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รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report: SAR) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในจากเครือขายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เนื้อหาไดนําเสนอผลการดําเนินงานในวงรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม
2555) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหรายงาน สะทอนผลการดําเนินงานของวิทยาลัยในสภาพจริงตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 1 ตัวบงชี้ สํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงชาติ 22 ตัวบงชี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) 18 ตัวบงชี้ จําแนกเปน ตัวบงชี้เทียบเคียง 3 ตัวบงชี้ คือตัวบงชี้ที่ 3 , 4 และ 14 กลุมตัวบงชี้
อัตลักษณ 3 ตัวบงชี้ กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 2 ตัวบงชี้ ไมยังไมขอรับประเมินตัวบงชี้ที่ 12 และ
15 รวมทั้งสิ้น 41 ตัวบงชี้ โดยรายงานผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดานของวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน คาดหวังวารายงานนี้จะสะทอนผลการดําเนินงานตาม
สภาพจริงมากที่สุด เพื่อนําผลการประเมินไปปรับใชเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยใหดี
ยิ่งขึ้น สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
เพื่อประโยชนของวิทยาลัย นักศึกษาและประชาชนที่เกี่ยวของตอไป
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัย
1.ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เดิมชื่อ โรงเรียนผดุงครรภอนามัยขอนแกน สัง กัดกรม
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 วิท ยาลัยพยาบาลได สัง กัด อยูกั บ สถาบันพั ฒ นากํ าลัง คนดา นสาธารณสุข สั ง กั ดสํา นัก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2537สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขวา วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ตอมาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใช พระนามาภิไธย เปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนากําลังคนดาน
สาธารณสุขเปน สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2537 ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษามีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และในป พ.ศ. 2540 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนได
อนุมัติใหวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแกน และได
ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา ฉบับ เลมที่ 114 ตอนที่ 76 ก. วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ซึ่ง ผูสําเร็จ
การศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกประการ
2. สัญลักษณวิทยาลัย

สัญลักษณชื่อวิทยาลัย คือ “สว.” มีตัวอักษร ส. เปนสีแดง ตัวอักษร ว. เปนสีขาว มาจากคําวา
สังวาลย ซึ่งไดรับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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ดอกไม ประจําวิทยาลัย คือ ดอกคูน ซึ่งเปนดอกไมสญ
ั ลักษณของจังหวัดขอนแกน หมายถึง ความ
สงบสุขอยางยั่งยืน
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
คนควาอยางตอเนื่อง และสามารถทํางานรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขในทุกระดับอยางเต็มศักยภาพ เนนการคนควาวิจัยเพื่อใหไดความรูใหมนํามาใช สงเสริมการเรียน
การสอนใหมีป ระสิท ธิภาพและพัฒ นาวิชาชีพตลอดจนบูร ณาการความรูใหมกับ ภูมิปญ ญาทองถิ่นใหเ กิ ด
ประโยชนสูงสุดสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน
3.2 วัตถุประสงค
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหมีคุณสมบัติและสมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข
2. ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อแสวงหาความรู รูปแบบ วิธีการ และองคความรูใหมในการพัฒนา
วิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ทั้งดานการศึกษาพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และการบริหารการพยาบาล
3. พัฒนาบุคลากรทั้งกอนประจําการและภายหลังประจําการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถให
รูเทาทันสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
4. ใหบริการแกชุมชนและสังคมดานวิชาการการเผยแพรความรู เปนที่ปรึกษาและบริการวิชาการแก
สังคม
5. กระตุน สนับสนุน สรางคุณคา และเปนแบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
6. เปนผูนําและเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตามครรลองของสัง คมไทยเพื่อเทิดทูนชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย ในระบอบประชาธิปไตย
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3.3 วิสัยทัศน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปน สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน
3.4 พันธกิจ
1. ผลิตพยาบาลใหมีความรูความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเพื่อชุมชน
2. วิจัยสรางองคความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาชีพ และชุมชน
3. พัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหมีสมรรถนะและความสามารถตามความตองการของชุมชน
4. บริการวิชาการแกสังคมโดยบูรณาการความรูใหมกับภูมิปญญาทองถิ่นในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
5. สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนองคกรแหงการเรียนรู
3.5 นโยบายภาพรวมวิทยาลัย
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองความตองการของสังคม
3. พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยคนควาวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และนําผลมาพัฒนางาน
5. ใหความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุข ในการพัฒ นาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับ การ
ปฏิรูปสุขภาพ
6. เผยแพรความรูและสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก
7. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนางาน
9. พัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
10. พัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน บริหารงานแบบมีสวนรวมและโปรงใส
11. สรางบรรยากาศการทํางานใหมีความสุข ความสามัคคี และคานิยมรวม
12. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554

4
4. จํานวนบุคลากรและนักศึกษา
จํานวนบุคลากรในปการศึกษา 2554 มีดังนี้
ตําแหนง
บุคลากรทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง
อาจารย (พยาบาล)
61.5
56.5
ขาราชการ
2
2
ลูกจางชั่วคราว
26
26
รวม
90.5
85.5
จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2554 มีดังนี้
ชั้นป
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
รวม
FTES ปการศึกษา ( 1 มิ.ย.2554 – 31 พ.ค.2554)
FTES ปงบประมาณ ( 1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555 )

หมายเหตุ
- อาจารยลาศึกษาตอเต็มเวลา 5 คน

จํานวน (คน)
136
128
80
117
461
477.33
427.19

5. วุฒิการศึกษาอาจารย
วุฒิการศึกษา
จํานวนทั้งหมด
หมายเหตุ
1. ปริญญาเอก
1
2. ปริญญาโท
49.5
3. ปริญญาตรี
11
รวม
61.5
สัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจําทั้งหมด (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

ปรับครั้งที่ 3 ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่พิเศษ 5/2555 ลว. 16 กพ. 55

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ฝายบริหารและยุทธศาสตร

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝายวิชาการ

ฝายกิจการนักศึกษา

1.ผูชวยผูอํานวยการดานบริหาร
2.งานบริหารงานทั่วไป
3.งานธุรการ/สารบรรณ
4.งานการเงิน/การบัญชี
5.งานพัสดุ
6.งานบริ หารบุ คคลและพั ฒนาบุค ลากร
7.งานอาคารสถานที่ /ยานพาหนะ/ซอ ม
บํารุง
8.งานนโยบายและแผน
9.งานฐานขอมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร
และโสตทัศนูปกรณ

1.งานวิจัยและผลงานวิชาการ
2.งานบริการวิชาการ/งานวิเทศสัมพันธ/
3.งานจัดการความรูและประชาสัมพันธ

1.ภาควิ ช าการพยาบาลเด็ ก ผู ใ หญ
ผู สู ง อายุ และการรั ก ษาพยาบาล
เบื้องตน
2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล
3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ
4.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
5.งานเลขานุการกลุมวิชาการ
6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล
7.งานหองสมุด

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.งา นแ นะ แนว ให คํ า ปรึ ก ษ าแ ละ
ทุนการศึกษา

ฝายพัฒนาคุณภาพ
1.งานประกันคุณภาพ
2.งานควบคุมภายใน
3.งานศูนยศึกษา
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ( สกอ.1.1 )
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบั น และได  รับ ความเห็ นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เ ชื่อมโยงกับ ปรัชญาหรือ ปณิธานและ
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. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุท ธแผนปฏิบัติก ารประจําป และค าเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
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ผลการดําเนินงาน
ในชวงปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาแผน ครบ 8 ขอ ดังนี้
1. วิทยาลัยมีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายสภาสถาบัน โดยบุคลากรในสถาบันมี
สวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร
สถาบันพระบรมราชชนก ( พ.ศ. 2554-2558) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25512556 ) 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 โดยมีประชุมชี้แจงแผนกลยุทธแกบุคลากร
(1.1-2-1 )และกําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (1.1-2-2)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ ที่
เชื่อมโยงกลยุทธของวิทยาลัยไปสูแผนปฏิบัติการ โดยทุกฝาย ภาค งานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่
ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ (1.1-3-1 )
4. มีตัวบงชี้แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ แผนปฏิบัติงานประจําป โดยมีการจัดทําตัวบงชี้พรอมทั้งเปาหมายในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 (1.1-4.1)
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 ครบทั้ง 4 พันธกิจ ( 1.1-5.1)
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา โดยติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ทุก
6 เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ( 1.1-6-1 )
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธเมือ
สิ้นสุดปงบประมาณ ( 1.1-7.1) และรายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา (1.1-7.2)
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับ ปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําป โดยวิทยาลัยนําผลการพิจ ารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับ ปรุงแผนกลยุท ธและแผนปฏิบัติงานประจําปโ ดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมาจัดทํา
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555(1.1-8-1) และจั ด ทํ า โครงการทบทวนปรั ช ญา
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ ปง บประมาณ 2554-2558(1.1-8-2) และไดแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2554-2558 ฉบับปรับปรุง(1.1-8-3)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554

8

ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 8 ขอ มีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
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
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.1.-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนกันยายน 2554
1.1.-2-1 สรุปรายงานการประชุมชี้แจงแผนกลยุทธแกบุคลากร
1.1-2-2 ตัวบงชี้และเปาหมายการดําเนินงานพรอมผูรับผิดชอบในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
1.1-3-1 แผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2554 และ แผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1
1.1-4.1 การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในแผนกลยุทธ 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 สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ 2554
1.1-7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือนกันยายน 2554
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือนกันยายน 2554
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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1.1-8-2
1.1-8-3

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 และทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
การจัดทําแผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2554-2558 และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2554
แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยปงบประมาณ 2554-2558 ฉบับปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. 16.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุท ธการปฏิบัติงานที่ส อดคลองกับ อัตลักษณสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ
3. ผลการประเมินความเห็นชอบของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
5. ไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได
1ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได
2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได
3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
5 ขอ

อัตลักษณของบัณฑิต : จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยมีการดําเนินงานใหเกิดอัตลัก ษณที่ส อดคลองกับพันธกิจที่กําหนดคือการผลิตและพัฒนา
บุคลากรดานสาธารณสุขโดยกําหนดอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาและผูเขารับการพัฒนาใหมีจิตบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษยซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุ 5 ขอ ดังนี้
1. มีก ารกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน โดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยในปการศึก ษา 2551 ถึง 2554 (1.1.1-1-1) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เห็นชอบใหจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะจิตบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษย โดยเริ่มจากทางดานวิชาการมีการใชหลักสูตรที่มี caring เปนแกน(1.1.1-1-2) การ
จัดการเรียนการสอนที่ส อดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การคิดอยางเปนระบบโดยใชวิจัยเปนฐาน(1.1.1-1-3)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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วิทยาลัยมีความเชื่อวา หากนักศึกษามีการคิดอยางเปนระบบจะสามารถทําใหเกิดความคิดที่จะนําสูการปฏิบัติที่
ดีตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางรายวิชากับกิจ กรรมพัฒนา
นักศึกษา เชน รายวิชาพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระบบครอบครัว
เสมือน(1.1..1-1-4) และวิชาทักษะชีวิตที่บูรณาการระหวางรายวิชากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม (1.1.1-1-5)พัฒ นารวมกับการพัฒนานักศึกษาไดใชแนวทางการอยูรวมกันของครอบครัวมาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน มีการจัดใหนักศึกษาอยูในแตละครอบครัวที่มี ตา ยายในชุมชน ลุง ปา นา อา เปน
เจาหนาที่ของวิทยาลัย พอ แม เปนอาจารยของวิทยาลัย (1.1.1-1-6) พรอมจัดใหมีชั่วโมงการพบนักศึกษา
และทํากิจกรรมรวมกันทุกบายวันพุธ (1.1.1-1-7) เพื่อใหครอบครัวเสมือนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันการรวม
รับฟงปญหาการใหความเขาใจ การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยใชกระบวนการของครอบครัวพั ฒนาหลอ
หลอมใหนักศึกษาเกิดคุณสมบัติจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
วิทยาลัยกําหนดใหอาจารย เจาหนาที่เขารวมเปนสมาชิกในครอบครัวเพื่อ รวมกันดูแลนักศึกษา
กําหนดใหอาจารยมีการสอนทั้งวิชาการและการรวมเปนบุคคลในครอบครัวที่พัฒนานักศึกษาใหบรรลุจิตบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษย (1.1.1-2-1, 1.1.1-2-2)
3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลองกับ
อัตลักษณไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
วิทยาลัยจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนานักศึกษาและการมี
สวนรวมในการพัฒนานักศึกษาอยูในระดับ 4.27 (1.1.1-3-1)
4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
จากการสอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรตอการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการพบวาเปน
การพัฒนาที่ลดระยะเวลาในการใชพัฒนาคือมีการบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาดวยกัน
สวนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผูใชบริการ พบวา อยูใน
ระดับดีขึ้นไป (1.1.1-4-1)และบัณฑิตนําความรูพื้นฐานที่ไดรับจากวิทยาลัยไปพัฒนางานใหบริการผูปวยดวยหัว
ใจความเปนมนุษยโดย นางจิราพร สีดาพล ซึ่งเปนศิษยเกาไดนํานวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน ขยายผล
ไปสูหนวยบริการสุขภาพโดยนําไปใชกับ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดรับรางวัลระดับอําเภอ และรางวัล
บุคคลตนแบบกระบวนการเรียนรู จิตบริก ารดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายใตร ะบบครอบครัวเสมือน สู
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ป 2553 และชุมชนเกิดการปรับ
พฤติกรรมปลอดเหลา ในงานศพ ลดปญหาทะเลาะวิวาท การใชเงิน (1.1.1-4-2)
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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วิทยาลัยไดรับโลจากรัฐมนตรีวาการกระททรวงสาธารณสุขใหเปนวิทยาลัยตนแบบกระบวนการเรียนรู
จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตระบบครอบครัวเสมือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 (1.1.1-5-1)

ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
5 ขอ
5 ชอ

5
5
แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีมาตรการสงเสริมใหผูเรียน
ไดมีโอกาสแสดงออกถึงคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณของสถาบันเพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อยางตอเนื่อง
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 เอกสารแตงตั้งอาจารย เจาหนาที่ และผูสูงอายุในชุมชน ในการดูแลนักศึกษาในครอบครัว
1.1.1-1-7 ตารางปฏิทินการจัดกิจกรรมบายวันพุธ
1.1.1-2-1 เอกสารแตงตั้งอาจารย เจาหนาที่ และผูสูงอายุในชุมชน ในการดูแลนักศึกษาในครอบครัว
1.1.1-2-2 แผนการสอนบูรณาการคิดเปนระบบ, ทักษะชีวิต, หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล
1.1.1-4-1 ผลการติดตามบัณฑิตปการศึกษา 2554
1.1.1-4-2 รางวัล บุคคลตนแบบกระบวนการเรียนรู จิตบริก ารดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายใตร ะบบ
ครอบครัวเสมือน สูอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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1.1.1-5-1

โลจากรัฐมนตรีวาการกระททรวงสาธารณสุขใหเปนวิทยาลัยตนแบบกระบวนการเรียนรูจิต
บริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตระบบครอบครัวเสมือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553

ตัวบงชี้ที่ 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
1
2
3
4

ขอมูลพื้นฐาน
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ปการศึกษา
2554
5,348
92
124
4.84

ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว ≥ 3.51 มีผลการดําเนินงาน 4.84 ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเปาหมาย

≥ 3.51

4.84



สบช
4.84

คะแนน
สกอ
-

สมศ
4.84

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยดําเนินการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณอยางตอเนื่องโดยบูรณาการระหวาง
วิชาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนตามวิสยั ทัศนวิทยาลัย
รายการหลักฐาน
1.1.2-1
ผลการติดตามบัณฑิตปการศึกษา 2553
ตัวบงชี้ที่ 1.1.3 ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน น และจุ ด เด น ที่ ส ง ผลสะท อ นเป น เอกลั ก ษณ ข องสถาบั น
(สมศ.17)
กลุมตัวบงชี้ : ตัวบงชี้อัตลักษณ
คําอธิบาย
พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถาบันซึ่งเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันนั้น
ประเด็นการพิจารณา
1. มีก ารกําหนดกลยุท ธการปฏิบัติง านที่สอดคลองกับ จุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดนหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด
และไดรับการยอมรับใน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได 1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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เอกลักษณของสถาบัน : ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อชุมชน
ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยดําเนินงานบรรลุ 5 ขอ ดังนี้
1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
วิท ยาลัย กํ าหนดแผนกลยุท ธวิท ยาลั ยป 2551 -2554 โดยกํา หนดวิสั ย ทัศ นส ถาบั นคื อเป น
สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชนมียุทธศาสตรที่ 1 คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน (1.1.3-1-1)
และแผนกลยุทธวิทยาลัยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (1.1.3-1-2)
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวน สมบูรณ
ในยุ ท ธศาสตรด านการผลิต บัณฑิ ตที่มี คุณ ภาพมาตรฐาน ไดจั ดทํา เป นระบบ เริ่ ม จากการรั บ
นักศึกษา กําหนดคุณสมบัตินักศึกษาตองมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่ตองไปปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษา (1.1.32-1) 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
ความเชีย่ วชาญของสถานศึกษา เทากับ 4.24 (1.1.3-3-1)
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึก ษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
ผูสําเร็จการศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 39 คนไปปฎิบัติงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตนอกจากนี้ผูสําเร็จการศึกษาไดปฎิบัติงานในชุมชนใกล
บานมีการใหบริการทางสุขภาพ เพื่อสรางเสริม สนับสนุน ปองกันการเจ็บปวย ใหเปน ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
(1.1.3-4-1) ในป 2552 ถึงปจจุบันวิทยาลัยไดจัดทําขอตกลงรวมผลิตพยาบาลรวมกับสํานักงานสาธารณสุขเขต
12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน และโรงพยาบาลขอนแกน ในโครงการพยาบาลชุมชน ของชุมชน
เพื่อชุมชนและโดยชุมชน จังหวัดขอนแกน เพื่อใหจังหวัดขอนแกนบรรลุเปนเมืองที่นาอยูที่สุดในโลก (1.1.3-42)
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนดและไดรับการยอมรับใน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
วิทยาลัยไดรับใบประกาศเกียรติคุณ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวามีผลงานเดนใน
การผลิตพยาบาลเพื่อแกไขการขาดแคลนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553(1.1.3-5-1)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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เอกสารจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต รับรองวาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
เปนองคกรที่ดําเนินงานในการแกไขปญหาสังคมในการสรางสันติสุข พัฒนาเยาวชนและเพิ่มปริมาณพยาบาลที่
ขาดแคลน ใหไว ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554 (1.1.3-5-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
สบช.
สกอ.
สมศ
5 ขอ
5 ขอ

5
5
แนวทางพัฒนา
วิท ยาลัยดําเนินการตามเอกลัก ษณ จุดเนน หรือจุดเดนของวิทยาลัยใหสอดคลองตามแผนกลยุท ธ
แผนการปฏิบัติงานประจําป อยางตอเนื่อง
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 รายชื่อนักศึกษาภาคใตที่กลับไปทํางานในภูมิลําเนา
1.1.3-4-2 โครงการพยาบาลชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน และโยชุมชน จังหวัดขอนแกนที่เปนการลงนาม
ขอตกลงรวมกัน
1.1.3-5-1 ใบประกาศเกียรติคุณ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวามีผ ลงานเดนในการผลิต
พยาบาลเพื่อแกไขการขาดแคลนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553
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1.1.3-5-2

เอกสารรับรองจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ใหไว ณ วันที่ 22 มีนาคม
2554

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
คะแนน
ตัวบงชี้
รวมคะแนน
สบช.
สกอ.
สมศ.
1.1 (สกอ.1.1)
1.1.1(สมศ.16.1)
1.1.2(สมศ.16.2)
1.1.3 (สมศ.17)

5
5
4.84
5

5
-

5
4.84
5

รวมเฉลี่ย

5
5
4.84
5
4.96

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1. มีร ะบบและกลไกการเปด หลัก สู ตรใหม และปรับ ปรุง หลั ก สูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีระบบและกลไกการปดหลัก สูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบง ชี้ก ลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (หมาย
เหตุ : สํ าหรับ หลั ก สูตรเก าหรือหลั ก สูตรปรั บ ปรุง ที่ยัง ไม ไดดํ าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 )
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑ ม าตรฐานหลักสูตรฯ กรณีห ลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุด มศึก ษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลัก สูตร มากกวา รอยละ 30 ของจํานวนหลัก สูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก ระดับ การศึก ษา
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก) มี
จํานวนนัก ศึก ษาที่ศึ ก ษาอยูในหลัก สูตรมากกวาร อยละ 30 ของจํา นวนนัก ศึ ก ษาทั้ ง หมดทุก ระดั บ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
8. หลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญ ญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
เกณฑการประเมิน
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอตามเกณฑ
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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วิท ยาลั ยฯ ดํา เนิ นการพั ฒ นาระบบและกลไกในการพัฒ นาและบริห ารหลั ก สูต ร รว มกับ สถาบั น
พระบรมราชชนก และเครือขายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรโดยอิงตามประกาศสถาบันพระบรม
ราชชนก เรื่องการเปดและปดหลักสูตร การศึกษาและการฝกอบรมสําหรับวิทยาลัยในสังกัด พ.ศ.2552 (2.11-1) ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เรื่อง การเปดหลักสูตร (2.1-1-2) และแนวทางการ
ดําเนินการประสานความรวมมือดานตางๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก(2.1-1-3) มีการพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอ เนื่ อง ตามคํ า สั่ง แต ง ตั้ง คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาหลั ก สูต รตามคํ า สั่ง สํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 964/2543 (2.1-1-4) และคําสั่งสถาบันพระบรมราชชนกที่ 6/2544 เรื่องแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรแบบบูรณาการ (2.1-1-5) และคําสั่งสถาบันพระบรมราช
ชนกที่ 46/2551 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.1-1-6) และคําสั่ง
เครือขายวิท ยาลัยสัง กัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1/2552 เรื่องการแตง ตั้ง
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง 2552 (2.1-1-7) คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามกรอบ TQF (2.1-1-8) คําสั่งเครือขาย NecNet
พ.ศ.2553 (2.1-1-9) คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน (2.1-1-10)
2. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร และตามแนวปฏิบัติของสถาบันพระบรมราชชนก (2.1-2-1)
3. หลักสูตรที่เปดสอนมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2546 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 สําหรับนักศึกชั้นปที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งไดรับการรับรอง
จากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และ สภาการพยาบาล วันที่ 3 มิ.ย. 52 และ 11 ธ.ค. 53 ตามลําดับ (2.1-31) มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.1-3-2) และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร (2.1-3-3) โดยมีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (2.1-3-4) ดังนี้
3.1 อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร (2.1-3-4)
3.2 สถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยฯ ในสังกัด ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
ทุก 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุ ดมศึกษาแหงชาติ 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 (2.13-6)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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3.4 มีก ารจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) ในรายวิชาที่เ ปดสอนภาคทฤษฎี
(มคอ.3) จํานวน 27 รายวิชาและจัดทํารายงานผลการดําเนินการฝกปฏิบัติภาคสนาม (มคอ.
6) ในรายวิ ชาฝ ก ปฏิบั ติ จํ านวน 12 รายวิ ชา ในรายวิช าที่ เ ป ด สอนป ก ารศึก ษา 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 และมีการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5
ขอแรก รอยละ 100 และมีกลไกกํากับดูแลใหการดําเนินการบริหารหลัก สูตร เปนไปตามเกณฑม าตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพการพยาบาล และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกํากับดูแลรวมกับ หัวหนาภาควิชาทั้ง 4 ภาควิชา (2.1-4-2)
5. ฝายวิชาการ คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร และภาควิชา รับ ผิดชอบควบคุม กํากับใหมีก าร
ดําเนินการใหครบถวนทั้งขอ 1, 2 และ 3 ตลอดปการศึกษา และมีแผนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ตามผลการประเมินในขอ 4 (2.1-5-1)
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร รวมกับ สถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรหลัก สูตรปรับ ปรุง 2555 รวมกับเครือขายวิทยาลัยสัง กัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผานตามความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 3/2555 ลง
วันที่ 8 มีนาคม 2555 และผานความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล คราวประชุมครั้งที่ 5/2555 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2555 (2.1-6-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปการศึก ษา 2554 วิท ยาลัยตั้งเปาหมายหมายการดําเนินงานไว 6 ขอ มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ
ดังนั้น จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
6 ขอ
6 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
ฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกับ สถาบันพระบรมราชชนกและเครือขายวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และดําเนินการขอรับรองหลักสูตรใหแลวเสร็จ
ภายใน พฤษภาคม 2555 พรอมเปดใชปการศึกษา 2555 และเตรียมความพรอมการนําหลักสูตรไปใช
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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รายการหลักฐาน
2.1-1-1
หนังสือราชการจากสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการเปด ปดหลักสูตร
2.1-1-2
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เรื่อง การเปดหลักสูตร
2.1-1-3
หนัง สือแนวปฏิบัติก ารดําเนินการประสานความรวมมือดานตางๆ 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
คํ า สั่ ง เครื อ ข า ยวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ที่ 1/2552
2.1-1-8
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF)
2.1-1-9
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรเครือขาย NecNet
2.1-1-10
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
2.1-2-1
หนังสือแนวปฏิบัติการปดหลักสูตร
2.1-3-1
หนังสือรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล
2.1-3-2
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1-3-3
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
2.1-3-4
รายงานสรุปการเขารวมประชุมอาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปการศึกษา 2554 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรง 2555)
2.1-3-5
รายชื่อ รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) และผูรับผิดชอบ วิชาปการศึกษา 2553 และ 2554
2.1-3-6
รายชื่อ 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
ผลการดําเนินการตามบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
2.1-5-1
สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการเตรียมความพรอมการพัฒนาหลักสูตร สถาบันพระ
บรมราชชนกและเครือขาย NecNet
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเครือขาย NecNet

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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2.1-6-1

สรุปรายงานการประชุมเสนอหลักสู ตรพยาบาลศาสตร ปรับปรุง 2554 ณ คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนังสือรับรองหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ขอนแกน 8 มีนาคม 2555
หนังสือรับรองหลักสูตร ที่ผานความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล 11 พฤษภาคม 2555

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2)
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน
สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป
ที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ
รอยละ 30 ขึน้ ไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 6 ขึ้นไป
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)
จํานวนอาจารยประจําทีมี่ คุณวุฒิปริญญาเอก
1. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก =
x 100
จํานวนอาจารยประจําทังหมด
้
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก = 1x100 = 1.63
61.5

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได =
x5
รอยละของอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5
คะแนนที่ได =

1.63x5
30

= 0.27

ผลการประเมินตนเอง
ปการศึก ษา 2554 วิทยาลัยตั้ง เปาหมายการดําเนินงานไวรอยละ 30 มีผลการดําเนินการ รอยละ
1.69 ดังนั้นจึงไมบรรลุเปาหมาย
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 30

รอยละ 1.63



สบช
0.27

คะแนน
สกอ
0.27

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
งานพัฒนาบุคลากรรวมกับคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร 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

ตัวบงชี้ที่ 2.2.1
ชนิดของตัวบงชี้ :

การพัฒนาคณาจารย (สมศ. 14)
ปจจัยนําเขา

เกณฑการพิจารณา
กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

ปริญญาตรี
0
1
3
6

ปริญญาโท
2
3
5
8

ปริญญาเอก
5
6
8
10

วิธีการคํานวณ
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คาดัชนี

ขอมูลพื้นฐาน

ผลการดําเนินงาน คาน้ําหนัก
ป2554
จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและไมมีตําแหนง
6
0
ทางวิชาการ (ระดับ 3)
จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารง
3
0
ตําแหนงอาจารย (ระดับ 4-6 ปฏิบัติการ)
จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารง
2
1
ตําแหนงอาจารย (ระดับ 7-8 ชํานาญการ)
จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารง
6
2
ตําแหนงอาจารย (ระดับ 4-6 ปฏิบัติการ)
จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารง
43.5
3
ตําแหนงอาจารย (ระดับ 7-8 ชํานาญการ)
จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารง
0
6
ตําแหนงอาจารย (ระดับ 7-8)
จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารง
1
8
ตําแหนงอาจารย (ระดับ 9)
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
152.5
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
61.5
= ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา = 152.5 = 2.48
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

61.5

เทียบบัญญัติไตรยางศ คาดัชนีเต็ม 3.6 ได = 5 คะแนน ดังนั้นไดคะแนน = 2.48X5 = 3.44
3.6
ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว ≥3.51 มีผลการดําเนินงาน 3.44 ดังนั้น
จึงไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
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
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน:
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใช ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู ของนักศึก ษา ตลอดจนการปฏิบัติง านที่
เกี่ยวของ
5. มีการใหความรู ดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย 
และบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2554 วิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ดําเนินการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1. วิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒ นาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 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
การกําหนดคุณสมบัติเ ฉพาะตําแหนง การกําหนดลัก ษณะงานในการทํางาน (2.4-2-2) ตามตําแหนง ใน
โครงสรางของวิทยาลัย (2.4-2-3) การจัดสรร การกระจายอาจารยลงในภาควิชา การเตรียมความพรอมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตั้งแตการเตรียมความพรอมเพื่อเขามาปฏิบัติงานใหมทั้งอาจารยและเจาหนาที่สาย
สนับสนุน (2.4-2-4 ถึง 2.4-2-6) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับสมรรถนะประจํา
ตําแหนง ทั้ง ในและนอกองค ก ร (2.4-2-7และ2.4-2-8) มีขั้น ตอนการประเมินผลการปฏิบัติ ง าน 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) สนับสนุนการเสนอรายชื่อบุคลากรเขารับรางวัล
ดีเดนดานตางๆ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (2.4-3-5) มีการตอนรับบุคลากรใหม
การอําลาบุคลากรที่ยาย ลาออก หรือเกษียณราชการ (2.4-3-6) มีการติดตามการเยี่ยมไขเมื่อบุคลากรหรือคน
ในครอบครัวเจ็บปวย จัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับบุคลากร
4. มีร ะบบการติดตามใหอาจารยและบุคลากรสายสนับ สนุนนําความรู และทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
โดยบุคลากรในองคกรที่เขาประชุมอบรมสัมมนา ตองจัดทําบทสรุปผูบริหารเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง งานที่รับผิดชอบตอผูอํานวยการ (2.4-4-1) มีร ะบบการประเมินผลการพัฒนาอาจารยใหมจ าก
อาจารยพี่เลี้ยงที่ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(2.4-4-2) บุ คลากรสายสนับ สนุน ทุ ก คนมีก ารบั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติง านของตนเอง และจั ด เวที ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปฏิบัติงานกอนทํางานทุกวัน (2.4-4-3)
5. มีก ารให ความรู ดานจรรยาบรรณอาจารย และบุค ลากรสายสนับ สนุน และดูแ ลควบคุ ม ให
คณาจารยและบุคคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรในองคกรไวเปนลาย
ลัก ษณอั ก ษร(2.4-5-1) โดยมี คณะกรรมการคุ ณธรรมจริย ธรรมขององคก ร (2.4-5-2) จั ดทํ าแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองคกรและสานความรวมมือกับชุมชนใกลเคียงในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม (2.4-5-3) มีแนวทางการควบคุมดูแลใหบุคลากรถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ (2.4-5-4)
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่ครอบคลุมตั้งแตการรับบุคลากรใหมและพัฒนาบุคลากรในองคกร (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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงานได 7 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
7 ขอ
7 ขอ
5
5
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แนวทางการพัฒนา
1. งานพัฒนาบุคลากรควรวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งอาจารยและสายสนับสนุนให
สอดรับ สนับสนุน กับการพัฒนาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรขององคกร
2. วางแผนการกระจายและจัดสรรบุคลากรทั้งอาจารยและสายสนับสนุนใหปฏิบัติงานตามความ
เชี่ยวชาญ
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
รายชื่ออาจารยและสายสนับสนุนที่ไดรับการจัดสวัสดิการบานพัก
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
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม ของวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี ขอนแกน
2.4-5-3
แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยฯ
2.4-5-4
รายงานสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรและสายสนับสนุน
2.4-6-1
รายงานประเมินผลความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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2.4-6-2
2.4-6-3
2.4-7-1

ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2554
สรุปผลการเรียนรูอาจารยพยาบาลชุมชนรุน 3
โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมอาจารยใหมปการศึกษา 2555

ตัวบงชี้ที่ 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 และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4. มีบริก ารสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนัก ศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย
ในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ง มีร ะบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใช เปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 - 3 ขอ
4 – 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
ผลการดําเนินงาน
ในชวงปก ารศึก ษา 2554 วิท ยาลัย มีก ารดําเนิ นงานดานการจัดบริก ารที่เ อื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา ดังนี้
1. มีการจัดการหรือจัดบริก ารเพื่อใหนักศึก ษา มีเ ครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราสวนไมสูงกวา 8
FTES ตอเครื่อง โดยวิทยาลัยจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยใหบริการถึงเวลา 23.00 น. และจัดใหมี
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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คอมพิ วเตอร สําหรับ การคน ควาที่ห อพัก นัก ศึก ษา รวมมี คอมพิวเตอร 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 ชั่วโมง/สัปดาห มีการสืบคนขอมูลดวยระบบหองสมุดอัติ
โนมัติ UlibM ซึ่ง สามารถสื บ คนขอมูล ทางวิชาการไดทั้ง ภายในและภายนอกวิท ยาลัย ฯ โดยผานทาง
อินเตอรเน็ท ดวยระบบ Wireless LAN ที่ใหบริการครอบคลุมจุดตางๆ อาคาร (2.5-2-1) มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเทากับ 3.52 คะแนน
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมี
หองเรียนที่เพียงพอกับนักศึกษาทุก ชั้นป มีอุป กรณโ สตทั ศนูปกรณครบถวนและพรอมใชทุก หองเรียน ใน
หองเรียนมีคอมพิวเตอรเชื่อมตออินเตอรเน็ต อีกทั้งมีบริการเชื่อมสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายในบริเวณหอพัก
และบริเวณตางๆ ภายในวิทยาลัย มีหองปฏิบัติการพยาบาลที่มีอุปกรณเพียงพอพรอมใช ไดแก หองปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน หองปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร และหองปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จัดใหบริการพยาบาล
พื้นฐาน จัดใหบ ริการทั้งในและนอกเวลาราชการ (2.5-3-1) มีผ ลการประเมินความพึงพอใจเทากับ 3.58
คะแนน
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ โดยการบริการดานทะเบียนนักศึกษาผา นระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร (2.5-4-1) มีบริการอนามัยและรักษาพยาบาล โดยมีหองสุขภาพและยาจําเปนพื้นฐาน
รวมทั้งจัดอาจารยเวรในการดูแลนักศึกษาประจําวัน และมีระบบสงตอโรงพยาบาลขอนแกน กรณีเจ็บปวย
รุนแรง (2.5-4-2) มีการจัดการหรือการจัดบริการดานอาหาร โดยมีโรงอาหารที่ สะอาดไดมาตรฐาน 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 และรัก ษาความปลอดภัย ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยมี
พนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ทั้ง กลางวันและกลางคืน มีบ ริก าร
สาธารณูปโภคทั้งระบบประปา ไฟฟา การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะ และติดตั้ งอุปกรณปองกันอัคคีภัยทุก
อาคาร ภายในวิทยาลัยมีการซักซอมระบบดูและปองกันอัคคีภัย ใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (2.5-5-1) มีผล
การประเมินความพึงพอใจเทากับ 3.51 คะแนน
6. มีการประเมินผลของการใหบริการ ทุกขอในขอ 2-5 มีระดับความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (2.5-6-1)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของผูรับบริการ โดยเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อวางแผนดําเนินการจัดซื้อตอไป
(2.5-7-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
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
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญทุก
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
6. มีก ารประเมินความพึง พอใจของผู เ รียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนบรรลุ 7 ขอ ดังนี้
1. มีร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัด การเรีย นการสอนที่เ นนผู เ รียนเป นสําคัญ ทุ ก
หลักสูตร (2.6-1-1) โดยมีกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 2552
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 2555 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นโยบายของวิทยาลัยฯ
ขอ 2.2-2 เนนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีโครงสรางการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ
นโยบายและหลักสูตร (2.6-1-2)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนคือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) และของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กอนเปด
ภาคการศึกษา ปการศึกษา 2554 (2.6-2-1)
3. ทุก หลั ก สู ต ร มี ร ายวิ ช าที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง การเรี ย นรู จ ากสภาพจริ ง
(Authentic Learning) การเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน การเรียนรูในชุมชนและแหลงฝก
ปฏิบัติในหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิและการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ (2.6-3-1)
4. มีก ารเชิญวิท ยากรผูท รงคุณวุฒิจ ากสวนราชการ เชน มหาวิท ยาลัยขอนแกน สถานบริก าร
สาธารณสุข สํานักงานอัยการ ภาคเอกชน ชุมชน และบุคคลภายนอกใหมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูทุก
หลักสูตร (2.6-4-1)
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยในชั้นเรียน 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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
7 ขอ
7 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรเรงรัดดําเนินการเรื่อง พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและ
ตอบสนองความตองการภายในปการศึกษา 2555
ฝา ยวิ ช าการ ร ว มกั บ คณะกรรมการการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ภาควิ ช า ดํ า เนิ น การกํ ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผล การดําเนินการจัดการเรียนการสอน รวบรวม จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปการศึกษา
2554 (มคอ.7) เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการปการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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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
รายชื่อวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 ปการศึกษา 2554
2.6-3-1
รายชื่อรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและ
นอกหองเรียน หรือ จากการทําวิจัย
2.6-4-1
รายชื่ออาจารยพิเศษ และคําสั่งแตงตั้งพยาบาลพี่เลี้ยงปการศึกษา 2554 และรายชื่อรายวิชา
ที่มีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหนวยงานหรือ ชุมชนภายนอก เขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอน
2.6-5-1
รายชื่อรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.6-6-1
ผลการประเมิ นความพึง พอใจของผูเ รีย นตอคุ ณภาพการจัด การเรี ยนการสอน และสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู
2.6-7-1
แฟมรายวิชาทั้ง 58 รายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.6.1
ชนิดของตัวบงชี้

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช.)
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน
1) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรือ
แหลงฝกหรือตามที่แสดงไวใน มคอ. 5 หรือ 6 หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผลการสํารวจ
ความเห็นผูใชบัณฑิต ฯ
2) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหนวยการเรียนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต)ิ
3) ทุ ก รายวิ ช าชี พ มี แ ผนการสอนทุ ก หน ว ยการเรี ยนที่ มี ค วามสอดคล อ ง (ALIGN) ระหว า ง
วัตถุประสงคกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล
4) ทุกรายวิชามีผังการออกขอสอบ (Test Blueprint)
5) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และ Test Blueprint ในชั่วโมงแรก
ของการเรียนการสอน
6) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษขอสอบ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในทุกรายวิชา
7) ทุก รายวิชามีการวิเคราะหขอสอบ โดยมีก ารวิเ คราะหความเที่ยงตรง ความยากงาย และคา
อํานาจจําแนกของขอสอบทั้งรายขอคําถามและรายตัวเลือก
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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8) มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการความรูหรือการพัฒนานักศึกษา อยางนอยรอยละ 10 ของรายวิชาชีพ (ใน
กรณีที่มีการบูรณาการในรายวิชาอื่นๆใหนับรวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
9) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาในภาพรวม
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
7 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยไดดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน ระดับรายวิชาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิผลที่
สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยดําเนินการได 9 ขอ ดังนี้
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. ทุ ก รายวิ ช าชี พ มี แ ผนการสอนทุ ก หน ว ยการเรี ย นที่ มี ค วามสอดคล อ ง (Align) ระหว า ง
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. อาจารยประจําวิชาจะปฐมนิเทศนักศึกษาในชั่วโมงแรกของการเปดสอนพรอมการอธิบาย 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. ทุกรายวิชามีการวิเ คราะหขอสอบ โดยมีการวิเคราะหความเที่ยงตรง ความยากงา ย และคา
อํานาจจํา แนก ของขอสอบทั้ ง รายขอ คําถาม และรายตัวเลือกภายหลัง จากตรวจข อสอบ และงานวั ด
ประเมินผล จะสงผลการวิเคราะหขอสอบใหกับผูรับผิดชอบรายวิชา เพื่อทบทวนและปรับปรุงในการจัดทํา
ขอสอบครั้งตอไป (2.6.1-7)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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8. มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิล ปวัฒนธรรม และกิจ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษา 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 วิท ยาลัย ตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 9 ขอ มีผลดําเนินงาน 9 ขอ ดัง นั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
9 ขอ
9 ขอ
5

แนวทางการพัฒนา
1. รองฯ ฝายวิชาการ รวมกับ ภาควิชา วางแผนรวมกับ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ฝายกิจการ
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการขยายผลการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับทุกพันธกิจใหเพิ่มขึ้นในปการศึกษา 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
รายชื่อแฟมรายวิชาชีพที่เปดทําการสอนปการศึกษา 2554 จํานวน 30 แฟมรายวิชา
2.6.1-4
รายชื่อแฟมรายวิชาที่เปดทําการสอนปการศึกษา 2554 จํานวน 57 แฟมรายวิชา
2.6.1-5
รายชื่ออาจารยประจํารายวิชา 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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ตัวบงชี้ที่ 2.7
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการพั ฒ นาสั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นตามคุ ณ ลั ก ษณะของ
บัณฑิต (สกอ.2.7)
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผ ลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัย ดําเนินงานได 5 ขอ ดังนี้
1. มีก ารสํ า รวจคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ตามความต อ งการของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
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)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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3. มีการสงเสริม สนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากรโดยมีการเพิ่มจํานวนอาจารยตามปการศึกษา
2554 จํานวน 6 คน และมีแผนพัฒ นาอาจารย ป พ.ศ. 2554 (2.7-3-1) แผนปฏิบัติก ารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2.7-3-2) มีแผนปฏิบัติการฝายวิชาการที่เอื้อ ตอการพัฒ นาคุณลักษณะของบัณฑิต (2.7-3-3)
จัดทํา ทําเนียบอาจารยพิเศษ และอาจารยประจํา ซึ่งจําแนกตาม Specialty area เพื่อจัดแผนพัฒนาอาจารย
ใหเปนไปตามความเชี่ยวชาญแตละสาขา ในปการศึกษา 2554 (2.7-3-4) และมีแผนจัดหาปจจัยเกื้อหนุนดาน
หองสมุด (2.7-3-5)
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งปรากฎ
ในคูมือบริหารหลักสูตร (2.7-4-1)
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จัดโดยสถาบัน โดยป
การศึกษา 2554 จัดโครงการพัฒ นาสมรรถนะนัก ศึก ษาแบบบูรณาการสอดแทรกการอนุรักษสิ่ง แวดลอม
วัฒนธรรมและภูมิปญ ญาทองถิ่นตอสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 (2.7-5-1) และโครงการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันสําคัญขององคกรชาติและทองถิ่น ปงบประมาณ 2555 (2.7-5-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
5 ขอ
5 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
วิท ยาลั ยควรมีก ารสนับ สนุนให นัก ศึก ษา ไดเ ขา รวมประชุม และนํ าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง
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
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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2.7-3-4
2.7-4-1
2.7-5-1

2.7-5-2

ทําเนียบอาจารยตาม specialty
ระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการฯ
โครงการพัฒ นาสมรรถนะนัก ศึ ก ษาแบบบู ร ณาการสอดแทรกการอนุ รัก ษ สิ่ง แวดล อ ม
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตอการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้น
ปที่ 2
โครงการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เนื่ อ งในวั น สํ า คั ญ ขององค ก รชาติ และท อ งถิ่ น
ปงบประมาณ 2555

ตัวบงชี้ที่ 2.7.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน๑ป
x100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2553 มีผูสําเร็จการศึกษา 124 คน จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 100 และบัณฑิตไดรับเงินเดือนเริ่มตน
สูงกวาเกณฑที่ กพ. กําหนด รายละเอียดดังตาราง
ขอ

ขอมูลพื้นฐาน

1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
4 รอยละของจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ผลการประเมินตนเอง

ปการศึกษา2553
124
124
124
100

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว รอยละ 100 มีผลการดําเนินงานรอยละ
100 ดังนั้น จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
รอยละ 100
รอยละ 100
5
5

แนวทางการพัฒนา
ฝายวิชาการรวมกับ ฝายกิจ การนัก ศึก ษา จัดโครงการปจ ฉิม นิเ ทศเพื่อสง เสริม การมีง านทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 ใหแลวเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2555 ตลอดจนใหคําแนะนําแกนัก ศึก ษาชั้นปที่ 4 ระหวางและกอนสําเร็จ การศึก ษาใหก ลับ ไป
ปฏิบัติงานตามแหลงที่ไดรับ ทันทีที่สําเร็จการศึกษาเพื่อเปนการตอบแทนเจาของทุน ที่ทําใหนักศึกษามีแหลง
ปฏิบัติงาน
รายการหลักฐาน
2.7.1-1
แบบสรุปการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปการศึกษา
2553
2.7.1-2
รายงานติดตามการมีงานทําและเงินเดือนเริ่มตนของผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2553
ตัวบงชี้ที่ 2.7.2

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. 2)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วิธีคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําตาราง matrix คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ของวิทยาลัยฯ คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ ปริญ ญาตรีส าขาพยาบาล
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ศาสตร ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 6 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และทัก ษะเชิง วิช าชีพการพยาบาลซึ่ง มีความสอดคล องกัน (2.7.2-1)
ภายหลังสิ้นสุดปการศึกษา 2553 ไดประเมินคุณลัก ษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค โดยคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบัณฑิตเทากับ 444.38 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้ง หมดจํานวน 95 คน จาก 124 คน
(รอยละ 76.61) คิดเปนคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ เทากับ
4.68 คะแนน (2.7.2-2) รายละเอียดดังตาราง
ขอ
1.
2.
3.
4.

ขอมูลพื้นฐาน
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ปการศึกษา
2554
444.38
95
124
4.68

ผลการประเมินตนเอง
ปการศึก ษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 คะแนน มีผลการดําเนินงาน 4.68
คะแนน ดังนั้นจึงบรรลุไมเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
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
สรุป ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตรปการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ตัวบงชี้ที่ 2.7.3 ผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด (สมศ. 3)
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหรอยละ 95 เทากับคะแนนเต็ม 5
สูตรการคํานวณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด X 100
จํานวนผูเขาศึกษาทั้งหมดในรุนเดียวกัน
ผลการดําเนินงาน
ขอ
1
2
3

ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนผูเขาศึกษาทั้งหมดในรุนเดียวกัน
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
รอยละของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2554
117
117
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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว รอยละ 90 มีผลดําเนินการรอยละ 100
ดังนั้น จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
รอยละ 90
รอยละ 100

5
5
รายการหลักฐาน
2.7.3-1 รายชื่อนักศึกษา แรกรับในปการศึกษา 2552, 2553 และ 2554
2.7.3-2 รายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ตัวบงชี้ที่ 2.7.4 ผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป (สมศ. 4)
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหรอยละ 100 เทากับคะแนนเต็ม 5
สูตรการคํานวณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป X 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษาเดียวกัน
ผลการดําเนินงาน
ขอ

ขอมูลพื้นฐาน

ผลการดําเนินงาน

1

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

124

2
3

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป

118
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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไวรอยละ 70 มีผลการดําเนินงานรอยละ
95.16 ดังนั้นจึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
รอยละ 70
รอยละ 95.16

4.76
4.76
แนวทางการพัฒนา

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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1. ฝายวิชาการและภาควิชา จัดโครงการเตรียมความพรอมสอบรับใบประกอบวิชาชีพ ปการศึกษา 2554
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรใหแลวเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ 2555
2. ฝายวิ ชาการจัด ฝก ปฏิ บัติก ารพยาบาลแบบเขม (Elective practice) สํา หรับ นัก ศึก ษาชั้น ปที่ 4
หลักสูตรพยาบาลศาสตร เปนเวลา 4 สัปดาห ใหแลวเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2555 เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา
สมรรถนะทางการพยาบาล
3. ทุกภาควิชาวางแผนเตรียมความพรอมนักศึกษา เพื่อการเรียนรูในรายวิชาชีพตั้งแตชั้นปที่ 2 พรอมทั้ง
ปลูกฝงเจตคติตอการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและคุณภาพกอนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
รายการหลักฐาน
2.7.4-1
รายงานผลการสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล ปการศึกษา 2554
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ.2.8)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร
2. มีก ารถายทอดหรือเผยแพร พฤติก รรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึก ษาที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
วิท ยาลัย ไดดําเนินการพัฒ นาระดับ ความสําเร็จ ของการเสริม สรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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นักศึกษาได 5 ขอ ดังนี้
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนัก ศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเ ปนลาย
ลักษณอัก ษร โดยระบุในคูมือการดําเนินงานสโมสรนักศึก ษา ฝายกิจการนัก ศึก ษา ปก ารศึกษา 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
ประชุมคณะกรรมการบริห าร วิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน (2.8-2-1) มีการแจง ในที่ป ระชุม
ประจําเดือนของคณาจารย และเจาหนาที่ทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน (2.8-2-3) และมีการแจงนักศึกษาทุกคน
ในกิจ กรรมพัฒ นานัก ศึกษาตามปฏิทินกิจ กรรมพัฒ นานักศึกษาในศูนยการเรียนรู “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
ระบบครอบครัวเสมือน (Moral area) ประจําปการศึกษา 2554 (2.8-2-3)
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากขอ 1
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษย วิชา ทักษะชีวิตบูรณาการกับกิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วัดปา
ธรรมอุทยาน ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน (2.8-3-1
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา และตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยร อยละ 90 ของตัวบงชี้ 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
จิ ต บริ ก ารด ว ยหั ว ใจความเป น มนุ ษ ย ภายใต น วั ต กรรมระบบครอบครั ว เสมื อ นเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2.8-5-1) และนักศึกษาไดรับมอบโลเกียรติคุณ นักศึกษาตนแบบในการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใหเกิดกับนักศึกษา (2.8-5-2)
ผลการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงานได 5 ขอ ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
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
ประกาศวิท ยาลัย เรื่อง ขอกําหนดพฤติก รรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นัก ศึก ษา
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 สูจิตบริก ารดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายใตนวัตกรรมระบบ
ครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2.8-5-2
โลเกียรติคุณ นักศึกษาตนแบบในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดกับนักศึกษา
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คะแนน

ตัวบงชี้
2.1 (สกอ.2.1)
2.2 (สกอ.2.2)
2.2.1 (สมศ.14)
2.4 (สกอ.2.4)
2.5 (สกอ.2.5)
2.6 (สกอ.2.6)
2.6.1 (สบช.)
2.7 (สกอ.2.7)
2.7.1 (สมศ.1)
2.7.2 (สมศ.2)
2.7.3.1 (สมศ.๓3
2.7.4 (สมศ.4)
2.8 (สกอ.2.8)

สบช.
5
0.27
3.44
5
5
5
5
5
5
4.68
5
4.76
5

สกอ.
5
0.27
5
5
5
5
5
รวมเฉลี่ย

รวมคะแนน
สมศ.
3.44
5
4.68
5
4.76
-

5
0.27
3.44
5
5
5
5
5
5
4.68
5
4.76
5
4.47

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา
หมายเหตุ
ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดยอนุโลม

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7
ขอ

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีผลการดําเนินงานจํานวน 7 ขอ ดังนี้
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา โดยจัดระบบการ
ใหคําปรึกษา บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือนจํานวนสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเฉลี่ยเทากับ 1 ตอ 10
(3.1-1-1) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําครอบครัว เพื่อใหคําปรึกษาในระบบครอบครัวเสมือน และมี
การจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําวัน ประจําหองแนะแนวและใหคําปรึกษา(3.1-1-2 ) มีระบบอาจารยฝาย
ปกครองที่คอยดูแลความปลอดภัยและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง (3.1-1-3 ) มีการจัดระบบ
และกลไกการใหคําปรึก ษา (3.1-1-4) กําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ป รึก ษา (3.1-1-5) จัดทําคูมือ
อาจารยที่ป รึกษา เพื่อใหอาจารยที่ป รึกษาใชเปนแนวทางในการใหบริการปรึกษา (3.1-1-6) จัดใหมีการ
ประชุมอาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่มีหนาที่ในการดูแลนักศึกษาในระบบครอบครัวเพื่อฟนฟูความรูและ
ทักษะในการใหคําปรึกษา รวมถึงการสรางความเขาใจรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการใหคําปรึกษาที่
เหมาะสมทุกป (3.1-1-7) สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนัก ศึกษาและอาจารยผูเ กี่ยวของตอการ
ใหบริการปรึกษาและแนะแนวเพื่อนําไปปรับปรุง (3.1-1-8)
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยการจัดบอรดประชาสัมพันธ
เสียงตามสาย สําหรับประกาศขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษาเกี่ยวกับขอมูลทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึก ษา ขอมูล ที่นาสนใจทั้ง ดานวิชาการและดานสัง คม(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 ทัก ษะชีวิตของนัก ศึก ษาป 1 (3.1-3-2) สนับ สนุนใหนัก ศึก ษาเขารวมโครงการสัม มนาวิชาการ “
แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติงานที่ดีสูความเปนเลิศ ( Best Practice ) ในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ” ฃองวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก เครื อ ข า ยภาค
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 ไดจัดประชุม วิชาการเรื่องพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลที่ไดม าตรฐานสู
ความเปนเลิศทางการพยาบาล (3.1-5-1)
6. ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ1-3 ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 (3.1-6-1)แยก
เปนคะแนนรายขอดังนี้ 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)
ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตัง้ เปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
คะแนน
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7 ขอ

7 ขอ



สบช
5

สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเก าให มีความทันสมัยและสามารถเขาถึงไดงายและควรทําให
สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลของวิทยาลัยฯไดโดยตรง
2. หากลวิธีเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน เพื่อสรางความผูกพันและพลังใน
การขับเคลื่อนองคกร

รายการหลักฐาน
3.1-1-1
แฟมครอบครัวเสมือน
3.1-1-2
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 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
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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3.1-3-1
3.1-3-2
3.1-3-3
3.1-4-1
3.1-4-2
3.1-4-3
3.1-5-1

3.1-6-1

3.1-7-1

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต และอัตลักษณของบัณฑิต ประจําปการศึกษา
2554 – 2555: กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสูวิชาชีพ (ปจฉิมนิเทศ)
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
บันทึก ขออนุมัตินัก ศึกษาเขารวมประชุม QAนักศึกษา เลขที่ 423 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2555
หนาเวบไซดของวิทยาลัย ที่สามารถเขาสูทะเบียนฐานขอมูลศิษยเกา
รูปภาพที่ทําการสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
คําสั่ ง แต ง ตั้ง คณะกรรมการอํ านวยการสมาคมศิษ ยเ กาวิ ท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกนประจําป พศ. 2554-2558
โครงการประชุมวิชาการเรื่องพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานสูความ
เปนเลิศทางการพยาบาล

ผลการประเมินคุณภาพที่มีตอการใหบริการของนักศึกษา
- การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
- การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหการปรึกษา ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองครวมสูบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
ภายใตระบบครอบครัวเสมือน วพบ.ขอนแกน ปการศึกษา 2555-2556 กิจกรรมพัฒนา
แกนนํานักศึกษาสูการใหคําปรึกษาแนวจิตปญญาศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดา นการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท สําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
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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
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3-4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
ผลการดําเนินงาน
ในชวงปการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานของระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
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
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดโครงการ/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 ดังนี้
- 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 เนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 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 วิทยาลัยตัง้ เปาหมายการดําเนินงาน 6 ระดับ มีผลการดําเนินงาน 6 ระดับ
ดังนั้นจึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
6 ระดับ
6 ระดับ
5

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรมีการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับ TQF
รายการหลักฐาน
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554

53
3.2-1-1
3.1-1-2
3.2-1-3
3.2-1-4
3.2-2-1
3.2-2-2
3.2-3-1
3.2-3-2
3.2-3-3
3.2-3-4
3.2-3-5
3.2-3-6
3.2-3-7
3.2-3-8
3.2-5-1
3.2-6-1
3.2-6-2

แผนปฏิบัติการฝายกิจการนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
ตารางการวิเคราะหกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย และทักษะดานวิชาชีพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2553
โครงการสัปดาหวิชาการ และพัฒนา IT ประจําปการศึกษา 2554
โครงการการสรางเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และสันทนาการ
ประจําป 2554
สรุปบทเรียน 2 ป ศูนยการเรียนรู เขาใจ เขาถึง พัฒนา ระบบครอบครัว
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานักศึกษาแบบองครวม ครั้งที่
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึก ษา เพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการและสรางเสริ ม คุณธรรม
จริยธรรม ปการศึกษา 2554
โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ. 2555
โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรมและบูรณา
การกับงานทํานุบํารุง ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการ
โครงการสืบสาน และอนุรักษประเพณีลอยกระทง ประจําป พ.ศ.2554
สรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมฝายกิจการนักศึกษา
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้

3.1 (สกอ.3.1)
3.2 (สกอ.3.2)

สบช.
-

คะแนน
สกอ.
5
5

สมศ.
-

รวมคะแนน
5
5
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รวมเฉลี่ย

5

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ. 4.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย
ประจําและนักวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- 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
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญหา
ของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 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 มีการดําเนินการครบ
7 ขอตาม เกณฑ
6 ขอ
ทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินงานได 8 ขอ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการฝายวิจัยและ
บริก ารวิชาการ ไดจัดทําแผนผั ง การดําเนินงานเปนลําดับ ขั้น (Flow Chart) ตั้ง แตก ารกําหนดนโยบาย
เปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัยฯจนสิ้นสุดขั้นตอนการตีพิมพเผยแพร และการรับรอง
การใชประโยชน มีการสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนําสูการพัฒนาระบบการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยใน
วิท ยาลัยฯตอไป(PDCA) ซึ่งระบบและกลไกนี้ผานคณะกรรมการควบคุม การผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ
รวมทั้งผานความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในเดือน มีนาคม2554 นอกจากนี้งานวิจัยและผลงาน
วิชาการไดจัดทําเอกสารระบบและกลไกดัง กลาวแจกคณาจารยทุก ทาน และแจงในที่ประชุมประจําเดือน
เมษายน 2554 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป โดยเอกสารเหลานี้บรรจุไวในคูมือดําเนินการวิจัยและผลงาน
วิชาการฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2554 (4.1-1-1) นอกจากนี้ฝายวิจัยและบริการวิชาการไดมีการจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพเผยแพร และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ดังในเอกสารคูมือการดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ (4.1-1-1 หนา 15-18) และมีคณาจารยผูรับผิดชอบ
งานตามโครงสรางงานวิจัย ฝายวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 3 คน (4.1-1-2 หนา 13-14) โดยแบงหนาที่
ความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดของเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และมีพนักงานธุรการประจําที่
ศูนยป ฏิบัติ ก ารวิจัย (หองประชุม ดอกป บ ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ) เพื่อเอื้ อ อํานวยความสะดวกในการ
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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วิจัยเปนขอมูลนําเขาสูเนื้อหาการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชานี้ตอไป โดยนักศึกษาชั้นปที่ 1-2-4 มี
สวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูล และรวมทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชนการตรวจสุขภาพเบื้องตน การนวด
การรําไมพลอง แกผูสูงอายุที่รวมโครงการ ผลจากการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาสามารถนําไปใชวางแผนใหการดูแล
ผูสูงอายุและครอบครัว ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 โดยการติดตามเยี่ยมบานชวงวัย
สูงอายุ และวางแผนใหการพยาบาลตามพัฒนกิจของครอบครัวระยะที่8 รวมทั้งการสงเสริมปองกันอันตราย
จากการบริโ ภคยาสมุนไพรในชุม ชนปก ารศึก ษา 2554 นัก ศึก ษารวมเสนอผลงานวิจัยและนวัต กรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ (4.1-2-3)
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญที่
สามารถใหความรู ขอชี้แนะ ทั้งนักวิจัยรุนใหม นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยผูมีประสบการณ (อาวุโส)
และรวมกันทําวิจัยเปนทีม เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการผลิตผลงานวิจัย และผลงาน
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจนสําเร็จรูปเลม (4.1-3-1)เมื่อสรุป ผลโครงการคณาจารยไดใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม งานวิจัยและผลงานวิชาการจึงไดจัดทําโครงการตอเนื่องในโครงการที่เนนการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อ
เสนอตีพิม พ (4.1-3-2 )นอกจากนี้ งานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดสงบทความวิจัยเขารวมนําเสนอทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (4.1-3-3 ) มีแผนรองรับการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนั้นงานวิจัยฯ 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) และประชาสัม พันธบ นเว็บ ไซดของงานวิจัย (4.1-4-1) ซึ่ง
วิทยาลัยกําหนดทุนวิจัยภายในอยางนอย 15,000 บาท/เรื่อง และมีคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผล
งานวิชาการ พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนภายใน ชวยปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมเพื่อให
ไดรับทุนมากยิ่งขึ้น (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 ดังนี้
5.1 มีศูนยป ฏิบัติก ารวิจัย ณ หองประชุ ม ดอกปบ ชั้น 2 อาคารอํานวยการ โดยมี อาจารย
ผูรับ ผิดชอบ ประจําการเพื่อให คําปรึกษาดานการดําเนินงานวิจัย ทุกวันพุธ มีพนัก งานธุร การ
ประจําศูนยซึ่งปฏิบัติงานทุกวันทําการ เพื่ออํานวยความสะดวกดานเอกสารธุรการ มีการจัดหาตู
เอกสารแบบฟอรม ตางๆและอุปกรณอํานวยความสะดวกเพื่อสนับ สนุนการดําเนินงานวิจัยใน
วิทยาลัยฯ
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5.2 มีหองสมุดและคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตใหบริการสืบคนดวยระบบ wireless และจัดทํา
ฐานขอมูลดานการวิจัยของวิทยาลัย (4.1-5.2-1) บนเว็บไซดของวิท ยาลัยฯ สามารถLink กับ
ฐานขอมูลทางวิชาการ เชน Thai LISนอกจากนี้ ยังมีฐานขอมูลงานวิจัยที่สําคัญเชน แหลงเผยแพร
แหลงทุนภายในและภายนอก เปนตน(4.1-5.2-2)
5.3 ศูนยปฏิบัติการวิจัยมีระบบการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบทั้งในแฟมเอกสาร โดยมีตูเก็บ
เอกสารใสกุญแจ และ อิเลกทรอนิกสไฟล ซึ่ง จัดทําโดยพนักงานธุรการในเครื่องคอมพิวเตอร
เฉพาะเจาหนาที่ศูนยวิจัยเทานั้น และหองปฏิบัติการวิจัยปดตูใสกุญแจทุกครั้งหลังเวลาทําการ
5.4 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการและการวิจัย
แกคณาจารยในวิทยาลัยฯ(4.1-5.4-1 Phase II)โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ (4.1-5.4-2 ) นอกจากนี้
วิท ยาลัยฯสนับสนุนคณาจารยเ ขารวมนําเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติและนานาชาติ (4.1-5.43,4.1-5.4-4)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น โดยฝายวิจัย
และบริการวิชาการ ไดมีแนวทางการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณ และการดําเนินงานแก
นักวิจัยอยางตอเนื่อง และเปนปจจุบัน (4.1-6-1) และมีการติดตามประเมินผลโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยอยางตอเนื่องมีการปรับเปลี่ยนแผนเนื้อหาและประสานวิทยากร เพื่อปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความ
ตองการของอาจารยผูเขารับการอบรม (4.1-6-2)รวมทั้งมีการประเมินผลการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้ ง
4 ประเด็นในขอ5 (4.1-6-3)
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของวิทยาลัย โดยงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ไดมีการติดตามการดําเนินงานวิจัยภายในยังพบวาจํานวนอาจารย ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จํานวนนอย จึงกระตุนโดยการชี้แจงผานคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย (4.1-7-1) ซึ่งประกอบดวย หัวหนา
ภาควิชา ใหมีการกระตุนอาจารย สงโครงรางเสนอของบทําวิจัยนอกจากนี้งานวิจัยและผลงานวิชาการ ยังไดมี
การประชาสัมพันธใหอาจารยทุกทานทราบเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหอาจารยที่เขารวมประชุม
นํา เอกสารโครงร า งเป น เอกสารนํ า เขา เพื่อ ให วิท ยากรผู เ ชี่ย วชาญจากภายนอกวิ พากษ และ พั ฒ นา
โครงการวิจัยแลวเสร็จเปนรูปเลม ไปพรอมกับการจัดโครงการในครั้งนี้ เปนชองทางในการเพิ่มผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และกระตุนใหเสนอขอ งบสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ และจากการประเมินระหวางดําเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา อาจารยบางสวนมีขอเสนอแนะใหมีการจัดอบรมตอเนื่องโดยใหมีอาจารยทางดาน
การพยาบาลมาชวยวิพากษผลงานวิจัยเพื่อนําสูการตีพิมพ งานวิจัยจึงไดจัดทําโครงการระยะที่ 2 โดยเชิญ
วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (4.1-7-2 ) เพื่อสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตอไป
วิทยาลัยฯไดกําหนดทิศทางในการทําวิจัยไวชัดเจน เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนโดยเนนการวิจัย
ดานชุมชน เปนอันดับ 1 รองลงมาเปนวิจัยดานการเรียนการสอน ดานคลินิก และวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร (4.11-1 หนา8)
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8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น (4.1-1-1หนา22) และมีการระบุ
หนวยน้ําหนักในการทําวิจัยของวิทยาลัยฯ เนนวิจัยชุมชนบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น (4.1-1-1 หนา 5 ) และ
มีการดําเนินการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพหมอพื้นบาน ในการดูแลสุขภาพประชาชน ตําบลบานเปด อ.
เมือง จ.ขอนแกน ซึ่ง เปนการวิจัยเชิง คุณภาพ ผลการวิจัยทําใหไดองคความรูนําสูการใชดูแลสุขภาพอีก
ทางเลือกหนึ่งของประชาชน มีการวางแผนแนวทางการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นรวมกันระหวางภาครัฐระดับ
ทองถิ่น และประชาชน นอกจากนี้ยังมีการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก (4.1-8-1) ซึ่งเปน
งานวิจัยรวมกับชุมชน และงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น ที่ตอบสนองชุมชน และเปนการใชทรัพยากร
รวมกับชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 6 ขอ มีผลการดําเนินการ 8 ขอ ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
6 ขอ
8 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
1. งานวิจัยดําเนินการ กํากับติดตามการดําเนินการใหไดตาม MOU อยางตอเนื่องโดยกําหนดเปนผัง
ควบคุมกํากับทุกเรื่องประกาศทาง web ปรับขอมูลเดือนละ 1 ครั้งภายในปการศึกษา 2555
2. งานวิจัยกําหนดหนวยน้ําหนัก ตามประเภทของงานวิจัย โดยใชขอมูลโครงรางวิจัยที่เสนอขอรับทุน
เปนฐานในการกําหนดในปการศึกษา 2555 ใหชัดเจนทั้งการวิจัยในชุมชน วิจัยในชั้นเรียนวิจัยคลินิก
และวิจัยพัฒนาองคกร
3. วิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงรางวิจัยที่เ สนอขอทุนจาก
หนวยงานภายนอก เพื่อปรับปรุงโครงการใหเหมาะสม ใหมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากขึ้น
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
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4.1-3-1
4.1-3-2
4.1-3-3
4.1-3-4
4.3-3-5
4.1-4-1
4.1-4-2
4.1-4-3
4.1-5.2-1
4.1-5.2-2
4.1-5.4-1
4.1-5.4-2
4.1-5.4-3
4.1-5.4-4
4.1-6-1
4.1-6-2
4.1-6-3
4.1-7-1
4.1-7-2
4.1-8-1

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยในการทําวิจัย Phase I
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยในการทําวิจัย Phase II
เอกสารรายชื่อเผยแพรงานวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ประการเผยแพรในเว็บไซดของวิทยาลัยฯ
เอกสารหนังสือเวียนเผยแพรเอกสารงานวิจัย
ฐานขอมูลทุนวิจัยใน
เอกสารติดตามงานวิจัยและทุนวิจัยของวิทยาลัยฯ
งบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏับิตการของวิทยาลัยฯ
ฐานขอมูลวิจัยของวิทยาลัยฯ
ฐานขอมูลแหลงทุน และแหลงเผยแพร
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณาจารยในการทําวิจัย Phase II
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญเปนวิทยากร 2ทาน
ผลงานวิจัยเผยแพรระดับชาติ
ผลงานวิจัยเผยแพรระดับนานาชาติ
ผลการการดําเนินงานวิจัยผูรับทุน
รายงานการประชุม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปการศึกษา 2554
รายงานการประชุมแจงผลการวิเคราะหผลงานวิจัยของวิทยาลัย
หนังสือเชิญวิทยากร Phase II
บทบาท ศักยภาพ และการพัฒนาบทบาทของหมอพื้นบาน ตําบลบานเปด อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน

ตัวบงชี้ที่ 4.1.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ5)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.125
- บทความวิจัยฉบับ สมบูร ณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
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60
คาน้ําหนัก
0.25

-

0.50

-

0.75

-

1.00

-

ระดับคุณภาพงานวิจัย
นอกสถาบันของเจาของบทความ
บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการ (Journal)
ระดับ ชาติที่ป รากฏในฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับ สมบูร ณ (Full
paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่ มีผลงาน
เปนที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25และมีผู
ประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ นบัญ ชีร ายชื่อวารสารระดั บ ชาติ ที่ สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ป รากฏในฐานขอมูล สากลอื่นๆ ที่ยอมรับ ในศาสตรนั้นนอกเหนือ
ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 คะแนน
20
20
20
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแตล ะปป ฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปป ฏิทินที่ตรงกับ ป
การศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัยดวย
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เ ผยแพรในระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติทั้งหมดของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ(พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อสถานที่
จังหวัดหรือประเทศที่เผยแพร) และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน โดยรายงานในแตละปปฏิทิน
ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละ
ผลงานสรางสรรคดวย
3. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาโดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจํา
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลังสามป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน
หมายเหตุ แหลงเผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ผลการดําเนินงาน
ขอ

ขอมูลพื้นฐาน

1. มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
2. มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลTCI

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คา
ปการศึกษา2553 ดําเนินงานรวม น้ําหนัก
1
0.25
0.25
10

2.50

0.25
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ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คา
ปการศึกษา2553 ดําเนินงานรวม น้ําหนัก
3. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
1
0.5
0.5
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ
4. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
0.75
ที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJL (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดใน
ควอไทลที่ 3 หรือ 4(Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ในประกาศของ สมศ.

ขอ

ขอมูลพื้นฐาน

5. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJL (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com)โดยวารสารรนั้นถูกจัด
ใน ควอไทลที่1หรือ 2(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ในประกาศของ สมศ.
6. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

-

-

1.00

-

-

0.125

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระดับประเทศ
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระดับภูมิภาคอาเซียน
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระดับนานาชาติ
11. ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัย หรืองาน

-

-

0.25
0.50

-

-

0.75

-

-

1.00

12

3.25

-
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ขอ

ขอมูลพื้นฐาน

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คา
ปการศึกษา2553 ดําเนินงานรวม น้ําหนัก

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
12. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด

61.5

-

-

ผลการประเมินตนเอง
ในการดําเนินงานปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิม พหรือเผยแพร
จํานวน 12 เรื่อง จากจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 61.5 คน
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ 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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไวที่รอยละ 8 มีผลการดําเนินงานได
รอยละ 4.47 ดังนั้น ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
รอยละ 8
รอยละ 5.28
1.32
1.32

แนวทางการพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการเพื่อสงเสริมศักยภาพนักวิจัยใหสามารถจัดเตรียมตนฉบับ
งานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร โดยไดจัดจัดการประชุมโครงการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย (ระยะที่ 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
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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4.1.1-2
4.1.1-3

สรุปจํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติทั้งหมดของอาจารยประจําทั้งหมดนับ
รวมอาจารยที่ลาศึกษาตอและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา 2554
โครงการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร
ผลงานวิจัย (ระยะที่ 2) ตามเกณฑ สมศ. รอบสาม

ตัวบงชี้ที่ 4.2 :
ชนิดของตัวบงชี้ :

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ. 4.2)
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐานทั่วไป:
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยงานวิจัยและผลงาน
วิชาการไดจัดทําขั้นตอน 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, 4.2-13 ) ขวัญกําลังใจผูมีผลงานเดน (4.2-1-4)
2. มีระบบและกลไกบริหารจัดการองคความรูจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรค โดยงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการไดจัดทําระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห ความรูจากงานวิจัย เพื่ อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจ 7 ขั้นตอน และเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความรู ที่
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 ขั้นตอน(4.2-2-4 )ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหมีการสังเคราะห งานวิจัยใน
ประเด็นนี้ จึงไดจัดทําโครงการดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ KM (4.2-2-5)
3. มีก ารประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไ ดจ ากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ เพื่อใชประโยชนตอไป (4.2-3-1)
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน ( 4.2-4-1)
5. มีร ะบบ และกลไกเพื่อชวยในการคุม ครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือ งานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดํา เนิน การตามระบบที่ กําหนด โดย งานวิ จัย และผลงานวิ ชาการ จัด ทําระบบ กํา หนด
หลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารยที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย(4.-1-1Page 31)มีระบบ
และกลไก สงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดย วิทยาลัยฯ ไดจัดทําเนื้อหารายละเอียดรายละเอียด
เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรใหคูมือการดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชากร และมีเว็บไซด ลิงคไปยังกรมทรัพยสิ น
ทางปญญา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย (4.2-5-1 Web link กรมทรัพยสินทางปญญา)

ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 4 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
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

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน(สมศ. 6)
ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

x 100
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จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
การใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.

ขอมูลพื้นฐาน
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดและนักวิจัยประจําทั้งหมด
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ผลการ
ดําเนินงาน
ปการศึกษา
2554
18
18
61.5
20

ผลการ
ดําเนินงาน
รวม
18
18
61.5
20

ในปการศึกษา 2554 สงผลงานวิจัยเผยแพร จํานวน 21 เรื่อง วิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนจํานวน 18 เรื่อง จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ( รวมลาศึกษาตอ ) 61.5คน
คิดเปนรอยละ 29.27
ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว รอยละ 10 มีผลการดําเนินงานรอยละ
29.27 ดังนั้นจึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
รอยละ 10
รอยละ 29.27
5
5


แนวทางการพัฒนา
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1. ฝายวิจัยและบริการวิชาการรวมกับภาควิชาเรง สนับสนุนใหผูมีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทุก
คน สัง เคราะหองคความรูจ ากงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ในรอบป 2552-2554 ตามระบบและกลไกที่
งานวิจัยกําหนดไว
2. ฝายวิจัยและบริการวิชาการรวมกับภาควิชาและงานจัดการความรูของวิทยาลัยดําเนินการยกยอง
สรางขวัญกําลังใจใหอาจารย / นักวิจัยที่มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชนอยางเปนรูปธรรม
รายการหลักฐาน
4.2.1-1 ตารางรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ถูกนําไปใชประโยชนป2554
4.2.1-2 สําเนาเอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไปใชประโยชน จากหนวยงานตางๆ
จํานวน 13เรื่อง
4.2.1-3 เอกสารงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนป 2554
ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ(สมศ7)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
คําอธิบาย
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย การ
ปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
1.00
- ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสื อที่มีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
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วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 3 ปยอนหลัง

x 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารยประจํา
รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน
ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ชื่อหนวยงานที่รับรองและมีหลักฐาน
การรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น โดยรายงานยอนหลัง 3 ป
จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย ที่ล าศึก ษาตอ ทั้ง นี้ใหร ายงาน
ยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน
หมายเหตุ รายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ผลการดําเนินงาน
ขอ
1.
2.
3.

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
(ปการศึกษา
2554)
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ
ตํ า ราหรื อ หนั ง สื อ ที่ มี ก ารตรวจอ า นโดย
1
ผูทรงคุณวุฒิ

4. ตําราหรือหนัง สือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิ จ ารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตํารา

-

ผลการ
ดําเนินงาน
รวม
-

คาน้ําหนัก
0.25

-

0.50

0.75

0.75

-

1.00
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ขอ

ขอมูลพื้นฐาน

หรือ หนั ง สือ ที่มี คุณภาพสูง มี ผูท รงคุ ณวุ ฒิ
ตรวจอา นตามเกณฑก ารขอตํา แหน ง ทาง
วิชาการ(คาน้ําหนัก = 1.00)
5. ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
6. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด

ผลการดําเนินงาน
(ปการศึกษา
2554)

ผลการ
ดําเนินงาน
รวม

1

0.75

61.5

0.75

คาน้ําหนัก

-

ในการดําเนินงาน ปก ารศึก ษา 2554วิท ยาลัยมีจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับ การรับ รองคุณภาพ
จํานวน 1 ชื่อเรื่อง ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพเทากับ 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 วิทยาลัยฯตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว รอยละ 8 มีผลการดําเนินงานรอยละ 1.22
ดังนั้นจึงไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
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
อาจารยเขารวมประชุมเชิง ปฏิบัติการทัก ษะการเขียนตํารา และการบรรณาธิการตํารา รวมทั้งจัดทําแผน
งบประมาณสนับสนุนการผลิตตํารา/หนังสือในปงบประมาณ 2555
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รายการหลักฐาน
4.2.2-1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอใน
ปการศึกษา 2554
4.2.2-2 สรุปจํานวนและรายชือ่ ผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ หนังสือ ตํารา)ในปการศึกษา 2554
4.2.2-3 แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 2555 สนับสนุนการผลิตตํารา/หนังสือ
ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(สกอ. 4.3)
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน: โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมขและค 2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.2 )กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5

คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําใหนับตามปการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวม
ผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณนั้นๆไมใชจํานวนเงินที่
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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 20,000 บาท / คน /ป มีผลการดําเนินงาน
ได 25,230 บาท/คน/ป ดังนั้นจึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
การบรรลุ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
20,000บาท
25,230บาท
2.52
2.52

/คน/ป
/คน/ป
แนวทางการพัฒนา
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับภาควิชา ควรมีการประสานกับเครือขายภายนอกสถาบัน เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนงานวิวิจัยหรืองานวิชาการจากภายนอกสถาบันมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงกําหนดเปน
ภาระงานดานการวิจัยและผลงานวิชาการลงสูภาควิชาตามทิศทางการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัย และ
ภาควิชา ควรกําหนดจํานวนผลงานวิจัย และงบประมาณสนับสนุนใหชัดเจนเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายรวมกัน
ตลอดจนภาควิชาควรกําหนดแนวทางพัฒนานักวิจัยหนาใหม และนักวิจัย ใหผลงานวิจัยไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติตอไป
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1
สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันในชวงปการศึกษา2554
4.3-2
สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันในชวงปการศึกษา2554

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 การวิจัย
คะแนน
ตัวบงชี้
4.1 (สกอ.4.1)
4.1.1 (สมศ.5)
4.2 (สกอ.4.2)
4.2.1 (สมศ.6)
4.2.2 (สมศ.7)
4.3 (สกอ.4.3)

สบช.
5
1.32
5
5
0.61
-

สกอ.
5
5
2.52
รวมเฉลี่ย

สมศ.
1.32
2
0.61
-

รวมคะแนน
5
1.32
5
5
0.61
2.52
3.24

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
:
ชนิดของตัวบงชี้ :

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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2. มีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย

ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (5.1-1-1) และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนดไวดัง นี้ มีการทบทวน /กําหนดนโยบายการบริก ารวิชาการแกสัง คม(5.1-1-2) มีการสํารวจความ
ตองการจากการประชุมประจําปของวิทยาลัยฯ เพื่อนํามาวางแผนใหบริการวิชาการแกสังคม (5.1-1-3) แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายผูมีสวนเกี่ยวของ (5.1-1-4) และจัดทําแผนงานบริการวิชาการแกสังคม
(5.1-1-5) มีก ารจัดทําฐานขอมูลผูเ ชี่ยวชาญภายใน/ภายนอก และประสานงานผูที่เ กี่ยวของเพื่อใหก าร
ดําเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว( 5.1-1-6) จัดใหมีการดําเนินงานตามแผนโดยมีระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะ(5.1-1-7) มีการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนางานและ
วางแผนในการดําเนินงานตอไป(5.1-1-8)
2. มีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน มีโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ทั้ง หมด 12 โครงการ มีโ ครงการบริก ารวิชาการแกสั ง คมบูร ณาการกับ การเรียนการสอน 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
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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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
ทุก ชวงวัยดวยภูมิปญ ญาไทย(นวัตกรรมทางการพยาบาล) (5.1-2-13) บูร ณาการกับ วิชาวิชาปฏิบัติก าร
ครอบครัว ชุม ชน 1 และวิช าปฏิบั ติก ารสร างเสริม สุ ขภาพและการปอ งกัน การเจ็บ ปว ยและ (5.1-2-14)
8)โครงการบริก ารวิชาการบูร ณาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปน
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
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีการมีการถอดบทเรียนผลของงานบริการวิชาการแกสังคมปการศึกษา
2554 (5.1-4-1)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย เขาสูคณะกรรมการบริการวิชาการ (5.1-5-1)นําสูการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพื่อนําผลมาพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการวิชาการแกสังคมตอไป (5.1-5-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
5 ขอ
5 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับทุกภาควิชา ฯ ลดภาระงานบริการวิชาการแกสังคมใน
เชิงปริมาณเพิ่มคุณภาพงานบริการวิชาการแกสังคมใหเหลือเพียง 1) บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย อยางนอย 1 โครงการ และ 2) มีประโยชนของการใหบริการวิชาการแกสังคมตามตัวบงชี้ สกอ. 5.2
2. จัดใหมีการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของงานบริการวิชาการใหครบทุกประเด็น เพื่อนําไปปรับปรุง
แผนการดําเนินงานในปตอไป
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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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 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
5.1-1-5 แผนงานบริการวิชาการแกสังคมปการศึกษา 2554
5.1-1-6 ทีมผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศัก ยภาพ อสม. ดวยกระบวนการคิดเปนระบบสูการ
บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และคําสั่ง แตงตั้ง อาจารยพี่เลี้ยงดานการสอนภาคปฏิบัติป
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)
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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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

5.1-3-2

5.1-4-1
5.1-5-1
5.1-5-2

โครงการบริการทางวิชาการแกสังคมเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สูบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชน สูจิตบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการดื่ม สุร า ชุม ชนบานฮองฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ
รายงานผลการวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศัก ยภาพ อสม. สูก ารใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กรณีศึก ษาชุมชนยางตลาด
ต.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
รายงานการถอดบทเรียนผลของงานบริการวิชาการแกสังคมปการศึกษา 2554
รายงานการประชุมบริการวิชาการครั้งที่ 1 /2554 วันที่ 16 ส.ค. 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 30 สิงหาคม 2554

ตัวบงชี้ที่ 5.1.1

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย X 100
จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ

เกณฑการใหคะแนน:
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึก ษา 2554 วิทยาลัยมีผลการดําเนินงานการบริก ารวิชาการแกสัง คมที่นําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย จํานวน 11 โครงการ
จากจํานวนโครงการบริก ารวิชาการแกสัง คมทั้ง หมด 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.66 (5.1.1.-1)
ประกอบดวย 1)โครงการบริการวิชาการบูรณาการในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1
พัฒนานักศึกษาใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของผูปวยและญาติในการ
ดูแลแบบองคร วม กอนและหลัง ไดรับ การผาตัด (5.1.1.-2) นํา ผลมาพัฒ นาการเรี ยนการสอนวิชาวิช า
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) โครงการบริการวิชาการดวยหัวใจความเปนมนุษยเ พื่อเสริมสรางสุขภาพทุกชวงวัยดวยภูมิปญญาไทย
(นวั ตกรรมทางการพยาบาล) (5.1.1.-16) นํ าผลมาพั ฒ นาการจัด การเรี ยนการสอนวิช าวิ ชาปฏิ บัติ ก าร
ครอบครั วชุม ชน 1 และวิช าปฏิ บัติก ารสรางเสริม สุ ขภาพและการปอ งกัน การเจ็บ ปวยและ (5.1.1.-17)
9)โครงการบริก ารวิชาการบูร ณาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปน
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
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไวรอยละ 50 มีผลการดําเนินงานไดรอยละ 100
ดังนั้นจึงบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 50

รอยละ 91.66



สบช
5

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5

รายการหลักฐาน
5.1.1-1
เอกสารสรุปรายชื่อโครงการบริการวิชาการแกสังคม
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
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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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
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดตัวบงชี้

:
:

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ( สกอ. 5.2)
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความร วมมือด านบริก ารทางวิ ชาการเพื่อการเรียนรู และเสริม สรา งความเขม แข็ง ของชุม ชน หรื อ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
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1 ขอ

2 ขอ

3 ขอ

4 ขอ

5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน เชน มีการสํารวจ
ความตองการของชุมชน อสม. แกนนําในชุมชน นําสูการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการดื่ม
สุรา ชุมชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ (5.2-1-1)
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ โดย วิทยาลัยทําขอตกลงความรวมมือกับโรงพยาบาลศูนย
ขอนแกน ในโครงการความรวมมือในการผลิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาลชุม ชน เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน ใหจังหวัดขอนแกนเปนเมืองนาอยู (5.2-2-1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม.โดยใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และโครงการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยในการ
ปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุรา ชุมชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ (5.2-2-2)
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบ ริก ารทางวิชาการตอสัง คม โดยเกิดภาคี
เครือขายการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย (5.2-3-1) จากผลการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เพื่อพัฒนาศัก ยภาพ อสม. สูการบริก ารดวยหัวใจความเปนมนุษย ชุมชนนําแนวคิดไปใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานใหชุมชนเกิดความเขมแข็งโดยเกิดโครงการเลิกเหลาในงานศพ ชุมชนยางตลาด จ.กาฬสินธุ และ
ขยายผลสูโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัว
ใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญ หาการดื่มสุร า ชุม ชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
(5.2-3-2)
4. มีก ารนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒ นาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบ ริการทาง
วิชาการโดย วิทยาลัยมีการนําความรูไปใชในการพัฒนาครูตนแบบในกระบวนการคิดอยางเปนระบบ วันที่ 4-6
เมษายน 2554 ที่เขาใหญ จ.นครราชสีมา และขยายผลสูโครงการพัฒนาจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
ภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯในปมหามงคล
๘๔ พรรษา (5.2-4-1) และผลจากโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่ อพัฒนาศักยภาพ อสม. นําเสนอ
สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อสรางหลักสูตรพัฒนา อสม.(5.2-4-2)
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริก ารทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน โดยไดพัฒนาความรูจากโครงการพัฒนาหลักสูตรฝ กอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม. โดยการจัดการปญหาสุรา โครงการพัฒนาครูตนแบบในกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
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วันที่ 4-6 เมษายน 2554 ที่เขาใหญ จ.นครราชสีมา และโครงการพัฒนาจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
ภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯในปมหามงคล
๘๔ พรรษา นําสูการเผยแพรสูภายในและภายนอก ในโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพดานกา
รักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานสูความเปนเลิศทางการพยาบาลปการศึกษา ระหวางวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ
2555 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน (5.2-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ
ดังนั้นจึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
5 ขอ
5 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
1. สํารวจความตองการในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองกับความตองการของ
สังคม
2. พัฒนารูปแบบการถายทอดการบริการวิชาการแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกตลอดจนมีการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณาการระหวางงานบริการวิชาการแก
สังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน
3. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงงานบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอทั้งสังคม
ภายนอกและภารกิจทุกดานของสถาบัน
รายการหลักฐาน
5.2-1-1 เอกสารการสํารวจความตองการของชุมชน อสม.โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ นําสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
และเอกสารการสํารวจความตองการของชุมชน อสม. แกนนําในชุมชน นําสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุรา ชุมชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
5.2-2-1 เอกสารการทําขอตกลงความรวมมือกับโรงพยาบาลศูนยขอนแกน ในโครงการความรวมมือในการ
ผลิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาล เพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน ใหจังหวัดขอนแกนเปน
เมืองนาอยู
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5.2-2-2

5.2-3-1
5.2-3-2

5.2-4-1

5.2-4-2
5.2-5-1

โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยใชกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุรา ชุมชนบานฮองฮี
อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ
เอกสารการลงนามภาคีเครือขายทั่วประเทศ ไดแกศูนยการเรียนรูกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
โครงการ พัฒนาหลัก สูตรฝกอบรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพ อสม. สูการบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษย ทําใหเกิดโครงการเลิกเหลาในงานศพ ชุมชนยางตลาด จ.กาฬสินธุ และโครงการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุรา ชุมชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
โครงการนําความรูไปใชในการพัฒ นาครูตนแบบในกระบวนการคิดอยางเปนระบบ วันที่ 4-6
เมษายน 2554 ที่เขาใหญ จ.นครราชสีมา และโครงการพัฒนาจิตบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษยภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ในปมหามงคล ๘๔ พรรษา
ผลจากโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. นําเสนอตอสภาพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อสรางหลักสูตรพัฒนา อสม.
โครงการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลที่ได
มาตรฐานสูความเปนเลิศทางการพยาบาลปการศึกษา ระหวางวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ 2555
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน

ตัวบงชี้ที่ 5.2.1 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ ๙)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการและผลลัพธ
ประเด็นการพิจารณา :
1. มีการดําเนินงานวงจร (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม
ขององคกร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรที่มีความเขมแข็ง
เกณฑการใหคะแนน:
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คะแนน 1
ปฏิบัติได
1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได
2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได
3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2554 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
วิทยาลัยสามารถดําเนินงานผานประเด็นการพิจารณาจํานวน 5 ขอ ดังนี้
1. วิทยาลัยมีการวางแผนรวมกับโรงพยาบาลขอนแกน
โดยทําบันทึก ขอตกลงความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ (5.2.11-1) ตามแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย (5.2.1-1-2) โดยมีทีมงานในการดําเนินงาน ประกอบดวย
บุคลากรของวิทยาลัยและโรงพยาบาลขอนแกน รวมกันดําเนินการกิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว (5.2.11-3) และเมื่อเสร็จ สิ้นโครงการ คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลตามตัวบง ชี้ผ ลสัมฤทธิ์ที่กําหนดใน
โครงการ และสรุปรายงานการจัดทําโครงการ จากนั้นทําผลการประเมินโครงการมาวิเคราะหปญหา อุปสรรค
และหาแนวพัฒนารวมกัน เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในกิจกรรมตอไป (5.2.1-1-4)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
วิทยาลัยมีแผนดําเนินการ 1 แผน มี 3 ตัวชี้วัด 3 เปาหมาย บรรลุทั้ง 3 ตัวชี้วัด 3 เปาหมาย
คิดเปนรอยละ 100 ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 90 ผลการ
ดําเนินการร อยละ 100 ตั วชี้วั ดที่ 2 ระดั บ ความพึ ง พอใจเขา รวมโครงการอยู ในระดั บ ดีขึ้ นไป ผลการ
ดําเนินงานไดร ะดับ 4.44 (ระดับดี) ตัวชี้วัดที่ 3 มีผลงานวิจัย 1 เลม ผลการดําเนินงานไดง านวิจัย 1 เลม
เรื่อง กระบวนเรียนรูอยางมีสวนรวมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สูการบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษย กรณีศึกษาชุมชนยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ (5.2.1-2-1)
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ผูนําชุม ชนและแกนนําสุขภาพในชุม ชนไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นําความรูที่ไดจ ากการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตบริก ารดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ ไป
ดําเนินการโครงการงานศพปลอดเหลาของชุม ชนยางตลาดซึ่ง เปนชุม ชนตนแบบ และมีขยายกิจ กรรมสู
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนนําชุมชน สูจิตบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุราชุมชนบานฮองฮี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ( 5.2.1-3-1)
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณและ
วัฒนธรรมขององคกร
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คณะกรรมการดําเนินงาน ผูนําชุมชนและแกนนําสุขภาพในชุมชนยางตลาด ไดใชขอมูลที่เปนผล
จากการดําเนินโครงการมาพัฒนาผลักดันใหเกิดโครงการงานศพปลอดเหลาโดยไดจัดตั้งคณะกรรมการและ
แนวทางดําเนินโครงการดวยตนเองซึ่งใชมาตรการทางสังคมที่รวมกันกําหนดขึ้น(5.2.1-4-1)
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรที่มีความเขมแข็ง
ผลกระทบที่ เ กิด ประโยชน ส ร างคุ ณค าของชุ ม ชนยางตลาด ทํา ให ชุ ม ชนตระหนัก และเห็ น
ความสําคัญของการดําเนินโครงการ งานศพปลอดเหลา คือ ทําใหเจาภาพลดคาใชจาย ไมเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาทเหมือนแตกอ น มีชุมชนขางเคียงมาศึกษา มีขยายกิจกรรมสูโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม.และแกนนําชุมชน สูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการดื่ม
สุรา ชุมชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ เกิดครอบครัวปลอดสุรา ชุมชนน้ําพอง ทําใหครอบครัวลด
การทะเลาะวิวาท (5.2.1-5-1) และมีการขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ เริ่มจากที่ จ.มหาสารคาม โดยคุณจิราพร
ใชกระบวนการคิดเปนระบบ ครอบครัวเสมือนกับ อสม.ในพื้นที่ ทําใหเกิดโครงการแกปญหาตาง ๆในชุมชนจน
สามารถบรรลุผลตามตัวบงชี้ทุกขอ และขยายสูชุมชนอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง (5.2.15-2)

ผลการประเมินตนเอง
ปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
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
5.2.1-1-4
5.2.1-2-1

5.2.1-3-1

5.2.1-4-1
5.2.1-5-1
5.2.1-5-2

เอกสารดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยบุคลากรของวิทยาลัยและ
โรงพยาบาลยางตลาด รวมกันดําเนินการกิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว
รายงานสรุปผลการจัดดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษย โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ
รายงานสรุปผลการจัดดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษย โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
2554 และรายงานการขยายผลสรางความเขมแข็งสูชุมชน
เอกสาร รองรอย การประชุมรวมกันของคณะกรรมการดําเนินงาน ผูนําชุมชนและแกนนํา
สุขภาพโครงการงานศพปลอดเหลา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
เอกสาร รองรอยการขยายกิจกรรมสูโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อสม.และแกนนําชุมชน สูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหา
การดื่มสุรา ชุมชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
รายงานการดําเนินงานโครงการงานศพปลอดเหลา ซึ่งไดจัดตั้งคณะกรรมการและแนวทาง
ดําเนินโครงการดวยตนเอง ซึ่งใชมาตรการทางสังคมที่รวมกันกําหนดขึ้น
เอกสารสรุปผลกระทบที่เกิดประโยชนตอการสรางคุณคาตอสังคมจากการดําเนินโครงการ
โครงการงานศพปลอดเหลา
เอกสารการดําเนินงานคุณจิราพรโดยใชกระบวนการคิดเปนระบบและจิตบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษย โดยใชระบบครอบครัวเสมือน

ตัวบงชีท้ ี่ 5.2.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ.18.1)
กลุมตัวบงชี้
: ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ประเด็นการพิจารณา :
1.
2.
3.
4.
5.

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
-

คะแนน 2
ปฏิบัติได
1ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได
2 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
3ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
4-5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยดําเนินงานบรรลุ 5 ขอดังนี้
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
วิทยาลัยกําหนดประเด็นชี้นําปองกันหรือแกปญหาสังคมภายในสถาบันในประเด็น การบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษยในการประชุมกรรมการบริห าร ครั้งที่ 11/2554 ลว.30 สิงหาคม 2554 (5.2.2-1-1
รายงานประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2554 ลว.30 สิงหาคม 2554 ) มีการกําหนดแผนเพื่อดําเนินการ
ในประเด็นชี้นําภายในแผนปฏิบัติการประจําป 2554 (5.2.2-1-2 แผนปฏิบัติงานประจําป 2555) มีการ
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย วันที่ 12 – 13 กันยายน 2554 (5.2.21-3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย วันที่ 12 – 13 กันยายน 2554) มี
การประเมินและนําผลการประเมินมาวางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมโครงการปงบประมาณ 2556
(5.2.2-1-4 สรุปโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย)
2. บรรลุเปาหมายประจําป ไมต่ํากวารอยละ 80
โดยบรรลุมีแผน 1 แผน 3 ตัวชี้วัด 3 เปาหมายบรรลุตามตัวชี้วัดรอยละ 100
(5.2.2-2-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน)
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
เมื่อสิ้นสุดการอบรมผู เขาอบรมบอกวารูสึก ตนเองมีคา รูสึก ตนเองไดทําในสิ่ง ที่ดีและถูกตอง
กิจกรรมนี้ชวยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฝกทําความดี ทําใหมีจิตใจสงบขึ้นหาโอกาสไดยาก ตนเองมีความเอื้อ
อาทรมากขึ้น (5.2.2-3-1 สรุปโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย หนา 13
- 14)
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขาอบรมบอกวา เกิดความเสียสละและความสามัคคีมากขึ้น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได พรอมที่จะทําประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มีจิตอาสาที่จะสรางสรรคสิ่งดีๆมาก
ขึ้น รูจักเสียสละ รูจักชวยเหลือผูอื่นมากขึ้น (5.2.2-4-1 5.2.2-3-1 สรุปโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิต
บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย หนา 13 - 14)
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
จากการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสงผลใหวิทยาลัยไดรับรางวัลดังนี้
- 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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
5 ขอ
5 ขอ
5
5

แนวทางพัฒนา
วิทยาลัยดําเนินการ อยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน
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 ใบประกาศเกี ยรติคุ ณการนํ านวัต กรรม จิต บริ ก ารดว ยหั วใจความเป นมนุษ ยภายใตร ะบบ
ครอบครัวเสมือนขยายเครือขายสถานศึกษา และสถานบริการดานสาธารณสุข ป พ.ศ.2555 ณ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
5.2.2-5-2 เกียรติบัตรการดําเนินงานศูนยการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการคิดอยาง
เปนระบบโดยใชวิจัยเปนฐาน
ตัวบงชี้ที่ 5.2.3

ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
(สมศ 18.2)
ชนิดของตัวบงชี้ :
ผลลัพธ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
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3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม
5. ไดรบั การยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน:
คะแนน 1
-

คะแนน 2
ปฏิบัติได
1 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได
2 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
3 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
4-5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยดําเนินงานบรรลุ 4 ขอดังนี้
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
วิทยาลัยกําหนดประเด็นชี้นําปองกันหรือแกไขปญหาสังคมภายนอกสถาบันในประเด็นการบริการ
ดวยหั วใจความเปน มนุษ ย โดยใชก ระบวนการคิดอยางเปน ระบบ (5.2.3-1-1) มี ก ารกํ าหนดแผนเพื่ อ
ดําเนินการในประเด็นชี้นําภายนอกในแผนปฏิบัติการประจําป 2554 (5.2.3-1-2) มีการจัดทําโครงการประชุม
วิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554 เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการ
สรางสุขภาวะ(5.2.3-1-3) มีการประเมินผลการดําเนินโครงการมีขอเสนอแนะ ในประเด็นชี้นําในบทสรุป
สําหรับผูบริหารในโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554 เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยสูก ารสรางสุขภาวะ(5.2.3-1-4) และมีการนําขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การ
ดําเนินการในครั้งตอไปในที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (5.2.3-1-5)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 (5.2.3-2-1)
วิทยาลัยดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554 เรื่องวิถีการเรียนรูจิต
บริก ารดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุขภาวะ โดยมีก ารกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ
ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป อยางนอยรอยละ 80 โดยผลการดําเนินงาน คือ ผูเขารวม
ประชุมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีขึ้นไป 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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายไว 4 ขอ ดําเนินการได 4 ขอ ดังนั้น บรรลุเปาหมาย
คะแนน
การบรรลุ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
4 ขอ
4 ขอ
5
5

แนวทางพัฒนา
วิทยาลัยดําเนินการ รวมกับเครือขายอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน
รายการหลักฐาน
5.2.3-1-1
5.2.3-1-2
5.2.3-1-3
5.2.3-1-4
5.2.3-1-5
5.2.3-2-1

5.2.3-3-1

5.2.3-4-1
5.2.3-4-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯครั้งที่ 1/2553 ลงวันที่
2 ตุลาคม 2553
แผนปฏิบัติการประจําป 2554
สรุปผลการดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554
เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุขภาวะ
สรุปผลการดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554
เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุขภาวะหนา ง, จ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการวันที่ 31 มีนาคม 2554
สรุปผลการดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554
เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุขภาวะ ภาคผนวก
หนา 49-50
รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญ
ประจําป 2554 เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุข
ภาวะ
โครงการพัฒนาในเด็กที่มีความเสี่ยง/พัฒนาการชา
รายงาน ผลของการใชโปรแกรมการกระตุนพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบบูรณาการการ
มีสวนรวมของผูปกครอง คลินิกกระตุนพัฒนาการ กลุมภารกิจดานการพยาบาล
โรงพยาบาลกาฬสินธุ
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้
สบช.
5
5
5
5
5
5

5.1 (สกอ.5.1)
5.1.1 (สมศ.8)
5.2 (สกอ.5.2)
5.2.1 (สมศ.9)
5.2.2 (สมศ.18.1)
5.2.3 (สมศ.18.2)

คะแนน
สกอ.
5
5
รวมเฉลี่ย

รวมคะแนน
สมศ.
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ ใน
ระดับชาติ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในชวงปก ารศึกษา 2554 วิท ยาลัยมีก ารดําเนินงานของระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม 5 ขอ ดังนี้
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
โดยวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก น ได มี ก ารบู ร ณาการงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
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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ฝายพัฒนานักศึกษา และงานบริการวิชาการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (6.1-2-7) บูรณาการกับรายวิชาวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 ฝายวิชาการ (6.1-2-8) (6.1-2-9)
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
โดยวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก น ได มี กิ จ กรรมการเผยแพร ด า นทํ า นุ บํ า รุ ง
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
ที่ป ระชุม ของคณะกรรมการงานทํานุบํารุง ศิล ปวัฒ นธรรม (6.1-5-1) คณะกรรมการฝายกิจ การนักศึก ษา
(6.1-5-2) และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (6.1-5-3)

ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
การบรรลุ
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
5 ขอ
5 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
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วิทยาลัยควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
รายการหลักฐาน
6.1-1-1
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิล ปวัฒ นธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ปรับปรุง 10 มิ.ย. 2554
6.1-1-2
ผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) ของงงานทํานุบํารุง ศิล ปวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2553
6.1-1-3
แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1-1-4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 61/ 2555 เรื่องแตงตั้งรอง
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” บูรณาการระหวางงานทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรม ฝายพัฒนานักศึก ษา 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
สรุปโครงการสรางเสริม สุขภาพและปองกันโรคในผูสูงอายุภายใตวัฒ นธรรมอีสานสูก าร
บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยตัวแบบสรางเสริม สุขภาพในระบบชุมชนครอบครัว
เสมือน
6.1-3-2
สรุปโครงการบริการวิชาการไมสรางรายรับสืบสานวัฒนธรรม”มวนซื่นสงกรานตกับครอบครัว
เดียวกัน” บูรณาการระหวางงานทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรม ฝายพัฒนานักศึก ษา และงาน
บริการวิชาการฝายวิจัยและบริการวิชาการ และวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
1 ฝายวิชาการ
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6.1-3-3
6.1-3-4
6.1-3-5
6.1-4-1
6.1-5-1
6.1-5-2
6.1-5-3

สรุปโครงการวันลอยกระทง
สรุปกิจกรรมบุญผเวสสันดรชาดก
หนังสือขอความรวมมือในการแสดงรําบายศรีของศูนยอนามัยที่ 6
ผลการถอดบทเรียนความสําเร็จการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 7 พ.ค. 55
รายงานการประชุมฝายกิจการนักศึกษา วันที่ 9 เม.ย. 55
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2555วันที่ 28 พฤษภาคม 2555

ตัวบงชี้ที่ 6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2.
บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3.
มีการดําเนินงาน สม่ําเสมออยางตอเนื่อง
4.
เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/ หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได
1 ขอ

คะแนน 2
ปฏิบัติได
2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได
3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได
4 ขอ

คะแนน 5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในชวงปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินงานของการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยปฏิบัติได 5 ขอ ดังนี้
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
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โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (6.1.1-1-1) มีการดําเนินการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับงาน
วิชาการและงานกิจกรรมพัฒนานักศึก ษาและมีการเผยแพรดานทํานุบํารุง ศิลปะวัฒนธรรมตอสาธารณชน
(6.1.1-1-2) มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับงานวิชาการ
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (6.1.1-1-3) และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิล ปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ไปปรับในแผนประจําปการศึกษา
2555 (6.1.1-1-4) (6.1.1-1-5) (6.1.1-1-6 )
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
โดยวิท ยาลัยมีก ารดําเนินการตามแผนงานของงานทํานุ บํารุง ศิล ปวัฒ นธรรมโดยงานทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมมีโครงการทํานุศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด 15 โครงการ มีจํานวนตัวชี้วัดความสําเร็จ 30 ตัวชี้วัด
และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2554 ไดดําเนินการทั้งหมด 14 โครงการ 28 ตัวชี้วัดความสําเร็จ คิดเปนรอยละ
93.33 บรรลุเปาหมายการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมโครงการและตัวชี้วัดดังนี้ 1) โครงการพัฒนา
ทัก ษะชี วิต เพื่ อ มุง สูจิ ต บริ ก ารด วยหัว ใจความเปน มนุ ษ ย วิ ชาทั ก ษะชี วิ ต บู ร ณาการกั บ งานทํา นุ บํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ วัดปาธรรมอุทยาน ต. สําราญ อ. เมือง จ.ขอนแกน ตัวชี้วัด
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
ตัวชี้วัดโครงการ 2) โครงการวิชาสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บ ปวยบูรณาการกับงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมงานกิจการพัฒนานักศึกษา งานบริการวิชาการ ในกิจกรรมประเพณีงานไหม งานกาชาด และ
ผูก เสี่ยวจัง หวัดขอนแกน ประจํา ป 2554 ตัวชี้วัดคือ 1)นัก ศึก ษาเขาร วมโครงการไม ต่ํากวารอยละ 80
2)นัก ศึก ษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับ ดีขึ้นไปไมต่ํากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวม
กิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูในระดับดีมาก
โดยมีคาเฉลี่ย 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.68 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 3) โครงการบริการวิชาการไมสราง
รายรับสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต “มวนซื่นสงกรานตกับครอบครัวเดียวกัน”บูรณาการระหวางงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 งานกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา
และงานบริการวิชาการฝายวิจยั และบริการวิชาการ ตัวชี้วัดคือ 1)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดี
มากไมต่ํากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.62 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 4) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดาน
ดนตรีไทยและดนตรีทองถิ่น ประจําป 2554 ตัวชี้วัดคือ 1)นักศึกษาเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 2)
นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปไมต่ํากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรม
คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเ ขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.65 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 5) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม
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ของอีส าน บุญ ผเวสสันดรในกัณฑ “นครกัณฑ” ตัวชี้วัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมต่ํากวา
รอยละ 80 2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปไมต่ํากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)
ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับ
ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.89 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.78 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 6) โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม ตัวชี้วัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมต่ํา
กวารอยละ 90 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)
ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.80
บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 7) โครงการ ไหวครู มอบแถบหมวก และเครื่องหมายเลื่อนชั้นป ตัวชี้วัดคือ 1)
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 100 2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปไมต่ํา
กวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวม
โครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.64 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.69 บรรลุ
ตัวชี้วัดโครงการ 8) กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ตัวชี้วัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไม
ต่ํากวารอยละ 80 2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปไมต่ํากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงาน
คือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.66 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.73 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 9) โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการโดยสอดแทรกการอนุรักษวัฒนธรรม รุน 4 ตัวชี้วัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขา
รวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปไมต่ํากวารอยละ 80
ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวมโครงการมี
ความคิดเห็นเฉลี่ย อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.64 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ
10) กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 50 ป ตัวชี้วัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 2)
นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปไมต่ํากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวม
กิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.80 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 11) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม: ความ
กตัญูกตเวทีตอพระคุณครู มอบเครื่องหมาย และแถบหมวกเลื่อนชั้นป และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจําปการศึกษา 2554 ตัวชี้วัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 2)นักศึกษามี
ความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปไมต่ํากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปน
รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.559
จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.79 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 12) กิจกรรมสัปดาหกตัญุตาเนื่องในวันแมแหงชาติ
ตัวชี้วัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 80 2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูใน
ระดับ ดีขึ้นไปไมต่ํากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของ
กลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.64 จากคะแนนเต็ม
5 SD = 0.74 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 13) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเนื่องในวันเขาพรรษา ตัวชี้วัดคือ
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554

98
1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปไม
ต่ํากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)
ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.54
บรรลุตัวชี้วัดโครงการ 14) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันออกพรรษา ตัวชี้วัดคือ 1)
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูใน
ระดับดีขึ้นไปไมต่ํากวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ
100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 จาก
คะแนนเต็ม 5 SD = 0.54 บรรลุตัวชี้วัดโครงการ ทุกโครงการบรรลุตามเปาหมายของโครงการกิจกรรม
มากกวารอยละ 80 (6.1.1-2-1)
3. วิทยาลัยมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมสม่ําเสมอ อยางตอเนื่อง
โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มีการดําเนินอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ตามปฏิทิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและปฏิทินการรวมกิจกรรมวันสําคัญ ตั้งแตปการศึกษา 2553 2554 และ 2555
ตามลําดับ (6.1.1-3-1), (6.1.1-3-2) , (6.1.1-3-3)
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
โดยวิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดมีการเขาคายดนตรีและศิลปวัฒ นธรรมเพื่อที่
พัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถทางดานดนตรีไทยและดนตรีทองถิ่นขึ้น และไดมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีไทยและดนตรีทองถิ่นใหกับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จากการสอบถามผูเขารวม
ชมการแสดงพบวาไดชม ไดรับความบันเทิง ผอนคลายความเครียดและไดเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย
และทองถิ่น 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 ไดสงเสริมใหนักศึก ษาไดมีก ารแสดงออกในดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยไดสงนักศึกษาเขาประกวดรองเพลงสุนทราภรณ ในโครงการสัญจร ชวยภัยน้ําทวม และ
รําลึกถึงครูเอื้อ สุนทรสนาน (6.1.1-5-1) จนทําใหไดรับรางวัลรางวัลชนะเลิศในประเภทอายุระหวาง 15-44 ป
และรางวัลขวัญใจมหาชน (6.1.1-5-2)

ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายไว 5 ขอ ผลการดําเนินการได 5 ขอ ดังนั้นจึงบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเปาหมาย

คะแนน
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5 ขอ

5 ขอ



สบช
5

สกอ
-

สมศ
5

แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมและสนับ สนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ระดับ ชาติและนานาชาติ โดยการสง เสริม การพัฒ นาทักษะดานศิล ปะและวัฒ นธรรมตามความถนัดของ
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 ชวยเหลือภัยน้ําทวม
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ตัวบงชี้ที่ 6.1.2

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)

ชนิดของตัวบงชี้ : ตัวบงชี้พื้นฐาน
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกร ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ผลการดําเนินงาน
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนไดมกี ารสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน
เพื่อกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี วิทยาลัยฯไดมีกิจกรรมการแตงกายเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น โดยรณรงคให
บุคลากรในวิทยาลัยฯแตงกายโดยใชผาไทย (6.1.2-1-1) วิทยาลัยไดสงเสริมใหบุคลากร และไดประกาศใหทุก
คนรับทราบในการประชุมประจําเดือนวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (6.1.2-1-2)
2. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนมีการพัฒนาและปรับภูมิทัศนอาคารสถานที่ สะอาด
และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย ใหนาอยูรมรืน่ โดยไดมีการพัฒนาพื้นที่ปลูกตนไมประจําวิทยาลัย คือตน
ดอกคูณ ไวถนนหนาวิทยาลัย(6.1.2-2-1)
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนไดปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน โดยการพัฒนาลานพุมแกว ใหเปนสถานที่ที่รมรื่น เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม สวยงาม นักศึกษาสามารถนั่งพักผอน ผอนคลาย อานหนังสือได (6.1.2-3-1)
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
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โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัด
กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ คือ ศูนยการเรียนรู เขาใจ เขาถึง พัฒนาระบบครอบครัวเสมือน โดย
ใชวัฒนธรรมการดูแลกันของบุคลากรนักศึกษาและผูสูงอายุในชุมชนแบบครอบครัวไทยในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา( Moral Area) อยางสม่ําเสมอทุกบายวันพุธ และมีกิจกรรมวันสงกรานต, วันสถาปนาวิทยาลัย, วันป
ใหม โดยมีปฏิทินการดําเนินกิจกรรมประจําปการศึกษา 2554 (6.1.2-4-1)
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกร ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเรื่อง
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับ 4.27 (6.1.2-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 3 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนั้น
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
3 ขอ
5 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
มีการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกรอยางสม่ําเสมอ และนําผลการ
ประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมไปเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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 แผนที่ การแบ ง พื้ นที่ ของวิ ท ยาลั ยให บุ คลากรและนั ก ศึ ก ษาร วมพั ฒนาและดู แลความสะอาด
(พื้นที่ Moral area) และใบเซ็นชื่อการเขารวมกิจกรรม Moral area
6.1.2-4-2 ปฏิทินกิจกรรม ปการศึกษา 2553
6.1.2-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเรื่องการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและ
วัฒนธรรม
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้
6.1 (สกอ.6.1)
6.1.1 (สมศ.10)
6.1.2 (สมศ.11)

สบช.
5
5
5

คะแนน
สกอ.
5
รวมเฉลี่ย

สมศ.
5
5

รวมคะแนน
5
5
5
5

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1

:

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ 7.1)

ชนิดของตัวบงชี้ :
เกณฑการประเมิน :

กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
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
สถาบันดังนี้
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดลวงหนา เชน วิทยาลัยมีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารซึ่งมีตัวแทนจากฝาย/ภาค/
งาน (7.1-1-1)
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
เชน ผูบริหารของวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสั ยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธ
และนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ (7.1-2-1) และมีการ
ถายทอดตัวชี้วัดไปยังผูรับผิดชอบแตละระดับ (7.1-2-2)
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน โดยผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผล
การนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูก ารปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริห าร (7.1-3-1) และมีก าร
ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ(7.13-2) งานนโยบายและแผน มีการสื่อสารแผนโดยจัดทําแผนรวบรวมเปนรูปเลม และแจงใหบุคลากรไดรับ
ทราบในที่ประชุมโดยทั่วถึงกันในที่ประชุมประจําเดือน ( 7.1-3-3)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงสรางของวิทยาลัยตาม
พันธกิจหลัก และไดมีการปรับบุคลากรตามโครงสรางใหเหมาะสมกับงาน เชน การแตงตั้งรองผูอํานวยการ
รักษาราชการแทน และมอบอํานาจในการตัดสินใจ (7.1-4-1)
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ โดยผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติง านใหสูง ขึ้นอยางตอเนื่อง เชน การสอนงานในหนาที่ การมอบหมายอาจารยพี่เ ลี้ยงในการดูแล
บุคลากรใหม (7.1-5-1) และมีการจัดการความรูมาใช เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู (7.1-5-2)
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6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวน
เสีย ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 10 องคประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล : วิทยาลัยมีการดําเนินการจัดทําแผนการใชงบประมาณ โดยมีการ
กําหนดเปนแผนยุท ธศาสตร 5 ป และ แผนปฏิบัติก ารประจําป ( 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 โดยบุคคลภายในองคก ร เชน คณะกรรมการรับ -จายประจําวัน
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ( 7.1-6-8)
6) หลักการมีสวนรวม : วิทยาลัยมีการดําเนินการตางๆ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและ
นัก ศึก ษา เชน รายชื่อสมาชิกในแตล ะครอบครัว รวม 24 ครอบครัว ที่ประกอบดวย ผูสูง อายุในชุม ชน
อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาทุกชั้นป ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของทางวิทยาลัยรวมกัน ( 7.1-6-9)
7) หลักการกระจายอํานาจ : วิทยาลัยไดมอบอํานาจ หนาที่ ใหกับคณะกรรมการ เพื่อ
ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ มีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจน เชน การมอบหมายหนาที่ใหรองผูอํานวยการ
รักษาราชการแทน ( 7.1-6-10) การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดจางเหมาสอบราคาปรับปรุงอาคารโรง
อาหาร ( 7.1-6-11)
8) หลักนิติธรรม : วิทยาลัยมีการดําเนินการบริหารงานภายใตหลักกฎหมาย ระเบียบตางๆ
ในการบริหารจัดการ เชน ดานการเงิน บัญชี พัสดุ โดยใชระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ( 7.1-6-12)
9) หลัก ความเสมอภาค : วิทยาลัยมีก ารสนับ สนุนใหบุคลากรไดพัฒ นาตนเอง โดยใช
งบประมาณในการพัฒนาคนละ 7,000 บาท /คน/ป (7.1-6-13) และวิทยาลัยไดดําเนินการสนับสนุนบุคลากร
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ภายในวิท ยาลัยเขาสูตําแหนง ที่สูง ขึ้นตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลตางๆ เข าสูตําแหนง 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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินได 7 ขอ ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
7 ขอ
7 ขอ
5
5

รายการหลักฐาน
7.1-1-1 คําสั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด
7.1-2-1 เอกสารการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธ ทีน่ ําไปสูการ
ปฏิบัติโดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (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 คําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
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
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554

106

7.1-6-5
7.1-6-6
7.1-6-7
7.1-6-8
7.1-6-9
7.1-6-10
7.1-6-11
7.1-6-12
7.1-6-13
7.1-6-14
7.1-6-15
7.1-7-1

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
หนังสือขอยืมอุปกรณจากเทศบาลตําบลบานเปด
คําสั่งแตงตั้งบุคลากรตามโครงสรางของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับ-จายประจําวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
รายชื่อสมาชิกในแตละครอบครัว รวม 24 ครอบครัว
คําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการรักษาราชการแทน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดจางเหมาสอบราคาปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
ระเบี ย บการเงิ น กระทรวงการคลั ง ระเบี ย บเงิ น รายได ส ถานศึ ก ษา ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม
คูมือการพัฒนาบุคลากร
คําสั่งการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนง ระเบียบการคัดเลือกบุคลกรตางๆ เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
การตกลงเกณฑในการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เรื่อง การนําผลการประเมินตามเกณฑการประเมินมา
ปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 7.1.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.13)
ชนิดของตัวบงชี้ :
ผลลัพธ
เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
คาคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันในป 2554 ไดเทากับ 4.55 คะแนน
ปก ารศึกษา 2554 วิท ยาลัยตั้ง เปาหมายการดําเนินงานไว 5 คะแนน มีผ ลการดําเนินงาน 4.55
คะแนน ดังนั้นจึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
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
องคประกอบที่ 7.2 พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ( สกอ. 7.2 )
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยฯดําเนินการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูได 5 ขอ ดังนี้
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
ตีพิ ม พ เผยแพร แ ละนํ าไปใช ป ระโยชน ( 7.2-1-1.1-3 ) เรื่อ ง การวิ จั ย เพื่ อ สร างเสริ ม สุ ข ภาวะชุ ม ชน
(7.2-1-1.1-4 ) ดานอัตลักษณของวิทยาลัยฯ เรื่อง ประสบการณการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษยภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (7.2-1-1.1-5 )
1.2 มีคณะบุคคลที่ป ระกอบดวยรองผูอํานวยการฝายวิจั ยและบริการวิชาการแกสังคม
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. มีก ารแบง ปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ ากความรู ทัก ษะของผูมีป ระสบการณตรง (tacit
knowledge) โดยจัดทําโครงการเตรียมความพรอมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษา
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พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ รวมกับอาจารยภายในของแตละ
สาขาวิชา มารวมทบทวนสาระความรูแกนักศึกษา พรอมกับแลกเปลี่ยนประเด็นความรูในแตละรายวิชา (7.23-1) เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพและเผยแพร
โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่เปนบรรณาธิการวารสารที่มีรายชื่อตามประกาศของ สกอ. (7.2-32 ) มาถายทอดความรู ตลอดจนหลักการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ เครือขายจิตบริก ารดวยหัวใจความเปนมนุษยโ ดยใชก ระบวนการการจัดการเรียนรูส อดแทรก
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 (7.25-4 )
ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ และมีผลการดําเนินงานได 5 ขอ
ดังนั้นจึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
5 ขอ
5 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
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1. ปรับปรุงคูมืองานจัดการความรูใหดียิ่งขึ้น
2. งานจัดการความรู รวมกับงานวิชาการ งานวิจัย และงานกิจการนักศึกษา ดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการความรู โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2554 – 2558 เสนอตอ
คณะกรรมการบริหาร และดําเนินงานอยางตอเนื่องในแตละปงบประมาณ และปการศึกษา
รายการหลักฐาน
7.2-1-1
สรุป ผลการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรูของวิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
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 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
7.2-2-1
แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2554 และกลุมเปาหมาย
7.2-3-1
รายงานการจัดการความรู เรื่อง การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของแตละรายวิชา
7.2-3-2
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อสราง
องคความรูสูส าธารณชน : การพัฒ นาระบบสนับ สนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงาน
สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2555 และโครงการผลิตและรับรองคุณภาพ
ผลงานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา และรายชื่อวิทยากรที่รับเชิญ
7.2-3-3
โครงการประชุม เชิง ปฏิบัติก ารเครือขายจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และการคิดอยางเปนระบบ ที่เปนสถานศึกษา สถานบริการ และชุมชน
7.2-4-1
เอกสารการจัดการความรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
การคิดอยางเปนระบบ
7.2-4-2
เอกสารการจัดการความรูเรื่อง การเตรียมความพรอมนัก ศึก ษาเพื่อสอบขอรับ ใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพของแตละรายวิชา
7.2-4-3
เอกสารการจั ดการความรู เรื่อง การผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิ ชาการเพื่อการตีพิม พ
เผยแพรและนําไปใชประโยชน และเรื่อง การวิจัยเพื่อสรางเสริมสุขภาวะชุมชน
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7.2-4-4
7.2-5-1
7.2-5-2
7.2-5-3
7.2-5-4

เอกสารการจัดการความรูดานอัตลัก ษณของวิท ยาลัย ฯ เรื่อง การเรียนรูจิตบริการดวยหัว
ใจความเปนมนุษยภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
เอกสารสรุปการนําความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอนและการทบทวนสาระสําคัญรายวิชาในป
การศึกษา 2551, 2552 และ 2553 ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
เอกสารการไดรับรางวัลดีเดนในการดําเนินงานของโรงพยาบาล
รายงานสรุปผลการนําระบบครอบครัวเสมือนไปใชในการพัฒนางานของโรงพยาบาล
รายงานการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู

ตัวบงชี้ที่ 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
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังนี้
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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 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เชน สารสนเทศ
ดานภาระงานสอนภาคทฤษฏี ทดลอง ปฏิบั ติ (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 ดังนี้
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 โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขายเชื่อมตออินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัย (7.3-4-1)
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด เชน การสง
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2553 ไปยัง สกอ. (7.3-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงานได 5 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
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
โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขายเชื่อมตออินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัย
7.3-5-1
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553 ของ CHE QA online
ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง ( สกอ. 7.4 )
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้
- 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 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันใน
รอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอ
ชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันใน
การควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึก ษา 2554 วิท ยาลัยมีการดําเนินงานตามเกณฑ การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 6 ขอ ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุ ม ภายในและบริ ห ารความเสี่ ย ง (7.4-1-1) การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ประจํ า วั น
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี คณะกรรมการเซ็นชื่อในเช็คสั่งจายของวิทยาลัยฯ
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 ตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 6 ขอ มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนั้นจึงบรรลุ
เปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
6 ขอ
6 ขอ
5
5

รายการหลักฐาน
7.4-1-1
7.4-1-2

7.4-2-1

7.4-3-1
7.4-4-1
7.4-5-1

คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ที่ 58/2553 เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คําสั่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ที่ 77/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินประจําวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี คณะกรรมการ
เซ็ น ชื่อ ในเช็ ค สั่ ง จ า ยของวิ ท ยาลั ยฯ คณะกรรมการรั บ -นํ าส ง -นํ าฝากเงิ น ของวิ ท ยาลั ย ฯ
คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัยเสี่ยง มี
การประชุม วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงในแบบวิเคราะห
ความเสี่ยง
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในเลมรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบวิเคราะหความเสี่ยง
แผนการควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2554
แบบติดตามการดําเนินการตามแผนควบคุมความเสี่ยง
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7.4-5-2

7.4-6-1

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน ปงบประมาณ 2554
แผนการควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2555
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้

7.1 (สกอ.7.1)
7.1.1 (สมศ.13)
7.2 (สกอ.7.2)
7.3 (สกอ.7.3)
7.4 (สกอ.7.4)

สบช.
5
4.55
5
5
5

คะแนน
สกอ.
5
5
5
5
รวมเฉลี่ย

สมศ.
4.55
-

รวมคะแนน
5
4.55
5
5
5
4.91

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 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
ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
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6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ หรือ3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2554 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ วิทยาลัยสามารถดําเนินงานผานเกณฑ
มาตรฐาน จํานวน 7 ขอ ดังนี้
1. มีแผนกลยุทธท างการเงินที่ส อดคลองกับ แผนกลยุท ธของสถาบัน วิทยาลัยมีแผนกลยุทธทาง
การเงินและงบประมาณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2554-2558 (8.11-1) ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2554-2558
( 8.1-1-2 )
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลัก เกณฑการจัดสรร 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 นอกจากนี้วิทยาลัยมีแนวทางการวางแผนการใชเงิน ( 8.1-2-4) โดยในการวางแผนการใชเงินทุก
กลุมงานมีสวนรวมในการวางแผนใชจายงบประมาณประจําป (8.1-2-5)
3. มีงบประมาณประจําป ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบัน และ
บุคลากร วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําป แตละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร โดย
การวิเคราะหขอมูล คาใชจายตามพันธกิจ ของวิทยาลัยจากผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติก ารประจําป
งบประมาณ 2554 (8.1-3-1)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการรายงานผลการดําเนินงานการเงินงบประมาณรอบครึ่งปงบประมาณ ที่แสดงผลการดําเนินงานดาน
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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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) รายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้ง ที่ 1/2555
(8.1.4-4)
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 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 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย และดําเนินการทุก 6
เดือน (8.1-6-1) วิท ยาลัยไดแตง ตั้ง คณะกรรมการทําหนาที่ติดตามการใชเ งินใหเ ปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ เชน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีรับจายเงินของวิทยาลัย เปนตน
(8.6-1-2) รวมทั้ง การรับ ตรวจสอบจากหน วยงานภายนอก จากกลุม ตรวจสอบภายในระดับ กระทรวง
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 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงานได 7 ขอ ดังนั้น
จึงบรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
7 ขอ
7 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
ใหฝายบริห าร ยุท ธศาสตรและพัฒ นาคุณภาพ โดยงานการเงิน บัญ ชี จัดทําระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงขอมูล มาออกรายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอที่ประชุมกรรมการบริหาร ใหได
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ภายในเดือนตุลาคม 2554 มกราคม 2555 เมษายน 2555 มิถุนายน 2555 และกรกฎาคม 2555 เพื่อนําขอมูล
ทางการเงินไปใชในการ 1) วิเคราะหคาใชจาย 2) วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน
อยางตอเนื่อง 3) ติดตามผล และวิเคราะหการใชงบประมาณในแตล ะภารกิจ 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 รายงานขอมูล ทางการเงินของวิท ยาลัยแตล ะเดือน ในสวนเงินที่เ หลือจายอยูในแตล ะแหล ง
งบประมาณ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
8.1-6-1 รายงานผลการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน-กันยายน 2554
8.1-6-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน ที่ 97/2552 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
8.1-6-3 รายงานผลการตรวจสอบภายนอก จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
8.1-7-1 ฐานขอมูลทางการเงินงบประมาณภาครัฐ ระบบ GFMIS
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 วาระเกี่ยวกับการติดตามผล
การใชเงินใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
คะแนน
ตัวบงชี้
8.1 (สกอ.8.1)

สบช.
5

สกอ.
5
รวมเฉลี่ย

สมศ.
-

รวมคะแนน
5
5

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. 9.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบันตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเปนรายงานที่มี
ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในครบทั้ง 9องคประกอบ
คุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิตและ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
4 หรือ5 หรือ 6 ขอ 7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคลอง
กับพันธกิจของวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (9.1-1-1) มีโครงสรางการดําเนินงานที่
ผนวกการประกันคุณภาพการศึกษาเขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริห ารงานของวิทยาลัย(9.1-1-2) มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิท ยาลัย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของนักศึกษา (9.1-1-3) มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (9.1-1-4)
และมีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 (9.1-1-5)
2. มีก ารกํ าหนดนโยบายและให ความสํ าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการ ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ดังเชน มีนโยบายการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึก ษา(9.1-2-1)กําหนดใหมีผัง การดําเนินงานที่ผนวกการประกันคุณภาพการศึก ษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงานรวมกันของทุกฝายทุกงานในวิทยาลัย (9.1-2-2) และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
(9.1-2-3)
3. มีก ารกําหนดตัวบง ชี้ตามอัตลัก ษณของสถาบัน ดัง ในเลม รายงานการประเมิน ตนเอง 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) มีการกําหนดตัวบงชี้ และผูรับผิดชอบตัวบงชี้ครอบคลุมตามพันธกิจ (9.1-4-2) มีคณะกรรมการ
ประเมิน คุณภาพการศึกษา (9.1-4-3) มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทั้ง ในระดับภาควิชา 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)

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน สงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ โดยนํามาทําแผนพัฒนาคุณภาพ (9.1-5-1) และแผน
กํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพปการศึกษา 2554 (9.1-5-2)
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ โดยวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหเชื่อมระบบรายงานผลการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online
(9.1-6-1)
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนัก ศึก ษาผูใช
บัณฑิต และผูใช บ ริก ารตามพั นธกิ จ ของสถาบัน ดัง ในคํ าสั่ง แตง ตั้ง ผูท รงคุ ณวุฒิ ภายนอกสถาบัน และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของนักศึกษา (9.1-7-1) รวมทั้งมีความรวมมือทางวิชาการเพื่อการเรียนรู และ
เสริม สรางความเขม แข็ง ของชุม ชน โดยวิท ยาลัยทําขอตกลงรวมมือกับจัง หวัดขอนแกน ในโครงการผลิต
พยาบาล ชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชนจังหวัดขอนแกน (9.1-7-2)
8. มีเ ครือขายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรูดานการประกันคุณภาพการศึก ษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกันโดยบุคลากรของวิทยาลัย เปนคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยการ
พั ฒ นางานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเครื อ ข า ยวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก ภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-1) มีบันทึกขอตกลงโครงการรวมมือในการจัดการศึกษาเครือขายวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-2) มีบันทึกขอตกลงความรวมมือองคก ร
นักศึกษาของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-3) มีการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน ไดแก การสัมมนาวิชาการเรื่อง “เสนทางสูความสําเร็จในการพัฒนาคุณคางานประจํา”
ของวิทยาลัย เครือขายสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2555
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน (9.1-8-4) ดําเนิน โครงการสัมมนาวิชาการ “การแลกเปลี่ยน
เรียนรูวิธีปฏิบัติงานที่ดี สูความเปนเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สําหรับอาจารย
และโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางเครือ ขายความรวมมือในดานประกันคุณภาพ
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. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่วิทยาลัยพัฒนาขึ้นเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมดวยระบบครอบครัวเสมือน (ดานผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ) และเผยแพรในเวทีการ
สัม มนาวิชาการแลกเปลี่ย นความรูทั้ง ภายใน และภายนอกองคก ร เพื่อเสริม สรา งนวัต กรรมด านการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) จัดโดยสถาบันพระบรม
ราชชนก เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรมเอเซีย แอรพอรท (9.1-9-1 )
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยตั้งเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงานได 9 ขอ ดังนั้นจึง
บรรลุเปาหมาย
คะแนน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
สบช
สกอ
สมศ
7 ขอ
9 ขอ
5
5

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรจัดทํางานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น
รายการหลักฐาน
9.1-1-1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วพบ.ขอนแกน
9.1-1-2
ผังโครงสรางการดําเนินงาน
9.1-1-3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย เลขที่ 70/2554
9.1-1-4
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 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
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย เลขที่ 70/2554
9.1-3-1

9.1-4-1
9.1-4-2
9.1-4-3
9.1-4-4
9.1-4-5
9.1-4-6

รายงานการประเมินตนเอง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา
2553 เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้และผูรับผิดชอบตัวบงชี้
คํา สั่ ง แต ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในวพบ.ขอนแก น เลขที่
69/2554
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย การบริหารฯ
รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาการพยาบาลชุมชน
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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9.1-4-7
9.1-4-8
9.1-4-9
9.1-4-10
9.1-4-11
9.1-5-1
9.1-5-2
9.1-6-1
9.1-7-1
9.1-7-2
9.1-8-1

9.1-8-2
9.1-8-3
9.1-8-4

9.1-8-5

9.1-8-6

รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาการพยาบาลสูติฯ
รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญและผูสูงอายุ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิพากษ SAR และจัดแฟมหลักฐาน ปการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอ สกอ. ดังหนังสือที่ ศธ
0203.0931/1580 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เสนอต อ สบช. ดั ง หนั ง สื อ ที่ สธ
0203.0931/1583 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554
แผนพัฒนาคุณภาพประจําปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
แผนกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพปการศึกษา 2554
หนังสือเชิญเขารวมประชุมสัมมนา เรื่องการปรับปรุงและการเปดใชงานระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) ประจําปการศึกษา 2554 โดยสกอ.
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย เลขที่ 70/2554
บันทึกขอตกลงความรวมมือกับจังหวัดขอนแกนในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชน
และเพื่อชุมชนจังหวัดขอนแกน
หนังสือที่ สธ 0203.0919/339 เชิญรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
และวิจัยการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของเครือขายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บันทึก ที่ สธ 0203.097/ว 1298 เรื่ องขอ ตกลงโครงการความรวมมือในการจั ดการศึก ษา
เครือขายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บันทึก ขอตกลงความรวมมือ องคกรนักศึก ษาของวิท ยาลัย ในสัง กัดสถาบันพระบรมราชชนก
เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนังสือที่ สธ 0203.055 /ว4272 เรื่องการสัมมนาวิชาการ“เสนทางสูความสําเร็จในการพัฒนา
คุณคางานประจํา” ของวิทยาลัย เครือขายสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน
หนังสือที่ สธ 0203.0919 ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาวิชาการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
ปฏิบัติงานที่ดีสูความเปนเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สําหรับอาจารย
และโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางเครือขายความรวมมือในดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับนักศึกษา ระหวางวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2555 ณ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
รูปเลมสรุปผลการประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การพยาบาล
ดวยหัวใจความเปนมนุษย: การดูแลสําหรับประชากรที่หลากหลาย The 3rd International
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9.1-9-1

Nursing Student Forum: Humanistic: Caring for Diverse Population” ระหวางวันที่
19-21 พฤษภาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดวยระบบ
ครอบครัวเสมือน (ดานผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลัก ษณ ) ในเลมสรุปผลการสัมมนา
วิชาการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อเสริมสรางนวัตกรรมดานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยพัฒ นาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) จัดโดย
สถาบันพระบรม ราชชนกเมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรมเอเซีย แอรพอรท

ตัวบงชี้ที่ 9.1.1
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ 15)
ชนิดของตัวบงชี้ :
ผลลัพธ
คําอธิบายตัวบงชี้ :
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ระบุไววา “...ใหหนวยงานตนสัง กัดของสถานศึก ษาระดับอุดมศึก ษาจัดใหมีก ารติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด โดยจะ
เปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดนี้ จะ
เป นคะแนนที่ ส ามารถสะท อนประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของคุ ณภาพการดํ าเนิ นงานด านต างๆของ
สถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้นในการประเมินตัวบงชี้นี้จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตน
สังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม
วิธีการคํานวณ
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด
ขอมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
หมายเหตุ
1. ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน(ระบบ 5 คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนด ตั้งแตปการศึกษา 2553 (เนื่องจากใชเกณฑการประเมินใหม) 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
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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ผลการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีผลการประเมินเทากับ 3.77 คะแนน
ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีผลการประเมินเทากับ 4.65 คะแนน
ดังนั้นผลการดําเนินงาน = 3.77+4.66 /2 = 4.21 คะแนน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเปาหมาย

4 คะแนน

4.21 คะแนน



สบช
5

คะแนน
สกอ

สมศ
5

รายการหลักฐาน
9.1.1-1
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในวิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2553 โดยสบช.
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คะแนน
ตัวบงชี้
รวมคะแนน
สบช.
สกอ.
สมศ.
5
5
9.1 (สกอ.9.1)
5
รวมเฉลี่ย
5
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สวนที่ 3
แนวทางการพัฒนา
สรุปจุดเดนและแนวทางการพัฒนา
ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยไดดําเนินการจัดการศึกษา บริการวิชาการเพื่อใหมีการพัฒนาบัณฑิตและ
บุคลากรดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพการศึ ก ษาสภาการพยาบาลวิทยาลัยไดป ระเมินคุณภาพการศึก ษาภายในโดยใชเ ครื่องมือการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัย พบจุดแข็ง จุดออน หลายประการที่วิทยาลัยนํามาวิเ คราะหเพื่อหาทางปรับปรุง แกไข มี
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. จุดแข็ง
1.1 ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนการสนับสนุน
ทรัพยากรตางๆ
1.2 อาจารยและเจาหนาที่ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 นักศึกษาเขาใจความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จุดออน
2.1 การดํ าเนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ไ ม มีค วามต อ เนื่ องและและเข า ใจในตั ว บง ชี้ ที่ ชั ด เจนมี ก ารเปลี่ ย น
ผูรับผิดชอบบอยครั้ง
2.2 อาจารยทําวิจัยสําเร็จไมทันการตีพิมพเผยแพร
2.3 ปริมาณคณาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีนอยยังไมสําเร็จการศึกษาจึงทําใหสัดสวนไมไดตาม
เกณฑ
3. แนวทางการพัฒนารายองคประกอบ
วิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน กําหนดทิศทางเพื่อพัฒ นาคุณภาพของวิท ยาลัยในแตล ะ
องคประกอบดังนี้
องคประกอบที่ 1
1. ควรพัฒนาระบบการบันทึกรายงานการประชุมตางๆ ใหมีความชัดเจน เพื่อใหสามารถใชเปนหลักฐาน
ทางราชการที่ชัดเจนในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
2. วิทยาลัยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีมาตรการสงเสริมใหผูเรียนไดมี
รายงานการประเมินตนเองวิทายลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
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โอกาสแสดงออกถึงคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณของสถาบันเพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ
อยางตอเนื่อง
3. วิท ยาลัยดําเนินการพัฒ นานัก ศึกษาใหส อดคลองกับอัตลักษณอยางตอเนื่องโดยบูรณาการระหวาง
วิชาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนตามวิสัยทัศนวิทยาลัย
4. วิทยาลัยดําเนินการตามเอกลัก ษณ จุดเนน หรือจุดเดนของวิท ยาลัยใหส อดคลองตามแผนกลยุท ธ
แผนการปฏิบัติงานประจําป อยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 2
1. ฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกับ สถาบันพระบรมราชชนกและเครือขายวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และดําเนินการขอรั บรองหลักสูตรใหแลวเสร็จภายใน
พฤษภาคม 2555 พรอมเปดใชปการศึกษา 2555 และเตรียมความพรอมการนําหลักสูตรไปใช
2. งานพัฒ นาบุคลากรรวมกับ คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร วางแผนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารย ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ในแตละปการศึกษา โดยจัดทําแผนระยะ 5 ป (ระหวาง ป 2554 - 2558) โดยระบุ
สาขาและจํานวนที่มีความตองการพรอมทั้งกําหนดใหอาจารยมีการเตรียมความพรอมตนเองในสาขาที่จะไปศึกษา
3. งานพัฒ นาบุคลากรรวมกับ คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร วางแผนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารยระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ในแตละปการศึกษา โดยจัดทําแผนระยะ 5 ป (ระหวาง ป 2554-2558) โดยระบุสาขา
และจํานวนที่มีความตองการพรอมทั้งกําหนดใหอาจารยมีการเตรียมความพรอมตนเองในสาขาที่จะไปศึกษา
4. ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดมี โอกาสศึกษาตอระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ (นอกเวลา
ราชการ)
5. วิทยาลัยฯ ควรเรงรัดดําเนินการเรื่อง พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและ
ตอบสนองความตองการภายในปการศึกษา 2555
6. รองฯ ฝายวิชาการ และทุกภาควิชา กําหนดและกํากับทวนสอบการดําเนินการดานการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผล ทุกรายวิชาในปการศึกษา 2555
7. ฝายวิชาการและภาควิชา จัดโครงการเตรียมความพรอมสอบรับใบประกอบวิชาชีพ ปการศึกษา 2554
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรใหแลวเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ 2555
8. ฝา ยวิชาการจั ดฝก ปฏิ บัติก ารพยาบาลแบบเขม (Elective practice) สําหรั บ นัก ศึ ก ษาชั้ นปที่ 4
หลักสูตรพยาบาลศาสตร เปนเวลา 4 สัปดาห ใหแลวเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2555 เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา
สมรรถนะทางการพยาบาล
9. ทุกภาควิชาวางแผนเตรียมความพรอมนักศึกษา เพื่อการเรียนรูในรายวิชาชีพตั้งแตชั้นปที่ 2 พรอมทั้ง
ปลูกฝงเจตคติตอการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและคุณภาพกอนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
องคประกอบที่ 3
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1. ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหมีความทันสมัยและสามารถเขาถึงไดงายและควรทําใหสามารถ
เชื่อมโยงฐานขอมูลของวิทยาลัยฯไดโดยตรง
2. หากลวิธีเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน เพื่อสรางความผูกพันและพลังในการ
ขับเคลื่อนองคกร
องคประกอบที่ 4
1.งานวิจัยดําเนินการ กํากับ ติดตามการดําเนินการใหไดตาม MOU อยางตอเนื่องโดยกําหนดเปนผัง
ควบคุมกํากับทุกเรื่องประกาศทาง web ปรับขอมูลเดือนละ 1 ครั้งภายในปการศึกษา 2555
2.งานวิจัยกําหนดหนวยน้ําหนัก ตามประเภทของงานวิจัย โดยใชขอมูลโครงรางวิจัยที่เสนอขอรับทุนเปน
ฐานในการกําหนดในปการศึกษา 2555 ใหชัดเจนทั้งการวิจัยในชุมชน วิจัยในชั้นเรียนวิจัยคลินิก และวิจัยพัฒนา
องคกร
3.วิท ยาลัยมีก ารจัดตั้ง คณะผูเ ชี่ยวชาญเปนพี่เ ลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงรางวิจัยที่เ สนอขอทุนจาก
หนวยงานภายนอก เพื่อปรับปรุงโครงการใหเหมาะสม ใหมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากขึ้น
4.จัดใหมีทีม พี่เ ลี้ยงแกนัก วิ จัยรุ นใหม เพื่อชวยเขีย นรายงานการวิจัย สําหรับ การตีพิม พ เ ผยแพรที่จ ะ
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 ควรมีการประสานกับ เครือขายภายนอกสถาบัน เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนงานวิวิจัยหรืองานวิชาการจากภายนอกสถาบันมากยิ่ งขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงกําหนดเปน
ภาระงานดานการวิจัยและผลงานวิชาการลงสูภาควิชาตามทิศทางการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัย และ ภาควิชา
ควรกําหนดจํานวนผลงานวิจัย และงบประมาณสนับสนุนใหชัดเจนเพื่อใหบรรลุถึง เปาหมายรวมกัน ตลอดจน
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ภาควิชาควรกําหนดแนวทางพัฒนานักวิจัยหนาใหม และนักวิจัย ใหผลงานวิจัยไดรับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติตอไป
องคประกอบที่ 5
1. สงเสริมใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับทุกภาควิชา ฯ ลดภาระงานบริการวิชาการแกสังคมใน
เชิงปริมาณเพิ่มคุณภาพงานบริการวิชาการแกสังคมใหเหลือเพียง 1) บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อยางนอย 1 โครงการ และ 2) มีประโยชนของการใหบริการวิชาการแกสังคมตามตัวบงชี้ สกอ. 5.2
2. จัดใหมีการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของงานบริการวิชาการใหครบทุกประเด็น เพื่อนําไปปรับปรุง
แผนการดําเนินงานในปตอไป
3.พัฒ นารูป แบบการถายทอดการบริก ารวิชาการแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกตลอดจนมีก าร
ประเมินสัมฤทธิ์ผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณาการระหวางงานบริการวิชาการแกสังคมกับ
ภารกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน
4. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงงานบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอทั้งสังคม
ภายนอกและภารกิจทุกดานของสถาบัน
องคประกอบที่ 6
1. วิทยาลัยควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
2. สนับ สนุนนัก ศึกษาในการเขารวมกิจกรรมการสงเสริม และสนับสนุนดานศิลปะและวัฒ นธรรม ใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรมตามความถนัดของนักศึกษา
3. มีการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกรอยางสม่ําเสมอ และนําผลการ
ประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมไปเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 7
1. วิทยาลัยควรกําหนดแนวทางการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและ
จัดการใหบ รรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุท ธ และแผนปฏิบัติงานประจําปของวิท ยาลัย โดยมุงเนนการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของตนสังกัด และครอบคลุมพันธกิจหลักของวิทยาลัย ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในบทบาทผูบริหารอยางเปนรูปธรรม
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2. งานจัดการความรู รวมกับงานวิชาการ งานวิจัย และงานกิจการนักศึกษา ดําเนินการจัดทําแผนการ

จัดการความรู โดยเชื่อมโยงกับ ยุท ธศาสตร ของวิท ยาลัย ในปง บประมาณ 2554 – 2558 เสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร และดําเนินงานอยางตอเนื่องในแตละปงบประมาณ และปการศึกษา
องคประกอบที่ 8
1. ใหฝายบริห าร ยุท ธศาสตรและพัฒ นาคุณภาพ โดยงานการเงิน บัญ ชี จัดทําระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงขอมูล มาออกรายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอที่ประชุมกรรมการบริหาร ใหไดภายใน
เดือนตุล าคม 2554 มกราคม 2555 เมษายน 2555 มิถุนายน 2555 และกรกฎาคม 2555 เพื่อนําขอมูล ทาง
การเงินไปใชในการ 1) วิเคราะหคาใชจาย 2) วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
3) ติดตามผล และวิเคราะหการใชงบประมาณในแตละภารกิจ เทียบกับที่ไดรับอนุมัติไวในแผนปฏิบัติการประจําป
เพื่อการพัฒนาผลงาน สถาบัน และบุคลากร 4) ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
องคประกอบที่ 9
1. วิทยาลัยฯ ควรจัดทํางานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น
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ภาคผนวก

ตาราง สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

น้ําหนัก

คะแนน คะแนน
อิงเกณฑ
ราย
ถวง นน. คะแนน
1-4 ม. ภาพรวม
(5 คะแนน) STD

มาตรฐาน 1 ดานคุณภาพบัณฑิต

4

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
สมศ.5 (สบช.4.1.1)

3
1

1.32

สมศ.6 (สบช.4.2.1)

1

5

สมศ.7 (สบช. 4.2.2)

1

0.61

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
มาตรฐาน 3 ดานการบริการวิชาการ
สมศ.8 (สบช. 5.1.1)

2
1

5

สมศ.9 (สบช. 5.2.1)

1

5

มาตรฐาน 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.10 (สบช. 6.1.1)

2
1

5

สมศ.11 (สบช. 6.1.2)

1

5

มาตรฐาน 5 ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
สมศ.13 (สบช. 7.1.2)

2

สมศ.14 (สบช. 2.2.1)
มาตรฐาน 6 ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
สมศ.15 (สบช. 9.1.1)
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (16-17)
สมศ.16.1 (สบช.)
สมศ.16.2 (สบช.)
สมศ.17 (สบช. 1.1.2)
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (18)
สมศ.18.1
สมศ.18.2

1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
19

4.86

2.31

5.00

5.00

4.00
4.55
3.44

0.00
0
4.95
5
4.84
5
5.00
5
5

3.78

3.92

ตารางสรุปผลการประเมินระดับรายมาตรฐาน อิงตามคะแนน ตามมิติของ สมศ.
ผลการประเมินมาตรฐาน
ลําดับ
ชื่อมาตรฐาน
คาน้ําหนัก คะแนนที่ได
(นน./คะแนนที่ได)
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
คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของ 4 มาตรฐานแรก
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

ผลการประเมิน
ดี
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ตองปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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ชั้นป

1
2
3
4
รวม

จํานวนนักศึกษา 4
ป (คน) ปการศึกษา
2553 เทอม 2
ช.

ญ.

รวม

13
6
8
13
40

115
74
109
11
309

128
80
117
24
349

รวมหนวยกิตปการศึกษา 2553
เทอม 2 และภาคฤดูรอน
หลักสูตร 4 ป

26
20
14
7
67

จํานวนนักศึกษา 4 ป
FTES. นักศึกษา (คน) ปการศึกษา 2554
เทอม 1
4 ป
92.44
44.44
45.50
4.67
187.06

รวมนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น

810.00

FTES. ปงบประมาณ 2554

427.19

คน

ช.

ญ.

รวม

12
13
6
8
39

124
115
74
109
422

136
128
80
117
461

รวมหนวยกิตปการศึกษา FTES.นักศึกษา
2554 เทอม 1 หลักสูตร 4 ป
4 ป

18
21
19
17

68.00
74.67
42.22
55.25
240.14
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ขอมูลพื้นฐาน สําหรับการตรวจประเมินภายนอก
ขอมูลพื้นฐาน
1. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรีที่ไดมาตรฐานตาม
เกณฑสกอ.
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)
3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
4.1 ปริญญาเอก
4.2 ปริญญาโท
4.3 ปริญญาตรี
5. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)
5.1 ปริญญาเอก
5.2 ปริญญาโท
5.3 ปริญญาตรี
6. จํานวนบุคลากร
6.1 ขาราชการ (อาจารย + สายสนับสนุน)
6.2 พนักงานราชการ
6.3 ลูกจางชั่วคราว (อาจารย และ สายสนับสนุน)
6.4 ลูกจางเหมาบริการ
7. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
8. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
10.จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
11.รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ.
12. ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (คะแนน)
13. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ปการศึกษา 2554
1

14. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน (บาท/คน/ป)

723,000 บาท

61.5
56.5
1
48.5
7
1
49.5
11
50.5+2
3
6+20
1
461
124
รอยละ
100
รอยละ
100
รอยละ 100
คะแนน
1.32
18 เรื่อง

หมายเหตุ
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ขอมูลพื้นฐาน

ปการศึกษา 2554

15. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
(บาท/คน/ป)

702,500 บาท

16. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจํา (ตอคน)
17. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย
18. สินทรัพยถาวร (บาท)
19. คาใชจายทั้งหมด (บาท)
20. งบดําเนินการทั้งหมด (บาท)
21. เงินเหลือจายสุทธิ (บาท)
22. เงินรายรับทั้งหมด (บาท)
23. คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา)
25. คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปงบประมาณ)

25,230 บาท

หมายเหตุ

11
76,124,885.39
44,469,370.47
19,701,943.84
(-3,735,735.77)
62,579,838.03
477.33
427.19

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง
............................................
(นางวัชรี อมรโรจนวรวุฒิ)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
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ชั้นป

1
2
3
4
รวม

จํานวนนักศึกษา 4
ป (คน) ปการศึกษา
2553 เทอม 2
ช.

ญ.

รวม

13
6
8
13
40

115
74
109
11
309

128
80
117
24
349

รวมหนวยกิตปการศึกษา 2553
เทอม 2 และภาคฤดูรอน
หลักสูตร 4 ป

26
20
14
7
67

จํานวนนักศึกษา 4 ป
FTES. นักศึกษา (คน) ปการศึกษา 2554
เทอม 1
4 ป
92.44
44.44
45.50
4.67
187.06

รวมนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น

810.00

FTES. ปงบประมาณ 2554

427.19

คน

ช.

ญ.

รวม

12
13
6
8
39

124
115
74
109
422

136
128
80
117
461

รวมหนวยกิตปการศึกษา FTES.นักศึกษา
2554 เทอม 1 หลักสูตร 4 ป
4 ป

18
21
19
17

68.00
74.67
42.22
55.25
240.14

