รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา

วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
ปการศึกษา 2555

ก

คํานํา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มีพันธกิจ การดําเนินงาน 4 พันธกิจ คือ ผลิต
บัณฑิตและเสริมสรางกําลังคนดานสุขภาพใหมีสมรรถนะตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และ
ประเทศ สรางองคความรู นวัตกรรมและบริการวิชาการแกสังคมนําพาสูสังคมอุดมปญญาทางสุขภาวะ
สงเสริม และทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการ
พยาบาลที่เขมแข็ง ปจจุบันวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลจํานวน 1 หลักสูตร
ไดแก หลัก สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการดําเนินงานตามพันธกิจ ดังกลาว วิทยาลัยฯ มุง เนนให
บัณฑิตมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายและสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข โดยใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือที่ชวยพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
เอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ดําเนินการโดยใหบุคลากรผูรับผิดชอบในแต
ละงานดําเนินการประเมินตนเองตามการปฏิบัติจริงแลวจึงนํามาสรุปรวมเปนเอกสารรายงานฉบับนี้เพื่อใช
เปนเอกสาร ขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภจากสภาการพยาบาลในป
การศึกษา 2555 โดยรายงานผลการดําเนินงานปการศึกษา 2553 ถึง 2555 ซึ่งเปนการรายงานผลตาม
ระยะเวลาที่ส ภาการพยาบาลไดใหก ารรับ รองวิท ยาลัยฯ ตั้ง แตป พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ. 2555 ภายใน
เอกสารรายงานไดสรุปและเรียงลําดับเนื้อหาเปน 7 สวน คือ องคกรและการบริหารภารกิจ หลัก ของ
วิทยาลัยฯ อาจารย นักศึกษาและบัณฑิต ปจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษา ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสรุปจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง โดยใชแนวทางการเขียนรายงานเพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภที่จัดการศึกษาในระบบปด ของสภาการพยาบาล
ฉบับเดือน เมษายน พ.ศ.2552 เปนแนวทางการจัดทํารายงาน

(นางธรณิศ สายวัฒน)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
29 พฤศจิกายน 2555
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สวนนํา
สวนที่ 1 องคกรและการบริหาร
1. ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ
2. วัตถุประสงค และนโยบายของวิทยาลัยฯ
3. โครงสรางการบริหารวิทยาลัยฯ
4. การบริหารงานของวิทยาลัยฯ
5. ผูบริหาร
สวนที่ 2 ภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยและผลงานวิชาการ
3. การบริการวิชาการแกสังคม
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สวนที่ 3 อาจารย
1. วุฒิการศึกษาของอาจารยพยาบาลประจํา
2. อัตราสวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
3. ภาระงานสอนของอาจารยพยาบาลประจํารายบุคคล
4. การพัฒนาอาจารย
สวนที่ 4 นักศึกษาและบัณฑิต
1. นักศึกษา
2. บัณฑิต
สวนที่ 5 ปจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษา
1. อาคารสถานที่
2. อุปกรณการศึกษา
3. หองสมุด
4. สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ
สวนที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
ตารางที่ 20
ตารางที่ 21
ตารางที่ 22
ตารางที่ 23

หนา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
5
รายรับ – รายจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2553 – 2555
17
งบประมาณตามแผนและการใชแยกตามภารกิจหลักของสถาบันประจําปงบประมาณ 18
2553 – 2555
แผนงานการแสดงรายละเอียดเงินงบประมาณตามพันธกิจ ลวงหนา 1 ป
19
ปงบประมาณ 2556 ของแตละฝาย
ชื่อ คุณวุฒิ ตําแหนง หนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ
20
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ป พ.ศ. 2555 – 25536
23
สารสนเทศ แหลงขอมูลและฐานขอมูลดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน ดาน
38
การวิจัยและดานการบริการวิชาการแกสังคม
ชื่อ ตําแหนงทางการบริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณการบริหาร ประสบการณ
41
สอนและภาระงานสอนของผูบริหาร ปการศึกษา 2555
ชื่อ ตําแหนงทางการบริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณการบริหาร ประสบการณ
41
สอนและภาระงานสอนของผูบริหาร ปการศึกษา 2555
อัตราสวนอาจารยพยาบาลที่สอนภาคปฏิบัติ ตอจํานวนนักศึกษา จําแนกตามรายวิชา 55
ผลงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2553
69
ผลงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
70
ผลงานวิจยั ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2555
81
ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2553
75
ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554
78
ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2555
80
อัตราสวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตออาจารยประจํา ระหวาง
83
ป พ.ศ. 2553 – 2555
รอยละและคาเฉลี่ยของผลงานวิจัย ระหวางป พ.ศ. 2550 – 2552
83
โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย และระยะเวลาการบริการวิชาการแกสังคม
85
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา 3 ป ยอนหลัง
86
(ปการศึกษา 2553 – 2555)
คุณสมบัติอาจารยพยาบาลประจําทั้งหมด
89
จํานวนและรอยละวุฒิการศึกษาอาจารยพยาบาลประจําทั้งหมด
102
จํานวนนักศึกษาและอัตราสวนอาจารยประจําทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 102

ง

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่ 24
ตารางที่ 25
ตารางที่ 26
ตารางที่ 27
ตารางที่ 28
ตารางที่ 29
ตารางที่ 30
ตารางที่ 31
ตารางที่ 32
ตารางที่ 33
ตารางที่ 34
ตารางที่ 35
ตารางที่ 36
ตารางที่ 37
ตารางที่ 38
ตารางที่ 39
ตารางที่ 40
ตารางที่ 41
ตารางที่ 42
ตารางที่ 43
ตารางที่ 44
ตารางที่ 45
ตารางที่ 46
ตารางที่ 47
ตารางที่ 48

ภาระงานสอนของอาจารยรายบุคคล
จํานวนอาจารยใหมที่ไดรับการเตรียมความพรอม 3 ป ยอนหลัง
แผนการพัฒนาอาจารยลวงหนา 3 ป (ปงบประมาณ 2556 – 2558)
จํานวนและรอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตามแผนยอนหลัง 3 ป
(ปงบประมาณ 2553 – 2555)
จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2555 – 2558
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาปการศึกษา 2555
รอยละผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รอยละนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่สอบผานทั้งหมด
อาคารเรียน หองเรียน และหองปฏิบัติการ
หองพักอาจารย
หอพักนักศึกษา
สถานที่ออกกําลังกาย
หองประชุมและโรงอาหาร
หุนจําลองหญิง ชาย เด็ก และอวัยวะตางๆ
อุปกรณสําหรับวิชาการพยาบาล
โสตทัศนูปกรณประจําหองตางๆ
จํานวนหนังสือทางการพยาบาลจําแนกตามสาขาวิชา
อัตราสวนจํานวนหนังสือ ตอ นักศึกษา และอาจารย 3 ปยอนหลัง
เวลาการเปดใหบริการหองสมุด
สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ จําแนกตามสาขาการพยาบาล การประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาลและจํานวนบุคลากรทางการพยาบาล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ปการศึกษา 2548 – 2554
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมิติสถาบันพระบรมราชชนก ปการศึกษา 2554
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
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สวนนํา
สถาบันการศึกษา
สังกัด

:
:

ที่ตั้ง

:

พื้นที่ของสถาบันการศึกษา

:

หัวหนาสวนราชากร
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ตําแหนง

:

:

วุฒิการศึกษา

เปดดําเนินการหลักสูตรครั้งแรก
2505-2509
2508-2527

:

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
354 หมู 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบานเปด อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน
หมายเลขโทรศัพท 043-423210 , 043-423211
โทรสาร 043 – 423212
เวบไซต www.bcnkk.ac.th
E-mail address bcnkk2001@yahoo.com
มี 2 แหง คือ
1. เลขที่ 95/1 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000 บริเวณศูนยอนามัยที่ 6 มี
พื้นที่ใชสอยเปนอาคารหอพัก บรรจุ 84 คน
(วิทยาลัยฯ เกา)
2. เลขที่ 354 หมู 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบานเปด
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 จํานวน 51 ไร
พื้นที่ใชสอย 36,633.97 ตารางเมตร (วิทยาลัยฯ
แหงใหม กอสรางป พ.ศ.2538 – 2540)
นายแพทยสมควร หาญพัฒนชัยกูร
ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางธรณิศ สายวัฒน
รักษาการผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) และประกาศนียบัตร
การผดุงครรภชั้น 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2505
ผดุงครรภ (4 รุน)
ผดุครรภอนามัย (36 รุน)

2
2526-2531
2530-2538

การสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภอนามัย) (7รุน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ
(ระดับตน) (12 รุน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ระดับตน
(3 รุน)

2537-2541

เปดดําเนินการหลักสูตรครั้งแรก (ตอ)
2540-2544

หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ.2537 (1 รุน)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.
2537
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2542

2541-2548
2543-2550
หลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน

:

จํานวนอาจารย

:

จํานวนนักศึกษา

:

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2-4
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555) สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1
ปการศึกษา 2555 จํานวน 57 คน ลาศึกษาตอ 6 คน
ปฏิบัติงานจริง 51 คน
ปการศึกษา 2555 มีนักศึกษารวมทั้งหมด 457 คน
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จํานวนอาจารย ปการศึกษา 2555
ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มีอาจารย ดังนี้
วุฒิการศึกษา (คน)
บุคลากร
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
อาจารยที่มีระยะเวลาการ
0
47
4
ปฏิบัติงาน 9 เดือนขึ้นไป
อาจารยที่รวมลาศึกษา

0

49

8

รวม
51

57
ลาศึกษาตอ 6 คน
ปริญญาเอก 2 คน
ปริญญาโท 4 คน

อาจารยที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 51 คน
อัตราสวนอาจารยที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 เดือนขึ้นไป (51) ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (309.83) 1 : 6.08
อัตราสวนอาจารยที่รวมลาศึกษา(57) ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (309.83) 1 : 5.43
สัดสวนคุณวุฒิอาจารยทั้งหมดที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 9 เดือน ขึ้นไป
เอก : โท : ตรี 0 : 47 : 4 = 0 : 92.16 : 7.84 (เกณฑสภา มากกวา 35 : มากกวา 60 : นอยกวา 5)
สัดสวนคุณวุฒิอาจารยที่รวมลาศึกษาทั้งหมด
เอก : โท : ตรี 0 : 49 : 8 = 0 : 85.96 : 14.04 (เกณฑสภา มากกวา 35 : มากกวา 60 : นอยกวา 5)
จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 457 คน
ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มีนักศึกษา ดังนี้
ชั้นป
จํานวนนักศึกษา (คน) พย.บ.4 ป
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น

4
รุนที่
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
1
16
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
2
15
3
14
4
13
รวม

รวม
113

(คน)
นักศึกษาทั้งหมด 457 คน
FTES. ปการศึกษา 2555
= 309.83

136
128
80
457

สวนที่ 1
องคกรและการบริหาร
ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภอนามัยขอนแกน สังกัดกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัย ไดเปดดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2505 รวมระยะเวลา
เปดดําเนินการจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2555) 50 ป หลักสูตรที่เปดสอนในป พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ. 2509 คือ
หลักสูตรผดุงครรภ รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 (เทียบเทามัธยมศึกษาปที่ 1 ในปจจุบัน ) ใช
ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ป ดําเนินการสอน 4 รุน มีผูสําเร็จการศึกษา 166 คน
ป พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2527 เปดสอนหลักสูตรผดุงครรภอนามัย รับผูสําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปที่
6 (เทียบเทามัธยมศึกษาปที่ 4 ในปจจุบัน) ใชระยะเวลาศึกษา 1 ½ ป ดําเนินการสอน 36 รุน มีผูสําเร็จการศึกษา
2,034 คน
ป พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2531 เปดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภอนามัย) รับผูสําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6ใชระยะเวลาศึกษา 2 ป ดําเนินการสอน 7 รุน มีผูสําเร็จการศึกษา 423 คน
ป พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2538 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ (ระดับ
ตน) รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 ใชระยะเวลาศึก ษา 2 ป ดําเนินการสอน 12 รุน มีผูสําเร็จ
การศึกษา 764 คน
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ป พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2541 เป ดสอนหลัก สูตรประกาศนียบั ตรพยาบาลศาสตร ระดับ ต น
รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 ใชระยะเวลาศึกษา 2 ป ดําเนินการสอน 3 รุน มีผูสําเร็จการศึกษา364
คน
ป พ.ศ. 2540 ถึง ปจจุบัน เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ดําเนินการสอน 1 รุน รับ
ผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 ใชระยะเวลาศึกษา 4 ป มีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เมื่อป พ.ศ.
2543 จํานวน 50 คน ปการศึก ษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับวิ ท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน เปนสถาบันสมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเปนหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ตั้งแตรุนที่ 2 จนถึงปจจุบัน มีผูสําเร็จการศึกษา 12 รุน รวม 492 คน
ป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 วิท ยาลัย ไดดําเนินโครงการรวมกับรัฐบาลภูฏานในการผลิตพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 คน สําเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547
ป พ.ศ. 2543 ถึง 2550 วิทยาลัย ไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) รับ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ระดับตน เขาศึ กษาใชระยะเวลาศึกษา 2 ป มี
ผูสําเร็จการศึกษา 7 รุน รวม 434 คน

ตารางที่ 1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
พ.ศ.

ชื่อหลักสูตร

2505-2509

ผดุงครรภ (4 รุน)

2508-2527

ผดุงครรภอนามัย (36 รุน)

2526-2531

การสาธารณสุขชุมชน
(ผดุงครรภอนามัย) (7 รุน)
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รการ
พยาบาลและการผดุงครรภ (ระดับ

2530-2538

วุฒิการศึกษาของผูเขาเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3
(มัธยมศึกษาปที่ 1 ในปจจุบัน)
มัธยมศึกษาปที่ 6
(มัธยมศึกษาปที่ 4 ในปจจุบัน)
มัธยมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 6

ระยะเวลา จํานวนผูสําเร็จ
ศึกษา
การศึกษา
1 ½ ป
166 คน
1 ½ ป

2,034 คน

2 ป

423 คน

2 ป

764 คน
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2537-2541
2540-2544

2541-2545
2544-2550

2546-2551

ตน) (12 รุน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
มัธยมศึกษาปที่ 6
ศาสตร ระดับตน (3 รุน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
มัธยมศึกษาปที่ 6
ศาสตร (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2537
(1 รุน)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาปที่ 6
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2537 (5 รุน)
หลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต พยาบาลศาสตร ระดับตน
เที ย บเท า ปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง
2 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542
( 7รุน)
หลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
มัธยมศึกษาปที่ 6
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)
รวมผูสําเร็จการศึกษา

2 ป

364 คน

4 ป

50 คน

4 ป

266 คน

2 ป

434 คน

4 ป

492 คน
4,993 คน

หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2-4
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ชั้นปที่ 1

1. ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน และพันธกิจ
1.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ ของสถาบันพระบรมราชชนก
วิสยั ทัศน
พัฒนาองคกรใหเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อสรางกําลังคนคุณภาพดานสุขภาพใหประเทศ
สรางชุมชนใหอุดมปญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
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พันธกิจ
1.
2.
3.

ผลิต และพัฒนากําลังคนดานสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ และชุมชน
สรางองคความรู และบริการวิชาการดานสุขภาพเพื่อนําพาสูสังคมอุดมปญญาสุขภาวะ
พัฒนาองคกรใหเขมแข็งมุงสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ปรัชญาของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขมุงเนน
การผลิตพยาบาลที่มีคุณลัก ษณะที่ครบถวนทั้ง ดานความรู ทัก ษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแหง วิชาชีพ มี
การศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง และสามารถทํางานรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอยางเต็มศักยภาพ เนนการคนควาวิจัยเพื่อใหไดความรูใหมนํามาใชสงเสริม
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรูใหมกับภูมิปญญาท องถิ่นให
เกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับวิถีและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและเสริมสรางกําลังคนดานสุขภาพใหมีสมรรถนะตอบสนองความตองการของ
ชุมชน สังคม และประเทศ
2. สรางองคความรู นวัตกรรมและบริการวิชาการแกสังคมนําพาสูสังคมอุดมปญญาทางสุขภาวะ
3. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
4. พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการพยาบาลที่เขมแข็ง
1.3 การไดมาของปรัชญา วิสัยทัศนและการรับรูของสมาชิกในองคกร
ปรัช ญา และวิ สัย ทัศ น ของวิท ยาลัย ฯ ไดม าจากการประชุ ม เชิง ปฏิบั ติก ารของคณาจารย
ขาราชการ และเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ ในการวางแผนกลยุทธมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษา
รับทราบในที่ประชุม เอกสารแผนการปฏิบัติงาน คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คูมือการปฏิบัติงานของ
ฝายตางๆ คูมือนักศึกษา เว็บไซตวิทยาลัยฯ และปดประกาศไวในที่เปดเผย ในแตละปงบประมาณเมื่อจะมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน ไดมีการนําปรัชญาและวิสัยทัศนมาทบทวนใหสอดคลองกับหนวยงานที่เกี่ยวของและใช
เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ทุกปงบประมาณ
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2. วัตถุประสงคและนโยบายวิทยาลัยฯ
วัตถุประสงค
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหมีคุณสมบัติ และสมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. พัฒนาบุคลากรทั้งกอนประจําการและภายหลังประจําการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถ
ใหรูเทาทันสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
3. ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อแสวงหาความรู รูปแบบ วิธีการ และองคความรูใหมในการพัฒนา
วิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
4. ใหบ ริก ารแกชุมชนและสัง คมดานวิชาการการเผยแพรความรู เปนที่ป รึกษาและบริก าร
วิชาการแกสังคม
5. กระตุน สนับสนุน สรางคุณคา และเปนแบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
นโยบายวิทยาลัยฯ
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองความตองการของสังคม
3. พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยคนควาวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และนําผลมาพัฒนางาน
5. ใหความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการ
ปฏิรูปสุขภาพ
6. เผยแพรความรูและสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก
7. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8. นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนางาน
9. พัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
10. พัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน บริหารงานแบบมีสวนรวมและโปรงใส
11. สรางบรรยากาศการทํางานใหมีความสุข ความสามัคคี และคานิยมรวม
12. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. โครงสรางการบริหารวิทยาลัยฯ
โครงสรางการบริ ห ารของวิ ท ยาลัย ฯ มี วาระ 2 ปก ารศึ ก ษา สํ าหรั บ โครงสร างการบริห ารของ
วิท ยาลัยฯ ปจ จุ บัน ไดป ระกาศใชอยางเปนทางการ เมื่อวั นที่ 16 กุม ภาพั นธ 2555 โดยมีก ระบวนการ
ดําเนินการ ดังนี้
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1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน เพื่อการกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสมกับบริบทของ
วิทยาลัย ดําเนินการโดย คณะกรรมการประเมินโครงสราง ฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง ขอมูลพื้นฐาน ไดมาจากผล
การประเมินโครงสรางการบริหารเดิม ดวยการจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นตอโครงสรางการบริหาร ให
บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยไดมีสวนในการแสดงความคิดเห็นดวยการตอบแบบสํารวจ และนํามากําหนด (ราง)
โครงสรางการบริหารวิทยาลัย โดยเทียบเคียงกับผังโครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัย ที่เสนอโดยสถาบัน
พระบรมราชชนก และอยูบ นฐานของการใชแนวทางในการแกปญ หามาเปนกรอบในการกําหนด (ราง)
โครงสรางการบริหารครั้งนี้
2) การวิพากษ (ราง) โครงสรางการบริหารของวิท ยาลัยฯ โดยผูทรงคุณวุฒิจ ากภายนอก พรอม
ขอเสนอแนะแนวทางสําคัญเพื่อใหไดโครงสรางที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยฯ ที่จะ
ขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิพากษ (ราง) โครงสรางดังกลาวบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ไดเขารวมรับฟงการวิพากษโดยพรอมเพรียงกัน หลังจากนั้นคณะ กรรมการประเมินโครงสรางฯ นํา
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไข
3) การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ดวยการนํา (ราง) โครงสรางการบริหารที่ไดรับ
การปรับ ปรุง แกไขมาพิจ ารณาความเหมาะสมอีก ครั้ง หนึ่ง โดยคณะกรรมการบริห ารวิ ท ยาลัยฯ ทําใหได
โครงสรางการบริหารที่เปนที่ยอมรับรวมกัน พรอมทั้งไดรวมกันพิจารณาผูที่จะดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
และหัวหนาภาควิชา โดยแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมไดมาจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้
เพื่อเปนแกนนําในการขับเคลื่อนงานที่อยูภายใตความรับผิดชอบตอไป
4) การเลือกลงงานตามโครงสรางการบริหาร จากการที่บุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมรับฟงภาพรวม
ของงานแตละงานที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จครั้งที่ผูทรงคุณวุฒิภายนอกไดวิพากษและใหขอเสนอแนะ
ตอ (ราง) โครงสรางไปแลวนั้น ไดมีการประชาสัมพันธชี้แจงใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบโครงสรางการบริหาร
อยางเปนทางการ พรอมเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดพิจารณาไตรตรอง เพื่อเลือกลงงานตามความถนัดและ
ความสามารถของแตละบุคคลตามความสมัครใจ โดยมีกรรมการที่ไดรับมอบหมายดําเนินการจัดบุคลากรลง
ตามงานที่เลือกจนครบถวนทุกงานตามโครงสรางที่กําหนดไว
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3.1 ผังโครงสรางการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
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
ผูสูงอายุ และการรักษาพยาบาลเบื้องตน
2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล
3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ
4.ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน
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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3.2 คณะกรรมการและหนาที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ ไดมีคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ซึ่ง ไดรับการแตงตั้งโดยสถาบันพระบรมราชชนก
ตามคําสั่งที่ 155/2552 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมพล พลนรา
รองประธาน
3. ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 6
กรรมการ
4. ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร กรรมการ
5. นายบุญยงค แกวฝายนอก
กรรมการ
6. นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานเปด
กรรมการ
7. นางเพ็งศรี ผาสุขกาย
กรรมการ
8. ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เลขานุการ
9. นางลําเภา อุปการกุล
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ความรับผิดชอบ
1) ใหขอเสนอแนะตอนโยบายการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ
2) ใหการสนับสนุนและแสวงหาแหลงทรัพยากรเพื่อพัฒนากิจการของวิทยาลัยฯ
3) ใหขอเสนอแนะดานการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ
4) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
5) ใหขอเสนอแนะตอการประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ
6) ใหคําแนะนํา เสนอแนวทางเรื่องอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยขอคําแนะนําหรือขอความคิดเห็น
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ประกอบดวย
1. นางธรณิศ
สายวัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
2. นางพัชรินทรวินา เพิ่มยินดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
3. นางพรรณิภา ทองณรงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
4. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
5. นางวัชรี อมรโรจนวรวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
6. นางดวงชีวัน เบญจมาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
7. นางสมใจ
เจียระพงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
8. นางสาวปราณี แสดคง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
9. นางพิริยากร คลายเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
10. นางรุงทิพย พรหมบุตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. นางกลวยไม
12. นางจตุพร
13. นางสาวจุรี

ธิพรพรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ใจยะสิทธิ์ เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
แสนสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1) กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ
2) ใหความเห็นชอบแผลกลยุทธ แผนงาน และแผนปฏิบัติงานประจําปของวิทยาลัยฯ
3) กําหนดระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องตางๆ ใหสอดคลองกับ
นโยบาย กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
4) จัดทําคําของบและจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนติดตามกํากับการใชจายงบประมาณ
ของวิทยาลัยฯ
5) สนับสนุนและกํากับดูแลการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
6) ใหความเห็นชอบการเปดและปดหลักสูตร
7) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล
8) สนับสนุนและกํากับดูแลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุม
ภายในของวิทยาลัยฯ
9) ใหความเห็นชอบในการตัดสินการประเมินผลการศึกษา ตามที่กําหนดไวในระเบียบ
10) พิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
11) หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบหรือตามที่วิทยาลัยฯ ขอคําแนะนําหรือ
ความเห็น
4. การบริหารงานของวิทยาลัยฯ
วิท ยาลัยฯ ดําเนินการบริห ารงานโดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานมีก ารประชุม และ
การนํา เสนอผลการดํ าเนินงาน การตรวจสอบการดําเนินงานเปนระยะๆ อยางต อเนื่องทั้ง ในที่ ป ระชุ ม
ประจําเดือน การติดตามตามไตรมาส เปนตน
การจัดทําแผนปฏิบัติง าน การจั ดสรรงบประมาณ การประเมิ นผลการใชง บประมาณและการ
ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณ ในรูปแบบของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ติดตามการใชเงินงบประมาณ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ จึงรวมกันจัดทําแผนการปฏิบัติงานและจัดสรร
งบประมาณ สรุปเปนผังการดําเนินงานไดดังนี้
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ฝาย/งานประเมินตนเองตามงานที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดทั้งของการประกันคุณภาพการศึกษา
และควบคุมภายในพรอมวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และแนวทางพัฒนา
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สงฝายพัฒนาคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษาสรุปเปนราง
รายงานผลการประเมินตนเอง

งานควบคุมภายในสรุปเปนราง
รายงานผลการควบคุมภายใน

สงใหฝาย/งานตรวจสอบ/เพิ่มเติม/แกไข

รายงานผลการประเมินตนเองและรายงานผล
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการประเมิน QA
ประเมินคุณภาพภายในและประเมิน
การควบคุมความเสี่ยง
นําผลการประเมินเปนขอมูลนําเขาการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปและการจัดสรรงบประมาณ
งานนโยบายและแผน ฝายบริหารฯ จัดประชุมกําหนด
ทิศทางและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป

รองฯ แตละฝาย/งานรวบรวมขอมูลจากผูรวมงานในฝายเปนขอมูลนําเขา
ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ ผลการดําเนินงานประจําป ผลการประเมินตนเอง
จากการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายใน
ประสานแผน/บูรณาการ รวมเปนแผนใหญของวิทยาลัยฯ และคิดรอยละงบประมาณที่จัดสรรตามพันธกิจ
เสนอคณะกรรมการบริหาร
ดําเนินงานตามแผน

สิ้นปงบประมาณสรุปผลงานประจําปในที่ประชุมและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ

คณะกรรมการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน
และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบการบริหารตาม
ระเบียบการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามไตรมาส
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4.1 แผนงาน/แผนกลยุทธ
4.1.1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
พันธกิจ(MISSION)
1. ผลิตบัณฑิตและเสริมสรางกําลังคนดานสุขภาพใหมี
สมรรถนะตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมและ
ประเทศ

2. สรางองคความรู นวัตกรรมและบริการวิชาการแกสังคม
นําพาสูสังคมอุดมปญญาทางสุขภาวะ

ประเด็นยุทธศาสตร
(STRATEGIC ISSUE)
SI1 การผลิตบัณฑิตรองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน

เปาประสงค
Strategic Output(ผลผลิต)
(GOAL)
1. บัณฑิตเปนนักปฏิบัติการมืออาชีพ
ผลผลิตที่ 1 มีนักศึกษาใหมและ
และเปนอัตตลักษณของวิทยาลัย เปนที่ ผูสําเร็จการศึกษาตามเปาหมาย
ยอมรับ เชื่อมั่นจากชุมชนและทุกภาค
แผนการพัฒนาประจําป
สวน

SI2 การเสริมสรางและพัฒนา
กําลังคนดานสุขภาพของประเทศ

2 เครือขายและชุมชน มีองคความรูและ
พึ่งพาตนเองทางสุขภาพ สามารถนํา
ความรูทางสุขภาพมาสรางมูลคาเพิ่มที่
เกิดประโยชนสุขตอตนเอง และนําพา
ชุมชน สูการเปนสังคมอุดมปญญาทางสุข
ภาวะที่ยั่งยืน

ผลผลิตที่ 2 บุคลากรดานสุขภาพ
ไดรับการพัฒนาใหมีจํานวน และ
ศักยภาพที่สอดคลองตามนโยบาย
ของกระทรวง
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พันธกิจ(MISSION)
3. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร
(STRATEGIC ISSUE)
SI3 การบริหารจัดการองคความรู
นวัตกรรมและบริการวิชาการแก
สังคม

เปาประสงค
(GOAL)
3 เปนคลังความรู และศูนยกลางการ
บริการวิชาการทางสุขภาพแกทองถิ่น
สามารถสรางผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ที่เกิดประโยชนตอภารกิจ
การศึกษา และระบบสุขภาพของชุมชน
แบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมทองถิ่น ผลงาน
เปนที่โดดเดนในประเทศ และไดรับการ
ยอมรับระดับสากล

Strategic Output(ผลผลิต)

4. พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการ
พยาบาลที่เขมแข็ง

SI4 การพัฒนาองคกรใหเปน
สถาบันการศึกษาที่เปนเลิศ

4 วิ ท ยาลั ยเป นองค ก รการศึ ก ษาที่ มี ผลผลิตที่ 4 มีระบบการบริหาร
สรรถนะสูง มีคานิยมและวัฒ นธรรม จัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
แบบธรรมาธิ ป ไตย เป น ผู ชี้ นํ า ด า น
สุขภาพแกสังคมและประเทศ

ผลผลิตที3่ มีองคความรูและ
นวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อการ
พัฒนาการบริการสาธารณสุขแก
ชุมชน
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4.1.2 การประเมินแผนงานและโครงการประจําป
ระบบการประเมินแผนงานโครงการประจําป
4.1.2.1 ขั้นตอนการวางแผนงาน
1) อาจารย ขา ราชการ และเจ าหนา ที่ร ว มกั นประชุม วางแผนในการ
ทบทวน จัดทําแผนกลยุท ธ วิสัยทัศน และแผนปฏิบัติง านประจําปง บประมาณ และกําหนดตัวชี้วัด ค า
เปาหมายที่แสดงถึงความสําเร็จของงานตามเปาหมายที่กําหนดไว
2) มอบหมายให ฝาย/ ภาค/งาน วางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/
ขั้นตอนวิธีการดําเนินงานพรอมผูรับผิดชอบใหตอบสนองวิสัยทัศน ภารกิจ และตัวชี้วัดตางๆ
3) อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ รวมนําเสนอแผนงานและโครงการ
รวมทั้งรวมวิพากษแผนงานและรับฟงการจัดทําแผนงานโครงการในประเด็น
- ความเพียงพอของทรัพยากร
- ความซ้ําซอนของการจัดทําโครงการ
- ความซ้ําซอนของเวลาของผูจัด/ผูรวมจัดทําโครงการ
- การบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแตละตัวบงชี้
4) งานนโยบายและแผน ฝายบริหารและยุทธศาสตร นําแผนงานเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติแผนใหดําเนินการ และหากไมอนุมัติใหผูรับผิดชอบปรับแกตามที่เสนอแนะ
หรือยกเลิกโครงการดังกลาว
5) งานนโยบายและแผน ฝายบริหารและยุทธศาสตร รวบรวมจัดทําเปน
รูปเลมแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ และแจกจายใหกับผูรับผิดชอบแตละฝาย/ภาค/งาน
4.1.2.2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
1) ผู รั บ ผิ ด ชอบเสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ และดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
โครงการตามที่วางแผนไว เสนอผานรองผูอํานวยการฝายฯ
2) บริหารจัดการใหแตละฝายดําเนินโครงการใหไดอยางนอยรอยละ 90
3) ทุกโครงการ หรือกิจกรรม ตองบรรจุอยูในแผนงานโครงการ
4) สงเอกสารโครงการเพื่อขออนุมัติอยางนอย 7 วันกอนดําเนินโครงการ
5) สงเครื่องมือวัดผลที่สอดคลองกับวัตถุป ระสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ พรอมกับเอกสารโครงการ
6) กรณี ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม โครงการจากแผนที่ ว างไว ให เ สนอ
คณะกรรมการบริหารและทําสําเนาใหงานนโยบายและแผนรวบรวมไวเพื่อจัดทําแผนประจําปงบประมาณ
ฉบับปรับปรุง
7) ประเมิ นผลการดํา เนิ นโครงการตามตัว บง ชี้และเปาหมายตามคํ า
รับรอง รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินโครงการ
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4.1.2.3 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
1) ผูรับผิดชอบ สงสรุปประเมินผลโครงการ/กิจกรรมภายในวันที่ 15 ของ
เดือน ถัดจากวันสิ้นสุดของการจัดทําโครงการใหกับหัวหนางาน รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ และสําเนาใหงาน
นโยบายและแผนเพื่อเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐานการดําเนินงาน
2) ผูรับ ผิดชอบในฝาย ประเมินผลการดําเนิน งานของแตล ะฝายตาม
ไตรมาสในการประชุมตามแผนการประชุมประจําปงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม
ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม
ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน
ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม
3) งานนโยบายและแผน รวบรวม ผลการดําเนินงานตามเปาหมายและตัวบงชี้
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และวิเ คราะหการดําเนินโครงการในประเด็น ตางๆ เพื่อนําไป
ปรับปรุง
4) คณะกรรมการบริ ห ารวิท ยาลัย ร วมกับ ฝ า ย/ภาค/งาน และงาน
นโยบายและแผนประเมินผลลัพธของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 1 ป และ 4 ปโดยเปรียบเทียบกับคา
ผลลัพธและคาเปาหมายที่ตั้งไว
4.1.2.4 ขั้นปรับปรุงแกไข
1) ผูรับ ผิดชอบ ในฝาย ภาค งาน สรุป ผลที่ไดจ ากการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป
2) คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลัย และงานนโยบายและแผน นํา ไป
ปรับปรุงตามแผนยุทธศาสตร 4 ป และแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
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4.2 การเงินและงบประมาณ
4.2.1 งบประมาณ รับ-จาย รายป จากทุกแหลง ทั้งงบประมาณโดยรวมและในแตละแผนงานจําแนกตามภารกิจหลัก ยอนหลัง 3 ป
ตารางที่ 2 รายรับ – รายจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
รายการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
2555

2553

2554

รวม

2553

2554

2555

2553

2554

เงินคงเหลือยกมา

23,714,482.43

2,909,565.63

รายรับ

30,208.857.57 28,056,829.64 31,979,999.54 10,272,340.90 12,676,805.06 10,381,358.66 40,481,198.47 40,733,634.70 42,361,358.20

รายรับรวม

53,923,340.00 30,966,395.27 34,957,134.75 24,790,524.16 31,613,442.76 25,495,919.01 78,713,864.16 62,579,838.03 60,453,053.76

2555
2,977,135.21 14,518,183.26 18,936,637.70 15,114,560.35 38,323,665.69 21,846,203.33 18,091,695.56

รายจาย (มีดังนี้)
งบบุคลากร(เงินเดือน/คาจางชั่วคราว)

12,356,395.57 13,434,115.64 14,311,886.54

2,049,303.54

2,704,093.33

3,374,667.62 14,405,699.11 16,138,208.97 17,686,554.16

งบดําเนินงาน

16,288,499.80 14,068,207.26 12,471,878.45

3,387,299.92

5,633,736.58

5,895,025.30 19,675,799.72 19,701,943.84 18,366,903.75

1. คาตอบแทนการสอน

811,336.00

979,510.00

703,945.00

71,850.00

258,050.00

712,150.00

883,186.00

1,237,560.00

1,416,095.00

2. พตส.คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

480,476.00

492,208.00

432,320.00

428,470.00

400.240.00

673,013.00

908,946.00

892,448.00

1,105,333.00

3. คาใชจายไปราชการ/ฝกอบรม

4,113,202.38

2,676,226.20

2,223,320.75

1,078,537.08

4,048,778.77

2,483,025.11

5,191,739.46

6,725,004.97

4,706,345.86

4. คาจางเหมาบริการ

5,950,245.31

5,027,333.32

4,743,507.00

1,145,536.69

508,093.20

1,477,379.92

7,095,782.00

5,535,426.52

6,220,886.92

5. คาวัสดุ

2,846,250.22

2,324,081.70

1,651,704.38

280,835.00

416,983.27

274,990.55

3,127,085.22

2,741,064.97

1,926,694.93

-

-

-

-

-

-

7. คาสาธารณูปโภค

2,086,989,.89

2,568,848.04

2,717,081.32

382,071.15

1,591.34

2,469,016.04

2,570,439.38

2,991,548.04

งบลงทุน (คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง)

22,368,879.00

468,165.16

1,466,448.00

417,283.00

8,161,052.50

- 22,786,162.00

8,629,217.66

1,466,448.00

รวมรายจาย

51,013,774.37 27,970,488.06 28,250,212.99

6. คาเชาบาน

รวมรายจายทั้งสิ้น

2,909,565.63

2,995,907.21

-

-

5,853,886.46 16,498,882.41

274,466.72

9,269,692.92 56,867,660.83 44,469,370.47 37,519,905.91

6,706,921.76 18,936,637.70 15,114,560.35 16,226,226.09 21,846,203.33 18,110,467.56 22,933,147.85
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ตารางที่ 3 งบประมาณตามแผนแยกตามภารกิจหลักประจําปงบประมาณ 2553-2555
ปงบประมาณยอนหลัง 3 ป
2553
2554
ลําดับ
แผนงาน
รับ
จาย
รับ
จาย
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
แผนดิน
รายได
แผนดิน
รายได
1 ผลิตบัณฑิต
14,263,500 7,000,000 11,666,500 9,580,000 6,000,000 5,797,000
2 วิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
1,447,000 914,000
1,450,000 760,000
3 บริการวิชาการแกสังคม
295,000
680,000
975,000
30,000
3,000,000 2,503,000
4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
63,500
423,000
816,500
50,000
700,000
720,000
5 พัฒนาบุคลากร
3,178,000 450,000 3,628,000 3,340,000 850,000 3,240,000
รวม
17,800,000 10,000,000 18,000,000 13,000,000 12,000,000 13,040,000
หมายเหตุ การแสดงงบประมาณรับ – จายรายป ใหรายงานแยกตามภารกิจแผนงานของสถาบันการศึกษา

2555
รับ
งบประมาณ
แผนดิน
11,150,000
80,000
70,000
2,500,000
13,800,000

งบประมาณ
รายได
5,200,000
1,600,000
2,050,000
550,000
600,000
10,000,000

จาย

7,823,000
847,000
2,070,000
460,000
2,800,000
14,000,000

หมาย
เหตุ
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4.2.2 แผนงานและโครงการงบประมาณลวงหนาอยางนอย 1 ป จําแนกตามภารกิจหลักของสถาบัน
ตารางที่ 4 แผนงานการแสดงรายละเอียดเงินงบประมาณตามพันธกิจ ลวงหนา 1 ป ปงบประมาณ 2556 ของแตละฝาย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

พันธกิจ

ฝาย

ผลิตบัณฑิต
วิชาการ และกิจการนักศึกษา
วิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
วิจัย และบริการวิชาการ
บริการวิชาการแกสังคม
วิจัย และบริการวิชาการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจการนักศึกษา
พัฒนาบุคลากร
บริหาร
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ
23
5
3
3
3
37

เงินงบประมาณ
8,094,600
500,000
100,000
100,000
1,500,000
10,294,600

เงินบํารุงการศึกษา
1,554,680
1,653,000
227,120
113,000
900,000
5,047,800

เงินรายไดอื่น
50,000
50,000
-

25
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4.2.3 รายงานการวิเคราะหแ ละประเมินผล การใชงบประมาณตามแผนงานและ
โครงการ ปงบประมาณ 2555
การประเมินผลการใชง บประมาณ พบวาการใชจายเงินงบประมาณแผนดินเปนไปตาม
ภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ ทําใหมีเงินบํารุงการศึกษาที่เปนเงินนอกงบประมาณ เพื่อเปนเงินสํารองคาใชจายใน
ปงบประมาณตอไป โดยผูอํานวยการวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คําสั่ง ที่ 1745/2555 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555) เรื่อง มอบอํานาจการ
ดําเนินงานในเรื่ องตางๆ ทําใหการบริห ารงบประมาณของวิท ยาลัยฯ เปนไปดวยความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
4.2.4 ระบบการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ดําเนิ นการโดยคณะกรรมการติดตามการใช
งบประมาณ ซึ่งติดตามทุก 3 เดือน ในการควบคุมและตรวจสอบการใชเงิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกนไดจัดระบบควบคุมภายใน และแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการใชจายเงิน การเก็บรักษา การ
สง เงิน การตรวจสอบบัญ ชี และการตรวจสอบภายใน ซึ่ง กรรมการตรวจสอบภายในของวิท ยาลัยฯ จะ
ตรวจสอบการใชเงินทุก 3 เดือน และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในจากกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจสอบ
ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหการใชเงินเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และโปรงใส
4.3

งานบุคคล
4.3.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

ตารางที่ 5 บุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1.
นางจตุพร ใจยะสิทธิ์

2.

นางดาราพร หาญสุริย

คุณวุฒิ
ตําแหนง-ระดับ
ปริญญาตรี
เจาพนักงานธุรการ
(สาขาการจัดการทั่วไป)
ชํานาญงาน

ปริญญาตรี
(สาขาการบัญชี)

เจาพนักงาน
การเงิน
และบัญชีชํานาญ
การ

หนาที่หลัก
งานการเจาหนาที่
ติดตามกํากับดูแล
ปฏิบัติงานของงาน
พัสดุและยานพาหนะ
งานการเงินและบัญชี
และงานธุรการ
งานอาคารสถานที่
งานการเงินและบัญชี
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
3.
นางอรวรรณ โคตรโยธา

ตําแหนง-ระดับ
นักจัดการงานทั่วไป

4.

นักวิชาการเงินและ งานการเงินและบัญชี
บัญชี
พนักงาน
งานสารบรรณ
คอมพิวเตอร
เจาพนักงานธุรการ งานอาคารและสถานที่

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
(สาขาบริหารทรัพยากร
มนุษย)
นางสาวนรินทรรัตน อินบุญญา
ปริญญาตรี
(สาขาการบัญชี)
นางสาวอุมาภรณ สํานักบานโคก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(สาขาการบัญชี)
นางอารีย จงใจ
ปริญญาตรี
(สาขาการจัดการทั่วไป)
นางเพียงใจ สําราญพิตร
ปริญญาตรี
(สาขาเศรษฐศาสตร
สหกรณ)
นางสาวจริยา ศิริรส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
(สาขาคอมพิวเตอร)
นางสาวภานุมาศ หาญสุริย
ปริญญาตรี
(สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
นางสาวสุภัสสร ยอดประทุม
ปริญญาตรี
(สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
นางสาวสาวิตรี สุวรรณโสภา
ปริญญาตรี
(สาขาการบัญชี)
นางสาวธิดารัตน เพียสุพรรณ
ปริญญาตรี
(สาขาการบัญชี)
นางสาวศุกลรัตน บุญสิทธิ์
ปริญญาตรี
(สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ)
นายอานุภาพ หาญสุริย
ปริญญาตรี
(สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หนาที่หลัก
งานพัฒนาบุคลากร

เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ

งานยานพาหนะ

พนักงาน
คอมพิวเตอร

งานการเจาหนาที่และ
งาน
ธุรการ
งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

งานธุรการ

นักวิชาการเงินและ งานการเงินและบัญชี
บัญชี
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ
เจาพนักงานธุรการ

งานธุรการ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

ระบบงานคอมพิวเตอร
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

15.

นายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพยรักษา

16.

นางสาวลัดดา เพชรนอก

17.

นายไพรจิตร พิมหาญ

18.

นางสมพร โอดพิมพ

19.

นายกรินทร สีดาเหลือง

20.

นายอาทิตย แกนกุล

21.
22.
23.
24.

นายวัฒนา ยศตีนเทียน
นายนิพนธ บุตรทา
นางศันสยา บุญแกว
นายนัฐพล ฉัตรานุฉัตร

25.

นางสาวธัญญธร ภูทอนธง

คุณวุฒิ
อิเล็กทรอนิกส)
ปริญญาตรี
(สาขาโสตทัศนศึกษา)
ปริญญาตรี
(สาขาพืชสวน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
(สาขาคอมพิวเตอร)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
(สาขาการตลาด)
ปริญญาตรี
(สาขาบรรณารักษ
ศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
(สาขาชางไฟฟา)
ม.6
ม.3
ม.3
ปริญญาตรี
ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร
ปริญญาตรี
(การจัดการ)

ตําแหนง-ระดับ

หนาที่หลัก

เจาพนักงานโสต
ทัศศึกษา
เจาหนาที่หองสมุด

งานโสตทัศนูปกรณ

พนักงานขับรถยนต

งานยานพาหนะ

เจาหนาที่ธุรการ

งานทะเบียนและวัด
ประเมินผล

บรรณารักษ

งานหองสมุด

ชางซอมบํารุง

ซอมบํารุงอาคาร
สถานที่

งานหองสมุด

พนักงานขับรถยนต
งานยานพาหนะ
พนักงานขับรถยนต
งานยานพาหนะ
แมบาน
งานแมบาน
เจาหนาที่ระบบงาน งานระบบคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
เจาหนาที่วิจัย

งานวิจัย

4.3.2 การสรรหาและการไดมาซึ่งผูบริหาร อาจารย และบุคลากร
การสรรหาบุคคลเขารับราชการ เปนกระบวนการที่สําคัญอยางหนึ่งของการบริหารงาน
บุคคลเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามความตองการและเหมาะสมที่สุดซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน มีการวางแผนอัตรากําลังคนใหเหมาะสมกับสัดสวนของงาน โดยดําเนินการดังนี้
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การไดมาซึ่งผูบริหารสถาบันการศึกษา ดําเนินงานโดยการบริหารราชการสวนกลาง โดย
สถาบันพระบรมราชชนก เปนผูดําเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทํารายงานวิสัยทัศน ในการพัฒนา
สถาบันการศึกษา ดําเนินการสอบสัมภาษณ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
การสรรหา การบรรจุ แตงตั้งขาราชการทั่วไปทุกประเภท กองการเจาหนาที่ สํานักงาน
ขาราชการพลเรือนเปนผูดําเนินการรับสมัคร ดําเนินการสอบและเสนอสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนผูพิจารณาการบรรจุ และแตงตั้ง
การสรรหาอาจารยปจจุบันมีการดําเนินการ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 การรับสมัครอาจารยใหมหรือรับโอนยายวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดและสรรหาอาจารยพยาบาล และผานคณะกรรมการบริหารฯ ในการพิจารณารับอาจารยใหม
วิธีที่ 2 การรับ สมัครจากบันทึก ขอตกลงโครงการความรวมมือในการผลิตพยาบาลตาม
โครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2552 –
2558 ระหวางสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแกน รวมกับสถาบันพระบรมราชชนก ตามบันทึก ขอตกลง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนเจาของทุน จะสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ วุฒิปริญญาโท ในสาขา
ที่วิทยาลัยฯ ตองการเปนอาจารย และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่วิทยาลัยฯ กําหนด โดยมีอาจารยจํานวนตอ
การเพิ่มจํานวนนักศึกษา จํานวน 5 คน และใหไปชวยราชการเปนการประจําจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อ
ทําหนาที่เปนอาจารยที่วิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานและวิทยาลัยฯ ตองดําเนินการ
พัฒนาพยาบาลวิชาชีพที่ไปชวยราชการเพื่อใหมีความรูและทักษะการเปนครูมืออาชีพ มีความรูคูคุณธรรม ทั้งนี้
ในปง บประมาณ 2552 วิท ยาลัยฯ ไดรับพยาบาลวิชาชีพจากโครงการ จํานวน 10 คน ในปง บประมาณ
2553 วิทยาลัยฯ ไดรับอาจารยพยาบาลของโครงการอีก จํานวน 10 คน ในปงบประมาณ 2554 ไดรับอาจารย
พยาบาลของโครงการ จํานวน 3 คน และ ในปงบประมาณ 2555 รับอาจารยพยาบาลของโครงการ จํานวน 3
คน ทั้งนี้ในการรับอาจารยพยาบาลจากโครงการนั้น ดําเนินการโดยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
และสัมภาษณเบื้องตน จากนั้นเสนอผลการดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการรับ
เปนอาจารยผูปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การสรรหาลูก จางชั่วคราวของวิท ยาลัยฯ โดยจะสง แบบขอมูล รายงานการขอจางลูก จาง
ชั่วคราวแบบขอมูล รายละเอียด เหตุผ ล และความจําเปนที่จ ะขอจางใหส ถาบันพระบรมราชชนก เสนอ
กระทรวงการคลัง พิจ ารณาอนุ มัติ ตํา แหน ง และอั ตราในแตล ะปง บประมาณ และเมื่ อกรมบัญ ชีก ลาง
กระทรวงการคลังแจงผลการอนุมัติแลว ใหวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกบุคคลเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อออก
คําสั่งจางลูกจางชั่วคราวตอไป
4.3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
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1) วิท ยาลัย ฯ ในฐานะที่ เ ปน สว นราชการ ไดถื อ ปฏิ บัติ ในหลัก เกณฑ และวิ ธีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการพลเรือน ตามมาตรา 52 58 และ 137 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 โดยการประเมินปละ 2 ครั้ง (ตุลาคม – มีนาคม และเมษายน - กันยายน)
2) การประเมินบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับตั้งแตระดับชํานาญการ – ชํานาญการพิเศษขึ้น
ไป สงผลงานทางวิชาการ และเอกสารประเมินบุคคลสงผานสถาบันพระบรมราชชนก พิจารณาเมื่อผลการ
ประเมินผานแลว คําสั่งแตงตั้งโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด (ตามคําสั่งที่
643/2553 ลว. 18 ก.พ.2553)
การประเมินบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับตั้งแตระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ สงผล
งานวิชาการและเอกสารประเมินบุคคลพิจารณาที่จังหวัดโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและคําสั่งแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
(ตามคําสั่งที่ 643/2553 ลว. 18 ก.พ.2553) การประเมินระดับปฏิบัติการประเมินโดยใชแบบประเมินของ กพ.
ระดับจังหวัดโดยผูวาราชการจังหวัด ซึ่งไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติร าชการแทนปลัดกระทรวง (ตามคําสั่ง ที่
643/2553 ลว. 18 ก.พ.2553)
4.3.4 แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนปจจุบัน และลวงหนา 1 ป
ตารางที่ 6 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ป พ.ศ. 2555 – 2556
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การประชุมอบรม
1. การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหาร
(งานเจาหนาที่ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุฯ)
2. การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริการ
3. การพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. การพัฒ นาความรูและทัก ษะดา นคอมพิวเตอร (การใชโ ปรแกรมฐานขอมู ล
การใช GFMIS. การใช E-Auction การใช Internet ฯ)
5. การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการความรู
6. การพัฒ นาความรูและทั ก ษะดานการให บ ริ ก ารหองสมุ ดและสารสนเทศ /
การใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
คุณธรรม จริยธรรม
การศึกษาดูงาน

จํานวนคน/ ปงบประมาณ
2555
2556
7

7

ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน

ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน

ทุกคน
3

ทุกคน
4

ทุกคน
ทุกคน

ทุกคน
ทุกคน
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4.4 การจัดการเรียนการสอน
4.4.1 หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science Programme
ชื่อปริญญาบัตร
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ พย.บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science
ชื่อยอ B.N.S.
กําหนดการเปดสอน
เริ่มใชปการศึกษา 2552 - 2554
การรับรองจากสภาการพยาบาล
ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญาบัตร
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ พย.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science
ชื่อยอ B.N.S.
กําหนดการเปดสอน เริ่มใชปการศึกษา 2555 - ปจจุบัน
การรับรองจากสภาการพยาบาล
ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาลวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
อยูระหวางการพิจารณาคําขอรับรองจากสภาการพยาบาล
4.4.2 โครงสรางการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รองฯ ฝายวิชาการ

ภาควิชา
- ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ

งานเลขานุการ
กลุมวิชาการ

งานวัดประเมินผล
และทะเบียน

งานหองสมุด
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4.4.3 ขอบเขตหนาที่ของผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
4.4.3.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบดวย
1. นางพรรณิภา
ทองณรงค
2. นางดวงชีวัน
เบญจมาศ
3. นางสมใจ
เจียระพงษ
4. นางวัชรี
อมรโรจนวรวุฒิ
5. นางวิไลวรรณ
วัฒนานนท
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย
1. นางพรรณิภา
ทองณรงค
2. นางพัชรินทรวินา
เพิ่มยินดี
3. นางวิไลวรรณ
วัฒนานนท
4. นางวัชรี
อมรโรจนวรวุฒิ
5. นางสมใจ
เจียระพงษ
6. นางสาวปราณี
แสดคง
7. นางพิริยากร
คลายเพ็ชร
8. นางสุจินดา
ศรีสุวรรณ
9. นางธรณิศ
สายวัฒน
10. นางดวงชีวัน
เบญจมาศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
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11. นางรัชนี
12. นางฉายวสันต

พจนา
คุณอุดม

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่รับผิดชอบ
1) กําหนดนโยบายการจัดการศึก ษาใหสอดคลองกับ หลัก สูตร นโยบายของ
วิทยาลัยฯ ทิศทางอุดมศึกษา พรบ.การศึกษาแหงชาติและสภาการพยาบาล
2) วางแผนการศึก ษาประจําป และตลอดหลักสูตรให สอดคลองกับ หลัก สูตร
ทิศทางอุดมศึกษาและ พรบ.การศึกษาแหงชาติ
3) จัดทําปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา
4) รวมพิจ ารณาแผนการสอนรายวิชาและเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
5) วางแผนพัฒนาอาจารยและอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
6) กําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําชั้น อาจารยพี่เลี้ยงและพิจารณาเห็นชอบ
7) รวมพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย
8) ติ ด ตาม กํ า กั บ ดู แ ล และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
9) พิจารณาผลการศึกษา และวางแผนพัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรีย นต่ําหรือ
สอบไมผาน
10) พิจารณาการศึกษาและเสนอคณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบในการ
เลื่อนชั้นและสําเร็จการศึกษา
11) วางแผนทบทวนความรูและเตรียมพรอมในการสอบวัดความรูรวบยอดและ
การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
12) ประเมินผลและพัฒนาการบริหารหลักสูตร
13) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
14) รวมพิจารณาการเปดปดหลักสูตรของสถาบัน
15) หนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4.4.3.2 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ มีหนาที่ดังนี้
1) กําหนดนโยบายของฝายใหสอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัยฯ
2) จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปของฝายใหสอดคลองกับนโยบาย / งานที่
อยูในความรับผิดชอบ
3) นิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรในฝาย
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4) พัฒนาบุคลากรในฝายใหมีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบ
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความรู
5) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะใน
งาน
6) ติดตาม กํากับ การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
7) ใหความรวมมือกับฝาย/งานอื่นๆ ในวิทยาลัยฯ
8) ประสานความรวมมือในการดําเนินงาน กับ หนวยงาน / บุคคลภายนอก
วิทยาลัยฯ
9) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝาย
10) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของฝาย
11) วางแผนแมบทการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี ทอด
ลอง และปฏิบัติทุกหลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
12) รวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการบริหารจัดการเรียนการสอนใน
แตละหลักสูตร
13) จั ด ทํ า ตารางสอน ตารางสอบและแต ง ตั้ ง กรรมการคุ ม สอบในแต ล ะ
การศึกษารวมกับอาจารยประจําชั้น
14) จัดทําแผน งบประมาณคาตอบแทนการสอน
15) จัดทําแผนงบประมาณคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
- โครงการพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนา
นักศึกษา
- คาตอบแทนอาจารย คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะเดินทาง/ที่พัก
- คาตอบแทนอาจารยพิเศษ คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะเดินทาง/ที่พัก
- คาวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน คาหนังสือ ฯลฯ
4.4.3.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนาที่ดังนี้
1) ประสานงานกับคณะกรรมการในการกําหนดวาระการประชุม
2) จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อประกอบการประชุม
3) บันทึกรายงานการประชุม
4) สรุปรวบรวมรายงานการประชุม
5) รวบรวมจัดเก็บเอกสารตางๆ เกี่ยวกับงานบริหารหลักสูตร
6) รวบรวมและจัดทําแผนการศึกษาตามมติที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
7) รวบรวม course design และแผนการสอนกับภาควิชา
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8) ประสานงานจัดการศึกษาของภาควิชาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
9) จัดทําคูมืออาจารยของฝายวิชาการรวมกับภาควิชา
10) รวบรมและจัดทําทําเนียบอาจารยของฝายวิชาการรวมกับภาควิชา
11) รวบรวมภาระงานสอนที่กําหนดตามแผนและสรุปภาระงานสอนตอจาก
ภาควิชา
12) จัดทําฐานขอมูลคาใชจายที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทุก
หลักสูตร
13) สรุปรายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาต อ การบริ ห ารหลั ก สู ต รของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเพื่ อ เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
14) ประสานและร ว มมื อ กั บ ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาในโครงการสร า งเสริ ม
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
15) ประสานและดําเนินการกระบวนการจัดทําขอสอบ ขอสอบรวบยอด และ
ทําการสอบรวบยอดรวมกับวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
การเตรียมความพรอมการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
16) รับผิดชอบงานฐานขอมูลดานการจัดการศึกษา
17) รวบรวมหลักฐานเอกสารตางๆ เกี่ยวกับงานบริหารหลักสูตรเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบัน และรวบรวมจัดทําเอกสารรับรองสถาบัน
18) ดําเนินการประสานงานการขอรับรองหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
19) เปนผูประสานงานโครงการผลิตพยาบาลชุมชนและโครงการผลิตพยาบาล
วิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาชายแดนภาคใตตามที่ไดรับมอบหมาย
20) ใหความรวมมือในการทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
21) เปนผูรับผิดชอบดําเนินการโครงการบริการวิชาการพัฒนาอาจารยพี่เลี้ยง
และพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามผลการประเมินแตละชั้นป
22) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.4.3.4 หัวหนาภาควิชา มีหนาที่
วางแผน ควบคุ ม ดูแลการปฏิบั ติง านของบุคลากรในภาควิชาและใหเ ป นไป ด วยความ
เรียบรอยและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ แบงเปนดานตางๆ ดังนี้
1) ดานบริหาร
(1) รว มกั บ คณะกรรมการบริ ห ารวิท ยาลั ย กํ าหนดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ
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(2) รวมกับ คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร วางแผนการศึก ษา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกหลักสูตร
(3) รวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการบริหารหลักสูตร ประเมินผล
และพัฒนาการใชหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
(4) วางแผนและพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนการสอน การวั ดและประเมิน ผล
การศึกษาของภาควิชา
(5) จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปของภาควิชา
(6) ดําเนินการกํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของภาควิชาใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว
(7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาควิชาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนา งานและความดีความชอบ
(8) รวมกั บ คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตรในการวางแผนและดํ าเนิ นการ
ทดสอบความรู ความสามารถขั้นรวบยอดนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
(9) สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) ดานวิชาการ
(1) จัดทําประมวลรายวิชาและแผนการสอนรายละเอียดชุดวิชาของภาควิชา
(2) สอนภาคทฤษฎี และนิเทศการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาในรายวิชา
(3) วัดและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
(4) เปนที่ปรึกษาของอาจารยในภาควิชาและนักศึกษา ดานวิชาการ
(5) จั ด ทํ า เอกสารประกอบการสอน เอกสารวิ ช าการ ตํ า รา คู มื อ เพื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
(6) ประเมินผลและพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
(7) ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน
(8) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในภาควิชาใหบริการวิชาการแกสังคม
(9) ปฐมนิเทศนักศึกษา ทุกหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษาของกลุมวิชา
4.4.3.5 อาจารยประจํา วิช า มีห นาที่รับผิดชอบ 2 ลัก ษณะ คือ อาจารย
ผูรับผิดชอบการสอนและผูประสานงานวิชา
1) อาจารยผูรับผิดชอบงานสอน
งานสอน รับผิดชอบสอนภาคทฤษฎี ทดลอง และปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย โดย
(1) ศึกษาปรัชญา นโยบาย และวัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
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(2) บริหารงานการจัดการเรียนการสอน โดย
- จัดการเรียนการสอนตามนโยบายและแผนการศึกษาของวิทยาลัยฯ
- กําหนดวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ วิธีก ารจัดการเรียนการสอนและ
วิธีการประเมินผล และประสานแหลงฝก จัดทําคูมือการฝกปฏิบัติ กรณีรายวิชาปฏิบัติ
- วัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดยประเมินผลสัม ฤทธิ์ และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพรอมนํามาปรับปรุงและพัฒนา
- ดําเนินการทวนสอบรวมกับภาควิชาและงานวัดประเมินผลในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ
2) อาจารยผูประสานงานวิชา มีหนาที่
(1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กําหนดวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ
วิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดประเมินผล
(2) เสนอรายชื่ออาจารยพิเศษตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาเชิญ
สอน
(3) ติดตอประสานงานกับอาจารยพิเศษเพื่อเชิญสอน
(4) ดําเนินการเรื่องคาตอบแทนการสอนและคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
(5) กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผน
(6) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
4.4.3.6 อาจารยประจําชั้น มีหนาที่
1) ตรวจสอบเวลาเรียนของนักศึกษา และอาจารยผูสอน
2) ดําเนินการติดตามเปลี่ยนหรือชดเชยชั่วโมงสอนใหครบตามตารางสอน
3) ประสานงานกับอาจารยผูสอนและอาจารยประจําวิชา
4) เปนที่ปรึกษาในดานตางๆ ใหแกนักศึกษาในชั้น
5) ดูแลสุขภาพ ความประพฤติ และดานความเปนอยูของนักศึกษาในชั้น
6) รวมใหคะแนนความประพฤติของนักศึกษาในชั้นและพิจารณาทุนการศึกษา
7) จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
8) ดูแลใหนักศึกษาในชั้นปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของวิทยาลัยฯ และ
ตรวจสอบชั่วโมงเรียนของนักศึกษา
9) รวบรวมวันลากิจ ลาปวยของนักศึกษาแตละคน แตละวิชา เพื่อเปน
แนวทางพิจารณาสิทธิเขารับการประเมินผลรายวิชา
4.4.3.7.1 อาจารยที่ปรึกษา
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดดําเนินการเกี่ยวกับอาจารย
ที่ป รึก ษาในรูป แบบระบบครอบครัวเสมือน เพื่อทําหนาที่ใหก ารดูแล แนะนํา ตลอดจนใหคําปรึก ษาแก
นักศึกษาในทุกๆ ดาน ในแตละครอบครัว ประกอบไปดวย อาจารย เจาหนาที่ ผูสูงอายุในชุมชน และนักศึกษา
ทุกชั้นป โดยยึดหลักการดูแลแบบเอื้ออาทร และมีจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
4.4.4 แผนการปฏิบัติงานดานการบริหารหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ ไดมีแผนการปฏิบัติงานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนภูมิ ดังนี้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อาจารยทุกคนทบทวนเอกสารหลักสูตร
และประมวลรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วางแผนแมบท ตารางเรียน ตารางสอบ
อาจารยทุกคนรวมพิจารณา
วางแผนแมบท ตารางเรียน ตารางสอบ และปรับปรุงแกไข
สัมมนาอาจารยพิเศษ อาจารยพี่เลี้ยง

เสนอสถาบัน
พระบรมราชชนก
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วิทยาลัยฯไดมีแผนการปฏิบัติงานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแผนภูมิ ดังนี้

หลักสูตร

การนําหลักสูตรมาใช/
การบริหารหลักสูตร
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Context
* ความเปนไปไดของ
หลักสูตร ตอบสนอง
ปญหาความจําเปน
*วัตถุประสงคของ
หลักสูตรชัดเจน
เหมาะสมสอดคลอง
กับนโยบายของการ
ผลิตพยาบาลของ
องคกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
*หลักสูตรมีความ
เปนไปไดในแงของ
โอกาสที่จะไดรับการ
สนับสนุนจากองคกร
ตาง ๆ

Input
* ผูบริหาร
* ผูสอน
* ผูเรียน
* ปจจัยสนับสนุน
(หองเรียน, หองสมุด, สื่อ
, โสต, แหลงฝก)
* งบประมาณ
* หลักสูตร

Process
* การเตรียมผูสอน
* การประชาสัมพันธ
* การวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
* การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ
* การดําเนินการเรียน
การสอน
* การวัดและ
ประเมินผล

Product
* การประเมินผลสัมฤทธิ์
ผูเรียน
(รายชั้นปและตลอด
หลักสูตร)
* การติดตามประเมิน
ผูสําเร็จ
* การประเมินหลักสูตร
และการใชหลักสูตร

4.4.5 การดําเนินงานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแผน มี ดังนี้
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4.4.5.1 การประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธแกอาจารยประจําวิทยาลัยฯ อาจารยพิเศษ อาจารยพี่เลี้ยง
ประจําแหลงฝกของวิทยาลัยฯ นักศึกษาและผูที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยการจัดสัมมนาหลักสูตรสําหรับอาจารย
อาจารยพิเศษ อาจารยพี่เลี้ยง และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
4.4.5.2 การเตรียมความพรอมบุคลากร
1) ผูบริหาร (ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และ หัวหนาภาค)
(1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของการปรับหลักสูตรกรอบ
แนวคิดการออกแบบหลักสูตร ขั้นตอนการปรับหลักสูตรความแตกตางของหลักสูตรใหมและเกา
(2) แตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เพื่อนิเทศการนํา
หลักสูตรไปใชและประเมินผลการใชหลักสูตร
(3) ทําความเขาใจตอเอกสารหลักสูตร คูมือการใชหลักสูตรและ
ประมวลรายวิชา
(4) สํารวจเจตคติและความเขาใจตอหลัก สูตรและหลัก สูตรการ
บูรณาการกอนการนําหลักสูตรไปใช
(5) วางแผนการประเมินการนําหลักสูตรไปใช
(6) ปรับโครงสรางงานวิชาการ / งานการสอนและสรางความเขาใจ
กับบทบาทหนาที่ของอาจารยตามโครงสรางที่ปรับ
(7) มีแผนพัฒนาอาจารยเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบบูรณาการ
(8) สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู เชน ตํารา หองเรียนกลุมยอย
Computer Internet สื่อตางๆ
(9) จัดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรใหม
2)

ผูสอนทําความเขาใจ ขอ 1 เชนเดียวกับผูบริหารและเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ทําความเขาใจกับเอกสารหลักสูตรและความเปนมาของการ

ปรับปรุง
(2) วิเคราะหปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อนําไปสูการจัด
การเรียนการสอน
(3) ทําความเขาใจกับ วิธีก ารเรียนรูดวยกระบวนการทางปญ ญา
วิธีการสอน เชิงรุกและการสอนแบบบูรณาการ
(4) ทําความเขาใจวิธีวัดและการประเมินผลที่เปนการประเมินตาม
สภาพจริง
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(5) ออกแบบการสอนและแผนการสอนเนนเชิงรุกและแบบบูรณา
การโดยใชสถานการณจริงหรือใชชุมชนเปนฐาน
(6) ปรั บ บทบาทของผู ส อน จากครู เ ป น ศู น ย ก ลางให เ ป น
ผูอํานวยการ การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร
(7) ทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําผลวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอน
3)

ผูเรียน
(1) ทําความเขาใจหลักสูตร
(2) ชี้แจงใหนักศึกษารูถึงคุณลักษณะของผูเรียน และลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค
(3) เรียนรูวิธีการเรียนดวยกระบวนการทางปญญา
(4) ชี้แจงระบบและวิธีการวัดและประเมินผลทั้งดานการประเมิน
ความรูและสมรรถนะ
4.4.5.3 การเตรียมความพรอมปจจัยเกื้อหนุน
1) หองเรียน
- เตรียมหองเรียนรวม และสถานที่เรียนสําหรับนักศึกษากลุมยอย
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เพียงพอตอการเรียนรู
- สงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
2) หองปฏิบัติการ
- จัดใหมีอุปกรณการเรียนรูใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
- จัดหาแหลงเรียนรูในชุมชนใหสอดคลองกับหลักสูตร
3) หองสมุด
- จัดหาหนังสือ ตํารา วารสารใหเพียงพอและทันสมัย เอื้อตอการ
เรียนรูดวยตนเอง ของผูเรียน
- จัดใหมีบริการสืบคนที่เขาถึงสารสนเทศตาง ๆ ไดงาย
- จัดระบบบริการใหเอื้อตอการเรียนรู และการสืบคนทั้งในเวลาและ
นอกเวลาราชการ
4) สื่อการเรียนการสอน
- จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย สอดคลอง
กับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน
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- จัดระบบบริการ สื่อการเรียนการสอน เพื่อเอื้อตอการเรียนรูดวย

ตนเอง
5) แหลงฝกภาคปฏิบัติ
- สร า งความเข า ใจเรื่ อ งหลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนสํ า หรั บ
บุคลากรหรืออาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝก
- ปรับบทบาทอาจารยพี่เลี้ยง / ผูเกี่ยวของเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมการ
เรียนรูแบบบูรณาการและการประเมินสมรรถนะผูเรียน
- เตรียมปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ในแหลงฝกเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน
6) จัดทําคูมือครู คูมือนักศึกษาทุกปการศึกษา
4.4.5.4 การดําเนินงานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแผน
1) ดานการบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรวิทยาลัยฯไดรวมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันพระบรมราชชนก จากนั้นสถาบันพระ
บรมราชชนกจัดสงเอกสารหลักสูตรขออนุมัติการรับรองหลักสูตรจา สภาการพยาบาล และวิทยาลัยเครือขาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไดนําหลักสูตรมาพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และสงเอกสารหลักสูตรเสนอคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อรับรองหลักสูตรเมื่อไดรับการรับรองจึงนํามาดําเนินการมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
(1) ประชุมชี้แจง สัมมนาหลักสูตร โดยวิเคราะหเอกสารหลักฐาน
จากการ ประเมินหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาและตลอดหลักสูตร
(2) วางแผนการจัดการเรียนการสอน
(3) ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน
(4) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
(5) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
(6) เมื่อนัก ศึก ษาชั้นปที่ 4 จะสําเร็จ การศึก ษาใหมีก ารประเมิ น
ภาพรวมของหลักสูตรนําเปนขอมูลนําเขาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเสนอผลการนํา
หลักสูตรมาใชตอสถาบันพระบรมราชชนก
2) ดานการจัดการศึกษา
(1) เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึก ษาตามหลั ก สู ต รประสบความสํ า เร็ จ
วิทยาลัยฯ จึงกําหนดแนวดําเนินการไวดังนี้
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- จัดกิจ กรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเ รียนมี

โอกาสพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มที่
- จัด ประสบการณ ให ผู เ รี ยนไดรู จัก และเข าใจตนเองและ

สามารถแสวงหาแนวทางในการพัฒนา ตนเอง
- ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ท างด า นวิ ช าการอย า งเต็ ม
ความสามารถและไดมีโ อกาสหาความรูและทักษะจากแหลงวิทยาการ สถานบริก ารสาธารณสุขและแหลง
ความรูอื่นๆ
- จัดใหมีการศึก ษาติดตามและแกไขขอบกพรองของผูเรียน
อยางตอเนื่อง
- ในการจัดการเรียนการสอนใหใชวิธีผสมผสานการใหความรู
กับการปฏิบัติจริง โดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และกระบวนการกลุม
- ปรับรายละเอียด เนื้อหาของรายวิชาใหทันสมัย สอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงและความตองการของชุมชน
(2) วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
- จัดทําแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
- จัดแผนการศึกษาตลอดปการศึกษา
- จัดทําปฏิทินการศึกษา
- จัดทําตารางสอนตลอดปการศึกษา
- จัดทําโครงการและตารางหมุนเวียนการฝกภาคปฏิบัติตลอดป
การศึกษา
- ออกแบบการสอน เขียนแผนการสอนรายวิชาและรายบท /
รายครั้งของการสอน
- ทําการสอนตามแผนการสอนรายวิชา
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- เ ส น อ ผ ล ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามลําดับ

4.4.6 รายงานการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ป
สถาบันพระบรมราชชนก ไดพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2546 ซึ่งวิทยาลัยฯ นํามาใชเปดสอนเมื่อปการศึกษา 2546 และวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
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รายวิชา โดยผานการวิเคราะหจากทั้งคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร อาจารย และผูเ กี่ยวของ และมีการ
ประเมินผลการใชหลังดําเนินการสอนเรียบรอยทุกปการศึกษาและตลอดหลักสูตร จากนั้นนําผลมาปรับปรุง
หลักสูตรรายวิชาและการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และนําผลการประเมินเสนอสถาบันพระบรมราชชนก
ปก ารศึก ษา 2551 สถาบันการศึก ษา ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไดใช
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2546 มาครบวาระที่จะตองปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ใหหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล ความเขาใจธรรมชาติตนเอง
ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณคาศิลปวัฒนธรรมไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี ในปการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
โดยสถาบันพระบรมราชชนกไดมีคําสั่งสถาบันพระบรมราชชนกที่ 46/2551 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2545 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2546) และคํ า สั่ ง เครื อ ข า ยวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 / 2552 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
มี ก ารดํ า เนิ น การประเมิ น หลั ก สู ต รฯ ทั้ ง ด า นบริ บ ทสภาวะแวดล อ ม และ
องคประกอบของหลัก สูตร ประเมินปจ จัยนําเขา ไดแก ผูบ ริหาร อาจารย นัก ศึก ษา และทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน การประเมินกระบวนการ ไดแก การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการศึก ษา และปฏิสัมพันธ ระหวางอาจารยและนักศึกษา และการประเมินผลลัพธ
คุณลักษณะความสามารถของบัณฑิต จากนั้นไดพัฒนาและปรับ ปรุง หลักสู ตรทั้งเชิงโครงสราง และความ
ทันสมัยและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
และเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเครือขาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนสภาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดยไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใน
การประชุมครั้ง ที่ 6/2552 วันที่ 3 มิถุนายน 2552 ไดรับการรับ รองจากสภาการพยาบาล 11 ธันวาคม
2552
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พงศ. 2555 ไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 และผานความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2555
วิ ท ย า ลั ย พ ย า บา ล ใ น สั ง กั ด สถา บั น พ ร ะ บ รม ร า ชชน ก เครื อ ข า ย ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 ตั้งแตปการศึกษา 2553
ในการจัดการเรียนการสอนมา 2 ป แตมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับประกาศของ
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กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง แนวการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
เพื่อสรางบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะทางปญญา มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีทักษะการวิเคราะห ตลอดจนปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือขาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดมีการปรับหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การปรับปรุง
หลักสูตรไดดําเนินการไปตามกรอบแนวคิด ตามแผนภูมิที่ 1
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 และ 11
* พรบ.การศึกษา พ.ศ.2542 และ 2545
* แผนปฏิรูประบบราชการ
* ความตองการของสังคมทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพ
* องคความรูวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม
* องคความรูดานวิชาชีพการพยาบาลและ
สาธารณสุข
* สิ่งแวดลอม และสภาวการณปจจุบัน
(การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ผูใชผลผลิต)
* กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2552
* พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
* มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร (มคอ.1)

หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555)

-

หลักสูตรบูรณาการ
เชื่อมโยง องคความรูระหวางวิชา
เนนความสมดุลของ KAP
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เนนสภาพความเปนจริงในสังคม
เนนความเปนมนุษยที่สมบูรณ

บัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค
- คนดี มีความสุข
- สมรรถนะทางวิชาชีพการพยาบาล
- สมรรถนะสากล
- มาตรฐานผลการเรียนรู

หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง แก ไ ขนี้เ ริ่ ม ใช กั บ นัก ศึ ก ษารุ น ปก ารศึก ษา 2555 ตั้ ง แต ภ าค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
สาระในการปรับ ปรุง และการเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลัก สูตรเดิม กับ
หลักสูตรปรับปรุงใหม สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตครั้งนี้โดยสรุปคือ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับกลุมวิชา โดยบูรณาการกลุมวิชาสังคมศาสตรและกลุม
วิชามนุษยศาสตรร วมกัน กลุม วิชาภาษา กลุม วิชาวิท ยาศาสตรและคณิตศาสตร ตลอดจนเพิ่ม กลุม วิช า
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พลานามัย ปรับเปลี่ยนรายวิชา ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป
หมวดพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาชีพ ทุกกลุมวิชา
4.5 งานระบบขอมูลและสารสนเทศ
วิทยาลัยฯ ไดพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยมีฐานขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 7
สารสนเทศ แหลงขอมูลและฐานขอมูลดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย
และดานการบริการวิชาการแกสังคม
4.5.1 ดานการบริหาร
สารสนเทศ
งานบุคลากร
งานการเงินและงบประมาณ
งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
งานยานพาหนะ

แหลงขอมูล
งานการเจาหนาที่และผูบริหาร
งานการเงิน/บัญชี
งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
งานยานพาหนะ

ฐานขอมูล
โปรแกรม Excel, Access และเอกสาร
โปรแกรม Excel, Word, GFMIS, เอกสาร
เอกสาร, โปรแกรม Access
โปรแกรม Access
เอกสาร

4.5.2 ดานการเรียนการสอน
สารสนเทศ

แหลงขอมูล

งานจัดการศึกษา
เอกสารหลักสูตร, ประมวลการสอนทุก เลขาฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
รายวิชา
รองฯ วิชาการ / อาจารย
Course design

อาจารยประจําวิชา และเลขาฯ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผนการสอนรายวิ ช า / คู มื อ / อาจารยประจําวิชา
เอกสารประกอบการสอน
การประเมินผลการสอนของอาจารย อาจารยผูสอน
โดยนักศึกษาระหวางการจัดการเรียน
การสอนและสิ้นสุดการเรียนการสอน
การวัดประเมินผลการเรียนการสอน รองฯ วิชาการ และงานวัดประเมินผล

ฐานขอมูล
- เอกสารหลักสูตร มคอ.
2 , มคอ.3 และมคอ.4
- แฟม Course design
มคอ.3, มคอ.4
- เอกสาร
- เอกสาร

- เอกสาร
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สารสนเทศ
รายวิชา เมื่อสิ้นภาค สิ้นปการศึกษา
รายชื่อ ตํารา / หนังสือ / คูมือ/ สื่อ/
สิ่งประดิษฐทางวิชาการ
คาใชจายการเชิญ สอนอาจารยพิเ ศษ
ภาคทฤษฎี
- คาใชจายในการฝกปฏิบัติ
- คาสอนในคลินิก
คาเบี้ยเลี้ยง / พาหนะ / ที่พักของ
นักศึกษา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตฯ
ทะเบียนครุภัณฑ โสตทัศนูปกรณ สื่อ
งานวัดประเมินผลและทะเบียน
ทะเบียนนักศึกษาทุกหลักสูตร

แหลงขอมูล
เจาหนาที่หองสมุด /
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ
การเงิน
การเงิน

- เอกสาร, โปรแกรม
Excel
- เอกสาร, โปรแกรม
Excel

- เอกสาร, MS.Access
- เอกสาร, MS.Access

งานทะเบียน

-สมุดทะเบียน,
MS.Access
-สมุดทะเบียน,
MS.Access
- เอกสาร, MS.Access
-สมุดทะเบียน,
MS.Access

งานทะเบียน

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
ทะเบียนบัณฑิต

งานทะเบียน
งานทะเบียน

แผนงานวิจัยและผลงานวิชาการประจําป
งบประมาณ

- เอกสาร

งานยานพาหนะ
หองโสตฯ, พัสดุ

ระเบียนนักศึกษาทุกหลักสูตร

4.5.3 ดานการวิจัย
สารสนเทศ

ฐานขอมูล

แหลงขอมูล
งานวิจัยฯ

ฐานขอมูล
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ แฟมเอกสาร แผน
งานวิจัย และผลงานวิชาการ

คูมืองานวิจัยและผลงานวิชาการ

งานวิจัยฯ

คูมือการดําเนินงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ

ผังติดตามงานวิจัย และผลงานวิชาการ

งานวิจัยฯ

แฟมเอกสาร ผังติดตามงานวิจัย
และผลงานวิชาการ
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สารสนเทศ

แหลงขอมูล

ฐานขอมูล

ทําเนียบผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

งานวิจัยฯ

แฟมทําเนียบงานวิจัย และผลงาน
วิชาการ

แหลงทุนวิจัย

งานวิจัยฯ

แบบเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ

งานวิจัยฯ

แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ

งานวิจัยฯ

แฟมประชาสัมพันธ แหลงทุนวิจัย
เวบไซดประชาสัมพันธแหลงทุน
เอกสารแบบเสนอโครงการวิจัย
และผลงานวิชาการเพือ่ ขอทุน
เอกสารประเมินโครงการวิจัยและ
ผลงานวิชาการเพื่อขอทุน และแบบ
ประเมินคุณภาพผลงาน

4.5.4 ดานบริการวิชาการแกสังคม
สารสนเทศ
ฐานผูเชี่ยวชาญ

แหลงขอมูล
งานบริการวิชาการ

ฐานขอมูล
เอกสาร, website
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5. ผูบริหาร
5.1 ผูบริหารระดับสถาบัน
ตารางที่ 8 ชื่อ ตําแหนงทางการบริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณการบริหาร ประสบการณสอนและภาระงานสอนของผูบริหาร ปการศึกษา 2555
ชื่อ - สกุล
นางธรณิศ
สายวัฒน

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ทางการบริหาร
รองฯ ฝายพัฒนา - วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล)
คุณภาพ
ปพ.ศ. 2530
(ป 2554-ปจจุบัน) - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยา
การศึกษา) ปพ.ศ. 2536

เลขที่
ประสบการณ
ใบอนุญาตฯ
การบริหาร
4511021922 - รองฯพัฒนาคุณภาพ
ปพ.ศ.2542-2552
- รองฯพัฒนาคุณภาพ
ปพ.ศ.2554-ปจจุบัน
- รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการฯ ป พ.ศ.2555

ประสบการณ
การสอน
18 ป

วิชาที่สอนใน
ปการศึกษา 2555
- การพยาบาลบุคคลที่มี
ปญหาทางจิต
- ทักษะชีวิต
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- พัฒนากระบวนการคิด
- การประเมินฯ
- จิตวิทยาพัฒนาการ

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)
11

ภาระงานสอน
รวม 80 ชม.
=2

11
15
15
15
3
10

5.2 ผูบริหารระดับรองของสถาบัน
ตารางที่ 9 ชื่อ ตําแหนงทางการบริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณการบริหาร ประสบการณสอนและภาระงานสอนของผูบริหาร ปการศึกษา 2555
ชื่อ - สกุล

ตําแหนง
ทางการบริหาร

วุฒิการศึกษา

เลขที่ใบอนุญาตฯ

ประสบการณ
การบริหาร

ประสบการณ
การสอน

วิชาที่สอนใน
ปการศึกษา 2555

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)

ภาระงานสอน
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ชื่อ - สกุล
นางพรรณิภา
ทองณรงค

ตําแหนง
ทางการบริหาร
รองฯฝายวิชาการ
(ป 2548–ปจจุบัน)

นางวิไลวรรณ
วัฒนานนท

รองฯฝายกิจการ
นักศึกษา
(ป 2552-ปจจุบัน)

นางธรณิศ
สายวัฒน

รองฯ ฝายพัฒนา
คุณภาพ
(ป 2554-ปจจุบัน)

ประสบการณ
การบริหาร
-รองฯ ฝายพัฒนา
บุคลากร
ป พ.ศ. 2546-2548
- รองฯวิชาการ
ป พ.ศ.2548-ปจจุบัน

วุฒิการศึกษา

เลขที่ใบอนุญาตฯ

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ป
พ.ศ. 2523
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลครอบครัว)
ป พ.ศ. 2537

4511034608

- ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร ป พ.ศ. 2525
- พยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(การพยาบาลอนามัยชุมชน)
ป พ.ศ. 2543
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล)
พ.ศ. 2530
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษา)
พ.ศ. 2536

4511021921

-รองฯกิจการนักศึกษา
ป พ.ศ.2546-ปจจุบัน

4511021922

- รองฯพัฒนาคุณภาพ
ปพ.ศ.2542-2552
- รองฯพัฒนาคุณภาพ
ปพ.ศ.2554-ปจจุบัน

ประสบการณ
วิชาที่สอนใน
การสอน
ปการศึกษา 2555
26 ป
- ป.รักษาเบื้องตน
- มโนมติ ทฤษฎีฯ
- Elective
- พัฒนากระบวนการคิดฯ
- ทักษะชีวิต
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
21 ป
- ป.สรางเสริมฯ
- การพยาบาลครอบครัว1
- การพยาบาลครอบครัว2
- ป.ครอบครัวฯ 1
- ป.ครอบครัวฯ 2
18 ป
- การพยาบาลบุคคลที่มี
ปญหาทางจิต
- ทักษะชีวิต
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- พัฒนากระบวนการคิด
- การประเมินฯ
- จิตวิทยาพัฒนาการ

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)
13
15
10
11
15
12
18
11
11
15
15
15
3
10

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
52.5
28
70
70
70
-

ภาระงานสอน
รวม
144.5 ชม.
= 3.6

รวม 240 ชม.
=6

รวม 80 ชม.
=2
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ชื่อ - สกุล
นางพัชรินทรวินา
เพิ่มยินดี

นางวัชรี
อมรโรจนวรวุฒิ

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
เลขที่ใบอนุญาตฯ
ทางการบริหาร
รองฯฝายวิจัย
- ประกาศนียบัตรพยาบาล
4511034607
(ป2552 – ปจจุบัน) ศาสตร ป พ.ศ. 2519
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
(พยาบาล) ป พ.ศ. 2523
- สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัย
ประชากรและสั งคม) ป พ.ศ.
2532
รองฯ ฝายบริหารและ วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล)
ยุทธศาสตร
ป พ.ศ. 2531
(ป 2554-ปจจุบัน) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผูใหญ) ป พ.ศ.
2542

4511021718

ประสบการณ
ประสบการณ
วิชาที่สอนใน
การบริหาร
การสอน
ปการศึกษา 2555
-รองฯวิชาการ
31 ป
- มนุษยกับการอยูรวมกัน
ป พ.ศ. 2544-2546
- มนุษยสังคมฯ
-รองฯวิจัย
- ป.การสรางเสริมฯ
ป พ.ศ. 2552-ปจจุบัน
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- จริยศาสตรฯ

-รองฯ ฝาย
ยุทธศาสตรและ
พัฒนาคุณภาพ
ปพ.ศ.2552-2553
- รองฯ ฝายบริหาร
ยุทธศาสตร และ
พัฒนาคุณภาพ
ปพ.ศ. 2553-2554
-รองฯ ฝายบริหาร
และยุทธศาสตร
ปพ.ศ 2554ปจจุบัน

17 ป

- บุคคลฯ 3
- หลักการฯ
- บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 2
- การประเมินฯ
- ป.บุคคลฯ 3
- ป.รักษาเบื้องตน

ทฤษฎี
(ชั่วโมง)
21
21
11
15
12

ปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
70
-

28
27
6
3
3
-

52.5
42

ภาระงานสอน
รวม 150 ชม.
= 3.75

รวม 161.5
ชม.
= 4.0375
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สวนที่ 2
ภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ
1. การจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีป ระสิท ธิภาพและการมีสวนรวมของทุก สาขาวิชาวิท ยาลัยฯจึง
แตงตั้งคณะทํางานดังตอไปนี้
1.1 คณะกรรมการที่รับผิดชอบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. นางพรรณิภา ทองณรงค
2. นางดวงชีวัน เบญจมาศ
3. นางสมใจ
เจียระพงษ
4. นางวัชรี
อมรโรจนวรวุฒิ
5. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท
1.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. นางพรรณิภา ทองณรงค
2. นางพัชรินทรวินา เพิ่มยินดี
3. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท
4. นางวัชรี
อมรโรจนวรวุฒิ
5. นางสมใจ
เจียระพงษ
6. นางสาวปราณี แสดคง
7. นางพิริยากร คลายเพ็ชร
8. นางสุจินดา
ศรีสุวรรณ
9. นางธรณิศ
สายวัฒน
10. นางดวงชีวัน เบญจมาศ
11. นางรัชนี
พจนา
12. นางฉายวสันต คุณอุดม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร นโยบายของวิทยาลัยฯ
ทิศทาง อุดมศึกษา พรบ.การศึกษาแหงชาติและสภาการพยาบาล
2. วางแผนการศึกษาประจําป และตลอดหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรทิศทาง
อุดมศึกษาและ พรบ.การศึกษาแหงชาติ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดทําปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา
รวมพิจารณาแผนการสอนรายวิชาและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
วางแผนพัฒนาอาจารยและอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
กําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําชั้น อาจารยพี่เลี้ยงและพิจารณาเห็นชอบ
รวมพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย
ติดตาม กํากับดูแล และประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัด

การศึกษา
9. พิจารณาผลการศึกษา และวางแผนพัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําหรือสอบไม
ผาน
10. พิจารณาผลการศึกษาและเสนอคณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบในการ
เลื่อนชั้นและสําเร็จการศึกษา
11. วางแผนทบทวนความรูและเตรียมพรอมในการสอบวัดความรูรวบยอดและการ
สอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
12. ประเมินผลและพัฒนาการบริหารหลักสูตร
13. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
14. รวมพิจารณาการเปดและปดหลักสูตรของสถาบัน
15. หนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.1.3 คณะกรรมการวัดประเมินผลการศึกษา
1. นางพรรณิภา
ทองณรงค
2. นางสมใจ
เจียระพงษ
3. นางดวงชีวัน
เบญจมาศ
4. นางธรณิศ
สายวัฒน
5. นางสาวปราณี
แสดคง
6. นางพิริยากร
คลายเพ็ชร
7. นางเสาวลักษณ แยมตรี
8. รศ.ดร.สมจิต
แดนสีแกว
9. นางสุจินดา
ศรีสุวรรณ
10. นางเสาวลักษณ พลดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (กรรมการภายนอก)
กรรมการ (กรรมการภายนอก)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดระบบและกลไกการวัดประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
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2. ทวนสอบระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา
3. ใหคําปรึกษากับบุคลากรในวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา
1.1.4 คณะกรรมการวัดประเมินผลและทะเบียน
วิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยมีหัวหนางานวัดและ
ประเมินผลเปนประธาน และกรรมการอีก 3 คน คือ
1. นางสุจินดา
ศรีสุวรรณ
ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ พลดี
กรรมการ
3. นางจารุวรณ
ศิลา
กรรมการ
4. นางจรรยา
คนใหญ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1) ประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดและตรงตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร
2) กําหนดรูปแบบการประเมินผลการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อติดตามผลการ
เรียนการสอน โดย
(1) รวมพิจารณากําหนดระดับคะแนนกับอาจารยประจําวิชา
(2) รวบรวมผลการศึกษาทุกวิชาในแตละภาคการศึกษา ปการศึกษา และตลอดหลักสูตร
(3) จัดทําคะแนนรายภาค รายปการศึกษา และตลอดหลักสูตร
(4) รายงานผลการศึกษาประจําภาค ประจําปการศึกษา และตลอดหลักสูตรเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตามลําดับ
(5) ประกาศผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา ปการศึกษาและตลอดหลักสูตร
(6) สงผลการศึกษาประจําภาค ประจําปและตลอดหลักสูตรใหงานทะเบียนและสถิติ
(7) เก็บหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางเปนระบบ
(8) รวบรวมผลการวิเคราะหขอสอบรายวิชาและจัดทําคลังขอสอบ
1.2 การเผยแพรหลักสูตร
1.2.1 ประชาสัมพันธแกอาจารยประจําวิทยาลัยฯ ทุกทาน โดยเตรียมเอกสารหลักสูตร
และ จัดประชุมสัมมนาวิเคราะหหลักสูตรทั้ง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กอนดําเนินการเปดสอน
1.2.2 ประชาสัมพันธอาจารยพิเศษ อาจารยพี่เลี้ยงประจําแหลงฝกของวิทยาลัยฯ โดยเชิญ
สอนและจัดสัมมนาอาจารยพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาตามศักยภาพดานการและรับฟงความคิดเห็น รับทราบปญหา
รวมหาแนวทางแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1.2.3 ประชาสัมพันธแกนักศึกษาทุกคนโดยการจัดทําคูมอื นักศึกษาในโอกาสรับนักศึกษา
ใหมทุกปการศึกษา
1.2.4 ประชาสัมพันธแกผูที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน โรงเรียน ชุมชนตางๆ โดยประชาสัมพันธ
หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีอยูในวิทยาลัยฯ เพื่อเปดรับสมัครนักศึกษาใหม และในโอกาสแนะแนวการศึกษา
ในโรงเรียนตางๆ
1.3 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําตารางสอนและตารางสอบภาคทฤษฎี รวมทั้งแผนการฝกปฏิบัติของทุกหลักสูตรที่
มีก ารจัดการเรียนการสอนในวิท ยาลัยฯ โดยพิจ ารณาใหสอดคลองกับ แผนการศึก ษาตลอดหลักสูตรของ
นักศึกษาแตละรุน และแผนการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา (รายละเอียดในเอกสารแผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร และเอกสารการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา)

27- 31 พ.ค.56

13-19 พ.ค.56

6-12 พ.ค.56

29 เมย.-5 พ.ค.56

22-28 เม.ย.56

15-21 เม.ย.56

8-14 เม.ย.56

1-7 เม.ย.56

25 -31 มี.ค.56

18-24 มี.ค.56

11-17 มี.ค.56

4-10 มี.ค.56

25ก.พ.-3 มี.ค.56

18-24ก.พ.56

11-17 ก.พ.56

4-10 ก.พ.56

28 ม.ค. -3 ก.พ.56

21-27 ม.ค.56

14-20 ม.ค.56

7-13 ม.ค.56

31ธ.ค.55 -6 ม.ค.56

24 -30 ธ.ค.55

17-23 ธ.ค.55

10-16 ธ.ค.55

3-9 ธ.ค.55

26 พ.ย.-2 ธ.ค.55

19-25 พ.ย.55

12-18 พ.ย.55

5-11 พ.ย.55

29 ต.ค.-4 พ.ย.55

22-28 ต.ค.55

15-21 ต.ค.55

8-14 ต.ค.55

1-7 ต.ค.55

24-30 ก.ย.55

17-23ก.ย.55

10-16 ก.ย.55

3- 6 ก.ย.55

27 ส.ค. - 2 ก.ย.55

20-26 ส.ค.55

13-19 ส.ค.55

30 ก.ค.-5 ส.ค.55

6-12 ส.ค.55

23 ก.ค -29ก.ค.55

ป จฉิ มนิ เทศ

ประเมิ นหลั กสู ต/ร

สอบและสอบซ อมเสริ ม

กิจกรรมเสริ มทั กษะ

สอบปลายภาค

สอบปลายภาค

ป ดภาคเรี ยนและสอบซ อมเสริ ม

กิจกรรมเสริ มทั กษะ

ป ดภาคเรี ยนและสอบซ อมเสริ ม

สอบปลายภาค

ป ดภาคเรี ยน

สอนและสอบซ อมเสริ ม
ป ดภาคเรี ยน

สอนและสอบซ อมเสริ ม

สอบปลายภาค

สอนและสอบซ อมเสริ ม

ป ดภาคเรี ยน

สอบปลายภาค

สัปดาหที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
C2552 พย.1329 การวิจัยฯ
3(2-2-5)
ป.บุค คลฯ3
ป.บุค คลฯ2
ป.ครอบครัว1
ป.จิต ฯ
ป.มารดาทารก1
ปด
พย.1315 บุค คลฯ2
3(3-0-6)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
2(0-8-0)
4(0-16-0)
2(0-8-0)
ป 3 พย.1317 บุค คลฯ3
3(3-0-6)
ป.บุค คลฯ2
ป.บุค คลฯ3
ป.ครอบครัว1
สอบกลางภาค
ป.มารดาทารก1
ป.จิต ฯ
ปด
รุน 14 พย.1319 จิต ฯ
2(2-0-4)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
23 กค - 27กค55
4(0-16-0)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
3(3-0-6)
ป.บุค คลฯ3
ป.บุค คลฯ2
ป.ครอบครัว1
ป.จิต ฯ
ป.มารดาทารก1
128 คน พย.1321 มารดาทารก1
ปด
พย.1209 ครอบครัว1
3(3-0-6)
3(0-12-0)
3(0-12-0)
2(0-8-0)
4(0-16-0)
2(0-8-0)
พว.1305อังกฤษในวิชาชีพ 3(3-0-6)
ฝ กปฏิ บัติ 14 (0-56-0)
ลส.1012 การศึ กษาอิสระ 2(0-8-0)
22 (19-10-39)
สัปดาหที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
C2552 พย.1205 การสอนฯ
2(1-2-3)
พย.1207 การสรางเสริมฯ 3(3-0-6)
พย.1204
พย.1208
พว.1103 กายวิภ าคและสรีรฯ 2
3(2-2-5)
พย.1213 บุค คล1
3(3-0-6)
ป.หลัก การฯ
ป.สรางเสริมฯ
ป 2 พย.1203 หลัก การฯ
3(2-2-5)
สอบกลางภาค
พว.1206 เศรษฐศาสตร 3(3-0-6)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
ป.บุค คล1
3(3-0-6)
30 กค-5สค55
พย.1230 จริยศาสตรฯ
3(3-0-6)
3(0-12-0)
รุน 15 พว.1207 เภสัชฯ
พย.1208
พย.1204
3(3-0-6)
พว.1209 การสื่อสารฯพยาบาล 2(2-0-4)
ป.สรางเสริมฯ
ป.หลัก การฯ
136 คน พว.1208 พยาธิวิทยาฯ
พย.1202 การประเมินสุขภาพ
2(1-2-3)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
ฝ ก ปฏิบ ัติ
พย.1201 ทฤษฏีและกระบวนการฯ
2(2-0-4)
14(14-0-28)
3(0-12-0)
ลส.1004 การพั ฒ นาบุค ลิก ภาพฯ
2(2-0-4)
หรือ
ฝ กภาคปฏิ บัติ 4(0-16-0)
ลส.1002 สารสนเทศทางการพยาบาลฯ 2(1-2-3)*
20 (16-8-36) หรือ 20 (15-10-35)*
สัปดาหที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
C2555
สม.1102 ทัก ษะชีวิต
2(1-2-3)
พ.1102 จุลชีวฯ
3(2-2-5)
ภ.1 101 ภาษาไทยฯ
3(3-0-6)
สม.1101 มนุษ ยกั บการอยูรวม
3(2-2-5)
สม.1104 อารยธรรม
2(2-0-4)
ป 1
สม.1103 พั ฒ นากระบวนการคิ ด ฯ
2(1-2-3)
สอบกลางภาค
ภ.1203 ภาษาอังกฤษฯเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
สอบกลางภาค
พ.1107 โภชนศาสตร
2(1-2-3)
รุน ที่ 16
ภ.1102 ภาษาอังกฤษในชีวิต ประจําวัน 3(2-2-5)
30 กค-5สค55
พ.1103 กายวิภ าคและสรีรฯ 1
3(2-2-5)
10-16 ธ.ค.55
พ.1106 มนุษ ยสังคมฯ
2(1-2-3)
115 คน
วค.1101 วิทยาศาสตรและคณิ ต ฯ
3(3-0-6)
พ.1105 ชีวเคมี
3(2-2-5)
วค.1102 เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2(1-2-3)
พ.1008 จิต วิทยาพั ฒนาการ
2(2-0-4)
พ.1101 ชีววิท ยา
1(1-0-2)
พล.1101 พลานามัยฯ
1(0-2-1)
2(1-2-3)
ล.1001 พลวัต กลุมฯ
18 (13-10-31 )
18 (12-12-30)
6 (4-4-10)

ปฐมนิ เทศ

อ.ประจําชั้น

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
3(2-2-5)
ป.รัก ษาฯ 2 (0-8-0)
ป มารดาฯ2
2(2-0-4)
ป.บริห ารฯ 1 (0-4-0)
2(0-8 -0)
ฝ กปฏิบัติ
ทบทวนความรู
อ.รุงทิ พย
พย.1412
ป.รัก ษาฯ 2 (0-8-0)
และ
3(3-0-6)
ป มารดาฯ2
Elective
อ.นั น ทิ ยา
ป.ครอบครัว 2
2(0-8-0)
ป.บริห ารฯ 1 (0-4-0)
practicum
สอบรวบยอด
อ.เสาวลักษณ
2(2-0-4)
2(0-8-0)
เครือขายฯ
3(3-0-6)
ฝ กปฏิ บัติ 5 (0-20-0)
2(2-0-4)
15(14-2-29)
ศึกษาดูงาน และป ดเรี ยน

สัปดาหที่ 1 2 3 4 5 6
C2552 ภษ.1405 อังกฤษก าวหนา
พย.1306 แนวโนมฯ
ป 4 พย.1423มารดาทารกฯ2
รุน 13 พย.1425 การรัก ษาฯ
80 คน พย.1411 ครอบครัวฯ 2
พย.1427 การบริห ารฯ

16-22 ก.ค.55

9-15 ก.ค.55

2-8 ก.ค.55

25 มิ.ย.-1ก.ค.55

4-10 มิ.ย.55
11-17 มิ.ย.55
18-24 มิ.ย.55

วดป.

20- 26 พ.ค.56

47

วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
แผนการศึ กษานักศึ กษาหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึ กษา2555

49 50 51 52
อ.รัชนี
อ.ศรีสุด า
อ.ทิ พยรัต น

ปด ภาคเรียน

49 50 51 52

ปด ภาคเรียน

อ.ทินวิสุท ธิ์
อ.จรรยา
อ.สุรัสวดี

49 50 51 52
อ.สมใจ
อ.ฉายวสัน ต
อ.จารุว รรณ

ปด ภาคเรียน

48
1.4 ตารางสอนประจําภาคการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ปการศึกษา 2555
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ตารางสอนชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555
8.00 - 9.00

จันทร

พบอาจารย
ประจําชั้น

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
หมายเหตุ

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

สม.1102 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)
อ.สมใจ เจียระพงษ
SDL

พักรับประทานอาหาร

วัน/เวลา

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

วค.1102 เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2(1-2-3)
อ.สุพจน แกวบุดดี
ล.1001 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม 2(1-2-3)
อ.รัชนี พจนา

สม.1103 พัฒนากระบวนการคิดฯ 2(1-2-3)
Moral area
อ.ปราณี แสดคง
ภ.1102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
พ.1101 ชีววิทยา 1(1-0-1)
SDL
อ.วิลัยภรณ วีระยุทธศิลป
อ.เยาวลักษณ มัคคะนอย
ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
วค.1101 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
อ.ศุภจิรา สืบสีสุข
3(3-0-6) อ.จารุวรรณ ศิลา
ปฐมนิเทศ 4-8 มิถุนายน 2555
วันหยุดราชการ พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555 วันอาสาฬหบูชา ศุกร ที่ 3 สิงหาคม 2555 วันเขาพรรษา
จันทร ที่ 13 สิงหาคม 2555 ชดเชยวันแมแหงชาติ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 วันไหวครู พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2555 กีฬาสี
จันทร ที่ 15 กรกฎาคม 2555 กีฬาเครือขาย

49
สอบกลางภาค 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555

วัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ตารางสอนชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระหวาง 22 ตุลาคม 2555 - 10 กุมภาพันธ 2556
สอบกลางภาค 11-14 ธันวาคม 2555
สอบปลายเทอม 4-8 กุมภาพันธ 2556
อาจารยประจําชั้น อ.สมใจ เจียระพงษ, อ.ฉายวสันต คุณอุดม, อ.จารุวรรณ ศิลา
8.00 - 9.00
9.00 - 10.00 10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00
13.00
พ.1105 ชีวเคมี 3 (2-2-5)
อ.เสาวลักษณ พลดี

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

สอบปลายภาค 1-5 ตุลาคม 2555

30 ต.ค,/6,13,20,27พ.ย 55/4,18,25 ธ.ค55 / 8,15,22,29 ม.ค 56 (48 ชม)
พ.100 จิตวิทยาพัฒนาการ2(2-0-4)
พล.1101 พลานามัย 1 (0-2-1)
อ.ธรณิศ สายวัฒน
อ.สุพจน แกวบุดดี
24, 31ต.ค/7,14,21,28 พ.ย/ 19,26 ธ.ค55 / 2,9,16,23,30 ม.ค 56 ( 26 ชม* )
พ.1102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 (2-2-5)
อ.วิฑูรย เชื้อสวน
25ต.ค/1,8,15,22,29พ.ย./6,20,27ธ.ค/3,10,17,24,31 ม.ค.และศุกรที่ 18 ม.ค.56(60ชม)
SDL

ภ.1203 อังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
อ.สุขมาศ ปจจมนตรี

15.00 - 16.00

ภ.1203 อังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการ 3 (2-2-5)
อ.สุขมาศ ปจจมนตรี
30 ต.ค/ 6,13,20,27 พ.ย/,4,18,25 ธ.ค55/ 8 ม.ค /56
(27ชม)
Moral area
สม.1101มนุษยกับการอยูรวมกัน 3(2-2-5)
อ.พัชรินทรวินา
25ต.ค/1,8,15,29พ.ย/,6,20,27ธ.ค/3,10,17,24,31 ม.ค.56
(39ชม)
มนุษยฯ = 26 ต.ค, 2,9,16,23,30 พ.ย.55 ( 18 ชม )
ชีวเคมี

= 7,21,28 ธ.ค.55/4 ม.ค.56 (12 ชม)

50

เสาร

26ต.ค/2,9,16,23,30 พ.ย/7,21,28 ธ.ค./4,11 ม.ค56 ( 33 ชม. )
พ.1103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3 (2-2-5) อ.เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน
27ต.ค/ 3,10,17,24 พ.ย/ 1,8,15,22,29 ธ.ค55/5,12,19,26 ม.ค/ 2 ก.พ 56 (60 ชม)

SDL ( 11,18,25 ม.ค.,1 กพ.56)
SDL

หมายเหตุ วันหยุดราชการ อังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2555 วันปยมหาราช พุธ ที่ 5 ธันวาคม 2555 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
จันทร ที่ 10 ธันวาคม 2555 วันพระราชทานธรรมนูญ จันทร-อังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 วันสิ้นปและวันปใหม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ตารางสอนชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษา ฤดูรอน ปการศึกษา 2555
11 กุมภาพันธ - 12 เมษายน 2556
8.00 - 9.00

จันทร

พบอาจารย
ประจําชั้น

อังคาร

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

สม.1104 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0-4)
อ.ทิพยรัตน อุดเมืองเพีย
พ.1107 โภชนศาสตร 2(1-2-3)
อ.ปนเพชร นามมา

พุธ

SDL

พฤหัสบดี

พ.1106มนุษย สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ2(1-2-3)
อ.ศรีสุดา ลุนพุฒิ

ศุกร
หมายเหตุ

SDL

12.00-13.00

พักรับประทานอาหาร

วัน/เวลา

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

สม.1104 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0-4)
อ.ทิพยรัตน อุดเมืองเพีย
พ.1107 โภชนศาสตร 2(1-2-3)
อ.ปนเพชร นามมา
Moral area
พ.1106มนุษย สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ2(1-2-3)
อ.ศรีสุดา ลุนพุฒิ
SDL

วันหยุดราชการ จันทร ที่ 25 กุมภาพันธ 2556 วันมาฆบูชา, จันทร ที่ 8 เมษายน 2556 ชดเชยวันจักรี, 12-15 เมษายน 2556 วันสงกรานต

51
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ 2556 กิจกรรมรับหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นป
ศุกร ที่ 8 มีนาคม 2556 กิจกรรมรับมอบใบแสดงผลการศึกษา
สอบปลายภาค 16-19 เมษายน 2556

51

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ตารางสอนชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555
อาจารยประจําชั้น อ.ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย, อ.จรรยา คนใหญ, อ.สุรัสวดี พนมแกน
8.00 - 9.00

จันทร

หมายเหตุ

12.00-13.00

SDL

SDL

พย.1203 หลักการฯ 2(3-2-5)
พว.1207 เภสัชวิทยา 3(3-0-6) อ.วชิรศักดิ์

วันหยุดราชการ พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555 วันอาสาฬหบูชา
จันทร ที่ 13 สิงหาคม 2555 ชดเชยวันแมแหงชาติ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555
สอบกลางภาค 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555

15.00-16.00

พย.1203 หลักการฯ 3(3-2-5) อ.ศักดิ์ขรินทร

พว.1208 พยาธิวิทยาฯ3(3-0-6) อ.ทิพวรรณ
SDL

13.00-14.00 14.00-15.00

พย.1205 การสอนฯ 2(1-2-3) อ.ทุเรียน

พว.1103 กายวิภาค,สรีรวิทยา 2 3(2-2-5) อ.จุรี

พฤหัสบดี
ศุกร

10.00-11.00 11.00-12.00

พย.1202 การประเมินสุขภาพ 2(1-2-3) อ.ทรงสุดา

อังคาร
พุธ

9.00-10.00

พักรับประทานอาหาร

วัน

Moral area
พย.1201 ทฤษฎีฯ 2(2-0-4) อ.
SDL
สุรัสวดี
ลส.1002 สารสนเทศทางการพยาบาลฯ2(1-2-3)
อ.สุวารี
ลส.1004 การพัฒนาบุคลิกภาพฯ2(2-0-4) อ.สุพัตรา

ศุกร ที่ 3 สิงหาคม 2555 วันเขาพรรษา
พุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 กีฬาสี
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สอบปลายภาค 1-5 ตุลาคม 2555

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ตารางสอนชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555
22 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2555
อาจารยประจําชั้น อ.จรรยา คนใหญ, อ.สุรัสวดี พนมแกน
8.00 - 9.00

จันทร

พบอาจารยประจํา
ชั้น

พว.1209 การสื่อสารฯพยาบาล 2(2-0-4)
อ.นิระมล

อังคาร

SDL

พย.1230 จริยศาสตรฯ 3(3-0-6) อ.สุจินดา

พุธ

SDL

พย.1207 การสรางเสริมฯ 3(3-0-6) อ.แสงดาว

พฤหัสบดี

SDL

พย.1213 บุคคล1 3(3-0-6) อ.จรรยา

ศุกร

SDL

พย.1230 จริยศาสตรฯ 3(3-0-6) อ.สุจินดา

หมายเหตุ

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

พย.1213 บุคคล1 3(3-0-6)
อ.จรรยา
พักรับประทานอาหาร

วัน

พว.1206 เศรษฐศาสตรฯ3(3-0-6) อ.รัชนี ถึงวันที่ 11 ธ.ค.55
พว.1209 การสื่อสารฯพยาบาล 2(2-0-4) วันที่ 18,25 ธ.ค.55

Moral area
พว.1206 เศรษฐศาสตรฯ3(3-0-6) อ.รัชนี
พย.1207 การสรางเสริมฯ 3(3-0-6) อ.แสงดาว

วันหยุดราชการ อังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2555 วันปยมหาราช พุธ ที่ 5 ธันวาคม 2555 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
จันทร ที่ 10 ธันวาคม 2555 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ จันทร-อังคาร ที่ 31 ธันวาคม 55-1 มกราคม 56 วันสิ้นป และวันปใหม
สอบปลายภาค 2-4 มกราคม 2556
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ตารางสอนชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
4 มิถุนายน - 23 กันยายน 2555

จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
หมายเหตุ

8.00 - 9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

พย.1315 การพยาบาลบุคคลฯ2 3(3-0-6)
อ.พิริยากร คลายเพ็ชร
พย.1329 วิจัยทางการพยาบาล 3(2-2-5)
อ.กันนิษฐา มาเห็ม
ลส.1012 การศึกษาอิสระ 2(0-8-0)
อ.พรรณิภา ทองณรงค

พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต

2(2-0-4) อ.นวลละออง ทองโคตร

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

พว.1305อังกฤษในวิชาชีพ 3(3-0-6)
พักรับประทานอาหาร

วัน

พย.1209 การพยาบาลครอบครัว1 3(3-0-6)
อ.ศรีสุดา ลุนพุฒิ
Moral area

ลส.1012 การศึกษาอิสระ 2(0-8-0)
พย.1317 การพยาบาลบุคคลฯ3 3(3-0-6)
อ.พรรณิภา ทองณรงค
อ.วัชรี อมรโรจนวรวุฒิ
พย.1321 การพยาบาลมารดาทารกฯ1 3(3-0-6)
ลส.1012 การศึกษาอิสระ 2(0-8-0)
อ.เอมอร บุตรอุดม
อ.พรรณิภา ทองณรงค
วันหยุดราชการ พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555 วันอาสาฬหบูชา ศุกร ที่ 3 สิงหาคม 2555 วันเขาพรรษา
จันทร ที่ 13 สิงหาคม 2555 ชดเชยวันแมแหงชาติ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พุธที่ 6 และ ศุกรที่ 8 มิย.55 รับนองใหม, พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 วันไหวครู
พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2555 กีฬาสี
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สอบกลางภาค 23-27 กรกฏาคม 2555
สอบปลายภาค 24-28 กันยายน 2555
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ตารางสอนชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
4 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2555
8.00 - 9.00

จันทร

พบอาจารย
ประจําชั้น

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

พย.1427 การบริหารการพยาบาล 2(2-0-4)
อ.กลวยไม ธิพรพรรณ

อังคาร

พย.1306 แนวโนมฯ 2(2-0-4)
อ.นงลักษณ แกวศรีบุตร

พุธ

SDL

พฤหัสบดี

พย.1425 การรักษาเบื้องตน 2(2-0-4)
อ.รุงทิพย พรหมบุตร

ศุกร
หมายเหตุ

12.00-13.00

SDL

พักรับประทานอาหาร

วัน/เวลา

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

พย.1423 การพยาบาลมารดาทารกฯ2 3(3-0-6)
พย.1411 การพยาบาลครอบครัวฯ2 3(3-0-6)
พย.1423 การพยาบาลมารดาทารกฯ2 3(3-0-6)
อ.สุทธิดา สิงหศิริเจริญกุล
Moral area
พย.1411 การพยาบาลครอบครัวฯ2 3(3-0-6)
อ.รัตนดาวรรณ คลังกลาง

ภษ.1405 อังกฤษกาวหนา3(2-2-5)
อ.ชุติมา มาตยมูล

วันหยุดราชการ พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555 วันอาสาฬหบูชา
ศุกร ที่ 3 สิงหาคม 2555 วันเขาพรรษา
จันทร ที่ 13 สิงหาคม 2555 ชดเชยวันแมแหงชาติ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พุธที่ 6 และ ศุกรที่ 8 มิ.ย.2555 รับนองใหม, พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 วันไหวครู

ภ.1405 อังกฤษกาวหนา 3(2-2-5)
อ.ชุติมา มาตยมูล
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พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2555 กีฬาสี
สอบปลายภาค 27-31 สิงหาคม 2555
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1.5

ประมวลการสอนทุกรายวิชา และแผนการสอนทุกหนวยการเรียนในทุกรายวิชา
วิทยาลัยฯมีการจัดทําประมวลการสอนทุกรายวิชา และแผนการสอนมีครบทุกหนวยการเรียน
(เอกสารในแฟมฝายวิชาการ)
1.6

อัตราสวนอาจารยพยาบาลที่สอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิทยาลัยฯจัดใหมีอัตราสวนอาจารยพยาบาลที่สอนภาค
ปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑที่สภาการพยาบาลกําหนด คือ 1 : 8 รายละเอียดจําแนกตาม
วิชา ดังนี้
ตารางที่ 10 อัตราสวนอาจารยพยาบาลที่สอนภาคปฏิบัติ ตอจํานวนนักศึกษา จําแนกตามรายวิชา
อาจารย : นักศึกษา
รายวิชา
แหลงฝก
ต่ําสุด - สูงสุด
ชั้นปที่ 2
- ปฏิบัติการพยาบาลหลักการและเทคนิค
1:8
- โรงพยาบาลขอนแกน
การพยาบาล
- ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและการ
1:6 – 1:7
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กอนวัยเรียน)
ปองกันความเจ็บปวย
- คลินิกสุขภาพเด็กดี(wellchild clinic)
- ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
1:7-1:8
- โรงพยาบาลขอนแกน
สุขภาพ1
ชั้นปที่ 3
- ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
1:6–1:8
ระยะที่ 1
ผดุงครรภ 1
- โรงพยาบาลขอนแกน
- ศูนยอนามัยที่ 6
ระยะที่ 2
- โรงพยาบาลชัยภูมิ
-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวาง
แดนดิน
- โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแกน
- โรงพยาบาลภูเวียง
- ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1:5-1:6
-โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราช
นครินทร
-ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
1:6–1:8
- โรงพยาบาลขอนแกน
สุขภาพ2
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รายวิชา
-ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
สุขภาพ3
- ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

ชัน้ ปที่ 4
-ปฏิบัติการพยาบาลรักษาเบื้องตนและ
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ2
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน2

- Elective practicum

อาจารย : นักศึกษา
แหลงฝก
ต่ําสุด - สูงสุด
1: 7
- โรงพยาบาลขอนแกน
1:8

- คลินิกวางแผนครอบครัว
- รพ.สต.บานเปด
- ชุมชน ต.บานเปน

1 : 7-8

- รพ.พล จ.ขอนแกน
- รพ.กระนวน จ.ขอนแกน
- รพ.บานไผ จ.ขอนแกน
- รพ.แวงใหญ จ.ขอนแกน
- รพ.ชุมแพ จ.ขอนแกน
- รพ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
- รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
- รพ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน
- รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
โรงพยาบาลขอนแกน

1:5
1:5

รพ.สต.ลอมคอม
รพ.สต.โคกสงา
รพ.สต.คึมชาด
รพ.สต.หนองเม็ก
รพ.สต.บานผือ
รพ.สต.ยางคํา
รพ.สต.บานกง
รพ.สต.เพ็กใหญ
มีอาจารยแหลงฝก - โรงพยาบาลขอนแกน
ดูแลนักศึกษาประจํา - รพ.ชุมแพ
ไมมีอาจารยนิเทศ - รพ.หนองเรือ
ประจํา
- รพ.มัญจา
- รพ.ภูเวียง

1.7 ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
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วิทยาลัยฯมีระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาที่สอดคลองตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมี
การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลโดยอิงพัฒนาการของผูเรียนซึ่งจําแนกรายละเอียดเปนการ
ประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้
1.7.1 การประเมินผลรายวิชาภาคทฤษฎี ดําเนินการดังนี้
1) การประเมินผลรายวิชาภาคทฤษฎีมีการจัดทํา Course Blue print และ Test
Blueprint ออกแบบประเมินผล และออกขอสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา และ Test Blueprint
2) กําหนดระยะเวลาและน้ําหนักในการประเมินแตละรายวิชาวาจะทําการประเมินผล
กี่ครั้ง แตละครั้งมีน้ําหนัก การประเมินเทาใด
3) กําหนดวิธีการประเมินและเกณฑการประเมินแตละรายวิชา เชน
- การสอบขอเขียนทั้งปรนัย (4 ตัวเลือก) และอัตนัย
- ประเมินผลงานที่มอบหมาย เชน รายงาน ผลการศึกษาคนควา การศึกษาดู
งาน การนําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ
- ประเมิ น กระบวนการเรี ย นรู ก ลุ ม ย อ ย (Small Group Tutorials
Performance) โดยผูเรียนและอาจารยผูเอือ้ อํานวยการเรียนรู (Tutor)
- ประเมินจากแฟมงาน (Portfolio)
1.7.2 การประเมินผลรายวิชาภาคปฏิบัติทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน ดําเนินการดังนี้
1) การประเมินผลรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยใหสอดคลองกับ วัตถุป ระสงคและ
กิจกรรมปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญของวิชาชีพ ไดแก การใชกระบวนการพยาบาล แนวคิด
ทฤษฎี มาประยุกตใช ในการปฏิบัติการพยาบาล การทํางานเปนทีม การบริหารจัดการ การประสานงาน ทักษะ
การปฏิบัติ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ เจตนคติ ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มสรางสรรค
2) วิธีก ารประเมิน และเกณฑก ารประเมิน เชน การสัง เกตพฤติก รรม การ
ปฏิบัติการพยาบาล การบันทึกพฤติกรรม การทดสอบกอนและหลังการฝกปฏิบัติ การสอบปากเปลา การ
รายงานผลการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนการพยาบาล แฟมงาน (Portfolio) การศึกษาเฉพาะราย
3) ผูรับผิดชอบในการประเมินผล ประกอบดวย อาจารยของวิทยาลัยฯ อาจารยพี่
เลี้ยงจากแหลงฝกและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ผูบริหาร ชุมชนและนักศึกษา
1.7.3

การดําเนินการออกขอสอบ การตรวจขอสอบ และการประเมินผลตามรายวิชา
การออกข อ สอบจะดํ า เนิ น การตามตารางวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รที่ ผ า นคณะ
กรรมการบริห ารหลัก สูตรพิจ ารณาแลวอาจารยผูสอนใชเปน กรอบในการออกขอสอบและเสนอขอสอบตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ การสรางขอสอบ เพื่อวิพากษขอสอบโดยพิจารณาคุณภาพขอสอบกอนนําไปใช
การตรวจขอสอบดําเนินการโดยอาจารยผูส อน และอาจารยประจําวิชา และ
คณะกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษารวบรวมขอสอบที่ไดดําเนินการสอบแลวนํามาวิ เคราะหและเก็บ
ขอสอบที่ไดมาตรฐานเพื่อจัดทําคลังขอสอบ
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การประเมินผลตามรายวิชาแตละรายวิชาจะพิจารณารวมกันระหวางอาจารยประจํา
วิชา อาจารยผูสอน และคณะกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา เสนอหัวหนาภาควิชา รองฯวิชาการ และ
ผูอํา นวยการอนุ มัติ ผ ลการประเมิ น ซึ่ง เมื่ อไดรั บ การอนุมั ติจ ากผูอํ านวยการแลว คณะกรรมการวัด และ
ประเมินผลติดประกาศแจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ
1.7.4 การดําเนินการเมื่อนักศึกษาไมผานการประเมินในรายวิชา
กรณีที่นักศึกษาสอบไมผานในรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยประจํา
วิชา และอาจารยผูสอน รวมกันพิจารณาแนวทางการแกไขกรณีที่นักศึกษาสอบไมผาน ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลของวิทยาลัยฯ
เพื่อใหการแกไขกรณีที่นักศึกษาสอบไมผานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ ได
กําหนดใหมีการดําเนินการ ดังนี้
1) จัดกลุมนักศึกษาชวยเหลือกันภายในชัน้ ป
2) จัดกลุมนักศึกษาชวยเหลือกันระหวางชั้นป
3) จัดชั่วโมง หองเรียนพิเศษแกนักศึกษาเรียนชา ไมทัน
4) จัดอาจารยที่ปรึกษาชวยเหลือดานการเรียน
5) จัดอาจารยแนะแนวเพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาที่กระทบการเรียน
6) ประสานแหลงชวยเหลือนอกวิทยาลัยฯ
1.7.5 การประเมินหลักสูตร
การประเมินหลั ก สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ 2546) ซึ่ง เป น
หลักสูตรบูรณาการจะมีความแตกตางจากหลักสูตรเดิมหลายประการ ทั้งดานการประเมินผลผลิต และการ
ประเมินหลักสูตร ดังนี้
1.7.5.1 การประเมินผลผลิต
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
(1) ประเมิ น ความรู โ ดยยึ ด หลั ก การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายมีการประเมินทั้งกลางภาค ปลายภาค และอาจจัดใหมีการสอบยอย ตามที่ผูสอนเห็นสมควร
(2) ประเมินสมรรถนะผูเรียนเปนรายวิชา และเปนรายชั้นปเพื่อเปดโอกาสให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
(3) จัดใหนักศึกษาไดป ระเมินตนเองและเพื่อน เพื่อเขาใจตนเองและผูอื่นเพื่อ
เปนฐานในการพัฒนาตนเองตอไป
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลักสูตร
(1) ประเมินความรูรวบยอดเมื่อสิ้นสุดการศึกษาตลอดหลักสูตร
(2) ประเมินสมรรถนะกอนสําเร็จการศึกษา
3) การติดตามผูสําเร็จการศึกษาจัดให
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(1)
(2)
(3)
(4)

มีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปแรก
ผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การมีงานทํา / ประเภทของงาน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต / ผูเกี่ยวของ

1.7.5.2 การประเมินหลักสูตรและการใชหลักสูตร
1) ประเมินหลักสูตรโดยอาจารยผูสอน และนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาทุกป
2) จัดใหมีการประเมินปจจัยนําเขา ไดแก ความพรอมของบุคลากร ปจจัยเกื้อหนุน
แผนการดําเนินงาน งบประมาณ
3) ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปญหา อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําผลประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนตอไป
1.8 ระบบและการแสดงผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาลัยฯ ใชระบบการแสดงผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สอดคลองกับ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชระบบเกรด 8 ระดับ ซึ่งผลการสอบแตละวิชาจะเทียบคะแนนเปนระดับขั้น
(Grade) แทนดวยอักษร มีคาระดับคะแนนและความหมายดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very good)
ดี (Good)
คอนขางดี (Fairy good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very poor)
ตก (Failure)

อักษรที่ใชเปนสัญลักษณมีความหมายเฉพาะแสดงสภาพการศึกษาโดยไมมีคาระดับ คือ

E
I
S

สัญลักษณ
มีเงื่อนไข (Condition)
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
พึงพอใจ (Satisfactory)

ความหมาย
ใหแกตัว
ใหแกตัว
ผาน
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U ไมพึงพอใจ (Unstatisfactory)

ไมผาน

ก) การให F กระทําไดในกรณีตอไปนี้
1. เขาสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลวาตก
2. ขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติหรือโดยไมมีสาเหตุจําเปน
3. ทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการตัดสินใหสอบตก
4. เปลี่ยนจาก I หรือ E ไมได
ข) การให E กระทําไดในกรณีตอไปนี้
1. ผลการสอบของแตละวิชาที่ผูสอนและหัวหนาแผนกวิชาพิจารณาเห็นวายังไมสมควรใหตก
ควรใหโอกาสแกตัว
2. การเปลี่ยน E ใหไดไมเกินระดับขั้น C ในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพและหมวดวิชาชีพการ
พยาบาล และใหไดไมเกินระดับขั้น D ในหมวดวิชาอื่นๆ ทั้งนี้จะตองใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาถัดไป
ค) การให I กระทําไดในกรณีตอไปนี้
1. ปวยจนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในบางสวนของวิชาหรือทั้งหมดและไดปฏิบัติถูกตองตาม
ระเบียบการลาปวย โดยไดรับอนุมัติจาก ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
2. ขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีหลักฐานที่เชื่อถือไดและไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการวิทยาลัย
พยาบาล
3. ทํางานหรือปฏิบัติงานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นควร
ใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบจากคณะอาจารยจากแผนกวิชานั้นๆ
4. การเปลี่ยน I ใหเปนระดับขั้นที่เหมาะสมกับคุณภาพของการสอบและ/หรืองานที่ใหกระทํา
และไดทําการสอบและ/หรือทํางานครบถวนตามกําหนดแลว ทั้งนี้จะตองใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่อาจารย
ผูสอนจะสามารถรายงานผลการสอบไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปเปนอยางชา หากพน
กําหนดนี้แลวผลการสอบควรเปนระดับ F
ง) การให S และ U กระทําไดในกรณีตอไปนี้
1. การประเมินรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววา ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
2. เปลี่ยน I ภายในเวลาที่กําหนด สําหรับรายวิชาที่กําหนดการประเมินเปน S และ U
จ) การคํานวณคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average, G.P.A.) กระทําเมื่อสิ้นสุดแตละภาค
การศึกษา มีวิธีคิดดังนี้
1. ใหเอาผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาระดับขั้น กับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาเปนตัว
ตั้ง หารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา

61
2. การคํานวณคะแนนเฉลี่ย ใหตั้งหารถึงทศนิยม 3 ตําแหนง และใหปดเศษตั้งแตทศนิยมที่มี
คามากกวา 5 ขึ้น เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง
ฉ) การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) กระทําเมื่อเรียนจบ
ตลอดปการศึกษาและ ตลอดหลักสูตร โดยมีวิธีคิดดังนี้
1. ใหเอาผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ได กับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา
ที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม
2. การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหตั้งหารถึงทศนิยม 3 ตําแหนง และใหปดเศษตั้งแต
ทศนิยมที่มีคามากกวา 5 ขึ้นไป เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง
3. กรณีที่เรียนซ้ําในรายวิชาใด ใหใชระดับคะแนนที่ไดใหมมาคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ช) การสอบผานรายวิชามีหลักเกณฑตอไปนี้
1. ผลการเรียนในหมวดวิชาชีพพยาบาล ไมต่ํากวาระดับ C และในหมวดวิชา อื่นๆ ไมต่ํา
กวาระดับ D
2. สอบแกตัวแลวผานตามเกณฑ ในขอ 1
ซ) การเลื่อนชั้น กระทําไดในกรณีตอไปนี้
1. ตองสอบไดทุกวิชาของปการศึกษา
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําป ไมต่ํากวา 2.00
3. ไดรับอนุมัติใหทําเงื่อนไขจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาล
ฌ) การทําเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ถาผลการเรียนบางวิชาไดระดับขั้น F แตคะแนนเฉลีย่ สะสมประจําป ไมต่ํากวา 2.00
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปไมต่ํากวา 1.95
3. ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
4. คะแนนเฉลี่ยสะสมของสองปการศึกษาที่อยูระหวางการทําเงื่อนไข จะตองไมต่ํากวา 2.00 จึงจะ
เลื่อนชั้นได
ญ) การเรียนซ้ําชั้น กระทําไดในกรณีตอไปนี้
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมประจําปต่ํากวา 2.00 ยกเวนกรณีที่ไดรับอนุมัติใหทําเงื่อนไข
2. การเรียนซ้ําชั้นใหเรียนซ้ําเฉพาะวิชาที่ไดระดับขั้นต่ํากวา B ในหมวดวิชาชีพการพยาบาลและ
ต่ํากวาระดับขั้น C ในหมวดวิชาอื่นๆ
ฎ) การหมดสิทธิ์การเปนนักศึกษา กระทําไดในกรณีตอไปนี้
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 1 ต่ํากวา 1.75
2. เรียนซ้ําชั้นในชั้นเดียวกันมากกวา 1 ปการศึกษา
3. ไมสามารถแก D ไดในหมวดวิชาชีพพยาบาล และ/หรือไมสามารถแก F ไดในหมวดวิชาอื่นๆ
4. ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
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ฏ) การสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
2. จํานวนปที่เรียนตองไมเกิน 2 เทาของเวลาที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
4. ผานการสอบวัดความรูความสามารถทางการพยาบาลขั้นรวบยอด
ฐ) นักศึกษาที่จะไดรับเกียรตินิยม จะตองอยูในเกณฑตอไปนี้
1. เปนผูที่มีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
การศึกษา
2. เปนผูไมเคยสอบตกในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตร และมีเวลาเรียนไมเกินกวาจํานวนป
ที่หลักสูตรกําหนด
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผูที่ทําคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป ไดเกียรตินิยมอันดับ 1
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ถึง 3.59 ไดเกียรตินิยมอันดับ 2
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใช
เกณฑการไดรับเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ฟ) นักศึกษาที่จะไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน ตองอยูในเกณฑตอไปนี้
1. มีระยะเวลาการศึกษาไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร ยกเวนกรณีที่ลาพักการศึกษา
เนื่องจากเหตุจําเปนทางสุขภาพหรือความจําเปนอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เห็นสมควร
2. ไมเคยสอบตกในรายวิชาใด
3. มีความประพฤติดีและไมถูกลงโทษตามระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวย
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ 2552
4. เปนผูมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูงสุดตามลําดับ
ภ) การประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยฯ ดําเนินการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้
1. สอบวั ด ความรูค วามสามารถทางการพยาบาลขั้ น รวบยอดโดยเครื อ ข ายวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก และสอบรวบยอดโดยสถาบันพระบรมราชชนก
2. สอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ โดยสภาการพยาบาล วิทยาลัยฯ
วางแผนติดตามประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาภายหลังกลับไปปฏิบัติราชการ โดยใชแบบสอบถามและแบบ
ประเมิน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและผูสําเร็จการศึกษา หลังจากนั้นทําการรวบรวม
วิเคราะห ประมวลผล และสรุปผล จัดพิมพเผยแพรเปนขอมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร การบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอนตอไป
1.9 ระบบการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนเปนรายบุคคล
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การประเมินผลผูสอนดําเนินการประเมินผูสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
หลาย ๆ แหลงเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการสอนของอาจารยใหดีขึ้น เครื่องมือที่ใชในการประเมินวิทยาลัยฯ ได
สรางขึ้น สําหรับประเมินผลการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหผูสอนเลือกนําไปใชใหผูเรียนประเมินอาจารย
รวมทั้งเครื่องมือสําหรับผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองควบคูไปดวย เครื่องมือที่ใชประเมินมีทั้งคําถาม
ปลายเปดและปลายปดนอกจากเครื่องมือดังกลาวแลวบางรายวิชาผูสอนไดสรางเครื่องมือเพิ่มเติมสําหรับผูที่
ตองการทราบขอมูลอื่น ๆ
1.9.1 การประเมินผลผูสอนภาคทฤษฎี
1) เครื่องมือที่ใชประเมินผลผูสอน เชน
แบบประเมินผลผูสอนโดยผูเรียน ประกอบดวย
- แบบประเมินผลการสอนแบบบรรยาย
- แบบประเมินผลการสอนแบบการเรียนรูกลุมยอย
- แบบประเมินผลการสอนแบบสัมมนาและอภิปราย
- แบบประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ
2) การดําเนินการประเมินอาจารย ผูส อนจะเปนผูพิจ ารณาชวงเวลาในการประเมิน
ซึ่งกระทําในหลายลักษณะ เชน ประเมินเมื่อสิ้นสุดการสอนทุกครั้ง หรือกําหนดระยะเวลาประเมินเปนชวง ๆ
สําหรับรายวิชาที่มีรูปแบบการสอนหรืออาจารยผูสอนแตกตางกัน และเมื่อสิ้นสุดการสอนแตละรายวิชาจะทํา
การประเมินผลรวบยอด
3) ผูมีสวนรวมในการประเมินผลการสอน ประกอบดวย อาจารยที่ทําการสอน อาจารยผู
สังเกตการสอน และผูเรียน
4) ขอมูล ที่ ไดจ ากการประเมิน ผลการสอนทั้ง ในสวนที่ ผูส อนประเมินตนเองผูเ รีย นและ
ผูเกี่ยวของอื่น ๆ ประเมิน นํามาวิเคราะห สรุปผล เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แลวนําขอมูล
เหลานั้นมาวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.9.2 การประเมินผลผูสอนภาคปฏิบตั ิ
1) เครื่องมือที่ใชในการประเมินมีดังนี้
(1) แบบประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ ใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ขอบเขต
เนื้อหา ประกอบดวย 4 ดานไดแก บุคลิกภาพ ความสามารถในการสอน ทักษะวิชาชีพ และเจตคติตอวิชาชีพ
แบบประเมินชุดนี้สําหรับผูสอนประเมินผล ตนเอง และผูเ รียนประเมินผูสอน
(2) แบบประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ ที่ไมไดกําหนดขอคําถามไว ใหอิสระสําหรับกลุม
ผูเรียนกลุมยอยประเมินผูสอน 1 ชุด
2) การดํา เนินการประเมินผล ประเมินระหวางการฝ ก ปฏิบัติ ง านและเมื่อ สิ้นสุด การฝ ก
ปฏิบัติงาน
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ผูมีสวนรวมในการประเมินผลการสอน ประกอบดวย อาจารยของวิทยาลัยที่นิเทศนักศึกษา
กลุมยอย อาจารยพี่เลี้ยง และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ผูบริหารของแหลงฝก และผูเรียน
3) ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการสอนทุกสวน นํามาวิเคราะห สรุปผล เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนแกไขจุดบกพรอง พัฒนาการสอน รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพการสอนยิ่งขึ้น
2. การวิจัยและผลงานวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดกําหนดทิศทางแผนการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการให
สอดคลองกับทิศทางการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก และรองรับประกันคุณภาพ
การศึกษา แผนยุท ธศาสตรที่ 2 ของวิท ยาลัยฯกําหนดใหมีการเรงรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ผลงานวิชาการและนวัตกรรม โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารองคกร พัฒนาระบบและการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการดําเนินงานดานการวิจัย และงานวิชาการ
อื่น ๆ มีระบบงานที่สามารถทําการวิจัยรวมกับภารกิจตางๆของวิทยาลัยฯและจัดหาผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา
จากภายในและภายนอก เพิ่ม ทุน สนับ สนุนการวิจัยภายใน สง เสริม การขอรับ ทุ นจากภายนอก พัฒ นา
ความสามารถในการเผยแพรผลงาน พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัย ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือ
กับองคกรภายนอกในการผลิตผลงานวิจัย ใหความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน สถาบัน และชุมชนในการวิจัย
การสรางองคความรู ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ และชุมชน
จากการวิเคราะหและสังเคราะหยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ แนวทางการวิจัยของหนวยงานที่เกี่ยวของ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ทิศทางวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนกตลอดจนการวิเคราะหและสังเคราะห
สภาพการณงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดชวง พ.ศ.2551-2555 นอกเหนือจากการวิจัยเพื่อตอบสนอง
พันธกิจและสอดคลองกับ วิสัยทัศนขององคกรนํามาซึ่งการกําหนดทิศทางและแผนการดําเนินงานโดยการ
ดําเนินงานในทุกภาควิชาที่สอดคลอง ดังนี้
1. การวิจัยดานชุมชน เปนการวิจัยโดยใชชุมชนเปนฐาน ไดแกการวิจัยเพื่อแกไขปญหา และพัฒนา
ชุมชนอยางยั่ง ยืนโดยชุมชนมีสวนรวมเนนดานการดูแลสุขภาพและการพึ่ง ตนเองทางดานสุขภาพ การวิจัย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน รวมถึงการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคม
เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม (ค 2) การวิจัยเพื่อพัฒนาศูนยศึกษา การวิจัยเพื่อตอบสนอง
ความตองการของชุมชนดานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน และการจัดการศึกษาที่เนนชุมชน
โดยกําหนดหนวยน้ําหนัก ในการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการคุณภาพดานชุม ชนรอยละ 40 ของผลงานใน
องคกร
2. การวิจัยดานการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล เนนการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การวิจัยการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้ง
การวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียนดานการเรียนการสอน
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รอยละ 30 ของผลงานในองคกร
3. การวิจัยดานคลินิก เปนการวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกเนนการวิจัยดานการ
พยาบาลผูปวยวิกฤตอยางนอย 1 เรื่อง ไดแก การวิจัยที่เกี่ยวของกับการพยาบาลแตละสาขาวิชา (8 สาขาวิชา)
การวิจัยพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในแหลงฝก ของวิทยาลัยฯ การวิจัยการเตรียมความพรอมของอาจารยใน
โครงการพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแกนและการวิจัยดานการพยาบาลผูปวยวิกฤตรอยละ 20 ของผลงานใน
องคกร
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร ไดแก การวิจัยภาวะตนทุนการผลิต การบริหารความเสี่ยงในงานพัสดุ
และการเงิน การวิจัยเกี่ยวกับภาระงาน การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการศึกษารอยละ10 ของผลงานในองคกร
2.1 นโยบายดานการวิจัยของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดกําหนดนโยบาย
ดานการทําวิจัยดังนี้
1. สนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยอยางนอย 0.5 เรื่อง / คน / ป (2 ปตอ 1 เรื่อง )
2. สนับสนุนใหคณาจารยวุฒิปริญญาโท เปนหัวหนาโครงการวิจัยอยางนอย 0.5 เรื่อง/คน/ป
(2 ป/1 เดือน)
3. สนับสนุนใหทุกภาควิชาดําเนินการในแตละปดังตอไปนี้
3.1) มีการผลิตผลงานวิจัยอยางนอย 4 เรื่อง /ป
3.2) มีการผลิตผลงานวิชาการอยางนอย 2 เรื่อง/ป (หนังสือหรือตํารา)
3.3) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการและหรือการเรียนการสอนกับงานวิจัยอยางนอย 1
เรื่อง / ป
3.4) ทําวิจัยเพื่อสรางผลงานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค อยางนอย 1เรื่อง / ป
3.5) ตีพิมพผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอยรอยละ 50
ของผลงานในภาควิชา ภายในปการศึกษาถัดไปเปนอยางชา
4. สนับสนุนการจัดการความรูจากงานวิจัยของวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง / ป
5. สนับสนุนการเผยแพรผลงานและมีการใชประโยชนแกหนวยงานภายนอกอยางนอยรอยละ
20 ภายในปการศึกษาถัดไป
6. สนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองคกรภายนอกอยางนอย
20,000 บาท/คน/ป
7. สนับสนุนการสรางขวัญกําลังใจในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แกคณาจารยที่
ดําเนินการไดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย สอดคลองแผนงบประมาณประจําป
8. สรางนักวิจัยสูความเชี่ยวชาญ โดยการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย ตามกลุม
นักวิจัยดังนี้
1) นักวิจัยรุนใหม ใหไดรับการฝกอบรม และทํางานรวมทีมกับนักวิจัยอาวุโส
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2) นักวิจัยระดับกลาง สงเสริมใหมีโอกาส รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศ
3) นักวิจัยอาวุโส นําเขาสูกระบวนการจัดการความรู ถายทอดแนวปฏิบัติที่ดี
ทิศทางการผลิตผลงานวิชาการ ป พ.ศ. 2553 – 2555
1. เอกสารวิชาการทางการพยาบาล ไดแก ตํารา และหนังสือ
2. บทความวิชาการที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
โดยวิทยาลัยฯไดกําหนดแผนใหอาจารยทุกคนผลิตผลงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการในภาควิชาโดย
เนนทิศทางการวิจัยในดานชุมชนเพื่อแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน การวิจัยในคลินิกและวิจัยที่
สอดคลองกับ Excellence Center ของวิทยาลัยฯอยางนอย 5 เรื่อง ตอ ปตอภาควิชา สวนการผลิตผลงาน
วิชาการ ไดเนนใหอาจารยในภาควิชาจัดทําตํารา หนังสือ ที่มีคุณภาพ อยางนอย 2 เรื่อง ตอ ปตอภาควิชา
2.2 คณะกรรมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
2.2.1. คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ประกอบดวย
1.1) นางพัชรินทรวินา เพิ่มยินดี
ประธานกรรมการ
1.2) นางพรรณิภา
ทองณรงค
กรรมการ
1.3) นางสมใจ
เจียระพงษ
กรรมการ
1.4) นางดวงชีวัน
เบญจมาศ
กรรมการ
1.5) นางสาวปราณี
แสดคง
กรรมการ
1.6) นางธรณิศ
สายวัฒน
กรรมการ
1.7) นางพิริยากร
คลายเพ็ชร
กรรมการ
1.8) นางทรงสุดา
กัณชัย
กรรมการ
1.9) นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม
กรรมการและเลขานุการ
1.10) นางศรีสุดา
ลุนพุฒิ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่รับผิดชอบ
1. กําหนดแผนการผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการใหรองรับแผนกลยุทธของวิทยาลัยฯ และประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
3. พิจารณาโครงรางวิจัยและเคาโครงผลงานวิชาการ เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุน
4. กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนเผยแพรงานวิจัยและผลงานวิชาการ
5. สงเสริมการใชงานวิจัยและผลงานวิชาการ รวมทั้งคัดสรรค วิเคราะห และสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัย เพื่อแกปญหาและพัฒนางาน
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6. พิจารณาแหลง ตีพิมพเ ผยแพรหรือเวทีนําเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการระดั บชาติหรือ
นานาชาติ
7. สงเสริมศักยภาพการวิจัยใหแกคณาจารยเพื่อพัฒนานักวิจัย
8. พิจารณาความเหมาะสมในการลาไปผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ การนับเปนผลงานในการ
ประเมินรายบุคคล รวมทั้งแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ
9. รายงานผลการดําเนินงานตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ทุก 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลังของ
ปงบประมาณ
2.2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับภาควิช า
ประกอบดวย
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช การบริหารทางการพยาบาล และกฎหมายวิชาชีพ
1) นางสมใจ
เจียระพงษ
2) นางสุจินดา
ศรีสุวรรณ
3) นางแกวจิต
มากปาน
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัว ชุมชน และการรักษาเบื้องตน
1) นางสาวปราณี
แสดคง
2) นางสาวรัตนดาวรรณ คลังกลาง
3) นางศิราณี
ศรีหาภาค
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ
1) นางดวงชีวัน
เบญจมาศ
2) นางเอมอร
บุตรอุดม
3) นางฉายวสันต
คุณอุดม
ภาควิชาการพยาบาล
1) นางรุงทิพย
2) นางทรงสุดา
3) นางสาวนันทิยา
4) นางจารุวรรณ
5) นางจรรยา
6) นางสาวสรัญญา

เด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ
พรหมบุตร
กัณชัย
ชินโคตร
ศิลา
คนใหญ
เปลงกระโทก
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งานวิจัยพัฒนาองคกร
1) นางพรรณิภา
2) นางพัชรินทรวินา
3) นางวิไลวรรณ
4) นางธรณิศ
5) นางวัชรี

หรืองานสรางสรรคอื่นๆ
ทองณรงค
เพิ่มยินดี
วัฒนานนท
สายวัฒน
อมรโรจนวรวุฒิ

มีหนาที่รับผิดชอบ
1. เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการที่สอดคลองกับความเชี่ยวชาญ
2. ตรวจสอบคุณภาพบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อเสนอตีพิมพเผยแพร หรือนําเสนอ
เวทีระดับชาติขึ้นไป
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
4. พิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการรับรองผลงานวิชาการ
ของสถาบันพระบรมราชชนก
5. ติดตามดูแลใหนักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
2.2.3 คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพเผยแพร
1) นางพัชรินทรวินา
เพิ่มยินดี
ประธานกรรมการ
2) นางธรณิศ
สายวัฒน
กรรมการ
3) นางสมใจ
เจียระพงษ
กรรมการ
4. นางดวงชีวัน
เบญจมาศ
กรรมการ
5) นางสาวปราณี
แสดคง
กรรมการ
6) นางรุงทิพย
พรหมบุตร
กรรมการ
7) นางสาวรัตนดาวรรณ
คลังกลาง
กรรมการ
8) นางสาวกันนิษฐา
มาเห็ม
กรรมการและเลขานุการ
9) นางทรงสุดา
กัณชัย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่รับผิดชอบ
พิจารณาบทความวิจัยของอาจารยทุกทานที่มีความประสงคนําเสนอ เพื่อรับการคัดเลือกตีพิมพหรือ
เผยแพรในวารสารหรือเวทีประชุมระดับชาติขึ้นไป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะใน
การปรับแกจนเสร็จสิ้น
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2.2.4 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน
เพื่อใหการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัยฯ ทั้งดานปริมาณและคุณภาพงานวิจัย รวมทั้งกลุมตัวอยางและ
ผูมีสวนเกี่ยวของในงานวิจัยไดรับการสงเสริมและพัฒนาการคุมครอง ศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และ
ความเปนอยูที่ดี เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยใหไดตามมาตรฐานการวิจัยและหลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษยตาม
หลักของการวิจยั สากลตอไป วิทยาลัยฯ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย และขอ
ยกเลิกคําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ที่ 15/2553 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2553 โดยใชคําสั่ง
นี้แทน ดังตอไปนี้
1) นางพัชรินทรวินา เพิ่มยินดี
ประธานกรรมการ
2) นางพรรณิภา
ทองณรงค
กรรมการ
3) นางวัชรี
อมรโรจนวรวุฒิ
กรรมการ
4) นางวิไลวรรณ
วัฒนานนท
กรรมการ
5) นางสมใจ
เจียระพงษ
กรรมการ
6) นางสาวปราณี
แสดคง
กรรมการ
7) นางดวงชีวัน
เบญจมาศ
กรรมการ
8) รศ.ดร.สมจิต
แดนสีแกว คณะพยาบาลศาสตร มข.
กรรมการ
9) รศ.ดร.ประจักษ
บัวผัน
คณะสาธารณสุขศาสตร มข
กรรมการ
10) นางเยาวเรศ
คํามะนาด นักสังคมสงเคราะห รพ.ขอนแกน กรรมการ
11) นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม
กรรมการและเลขานุการ
12) นางทรงสุดา
กัณชัย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่รับผิดชอบ
1. คุมครอง ปกปองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยของอาสาสมัครวิจัยในโครงการวิจัย
2. ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดานจริยธรรมวิจัย
3. พิจารณา ทบทวน อนุมัติ ไมอนุมัติ ระงับชั่วคราว หรือยุติโครงการวิจัย ซึ่งดําเนินโดยบุคลากร
หนวยงานเจาหนาที่ หรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามหลักสากล รวมทั้งพิจารณา
ดานกฎหมาย ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นหรือของประเทศไทย
4. ควบคุม กํากับ นิเทศ ติดตาม การดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามหลักจริยธรรม
5. เชิญ ผูท รงคุณวุฒิในสาขาที่เ กี่ยวของ หรือผูแทนองคกรชุม ชน หรือกลุม เปราะบาง เพื่อให
คําแนะนําหรือคําปรึกษา

70
6. ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และพิจารณาสงโครงรางวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง หรือผลกระทบใน
วงกวางใหกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม การวิจัยในมนุษยระดับเครือขาย หรือคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
7. สรางระบบและกระบวนการพิจารณาแบบเรงดวน
8. กําหนดระบบและกลไกการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับวิทยาลัย
10. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับวิทยาลัยฯ
ตอคณะกรรมการอํานวยการทุก 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลังของปงบประมาณ
2.2.5 ระบบสนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
วิท ยาลัยฯจัดระบบสนับ สนุ นการทําวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดยจัดตั้ง คณะกรรมการ
ดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แสวงหา
แหลงทุนจากภายนอก เชน หนวยงาน องคกรเอกชน และชุมชน ประชาสัม พันธแหลงทุนวิจัย พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย การเขียนตํารา เอกสารทางวิชาการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร
สนับสนุนการนําผลงานวิชาการและผลงานวิจัยไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเวทีตางๆทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2555 วิทยาลัยฯ จัดระบบสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และผลงานวิชาการเพื่อความรวดเร็วในการสรางงานวิจัยและผลงานวิชาการมากขึ้น โดยจัดใหมีที่ปรึกษา
งานวิ จั ยและผลงานวิ ช าการจากภายในและภายนอก ใช ผ ลงานวิ ชาการเปน ส ว นหนึ่ง ในการพิ จ ารณา
ความสามารถของบุคลากรทั้งดานบริหารและวิชาการ การผลิตผลงานวิชาการมีการกําหนดเปนภาระงานตาม
พันธกิจของวิทยาลัยฯ การไดรับโอกาสตาง ๆ เชน การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ
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2.3 ผลงานวิจัยยอนหลัง 3 ป ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2555
ตารางที่ 11 ผลงานวิจัยเผยแพร ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนปการศึกษา 2553 (n=2)
ลําดับ
ผูวิจัย
ชื่องานวิจัย
แหลงงบประมาณ
1
รศ.ดร.สมจิต แดนสีแกว
ปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ตามมุมมองของ งบประมาณจาก
อ.รัตนดาวรรณ คลังกลาง
คนไทยอีสาน
ภายนอก
ผศ.ดร.วิลาวัลย ชมนิรัตน
2

อ.ศิราณี ศรีหาภาค

ทุนในชุมชนซนการเคลื่อนไหวแกปญหาสุรากรณีศึกษาชุมชน
บานโคกใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

งบประมาณจาก
ภายนอก

ปและแหลงที่เผยแพร
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ปที่ 28 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน 2553
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
(Journal of Health Systems Research)
ปที่ 4 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2553
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ตารางที่ 12 ผลงานวิจัยเผยแพร ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนปการศึกษา 2554(n=4)
ลําดับ
1

ผูวิจัย
รศ.ดร.สมจิต แดนสีแกว
อ.รัตนดาวรรณ คลังกลาง

ชื่อเรื่อง
ความตองการของชุมชนในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของ
แรงงานนอกระบบ

2

อ.ปยนุช ภิญโญ

3

อ.แกวจิต มากปาน

4

อ.ปยนุช ภิญโญ

พฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลในการดูแล
สุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ป
การศึกษา 2251
แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเปนผูใหคําปรึกษาตามแนวทางจิต
ปญญาศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบบริการหองสมุด วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน

แหลงงบประมาณ
งบประมาณจาก
ภายนอก
วพบ.ขอนแกน

วพบ.ขอนแกน

วพบ.ขอนแกน

การเผยแพร
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปที่ 29 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2554
วารสารพยาบาลสาร
(คณะพยาบาลศาสตร มข.)
ปที่ 38 ฉบับที่ 2เมษายน-มิถุนายน 2554
วารสารพยาบาลสารพยาบาลศาสตรและ
สุขภาพปที่ 35 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม 2555
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2554
26-30 ส.ค. 2554
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ตารางที่ 13 ผลงานวิจัยเผยแพรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนปการศึกษา 2555 (n=19)

72
ลําดับ
ผูวิจัย
1 Dr. MakarapanJutharasaka

2

ชื่อเรื่อง
Inegrated Education Management: Systems Thinking
Development for Innovative System of Simulated
Family

Mrs. WachareeAmornrojanavaravutti Developing Network Model: Humanize Serviced

Mind of Nursing Colleges under the
Praboromarajanok Institute

3

Mrs. AimonKhumpakdee

Readiness Acceptance and Breasfeeding Behavior in
Caesarean section Mothers at Hospital in Miniistry of
Public-Health, KhonKaen Province

แหลงงบประมาณ
งบประมาณจาก
ภายนอก

งบประมาณจาก
ภายนอก

วพบ.ขอนแกน

การเผยแพร
The International Conference on
General Education: “Roles &
Experiences in Cultivating Global
Citizens”
January 11-13, 2012 The Imperial
Queens’ Park, Bangkok Thailand
The International Conference on
General Education: “Roles &
Experiences in Cultivating Global
Citizens”
January 11-13, 2012 The Imperial
Queens’ Park, Bangkok Thailand
The International Conference on
General Education: “Roles &
Experiences in Cultivating Global
Citizens”
January 11-13, 2012 The Imperial
Queens’ Park, Bangkok Thailand
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ลําดับ
ผูวิจัย
4
Mrs. Khanistha Mahem

ชื่อเรื่อง
Thai Traditional Herb Intellect “ Mhor Khomdee ”
Banthum Sub-district,Muamg District, Khonkaen
Province

แหลงงบประมาณ
วพบ.ขอนแกน

การเผยแพร
The International Conference
“Working Together for Health
Security”
April 10-12, 2012 The Impress,
Chiangmai Thailand

5

Mrs. Seesuda Lunput

Improvement of Health Service for Risk Diabetes
Mellitus in Primary Care Unit

สสอ.น้ําพอง

The International Conference
“Working Together for Health
Security”
April 10-12, 2012 The Impress,
Chiangmai Thailand

6

Mrs. Songsuda Kunchai

Participatory Learning Process for the Development of
Training Program to Improve the Efficiency of ServiceMinded Health Volunteers: Case Study in Yang Talat
Communities, Yang Talat Sub-district, Kalasin Province

สปสช.

The International Conference
“Working Together for Health
Security”
April 10-12, 2012 The Impress,
Chiangmai Thailand

7

นางจารุวรรณ ศิลา

ผลของการออกกําลังกายดวยวิธีรําไมพลองโดยประยุกตใชทฤษฎี
ความสามารถตนเองตอภาวะสุขภาพผูสูงอายุ ใน ตําบลหนองไผ
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน

วพบ.ขอนแกน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2555
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75
ลําดับ
8

ผูวิจัย
Mrs. SiraneeSrihapak

ชื่อเรื่อง
Risk Factors for Onset Disability in Community –
Dwelling elderly: A systematic review

แหลงงบประมาณ
งบประมาณจาก
ภายนอก

9

อ.สายใจ คําทะเนตร
อ.ธรณิศ สายวัฒน

วพบ.ขอนแกน

10

Mrs. Jaruwan Srila

11

อ. สมใจ เจียรพงษ

12

อ. พิริยากร คลายเพ็ชร

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูเรียนดวยแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ การ
คิดอยางเปนระบบ
Developing Emotional Quatient Moral Discipline and
System Thinking Procces by Integrated Learning
Activities for Students
Self Care Behaviors among the Diabetic Monks at
Chumphae Hospital, KhonKaen Province,2001
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาตอผการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรในรายวิชา สม. 1102 ทักษะชีวิต
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd)และความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานในรายวิชา การศึกษาอิสระ

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

วพบ.ขอนแกน

การเผยแพร
Burapha University International
Conference 2012
“Global Change: Opportunity & Risk”
July9-11, 2012
Jomtien Palm Beach Hotel & Resort,
Chonburi Thailand
วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสาร สบช.
(รอตีพิมพ)
วารสาร สบช. (รอตีพิมพ)
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
13-15 ธันวาคม 2555
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
13-15 ธันวาคม 2555
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ลําดับ
13

ผูวิจัย
ดร. มกราพันธุ จูฑะรสก
นางสุวคนธ แกวออน
อ. จุรี แสนสุข

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)ดวยกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบและจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

14

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก การพัฒนากระบวนการคิดอยางเปน
ระบบสําหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน

15

ดร. มกราพันธุ จูฑะรสก
อ.วัชรี อมรโรจนวรวุฒิ
อ.สุระพรรณ พนมฤทธิ์
อ.ธรณิศ สายวัฒน
ดร.ลิลลี่ ศิริพร
ดร.นําพิชน ธรรมหิเวศน
อ.อริณลดา ลาดลา

16

อ.ศักดิ์ขรินทร นรสาร

17

อ.กันนิษฐา มาเห็ม

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ในการใหความรูผูสูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับบริการที่แผนกผูปวยใน
โรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
HEALTH SELF-CARE BEHAVIOR OF THAI IMMIGRANTS IN
SWEDEN: A QUALITATIVE STUDY IN CARING SCIENCE
WITH SPECIALIZATION IN NURSING
ประสิทธิผลการประยุกตใชกระบวนการ A-I-C (Appreciation-

แหลงงบประมาณ
สปสช.

การเผยแพร
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
77
13-15 ธันวาคม 2555
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอตีพิมพ)
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ปที่ 30 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน 2555

งบประมาณจาก
ภายนอก
งบประมาณจาก
ภายนอก

วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(รอตีพิมพ มกราคม-มีนาคม 2556)
วารสารพยาบาลสารพยาบาลศาสตรแล
สุขภาพ

วพบ. ขอนแกน

นําเสนอในการประชุมพยาบาลแหงชาติ ครั้ง

Influence-Control) ตอความรูและการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัด ขอนแกน
18

อ.ศรีสุดา ลุนพุฒิ

บทบาทหมอพื้นบานในการดูแลสุขภาพประชาชน ตําบลบานเปด

ที่14 จัดโดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทยฯ 27-31 ส.ค.2555
วพบ. ขอนแกน

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

19

อ.รุงทิพย พรหมบุตร

การพัฒนาผูเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอยางเปนระบบ ใน
รายวิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาล ภาคทดลอง

นําเสนอในการประชุมพยาบาลแหงชาติ ครั้ง
ที่14 จัดโดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทยฯ 27-31 ส.ค.2555

วพบ. ขอนแกน

นําเสนอในการประชุมพยาบาลแหงชาติ ครั้ง
ที่14 จัดโดยสมาคมพยาบาลแหงประเทศ
ไทยฯ 27-31 ส.ค.2555
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2.4 ผลงานวิชาการอื่นๆ ยอนหลัง 3 ป ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2555
ตารางที่ 14 ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนปการศึกษา 2553 (มิ.ย. 53 - พ.ย. 54) (n=38)
ลําดับ
ชื่อผูแตง/ผลิต
ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ
1
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
คูมือดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ
2
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คูมืออาจารย : ดานการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2553
3
วพบ.ขอนแกน
คูมือการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.
รพ.ขอนแกน
สูการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย : บริบทพื้นที่ตําบลบานเปด อ.เมือง
สถานีอนามัยตําบลบานเปด
จ.ขอนแกน
4
วพบ.ขอนแกน
รายงานการจัดความรูโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา
รพ.ขอนแกน
ศักยภาพ อสม. สูการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย : ที่เนนกระบวนการ
รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
และการทํางานเปนทีม
5
แกวกัลยาสิกขาลัย
ประสบการณการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใต
สวนพัฒนาการศึกษา สบช.
นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
รวมกับ วพบ.ขอนแกน
วพบ.พะเยา วพบ.จักรีรัช
วพบ.ชลบุรี วพบ.นครศรีธรรมราช
6
ดร.มกราพันธุ จูฑะรสก
บทเรียนหนึ่งป..ศูนยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนา
กระบวนการคิดพอยางเปนระบบ
7
คณะกรรมการจริยธรรมวิทยาลัยฯ คูมือจรรยาบรรณบุคลากร สําหรับอาจารยพยาบาลและบุคลากร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
8
CoPการจัดการเรียนการสอนที่
การจัดการความรู การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

แหลงงบประมาณ
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

ปและแหลงที่เผยแพร
2553
2553
2553

วพบ.ขอนแกน

2553

แกวกัลยาสิกขาลัย

2553

สวนพัฒนาการศึกษา
สบช.
วพบ.ขอนแกน

2553

วพบ.ขอนแกน

2553

2553
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ลําดับ

ชื่อผูแตง/ผลิต
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
การคิดอยางเปนระบบ

ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ
และการคิดอยางเปนระบบ

10
11
12

CoPการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาพยาบาลเพื่อสอบวัดความรู
ในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
อ.นันทิยา ชินโคตร
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญฯ
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญฯ
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญฯ
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญฯ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ
ภาควิชาการพยาบาล มารดาฯ

9

แหลงงบประมาณ

ปและแหลงที่เผยแพร

การจัดการความรู เรื่อง การเตรียมความพรอมของนักศึกษาพยาบาลเพื่อ
สอบวัดความรูในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วพบ.ขอนแกน

2553

เอกสารคําสอน : การพยาบาลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บทางสมอง
คูมือฝกปฏิบัติวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
คูมือการเรียนรูแบบกลุมยอยรายวิชาการสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
การเจ็บปวย
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย
คูมือการเรียนรูแบบกลุมยอยรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

2553
2553
2553

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
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ลําดับ
22
23
24
25

ชื่อผูแตง/ผลิต
ภาควิชาการพยาบาล มารดาฯ
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญฯ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ

26
27

งานวัดและประเมินผล
ดร.มกราพันธุ จูฑะรสก

28

ดร.มกราพันธุ จูฑะรสก

29

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ

30
31
32
33
34
35

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ

วพบ.ขอนแกน
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
วพบ.ขอนแกน
ศูนยพยาบาลศาสตรศึกษา

ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน
คูมือฝกปฏิบัติวิชาการบริหารการพยาบาล
คูมือการจัดการเรียนการสอน วิชา พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ
(สม.1103)
คูมือนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
กระบวนการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตระบบ
ครอบครัวเสมือน
การคิดอยางเปนระบบ: การประยุกตใชในการเรียนการสอน (System’s
Thinking: Teaching Application)
คูมือสําหรับผูเขาอบรมโครงการไทยเขมแข็ง หลักสูตรพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) รุนที่ 1 ประจําป
2553
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาป 2553-2554
สื่อวีดิทัศนประกอบการสอน วิชา มนุษยกับการอยูรวมกัน
เอกสารคําสอนวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
นิทานกอม
คูมือการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2553
การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

แหลงงบประมาณ
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

ปและแหลงที่เผยแพร
2553
2553
2553
2553

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

2553
2553

วพบ.ขอนแกน

2553

วพบ.ขอนแกน

2553

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
งบประมาณภายนอก
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

2553
2553
2553
2553
2553
2553
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ลําดับ
36
37

ชื่อผูแตง/ผลิต
โรงพยาบาลขอนแกน
ดร.มกราพันธุ จูฑะรสก
อ.ธิติพร เกียรติกังวาน

38

อ.ธิติพร เกียรติกังวาน

ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ

แหลงงบประมาณ

ปและแหลงที่เผยแพร

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ: การประยุกตใช
เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 เรื่อง
การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส: หู คอ จมูก
เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 เรื่อง
การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส: ตา

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

2553
2553

วพบ.ขอนแกน

2553

ตารางที่ 15 ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนปการศึกษา 2554 (มิ.ย. 54 - พ.ย. 55) (n=41)
ลําดับ
ชื่อผูแตง/ผลิต
ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ
แหลงงบประมาณ
1 ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือสําหรับผูจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริการจัดการโรงพยาบาล
วพบ.ขอนแกน
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) รุนที่ 2 ประจําป 2554
2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คูมืออาจารย : ดานการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2554
วพบ.ขอนแกน
3 งานประกันคุณภาพการศึกษา คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2544
วพบ.ขอนแกน
4 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ คูมือสําหรับผูเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน (ผ.บ.ต.)
รุนที่ 21/2554
5 งานวิจัยและผลงานวิชาการ
คูมือดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปการศึกษา 2554-2555
วพบ.ขอนแกน
6 ดร.มกราพันธุ จูฑะรสก
การสรางเครือขายระบบสาธารณสุขในวิชาชีพพยาบาล ภายใตจิตบริการ
วพบ.ขอนแกน
ดวยหัวใจความเปนมนุษย : ความรวมมือระหวางสถานศึกษาสูสถานบริการ

ปและแหลงที่เผยแพร
2554
2554
2554
2554
2554
2554
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ลําดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อผูแตง/ผลิต

ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ

เพื่อชุมชนเขมแข็ง
ดร.มกราพันธุ จูฑะรสก และ การจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ บริบทวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
คณะ
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือการเรียนแบบกลุมยอยในรายวิชาการสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันการเจ็บปวย
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือการเรียนแบบกลุมยอยในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต
ภาควิชาการพยาบาล มารดาฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
ภาควิชาการพยาบาล มารดาฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการบริหารการพยาบาล
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือการจัดการเรียนการสอน วิชา พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ
(สม.1103)

แหลงงบประมาณ

ปและแหลงที่เผยแพร

วพบ.ขอนแกน

2554

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

2554
2554

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
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ลําดับ
ชื่อผูแตง/ผลิต
23 วพบ.ขอนแกน
24 อ.ปราณี แสดคง
25 คณะกรรมการจริยธรรม
วิทยาลัยฯ
26 งานวัดและประเมินผล
27 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ
28 อ.ทิพยรัตน อุดเมืองเพีย
อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ
29 อ.ณรงค คําออน
30
31
32

อ.ทิพยรัตน อุดเมืองเพีย
อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ
อ.สุจินดา ศรีสุวรรณ

33
34

อ.ปราณี แสดคง
อ.รัตนดาวรรณ คลังกลาง
อ.พิริยากร คลายเพ็ชร
อ.สมใจ เจียระพงษ

35

อ.รุงทิพย พรหมบุตร

ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ
คูมือการจัดการเรียนแบบบูรณาการ
คูมือยืดเหยียดดวยนวัตกรรมกานมะพราวกระดก
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร สําหรับอาจารยพยาบาลและบุคลากร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2554
สื่อวีดิทัศนประกอบการสอน วิชา มนุษยกับการอยูรวมกัน
สาระทบทวน รายวิชา การผดุงครรภ ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2554

แหลงงบประมาณ
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

ปและแหลงที่เผยแพร
2554
2554
2554

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
NECnet

2554
2554
2554

สาระทบทวน รายวิชา การรักษาพยาบาลขั้นตน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2554
สาระทบทวน รายวิชา การพยาบาลมารดาและทารก ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554
สาระทบทวนรายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554
สาระทบทวน รายวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2554
สาระทบทวน รายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุน
สาระทบทวน รายวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554
สาระทบทวน รายวิชา การพยาบาลผูใ หญ

NECnet

2554

NECnet

2554

NECnet

2554

NECnet

2554

NECnet
NECnet

2554
2554

NECnet

2554
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ลําดับ
36
37
38
39
40
41

ชื่อผูแตง/ผลิต

ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ กระบวนการพยาบาลชุมชน: การนําแนวคิดสูการปฏิบัติ
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ
คูมือการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2554
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คูมืออาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2554
น.ส.รัตนดาวรรณ คลังกลาง เอกสารคําสอน วิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
อ.ธิติพร เกียรติกังวาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 เรื่อง
การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส: หู คอ จมูก
อ.ธิติพร เกียรติกังวาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 เรื่อง
การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส: ตา

แหลงงบประมาณ
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

ปและแหลงที่เผยแพร
2554
2554
2554
2554
2554

วพบ.ขอนแกน

2554

ตารางที่ 16 ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนปการศึกษา 2555 (มิ.ย. 55 - พ.ย. 56) (n=33)
ลําดับ
ชื่อผูแตง/ผลิต
ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ
แหลงงบประมาณ
1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คูมืออาจารย ดานการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2555
วพบ.ขอนแกน
2 ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
วพบ.ขอนแกน
3 ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือการเรียนแบบกลุมยอยรายวิชาการสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
วพบ.ขอนแกน
การเจ็บปวย
4 ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย
วพบ.ขอนแกน
5 ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือการเรียนแบบกลุมยอยรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
วพบ.ขอนแกน
6 ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1
วพบ.ขอนแกน
7 ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2
วพบ.ขอนแกน
8 ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1
วพบ.ขอนแกน

ปและแหลงที่เผยแพร
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
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ลําดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อผูแตง/ผลิต
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ
ภาควิชาการพยาบาล มารดาฯ
ภาควิชาการพยาบาล มารดาฯ
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ
อ.ปราณี แสดคง
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ

ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ
คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2
คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3
คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต
คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1
คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2
คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน
คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการบริหารการพยาบาล
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
คูมือการจัดการเรียนการสอน วิชา พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ
VCD ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ภาค PAE
เอกสารประกอบการทบทวนความรู กิจกรรมปฐมนิเทศวิชา ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน
อ.ปราณี แสดคง
คูมือการใชกานมะพราวกระดก เพื่อปองกันขอติดในผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
อ.ปราณี แสดคง
คูมือการใชนวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
วพบ.ขอนแกน
การจัดการความรู: จิตอาสาสรางเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
อาเซียน
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ
คูมือจิตอาสา: สรางเสริมสุขภาพในวิชาทักษะชีวิต
งานวัดและประเมินผล
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2555
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวฯ คูมือ PBL วิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (ครอบครัววิกฤต)
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชฯ
สื่อวีดิทัศนประกอบการสอน วิชา มนุษยกับการอยูรวมกัน

แหลงงบประมาณ
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

ปและแหลงที่เผยแพร
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

2555
2555
2555

วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

2555
2555
2555
2555
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ลําดับ
27
28
29
30
31

ชื่อผูแตง/ผลิต
อ.กันนิษฐา มาเห็ม
อ.กันนิษฐา มาเห็ม
อ.กันนิษฐา มาเห็ม
อ.ศรีสุดา ลุนพุฒิ
ภาควิชาการพยาบาลเด็กผูใหญฯ

32

อ.ธิติพร เกียรติกังวาน

33

อ.ธิติพร เกียรติกังวาน

34

อ.พัฒนี ศรีโอษฐ

ชื่อตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ
สื่อวีดิทัศนประกอบการสอน “การศึกษาทางระบาดวิทยา”
คูมือครู: การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก (PBL)
เอกสารคําสอนเรื่อง การศึกษาทางวิทยาการระบาด
การสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยของบุคคลวัยเด็ก
สรุปผลการจัดการโครงการประชุมวิชาการ เรื่องพัฒนาศักยภาพดานการ
รักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานสูความเปนเลิศทางการพยาบาล ปการศึกษา
2555
เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 เรื่อง
การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส: หู คอ จมูก
เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 เรื่อง
การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัส: ตา
เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยา

แหลงงบประมาณ
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน

ปและแหลงที่เผยแพร
2555
2555
2555
2555
2555

วพบ.ขอนแกน

2555

วพบ.ขอนแกน

2555

วพบ.ขอนแกน

2555
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2.2.6 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ยอนหลัง 3
จํานวนอาจารยป พ.ศ. 2553 = 51
จํานวนอาจารยป พ.ศ. 2554 = 49
จํานวนอาจารยป พ.ศ. 2555 = 51

ป ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2555
คน
คน
คน

ตารางที่ 17 อัตราสวนผลงานวิจัยเผยแพรและผลงานวิชาการตออาจารยประจํา ระหวางป พ.ศ. 2553-2555
ผลงานวิจัยเผยแพร
ผลงานวิชาการ
2553
2554
2555
2553
2554
2555
จํานวน อัตราสวน จํานวน อัตราสวน จํานวน อัตราสวน จํานวน อัตราสวน จํานวน อัตราสวน จํานวน อัตราสวน
2 : 51 1: 25.5 4: 49 1: 12.5 19: 51 1: 2.68 38 : 51 1: 1.34 41 : 49 1: 1.20 34 : 51 1: 1.5
ตารางที่ 18 รอยละและคาเฉลีย่ ของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ยอนหลัง 3 ประหวางป พ.ศ. 2553-2555
ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ
จํานวน
ปการศึกษา
ผลิต
เผยแพร
อาจารยประจํา
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
51
2553
10
18.18
2
3.64
38
69.09
2554

49

13

24.07

4

7.41

41

75.93

2555

51

2

3.92

19

37.25

34

66.67

รวม

151

25

เฉลี่ย 3 ป

50.33

8.33

25
16.55

8.33

113
16.55

หมายเหตุ ผลงานวิจัยที่ผลิต ปการศึกษา 2553-2555 ใชเอกสารแนบ จํานวน 25 ชื่อเรื่อง

37.67

74.85
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3. การบริการวิชาการแกสังคม
3.1 นโยบาย วัตถุประสงค และแผนงานบริการวิชาการแกสังคม
นโยบาย
วิทยาลัยฯ มีนโยบายการใหบริการแกชุมชน โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่บูรณาการความรูใหม
กับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป และพัฒนางานของหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 ดานคือ
1. การใหบริการแกชุมชน บุคคลทั่วไป และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. การสนับสนุนใหอาจารยเปนวิทยากร กรรมการวิชาการ กรรมการดําเนินงานขององคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานโดยการมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการตางๆที่
เปนการสนับสนุนดานวิชาการแกสังคม และชุมชน
2.เพื่อสงเสริมศักยภาพใหแกบุคคล ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
นโยบาย วัตถุประสงค และแผนงานของงานบริการวิชาการแกสังคมมีความสอดคลองกับ
นโยบายของสถาบัน และไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย และแผนงานบริการวิชาการ
แกสัง คมเกิดจากการมีสวนรวมของอาจารย โดยแตละภาควิชาสํารวจการบริการวิชาการทั้ง ภายใน และ
ภายนอกที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และองคกร และนําเสนอเพื่อจัดทําแผนงานบริการแกสังคม
ประจําปของวิทยาลัย
3.2 โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแกสังคม
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารย โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการ
ดําเนิน โครงการบริการแกสังคมทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
3.2.1 โครงการบริการวิชาการแกบุคคลภายนอก วิทยาลัยฯ ไดจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับตน และหลักสูตรผูบริหาร
สาธารณสุขระดับกลาง จัดประชุมวิชาการประจําปใหแกเจาหนาที่สาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ จัดอบรม
ขาราชการใหมใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง และจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
3.2.2 โครงการบริการวิชาการแกบุคคลภายใน วิทยาลัยฯไดพัฒนาอาจารยไดแก โครงการ
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมอาจารยใหม และ โครงการใหคําปรึกษาแบบจิตตปญญาศึกษา
3.2.3 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยภาควิชาฯ
มีการจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/โครงการ
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วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน โดยมีโครงการที่บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัยที่ใหบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไป
ชุมชน และหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยเปนวิทยากร กรรมการวิชาการ
กรรมการดําเนินงานขององคกรตางๆ ดังนี้

ตารางที่ 19 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ประเภทบริการวิชาการแกสังคม
1.การบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน (โครงการ)
2.การจัดบริการวิชาการภายในองคกร (โครงการ)
3.การจัดบริการวิชาการใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนภายนอก
(โครงการ)
4.เปนวิทยากรแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนภายนอก (โครงการ)
5.เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ( คน/เรื่อง )
6.เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ (คน)
7.เปนกรรมการวิพากษ และตัดสินผลงานวิจัย (คน)
8.เปนกรรมการอานผลงานวิชาการ (คน)
9.เปนกรรมการสมาคมพยาบาล/องคกรวิชาชีพพยาบาล (คน)
10.เปนกรรมการคุมสอบขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ
11.เปนกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)
12.เปนกองบรรณาธิการวารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย(คน)
13.แนะแนวการศึกษาตอในวิชาชีพพยาบาลแกนักเรียนระดับสามัญศึกษาใน
จังหวัดขอนแกน (ครั้ง)
14.เปนกรรมการโครงการผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชนจังหวัด
ขอนแกน (คน)
15.เปนแหลงศึกษาดูงานแกหนวยงานตางๆ (ครั้ง)

ปการศึกษา
2553 2554 2555
12
11
10
2
2
2
6
6
6
6
3/4
3
1
15

7
1/1
1
3
1
15

7
6/5
1
1
3
1
15

2
1
1

2
1
1

2
1
1

5

5

5

1

1

2

3.3 การประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม
มีแผนนิเทศ ติดตามการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ และประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดของ
แตละโครงการ และมีการประเมินผลสําเร็จของงานบริการวิชาการ
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4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4.1 นโยบาย วัตถุประสงค และแผนงานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม/คณะกรรมการ ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.1 วิทยาลัยฯ มีนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ
นโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดดําเนินการสอดคลองตามนโยบายวิทยาลัยฯ คือ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.2 วัตถุประสงค งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ
1) เพื่อสืบทอด เอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติ ชุมชน และองคกรวิชาชีพ
2) เพื่อ ใหเ กิดความศรัท ธาและค านิย มที่ดี ง ามของชาติ ชุม ชน องค ก รวิ ชาชี พและ
วิทยาลัยฯ
3) เพื่อใหเกิดความรักตอชาติ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย
4.1.3 แผนงานการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยฯมีการจัดทําแผนงานโครงการในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอิงตาม
ลัก ษณะกิจกรรมของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาแหงชาติ และสํานักงานรับ รองและประเมิน
คุณภาพการศึกษาแหงชาติ และทิศทางนโยบายของวิทยาลัยฯซึ่งลักษณะกิจกรรม มีดังตอไปนี้
1) โครงการ/กิจ กรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาไทย
2) โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ
3) โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
4) โครงการ/กิจ กรรมที่กอใหเ กิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ
คุณธรรม จริยธรรม
5) โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
6) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ
4.2 กิ จ กรรมการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ในและนอกสถาบั นการศึ ก ษา ย อ นหลั ง 3 ป
(ปการศึกษา 2553 – 2555)
ตารางที่ 20 กิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ในและนอกสถาบั น การศึ ก ษา 3 ป ย อ นหลั ง
(ปการศึกษา 2553 – 2555)
ปการศึกษา
กิจกรรม
2553
2554
2555
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กิจกรรม
1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย
- โครงกา รดนตรี ไ ทยอุ ด มศึ ก ษา โดย สํ า นั ก งา น
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ
- โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการโดย
การสอดแทรกการอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น
2. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
- โครงการมอบใบแสดงผลการศึกษาและแสดงความยินดี
กับผูสําเร็จการศึกษา
- โครงการรับมอบตะเกียงไนติงเกล
- โครงการรับมอบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นป
- โครงการไหวครู มอบแถบหมวกเครื่องหมายแสดงชั้นป
และสืบสานวัฒนธรรมไทย ,การประกวดไหว,ประกวดแตง
คํากลอน,พิธีไหวครู
- โครงการกีฬาสัมพันธภายในวิทยาลัยฯ
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
- วันศรีนครินทร
- วันแมแหงชาติ
- วันมหิดล
- วันพยาบาลแหงชาติ
- วันปยะมหาราช
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
- โครงการเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด
จังหวัดขอนแกน
- โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรและ
นักศึกษาเนื่องในวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจําป
- โครงการสื บ สานและอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมเนื่ อ งใน
วันสงกรานต

2553

ปการศึกษา
2554

2555
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กิจกรรม
- โครงการสืบสานอนุรักษประเพณีลอยกระทง
3. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ศรัทธาศาสนา
- งานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ
- สืบสานอนุรักษวัฒนธรรมอีสาน:บุญมหาชาติผเวสสันดร
ชาดก
- บวงสรวงศาลพระภู มิ ป ระจํ า วิ ท ยาลั ย ฯและสรงน้ํ า
พระประจําวิทยาลัยฯ ในวันสงกรานต
4. โครงการ/กิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด ระบบคุ ณ ค า หรื อ
คานิยมที่นับถือ คือความดีงามและคุณธรรม
- โครงการไหวครู มอบแถบหมวกและเข็ม เลื่อนชั้น ป
และสืบสานวัฒนธรรมไทย
- โครงการรับนองใหม/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมโดย
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการปจฉิมนิเทศโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุและครู – อาจารย เนื่องใน
วันสงกรานต
5. โครงการ/ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมความ
เปนไทย
- โครงการคายดนตรี ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป
- การแสดงรําบายศรีของนักศึกษาในงานรับนองใหมและ
วันแสดงความยินดีกับบัณฑิต
- การแสดงขบวนชุดไทยและชุดประจําทองถิ่นในงาน
ประเพณีลอยกระทง
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ
- การสงการแสดงรําไทย ในงานประชุมวิชาการนักศึกษา
นานาชาติ รวมกับคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2553


ปการศึกษา
2554


2555



















































4.3 การประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ไดมีการประเมินผลทุกโครงการและ นําผลการประเมินโครงการ
เสนอในการประชุมประจําเดือนของวิทยาลัยฯ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานครั้ง
ตอไป ทําใหการดําเนินงานในครั้งตอไป มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สําคัญที่สุด นักศึกษาไดพัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคอัตลักษณบัณฑิต ของวิทยาลัยฯ และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาในปจจุบัน
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สวนที่ 3
อาจารย
1. วุฒิการศึกษาของอาจารยพยาบาลประจํา
1.1 วุฒิการศึกษาของอาจารยพยาบาลประจํา
ตารางที่ 21 คุณสมบัติอาจารยพยาบาลประจําทั้งหมด
ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางธรณิศ สายวัฒน

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ
4511021922

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

2

นางพัชรินทรวินา เพิ่มยินดี

4511034607

พยาบาลวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
ชํานาญการพิเศษ พยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2519
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(พยาบาล) พ.ศ. 2523
มหาวิทยาลัยขอนแกน

3

นางพรรณิภา ทองณรงค

4511034608

พยาบาลวิชาชีพ

ปริญญาตรี
พยาบาลวิชาชีพ วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชํานาญการพิเศษ (พยาบาล)พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต(จิตวิทยา
การศึกษา)
พ.ศ. 2536
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิจัยประชากรและ
สังคม) พ.ศ. 2532
มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรมหา

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

อยูระหวางศึกษาตอ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 1 ธ.ค.37
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี ชนนี ขอนแกน 18 ป
บัณฑิต สาขาวิชาวัด ( พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน )
และประเมิน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริม่ 1 ก.ค.24
ชนนี ขอนแกน 31 ป
(พ.ศ. 2524 - ปจจุบัน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 16 พ.ค.32
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

ชํานาญการพิเศษ พ.ศ. 2523
วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย

บัณฑิต (การพยาบาล
ครอบครัว) พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชนนี ขอนแกน 23 ป
(พ.ศ. 2532-ปจจุบัน)

พยาบาลวิชาชีพ ประกาศนียบัตรพยาบาล
ชํานาญการพิเศษ ศาสตร พ.ศ. 2526
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
พยาบาลวิชาชีพ วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชํานาญการพิเศษ (พยาบาล) พ.ศ. 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ชุมชน) พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ผูใหญ) พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 23 ส.ค.34
ชนนี ขอนแกน 21 ป
(พ.ศ. 2534 –ปจจุบัน)

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ครอบครัว) พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมหา

4

นางวิไลวรรณ วัฒนานนท

4511021921

5

นางวัชรี อมรโรจนวรวุฒิ

4511021918

6

นางดวงชีวัน เบญจมาศ

4511021913

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ

7

นางสมใจ เจียระพงษ

4511021919

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2526
วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

อยูระหวางศึกษาตอ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 1 ม.ค.38
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี ชนนี ขอนแกน 17 ป
บัณฑิต สาขาวิชา
(พ.ศ. 2538- ปจจุบัน)
หลักสูตรและการเรียน
การสอน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
( ภาคพิเศษ )
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริม่ 1 ต.ค.36
ชนนี ขอนแกน 19 ป
(พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 16 พ.ค.35
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ชํานาญการพิเศษ พ.ศ. 2527
วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย
8

นางสาวปราณี แสดคง

4511057175

9

นางพิริยากร คลายเพ็ชร

4511021914

10

นางสุจินดา ศรีสุวรรณ

4611108526

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2530
วิทยาลัยพยาบาล
นครราชสีมา
พยาบาลวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
ชํานาญการพิเศษ พยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2535
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา

พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศนียบัตร

ปริญญาโท

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

บัณฑิต (การพยาบาล
สุขภาพจิต และจิตเวช)
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ครอบครัว) พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชนนี ขอนแกน 20 ป
(พ.ศ. 2535- ปจจุบัน)

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ครอบครัว) พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยขอนแกน

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 1 ต.ค.40
ชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก
2 ป (พ.ศ. 2535-2537)
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา 1 ป (พ.ศ.
2539-2540)
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน 15 ป (พ.ศ.
2540-ปจจุบัน)

พยาบาลศาสตรมหา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 7 พ.ย.40
ชนนี ขอนแกน 15 ป
(พ.ศ. 2540- ปจจุบัน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

เริ่ม 23 ส.ค.34
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ชํานาญการพิเศษ พยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2525
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงค อุบลราชธานี

บัณฑิต (การบริหารการ
พยาบาล) พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

ชนนี ขอนแกน 21 ป
(พ.ศ. 2534-ปจจุบัน)

11

นางรุงทิพย พรหมบุตร

4511021932

พยาบาลวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
ชํานาญการพิเศษ พยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2538
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พระพุทธบาท

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ผูใหญ) พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยขอน แกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 3 เม.ย.38
ชนนี ขอนแกน 17 ป
(พ.ศ. 2538-ปจจุบัน)

12

นางรัชนี พจนา

4511021915

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ครอบครัว) พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 20 ส.ค.46
ชนนี ขอนแกน 17 ป
(พ.ศ. 2538- ปจจุบัน)

13

นางแสงดาว จันทรดา

4511081471

พยาบาลวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
ชํานาญการพิเศษ พยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2533
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลศาตรบัณฑิต
ชํานาญการพิเศษ พ.ศ.2540

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล

- วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีอุดรธานี 12 ป

เริ่ม 13 ต.ค.52
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

14

นางจรรยา คนใหญ

4711182933

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

15

นางสาวรัตนดาวรรณ คลังกลาง

4711182727

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

16

นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม

4511008055

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

17

นางเอมอร บุตรอุดม

4511065142

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

ปริญญาโท

วพบ.อุดรธานี

ชุมชน) พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2542
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2545
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ชลบุรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2536
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2539

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ผูใหญ) พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ชุมชน) พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ชุมชน) พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต ( การบริหาร
การพยาบาล) พ.ศ.

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก
( พ.ศ. 2540-2552)
- วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน 3 ป
(17 ตค. พ.ศ. 2552ปจจุบัน )
- วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน 8 ป
(พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน)

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

เริ่ม 9 มิ.ย.48

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 8 พ.ค.48
ชนนี ขอนแกน 8 ป (พ.ศ.
2548 - ปจจุบัน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 2 ก.ค.50
ชนนี ขอนแกน 5 ป
(พ.ศ. 2550- ปจจุบัน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 3 ม.ค.50
ชนนี ขอนแกน 5 ป
(พ.ศ. 2550- ปจจุบัน)
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

18

นางสาวสรัญญา
เปลงกระโทก

4511166685

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

19

นางสาวธิติพร
เกียรติกังวาน

4511166632

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

20

นายศักดิ์ขรินทร นรสาร

4911196712

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

21

นางสาวทิพยรัตน
อุดเมืองเพีย

4911194120

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

ปริญญาโท

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ

2546
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2545
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2545
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2549
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต ( การพยาบาล
สุขภาพเด็ก) พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต ( การพยาบาล
ผูใหญ) พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยมหิดล
Master Degree in
Caring Science
พ.ศ. 2554
Malardalen
University
Master Degree in
Caring Science
พ.ศ. 2554
Malardalen

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2549
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 21 มิ.ย.49
ชนนี ขอนแกน 7 ป
(พ.ศ.2549-ถึงปจจุบัน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 21 มิ.ย.49
ชนนี ขอนแกน 7 ป
(พ.ศ.2549-ถึงปจจุบัน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 3 เม.ย.49
ชนนี ขอนแกน 7 ป
(พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 3 เม.ย.49
ชนนี ขอนแกน 7 ป
( พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน )
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

22

นางสุธิดา สิงหศิริเจริญกุล

4511175231

23

นางสาวสุรัสวดี พนมแกน

4911196715

24

นายสุพจน แกวบุดดี

4611107472

25

นางแกวจิต มากปาน

4511021916

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

University
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหา
ปฏิบัติการ
พ.ศ. 2545
บัณฑิต ( การผดุงครรภ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ขั้นสูง) พ.ศ. 2555
ชนนี นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหา
ปฏิบัติการ
พ.ศ. 2549
บัณฑิต ( การพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช สุขภาพเด็ก) พ.ศ. 2554
ชนนี ขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
การศึกษามหาบัณฑิต
ชํานาญการพิเศษ พยาบาลศาสตร
(เทคโนโลยีการศึกษา)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2544
วิทยาลัยพยาบาลบรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ราชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงค
พยาบาลวิชาชีพ ประกาศนียบัตรพยาบาล การศึกษามหาบัณฑิต
ชํานาญการพิเศษ ศาสตร
(จิตวิทยาแนะแนว)
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2540
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช มหาวิทยาลัย
ชนนี นครราชสีมา
ศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 21 มิ.ย.49
ชนนี ขอนแกน 7 ป
(พ.ศ.2549-ถึงปจจุบัน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 3 เม.ย.49
ชนนี ขอนแกน 7 ป
(พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน )
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 18 มี.ค.38
ชนนี ขอนแกน 17 ป
( พ.ศ. 2538- ปจจุบัน )

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 19 พ.ค.42
ชนนี ขอนแกน 13 ป
(พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน)
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

ประสานมิตร
26

นายวชิรศักดิ์
อภิพัฒฐกานต

4711187752

27

นางเสาวลักษณ พลดี

5111203103

พยาบาลวิชาชีพ

28

นางสาวพลอยลดา ศรีหานู

5111203102

พยาบาลวิชาชีพ

29

นางสาวทิพวรรณ กรงทอง

5111206170

พยาบาลวิชาชีพ

30

นางปนเพชร นามมา

4511093301

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2542
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2551
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2551
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2551
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร พ.ศ.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 1 พ.ย.44
ชนนี ขอนแกน
13 ป ( พ.ศ. 2544 –
ปจจุบัน )
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริม่ 1 เม.ย.51
ชนนี ขอนแกน 4 ป
( พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน )
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 1 เม.ย.51
ชนนี ขอนแกน 4 ป
( พ.ศ. 2551-ปจจุบัน )
เริ่ม 1 เม.ย.51
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน 4 ป
( พ.ศ. 2551 -ปจจุบัน)
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน
พยาบาลชุมชน
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

4511031728

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

ปริญญาเอก

2527
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา

ผูใหญ) พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยมหิดล

3 ป ( พ.ศ. 2552ปจจุบัน )

พ.ศ. 25522558

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2532
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

พยาบาลศาสตรมห า
บัณฑิต (การบริหารการ
พยาบาล) พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน
3 ป ( พ.ศ. 2552 ปจจุบัน)

โครงการ
พยาบาลชุมชน
พ.ศ. 25522558

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร พ.ศ.
2538
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครราชสีมา
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร พ.ศ.
2537
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสระบุรี
ประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตรมห า
บัณฑิต (การบริหารการ
พยาบาล) 2545
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 3 ป
พยาบาลชุมชน
( พ.ศ. 2552 -ปจจุบัน)
พ.ศ. 25522558

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ผูสูงอายุ) พ.ศ.2546
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 3 ป ( พ.ศ. พยาบาลชุมชน
2552-ปจจุบัน )
พ.ศ. 25522558

พยาบาลศาสตรมห า

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ

31

นางนงลักษณ แกวศรีบุตร

32

นางกลวยไม ธิพรพรรณ

4511093003

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

33

นางสาวจารุวรรณ ศิลา

4511017644

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

34

นางฉายวสันต คุณอุดม

4511089627

พยาบาลวิชาชีพ
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

ชํานาญการ

35

นางศรีสุดา ลุนพุฒิ

4611100495

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

36

นางสาวนันทิยา ชินโคตร

4611101917

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

37

นางทรงสุดา กัณชัย

4611097318

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

38

นางสุวารี คําศิริรักษ

4511068868

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)
พยาบาลชุมชน
พ.ศ. 25522558

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

พยาบาลศาสตร พ.ศ.
2537
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2541
มหาวิทยาลัยขอนแกน

บั ณ ฑิ ต (การพยาบาล
ครอบครั ว )พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชนนี ขอนแกน 3 ป
( พ.ศ. 2552 -ปจจุบัน)

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ชุมชน)พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมห า
บัณฑิ ต (การพยาบาล
ครอบครั ว ) พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 3 ป
พยาบาลชุมชน
( พ.ศ. 2552-ปจจุบัน )
พ.ศ. 25522558
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน
พยาบาลชุมชน
3 ป ( พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552ปจจุบัน)
2558

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต พ.ศ. 2545
(การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 3 ป
พยาบาลชุมชน
( พ.ศ. 2552-ปจจุบัน )
พ.ศ. 25522558

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร พ.ศ.
2541
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครราชสีมา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรมหา
พยาบาลศาสตรและผดุง บัณฑิต(การพยาบาล

ปริญญาเอก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 2 ป
พยาบาลชุมชน
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

39

นางนิระมล สมตัว

4311190794

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

40

นางวิลัยภรณ วีระยุทธศิลป

4511091076

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

41

นางสาวชุติมา มาตยมูล

4511077954

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

42

นางศิราณี ศรีหาภาค

4511007421

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)
พ.ศ.2553-2558

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ครรภชั้นสูง พ.ศ.2531
วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม

ชุมชน) พ.ศ.2552
มหาวิทยาลัยขอนแกน

(พ.ศ.2553-ปจจุบัน)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2543
วพบ. สรรพสิทธิประสงค
จ.อุบลราชธานี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ) พ.ศ.2529
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
พ.ศ.2532
วพบ.สรรพสิทธิประสงค
จ.อุบลราชธานี
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
พ.ศ.2536

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ชุมชน) พ.ศ.2550
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การบริหารการ
พยาบาล)พ.ศ.2546
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ผูใหญ) พ.ศ.2546
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 2 ป
พยาบาลชุมชน
(พ.ศ.2553-ปจจุบัน)
พ.ศ.2553-2558

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ชุมชน) พ.ศ.2542

ปริญญาเอก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 2 ป
พยาบาลชุมชน
( พ.ศ.2553-ปจจุบัน)
พ.ศ.2553-2558
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 2 ป
พยาบาลชุมชน
(พ.ศ.2553-ปจจุบัน)
พ.ศ.2553-2558

อยูระหวางศึกษาตอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี ชนนี ขอนแกน 2 ป
พยาบาลชุมชน
บัณฑิต
(พ.ศ.2553-ปจจุบัน)
พ.ศ.2553-2558

101
ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

43

นางทุเรียน เพชรปราณี

4511077234

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

44

นางนวลละออง ทองโคตร

4311153842

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

45

นางเยาวลักษณ มัคคะนอย

4711182553

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

วิทยาลัยพยาบาลลําปาง
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร พ.ศ.
2538 วิทยาลัยพยาบาล
พระพุทธบาทสระบุรี

มหาวิทยาลัยขอนแกน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2543
วิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สุขศึกษา) พ.ศ. 2538
สถาบันราชภัฏเลย
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2542
วิทยาลัยพยาบาลบรม

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช)
พ.ศ.2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช)
พ.ศ.2553
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 2 ป
พยาบาลชุมชน
(พ.ศ.2553-ปจจุบัน)
พ.ศ.2553-2558

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การพยาบาล
ครอบครัว) พ.ศ.2551

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 1 ป
พยาบาลชุมชน
(พ.ศ.2554-ปจจุบัน)
พ.ศ.2554-2558

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 1 ป
พยาบาลชุมชน
(พ.ศ.2554-ปจจุบัน)
พ.ศ.2554-2558
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

46

นางสาวศุภจิรา สืบสีสุข

4511083463

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

47

นางสุพัตรา กองเพชร

4811064065

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

48

นางสาวจุรี แสนสุข

4511093254

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

49

นางสาวสุขมาศ ปจจมนตรี

4511098238

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ราชชนนี นครราชสีมา
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
พ.ศ.2537
วิทยาลัยพยาบาล
พระพุทธบาท สระบุรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ.
2535
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร
พ.ศ.2537
วิทยาลัยพยาบาลพระ
พุทธบาท สระบุรี
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (โภชนาการ
ชุมชน) พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 2 ป
พยาบาลชุมชน
(พ.ศ.2553-ปจจุบัน)
พ.ศ.2553-2558

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาแนะแนวและ
ใหคําปรึกษา) พ.ศ.2539
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช โครงการ
ชนนี ขอนแกน 1 ป (เม.ย. พยาบาลชุมชน
พ.ศ.2554-ปจจุบัน)
พ.ศ.2554-2558

สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.2546
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 3 ต.ค.54
ชนนี ขอนแกน 1 ป (พ.ศ.
2554-ปจจุบัน)

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 2545

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 1 ต.ค.54
ชนนี ขอนแกน 1 ป (พ.ศ.
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

พ.ศ. 2531
สถาบันพัฒนาบริหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร ศาสตร (นิดา)
วิโรฒ
50

นางสาวอริณรดา ลาดลา

4511167252

51

นางณัฏฐธิดา พิมพกมลวัต

4411159404

53 นางสาวสายใจ คําทะเนตร
(1)

4511021911

54 นายณรงค คําออน
(2)

4511022046

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหา
พ.ศ. 2545 วพบ.สระบุรี บัณฑิต (การพยาบาล
ผูสูงอายุ) พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยขอนแกน
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหา
ชํานาญการ
พ.ศ.2544 วพบ.
บัณฑิต (การพยาบาล
นครราชสีมา
สุขภาพจิตและจิตเวช)
พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
พยาบาลวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรมหา
ชํานาญการ
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (การพยาบาล
พ.ศ. 2538
สุขภาพจิตและจิตเวช)
วิทยาลัยพยาบาลบรม
พ.ศ. 2547
ราชชนนี พระพุทธบาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พยาบาลวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรมหา
ชํานาญการพิเศษ พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (การบริหารการ

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

2554-ปจจุบัน)

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 2 เม.ย.55
ชนนี ขอนแกน 7 เดือน
(พ.ศ.2555 – ปจจุบัน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 2 เม.ย.55
ชนนี ขอนแกน 7 เดือน
(พ.ศ.2555 – ปจจุบัน)

ลาศึกษาตอ ป.เอก/
1 มิ.ย.53
( ในประเทศ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 3 เม.ย.38
ชนนี ขอนแกน 17 ป
(พ.ศ. 2538- ปจจุบัน)

ลาศึกษาตอ ป.เอก
23 พ.ค. 55

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 1 ต.ค.49
ชนนี ขอนแกน 6 ป
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ลํา
ดับ

55
(3)

ชื่อ-สกุล

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ
ปริญญาตรี

นางปยนุช ภิญโย

4511173614

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

56 นางสุพิศตรา พรหมกูล
(4)

4511093349

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

57
(5)

5111036886

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

นางพัฒนี

ศรีโอษฐ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาโท

พ.ศ. 2538
พยาบาล) พ.ศ. 2548
วิทยาลัยพยาบาลบรม มหาวิทยาลัยขอนแกน
ราชชนนี พระพุทธบาท
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ลาศึกษาตอ ป.โท
พ.ศ. 2545
23 พ.ค.54
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุรินทร
-สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ลาศึกษาตอ ป.โท
พ.ศ. 2540
23 พ.ค.54
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช
พิษณุโลก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ลาศึกษาตอ ป.โท
พ.ศ. 2550
23 พ.ค.54
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก
( ในประเทศ)

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

(พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 25 มิ.ย.51
ชนนี ขอนแกน 4 ป
(มิ.ย. พ.ศ. 2551 ปจจุบัน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 23 ก.ย.51
ชนนี ขอนแกน 4 ป
( พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน )

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 9 ต.ค.51
ชนนี ขอนแกน 4 ป
( พ.ศ. 2551-ปจจุบัน )
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ลํา
ดับ

ชื่อ-สกุล

58 นางสาวสายสุดา จันหัวนา
(6)

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพฯ
5111206180

ตําแหนงบริหาร/
วิชาการ

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/
ป/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2551
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน

ลาศึกษาตอ ป.โท
23 พ.ค.54

ประสบการณสอน
และสถานที(่ ระบุเดือน/พ.ศ.)
ปริญญาเอก

สัญญาวาจาง
(ปที่เริ่มและ
สิ้นสุดการจาง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช เริ่ม 1 เม.ย.51
ชนนี ขอนแกน 4 ป
( พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน )
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1.2 จํานวนและรอยละของวุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา
ตารางที่ 22 จํานวนและรอยละวุฒิการศึกษาอาจารยพยาบาลประจําทั้งหมด
คุณวุฒิการศึกษา
1. อาจารยที่ปฏิบัติงาน
1.1 ปริญญาตรี
1.2 ปริญญาโท
1.3 ปริญญาเอก
รวมขอ 1
2. อาจารยที่ลาศึกษาตอ
2.1 ระดับปริญญาเอก (ในประเทศ)
2.2 ระดับปริญญาโท (ในประเทศ)
รวมขอ 2 (คิดอาจารย 57 คน)
รวมขอ 1 และ 2

ปการศึกษา 2555
จํานวน (คน)
รอยละ
4
47
0
51

7.84
92.16
0
100

2
4
6
57

3.50
7.02
10.52

2. อัตราสวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
2.1 อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ไมรวมลาศึกษาตอ)
ตารางที่ 23 จํานวนนักศึกษาและอัตราสวนอาจารยประจําทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
อัตราสวนอาจารย
นักศึกษา
จํานวน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารยประจําทั้งหมดตอ
ปการศึกษา เต็มเวลาเทียบเทา
อาจารย
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES)
ชาย หญิง
รวม
(1 : 6- 8)
2555
309.83
51
39
418
457
1 : 6.08
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3. ภาระงานสอนของอาจารยพยาบาลประจํารายบุคคล
ตารางที่ที่ 24 ภาระงานสอนของอาจารยรายบุคคล
ลําดับ
1

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

นางธรณิศ สายวัฒน

- การพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต
- ทักษะชีวิต
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- พัฒนากระบวนการคิด
- การประเมินฯ
- จิตวิทยาพัฒนาการ

11

-

11
15
15
15
3
10

-

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา
รวม 80 ชม.
=2

2

นางพรรณิภา ทองณรงค

- ป.รักษาเบื้องตน
- มโนมติ ทฤษฎีฯ
- Elective
- พัฒนากระบวนการคิดฯ
- ทักษะชีวิต
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ

13
15
10
11
15

52.5
28
-

รวม 144.5 ชม.
= 3.61

3

นางพัชรินทรวินา เพิ่มยินดี

- มนุษยกับการอยูรวมกัน
- มนุษยสังคมฯ
- ป.การสรางเสริมฯ
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- จริยศาสตรฯ

21
21
11
15
12

70
-

รวม 150 ชม.
= 3.75

4

นางวิไลวรรณ วัฒนานนท

- ป.สรางเสริมฯ

-

70

รวม 240 ชม.

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

5

นางวัชรี อมรโรจนวรวุฒิ

6

นางสมใจ เจียระพงษ

7

นางดวงชีวัน เบญจมาศ

8

นางสาวปราณี แสดคง

9

นางพิริยากร คลายเพ็ชร

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

- การพยาบาลครอบครัวฯ 1
- การพยาบาลครอบครัวฯ 2
- ป.ครอบครัวฯ 1
- ป.ครอบครัวฯ 2

12
18
-

70
70

=6

- บุคคลฯ 3
- หลักการฯ
- บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 2
- การประเมินฯ
- ป.บุคคลฯ 3
- ป.รักษาเบื้องตน
- การพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต
- ทักษะชีวิต
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- การสอนฯ
- พัฒนากระบวนการคิดฯ
- ป.จิตฯ
- การพัฒนาบุคลิกภาพฯ
- มารดา 1
- มารดา 2
- ป.มารดา 1
- ป.มารดา 2
- ป.สรางเสริมฯ
- การสรางเสริม
- การพยาบาลครอบครัวฯ 1
- การพยาบาลครอบครัวฯ 2
- ป.ครอบครัวฯ 1
- พัฒนากระบวนการคิดฯ
- การศึกษาอิสระ
- บุคคลฯ 2

28
27
6
3
3
11

52.5
42
140
143.5
70
70
70
-

รวม 161.5 ชม.
= 4.04

12
11
15
6.5
15
4
15
9
15
19
12
15
15
3

รวม 214.5 ชม.
= 5.36

รวม 237.5 ชม.
= 5.94

รวม 228 ชม.
= 5.7

รวม 238 ชม.

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

10

นางสุจินดา ศรีสุวรรณ

11

นางรัชนี พจนา

12

นายสุพจน แกวบุดดี

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

- ป.บุคคลฯ 2
- บุคคลฯ 1
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- การประเมินฯ
- Elective

3
11
15
3
-

175
28

= 5.95

- แนวโนมฯ
- บริหารการพยาบาล
- ป.บริหารฯ
- Elective
- มนุษยกับการอยูรวมกัน
- มนุษยสังคมฯ
- ทักษะชีวิต
- พลวัตกลุม
- การพัฒนาบุคลิกภาพฯ
- การศึกษาอิสระ
- วิจัยทางการพยาบาล
- จริยศาสตรฯ
- มารดา 1
- มารดา 2
- ป.มารดา 1
- ป.มารดา 2
- พลวัตกลุมฯ
- การศึกษาอิสระ
- วิจัย

21
27
18
21
10
11.5
2
15
11
18
16
9
22.5
15
15

105
35
178.5
140
-

รวม 294.5 ชม.
= 7.36

6

-

รวม 374.5 ชม.
= 9.36

23.5
9
16
15
30
11

210
-

- การพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต
- ทักษะชีวิต
- การสอนฯ
- ป.จิตฯ
- การสื่อสารฯ
- พลานามัย
- เทคโนโลยีและสารสนเทศฯ
- วิจัยทางการพยาบาล

รวม 396 ชม.
= 9.9
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13

ชื่อ-สกุล

นางแกวจิต มากปาน

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา
- การศึกษาอิสระ
- มนุษยกับการอยูรวมกัน
- มนุษยสังคมฯ
- การพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต
- ทักษะชีวิต
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- มนุษยกับการอยูรวมกัน
- มนุษยสังคมฯ
- การสอนฯ
- ป.จิตฯ
- พัฒนากระบวนการคิดฯ

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง
15
18
21

-

10

-

10
11
15
18
21
11.5
15

210
-

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

รวม 321.5 ชม.
= 8.04

14

นางรุงทิพย พรหมบุตร

- หลักการฯ
- ป.บุคคลฯ 1
- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 3
- การรักษาฯ
- ป.รักษาเบื้องตน
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 2
- มโนมติ ทฤษฎีฯ

27
18
4
15
11
15
12
19
10

59.5
175
21
-

รวม 386.5 ชม.
= 9.66

15

นางแสงดาว จันทรดา

- ป.สรางเสริมฯ
- การสรางเสริมฯ
- การพยาบาลครอบครัวฯ 1
- ป.ครอบครัวฯ 1
- การพยาบาลครอบครัวฯ 2
- ป.ครอบครัวฯ 2

21
9
18
-

140
140
70

รวม 398 ชม.
= 9.95

16

นางเอมอร บุตรอุดม

- ป.มารดา 1
- ป.มารดา 2
- มารดา 1

17

248.5
70
-

รวม 399 ชม.
= 9.98
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ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

- มารดา 2
- แนวโนมฯ
- บริหารการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- วิจัย

7.5
12
18
15
11

-

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

17

นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม

- ป.สรางเสริมฯ
- การวิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- การพยาบาลครอบครัวฯ 1
- ป.ครอบครัวชุมชนฯ 1
- การพยาบาลครอบครัวฯ 2
- ป.ครอบครัวฯ 2

21
15
6
6
-

140
140
70

รวม 398 ชม.
=9.95

18

นางสาวรัตนดาวรรณ
คลังกลาง

- ป.สรางเสริมฯ
- การสรางเสริมฯ
- การพยาบาลครอบครัวฯ 1
- ป.ครอบครัวฯ 1
- การพยาบาลครอบครัวฯ 2
- ป.ครอบครัวฯ 2
- การศึกษาอิสระ
- การวิจัยทางการพยาบาล

6
6
6
15
11

140
140
70
-

รวม 394 ชม.
= 9.85

19

นางจรรยา คนใหญ

นางฉายวสันต คุณอุดม

27
18
9
6
10
15
15
11
18
9

280
-

รวม 391 ชม.
= 9.78

20

- หลักการฯ
- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 3
- บุคคลฯ 2
- มโนมติ ทฤษฎีฯ
- บุคคลฯ 1
- การศึกษาอิสระ
- วิจัยทางการพยาบาล
- มารดา 1
- มารดา 2

รวม 377.5 ชม.
= 9.44
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ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

- ป.มารดา 1
- ป.มารดา 2
- พลวัตกลุมฯ
- การศึกษาอิสระ
- วิจัยทางการพยาบาล

6
15
11

178.5
140
-

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

21

นางนงลักษณ แกวศรีบุตร

- แนวโนมฯ
- บริหารการพยาบาล
- ป.บริหารฯ
- ป.บุคคลฯ 1
- ป.บุคคลฯ 2
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- มนุษยกับการอยูรวมกัน
- พัฒนากระบวนการคิดฯ
- มโนมติ ทฤษฎีฯ

21
21
11
15
18
15
8

42
87.5
35
-

รวม 273.5 ชม.
= 6.84

22

นางทรงสุดา กัณชัย

- หลักการฯ
- บุคคล 1
- บุคคล 2
- แนวโนมทางการพยาบาล
- ป.บุคคลฯ 2
- วิจัย
- การศึกษาอิสระ
- ประเมินสุขภาพ

23
12
21
15
11
15
21

280
-

รวม 398 ชม.
= 9.95

23

นางศรีสุดา ลุนพุฒิ

- มนุษยกบั การอยูรวมกัน
- มนุษยสังคม
- การสรางเสริมฯ
- ป.สรางเสริมฯ
- การวิจัยทางการพยาบาล
- การพยาบาลครอบครัวฯ 1
- ป.ครอบครัว 1

10.5
8.5
6
11
6
-

140
140

รวม 398 ชม.
= 9.95
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ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

- บริหารทางการพยาบาล
- การพยาบาลครอบครัวฯ 2
- ป.ครอบครัวชุมชน 2

3
3
-

70

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

24

นางสาวนันทิยา ชินโคตร

- หลักการฯ
- บุคคลฯ 1
- ป.บุคคลฯ 1
- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 3
- มโนมติ ทฤษฎีฯ
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- บุคคลฯ 2
- เภสัชวิทยา
- ป.บุคคลฯ 3

25
12
18
9
8
11
15
18
3
-

87.5
175

รวม 381.5 ชม.
= 9.54

25

นางสาวจารุวรรณ ศิลา

- บุคคลฯ 2
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- มโนมติ ทฤษฎีฯ
- ประเมินสุขภาพ
- บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 1
- ป.หลักการฯ
- หลักการฯ
- พัฒนากระบวนการคิดฯ
- จิตวิทยาพัฒนาการ

18
11
15
8
19.5
9
9
23
15
2

87.5
140
-

รวม 357 ชม.
= 8.9

26

นางปนเพชร นามมา

- บุคคลฯ 2
- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 1
- ป.บุคคลฯ 3

18
21
3
-

70
175

รวม 388.5 ชม.
= 9.71
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ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

- โภชนศาสตร
- หลักการฯ
- มโนมติ ทฤษฎีฯ
- บุคคลฯ 1
- แนวโนม
- เภสัชวิทยา
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การศึกษาอิสระ
- วิจัยทางการพยาบาล

10.5
26
8
12
12
3
4
15
11

-

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

27

นางกลวยไม ธิพรพรรณ

- มนุษยสังคมฯ
- บริหารการพยาบาล
- ป.บริหารฯ
- Elective
- ป.บุคคลฯ 1
- แนวโนมฯ
- วิจัยทางการพยาบาล
- พัฒนากระบวนการคิดฯ
- การศึกษาอิสระ
- นโนมติ ทฤษฎีฯ
- มนุษยสังคมฯ
- มนุษยกับการอยูรวมกัน

21
30
21
11
15
15
8
15
18

31.5
28
87.5
-

รวม 301 ชม.
= 7.53

28

นางสาวศุภจิรา สืบสีสุข

- ป.มารดา 1
- ป.มารดา 2
- มารดา 1
- มารดา 2
- วิจัย
- การศึกษาอิสระ
- พลวัตกลุมฯ
- โภชนศาสตร

15
9
11
15
6
5.5

213.5
105

รวม 380 ชม.
= 9.5

29

นางสาวสุวารี คําศิริรักษ

- ป.สรางเสริมฯ

-

140

รวม 389 ชม.
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30

ชื่อ-สกุล

นางทุเรียน เพชรปราณี

31

นางนิระมล สมตัว

32

นางวิลัยภรณ วีระยุทธศิลป

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

- การสรางเสริมฯ
- การพยาบาลครอบครัวฯ 1
- ป.ครอบครัวฯ 1
- การพยาบาลครอบครัวฯ 2
- ป.ครอบครัวฯ 2

12
15
12
-

140
70

= 9.73

- การพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต
- ทักษะชีวิต
- พลวัตกลุม
- การสื่อสารฯ
- มนุษยกับการอยูรวมกัน
- มนุษยสังคมฯ
- จิตวิทยาพัฒนาการ
- แนวโนมฯ
- การสอนฯ
- ป.จิตฯ
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- การสรางเสริมฯ
- การพยาบาลครอบครัวฯ 1
- การพยาบาลครอบครัวฯ 2
- การศึกษาอิสระ
- มนุษยกับการอยูร วมกัน
- มนุษยสังคม
- แนวโนมฯ
- ป.ครอบครัวฯ 1
- ป.ครอบครัวฯ 2
- ป.สรางเสริมฯ

8

รวม 332.5 ชม.
= 8.31

6
4.5
16
18
21
2
9
12
11
15
6
6
6
15
18
24
9
-

210
140
70
70

- หลักการฯ
- ป.หลักการฯ
- ป.บุคคลฯ 1

23
-

140
87.5

รวม 374.5 ชม.
= 9.36

รวม 364 ชม.
= 9.1
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ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 2
- บุคคลฯ 3
- มโนติ ทฤษฎีฯ
- บริหารการพยาบาล
- บุคคลฯ 1
- แนวโนมฯ
- เภสัชวิทยา
- การศึกษาอิสระ
- วิจัยทางการพยาบาล

18
18
9
8
18
9
15
3
15
11

-

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

33

นางสาวชุติมา มาตยมูล

- หลักการฯ
- ประเมินภาวะสุขภาพ
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- ป.หลักการฯ
- ป.บุคคล 1
- ป.บุคคล 3
- เภสัชวิทยา
- บุคคล 3
- บุคคลฯ 1

23
6
11
15
3
9
3

140
87.5
105
-

รวม 399 ชม.
= 9.98

34

นางศิราณี ศรีหาภาค

-

15
122
18
-

140
140
70

รวม 395 ชม.
= 9.8

35

นางเยาวลักษณ มัคคะนอย

- ป.มารดา 1
- ป.มารดา 2
- มารดา 1
- มารดา 2

15
9

213.5
122.5
-

รวม 366 ชม.
= 9.15

การสรางเสริมฯ
ป.สรางเสริมฯ
การพยาบาลครอบครัวฯ 1
ป.ครอบครัวฯ 1
การพยาบาลครอบครัวฯ 2
ป.ครอบครัวฯ 2
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36

37

38

ชื่อ-สกุล

นางนวลละออง ทองโคตร

นางสุพัตรา กองเพชร

นางสาวจุรี แสนสุข

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

- พลวัตกลุมฯ

6

-

- การพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต
- การสื่อสารฯ
- มนุษยกับการอยูรวมกัน
- มนุษยสังคมฯ
- การสอนฯ
- พลวัตกลุม
- ป.จิตฯ
- พัฒนากระบวนการคิดฯ
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ

12

-

16
18
21
9
4.5
15
11
15

210
-

- การพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต
- ทักษะชีวิต
- พลวัตกลุม
- การสื่อสารฯ
- มนุษยสังคมฯ
- มนุษยกับการอยูรวมกัน
- พัฒนากระบวนการคิดฯ
- การสอนฯ
- ป.จิตฯ
- จิตวิทยาพัฒนาการ
- การพัฒนาบุคลิกภาพฯ
- พลานามัย

7

-

6
4.5
16
21
15
15
9
2
9
14

210
-

- การศึกษาอิสระ
- ป.บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 3

15
9
9
-

87.5
105

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

รวม 331.5 ชม.
= 8.29

รวม 328.5 ชม.
= 8.21

รวม 398.5 ชม.
= 9.96
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ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

- การประเมินฯ
- มนุษยสังคมฯ
- ป.หลักการฯ

18
15
-

140

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

39

นางสุขมาศ ปจจมนตรี

- แนวโนมฯ
- บริหารการพยาบาล
- ป.บุคคลฯ 1
- ป.หลักการฯ
- บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 3
- หลักการฯ
- มโนมติ ทฤษฎีฯ
- การประเมินฯ
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- เภสัชวิทยา
- อังกฤษฯ เชิงวิชาการ

6
15
9
9
23
8
18
11
15
3
7

87.5
70
105
-

รวม 386.5 ชม.
= 9.66

40

นางสาวอริณรดา ลาดลา

- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 2
- บุคคลฯ 1
- ป.หลักการฯ
- ป.บุคคลฯ 1
- ป.บุคคลฯ 3
- เภสัชวิทยา
- หลักการฯ

11
15
18
18
9
3
-

70
87.5
105
23

รวม 359.5 ชม.
= 8.995

41

นางณัฏฐธิดา พิมพกมลวัต

- การพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต
- ทักษะชีวิต
- ป.จิตฯ

8

-

รวม 239 ชม.
= 5.98

12
-

210

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

- การสอนฯ
- หลักการฯ
- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 1
- ป.บุคคลฯ 3
- เภสัชวิทยา
- บุคคลฯ 1

9
23
16
15
3
9

87.5
245
-

15
9.5
6

248.5
87.5
-

รวม 366.5 ชม.
= 9.16

42

นายวชิรศักดิ์ อภิพัฒฐกานต

43

นางสุธิดา สิงหศิริเจริญกุล

-

44

นางสาวสรัญญา
เปลงกระโทก

- บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 2
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 2
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- หลักการฯ
- การประเมินฯ
- มโนมติ ทฤษฎีฯ

12
24
12
11
15
25
27
10

245
-

รวม 381 ชม.
= 9.53

45

นางสาวธิติพร เกียรติกังวาน

- หลักการฯ
- ป.บุคคลฯ 1
- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 3
- มโนมติ ทฤษฎีฯ
- บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 2

28
18
9
8
12
21

105
157.5
-

รวม 387.5 ชม.
= 9.69

มารดา 1
มารดา 2
ป.มารดา 1
ป.มารดา 2
พลวัตกลุมฯ

รวม 398.5 ชม.
= 9.96

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

- เภสัชวิทยา
- การศึกษาอิสระ
- วิจัยทางการพยาบาล

3
15
11

-

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

46

นายศักดิ์ขรินทร นรสาร

- มโนมติ ทฤษฎีฯ
- หลักการฯ
- ป.หลักการฯ
- ป.บุคคลฯ 3
- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 2
- บุคคลฯ 3
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- อังกฤษฯ เชิงวิชาการ
- เภสัชวิทยา
- บุคคลฯ 1
- ป.บุคคลฯ 1

8
29
18
18
9
11
15
17
3
9
-

140
52.5
70

รวม 399.5 ชม.
= 9.99

47

นางสาวทิพยรัตน
อุดเมืองเพีย

- มารดา 1
- มารดา 2
- ป.มารดา 1
- ป.มารดา 2
- อังกฤษฯ เชิงวิชาการ
- จิตวิทยาพัฒนาการ
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- วิจัยทางการพยาบาล
- การศึกษาอิสระ
- ทักษะชีวิต
- พลวัตกลุมฯ
- นโนมติ ทฤษฎีฯ
- พัฒนากระบวนการคิดฯ

16.5
9
7
8
4
11
15
10
6
2
15

213.5
70
-

รวม 387 ชม.
= 9.68

48

นางสาวสุรัสวดี พนมแกน

-

6
6
21
23
3
-

315

รวม 400 ชม.
= 10

บุคคลฯ 2
มโนมติ ทฤษฎีฯ
ประเมินฯ
หลักการฯ
บุคคลฯ 1
ป.บุคคล 2

หมายเหตุ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

วิชาที่สอน/ภาคการศึกษา

จํานวนชั่วโมง
ตลอดป
ทฤษฎี ปฏิบัติ/
ทดลอง

- การศึกษาอิสระ
- วิจัยทางการพยาบาล

15
11

-

จํานวนหนวย
ชั่วโมงเฉลี่ย/
สัปดาห/
ปการศึกษา

49

นางเสาวลักษณ พลดี

- บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 3
- ป.บุคคลฯ 2
- การประเมินฯ
- หลักการฯ
- ป.บุคคลฯ 1
- บุคคลฯ 2
- เภสัชวิทยา
- มโนมติ ทฤษฎีฯ

11
9
21
23
18
3
8

210
87.5
-

รวม 390.5 ชม.
= 9.76

50

นางสาวทิพวรรณ กรงทอง

- มารดา 1
- มารดา 2
- ป.มารดา 1
- ป.มารดา 2
- พลวัตกลุมฯ
- พัฒนากระบวนการคิดฯ

14
8
6
15

206.5
140
-

รวม 389.5 ชม.
= 9.74

51

นางสาวพลอยลดา ศรีหานู

- หลักการฯ
- ป.หลักการฯ
- การประเมินฯ
- บุคคลฯ 3
- บุคคลฯ 2
- ป.บุคคลฯ 2
- บุคคลฯ 1

23
19.5
9
21
9

140
175
-

รวม 396.5 ชม.
= 9.91

4. การพัฒนาอาจารย

หมายเหตุ
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4.1 จํานวนอาจารยใหมที่ไดรับการเตรียมความพรอม
ตารางที่ 25 จํานวนอาจารยใหมที่ไดรับการเตรียมความพรอม 3 ป ยอนหลัง
ปการศึกษา
จํานวน (คน)
2553
10
2554
8
2555
8
4.2 วิธีการเตรียมความพรอมสําหรับอาจารยใหม
เมื่อมีบุคคลซึ่งไดผานการสรรหาและการคัดเลือกมาเรียบรอยแลว กอนปฏิบัติงานในตําแหนงที่
ขอบรรจุ วิทยาลัยไดจัดใหบุคคลนั้นเขารับการอบรมปฐมนิเทศ และทดลองงานกอนประจําการหรือกอนเขา
ทํางาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรใหมเหลานั้นมีความรู ความเขาใจในนโยบายหนาที่ของวิทยาลัยและ
เขาใจงานที่จะปฏิบัติในบทบาทอยางแทจริง สามารถปฏิบัติงานไดอย างมีประสิทธิภาพเมื่อไดรับ การบรรจุ
แตงตั้ง รวมทั้งเกิดความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีตอวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในที่เปนอาจารยใหมจําแนกเปน 3 กรณี
กรณีที่ 1 เปนผูมาปฏิบัติงานใหมที่ยังไมมีประสบการณปฏิบัติงาน
กรณีที่ 2 เปนผูมาปฏิบัติงานใหมที่มีประสบการณดานการปฏิบัติการพยาบาลอยางนอย 1 ป
กรณีที่ 3 เปนผูมาปฏิบัติงานใหมที่มีประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนดานการพยาบาลอยาง
นอย 1 ป
สรุปเปนผังการดําเนินงานไดดังนี้
การปฐมนิเทศอาจารยใหม
กรณีที่ 1 เปนผูมาปฏิบัติงานใหมที่ยังไมมีประสบการณปฏิบัติงาน
อาจารยใหมรายงานตัว
งานพัฒนาบุคลากร ฝายบริหาร
แนะนําบุคลากร และสถานที่
อาจารยใหมรวมกับงานพัฒนาบุคลากร
วางแผนการปฐมนิเทศและการพัฒนา
รับปฐมนิเทศตามตาราง
ปฐมนิเทศขาราชการใหม

119

หมายเหตุ - ระยะเวลาสิ้นสุดการปฐมนิเทศ 1 ป
- กรณีอาจารยใหมไมผานการประเมินผล ใหพัฒนาตอเปนเวลา 3 เดือน และประเมินผลอีกครั้ง
ซึ่ง ถาไมผานการประเมินผลอีกครั้ง วิทยาลัยฯ จะไมพิจารณารับบรรจุ

กรณีที่ 2 เปนผูมาปฏิบัติงานใหมที่มีประสบการณดานการปฏิบัติการพยาบาลอยางนอย 1 ป

อาจารยใหมรายงานตัว
งานพัฒนาบุคลากร ฝายบริหาร
แนะนําบุคลากร และสถานที่
อาจารยใหมรวมกับงานพัฒนาบุคลากร
วางแผนการปฐมนิเทศและการพัฒนา

120

หมายเหตุ - ระยะเวลาสิ้นสุดการปฐมนิเทศ 6 เดือน
- กรณีอาจารยใหมไมผานการประเมินผล ใหพัฒนาตอเปนเวลา 3 เดือน และประเมินผลอีกครั้ง
ซึ่งถาไมผานการประเมินผลอีกครั้ง วิทยาลัยฯ จะไมพิจารณารับบรรจุ

กรณีที่ 3 เปนผูมาปฏิบัติงานใหมที่มีประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนดานการพยาบาล
อยางนอย 1 ป
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อาจารยใหมรายงานตัว
งานพัฒนาบุคลากร ฝายบริหาร
แนะนําบุคลากร และสถานที่
อาจารยใหมรวมกับงานพัฒนาบุคลากรภายใน
วางแผนการปฐมนิเทศและการพัฒนา

รับปฐมนิเทศตามตาราง
เลือกลงกลุมวิชา
สังเกตและฝกการจัดการเรียนการสอนคูกับ
อาจารยพี่เลี้ยงในแตละกลุมวิชา 2 สัปดาห
ประเมินผล

ผาน

ไมผาน

หมายเหตุ - ระยะเวลาสิ้นสุดการปฐมนิเทศ 2 สัปดาห
- กรณีอาจารยใหมไมผานการประเมินผล ใหพัฒนาตอเปนเวลา 2 สัปดาห และประเมินผล
อีกครั้ง ซึ่งถาไมผานการประเมินผลอีกครั้ง วิทยาลัยฯ จะไมพิจารณารับบรรจุ

122

4.3

แผนการพัฒนาอาจารย ลวงหนา 3 ป
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแผนการพัฒ นาอาจารยดานการศึก ษาตอในและตางประเทศรวมทั้ง
แผนการประชุม อบรม สัมมนา และการศึกษาดูง านในและตางประเทศ ตามแผนงานพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ดังนี้
ตารางที่ 26 แผนการพัฒนาอาจารยลวงหนา 3 ป (ปงบประมาณ 2556 – 2558)
จํานวนคน / ปงบประมาณ
ลํา
2556
2557
2558
แผนพัฒนาอาจารย
ดับ
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ

1.

2.

การศึกษาตอ
- ปริญญาโท
2
- ปริญญาเอก
1
การประชุม/อบรม
ดานบริหาร
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง
1
- หลักสูตรผูบริหารระดับกลาง
1
- หลักสูตรผูบริหารระดับตน
1
- การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหาร
25
ดานวิชาชีพเฉพาะ
- การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิต 1
และจิตเวช (ระยะสั้น 4 เดือน)
- การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผูสูง อายุ 1
(ระยะสั้น 4 เดือน)
- การพยาบาลผูปวยวิกฤติ (4 เดือน)
2
- การพยาบาลเฉพาะทางการผดุงครรภ (4 เดือน) 1
- การสอนการพยาบาลในคลินิก (4 เดือน)
2
- การพยาบาลตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ทุกคน
ดานวิชาการ

1

2
1

1

2
1

1

-

1
1
1
25

-

1
1
1
25

-

-

1

-

1

-

1

1

2
1
2
ทุกคน

2
1
2
ทุกคน
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ลํา
ดับ

3.
4.

แผนพัฒนาอาจารย
- ประชุมอบรมรวมกับองคกรวิชาชีพ
- ความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ (ระยะสั้น
1 เดือน)
- ความรู แ ละทั ก ษะด า นวิ จั ย และผลิ ต ผลงาน
วิชาการ
- ความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอน
- ความรูและทักษะดานการใหคําปรึกษา
- ความรู แ ละทั ก ษะด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
- ความรู แ ละทั ก ษะด า นการนํ า เสนอผลงาน
วิชาการ
- ความรูและทักษะดานการทํางานเปนทีม
ดานคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ
การศึกษาดูงาน
- ดานวิชาการ
- ดานบริหาร

จํานวนคน / ปงบประมาณ
2556
2557
2558
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ

ทุกคน
2

-

ทุกคน
2

-

ทุกคน
2

-

15

-

15

-

15

-

ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน

-

ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน

-

ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน

-

4

-

4

-

4

-

ทุกคน
ทุกคน

-

ทุกคน
ทุกคน

-

ทุกคน
ทุกคน

-

ทุกคน
ทุกคน

1
1

ทุกคน
ทุกคน

1
1

ทุกคน
ทุกคน

1
1

4.4 อาจารยที่ไดรับการพัฒนาตามแผนยอนหลัง 3 ป
ตารางที่ 27 จํานวนและรอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนาตามแผนยอนหลัง 3 ป
(ปงบประมาณ 2553–2555)
จํานวนคน / ปงบประมาณ
ลํา
2553
2554
2555
แผนพัฒนาอาจารย
ดับ
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ
1. การศึกษาตอ
- ปริญญาโท
2
4
- ปริญญาเอก
1
1
1
2. การประชุม/อบรม
ดานบริหาร
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ลํา
ดับ

แผนพัฒนาอาจารย

จํานวนคน / ปงบประมาณ
2553
2554
2555
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ
1
1
1
1
1
1
-

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง
- หลักสูตรผูบริหารระดับกลาง
- หลักสูตรผูบริหารระดับตน
- การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหาร
ดานวิชาชีพเฉพาะ
- การพยาบาลชุมชน– การสาธารณสุข
9
- การพยาบาลผูสูงอายุ
2
- การพยาบาลสุขภาพจิต – การใหคําปรึกษา
8
- การพยาบาลเด็ก
8
- การพยาบาลผูใหญ
12
- การพยาบาลสูติศาสตร – ครอบครัว
10
- การบริหารการพยาบาล
6
ดานวิชาการ
- การสอนการพยาบาลคลินิก (4 เดือน)
6
- ความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ
55
- ความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษระยะสั้น 1
1
เดือน
- ความรูและทักษะดานวิจัยและผลิตผลงาน
55
วิชาการ
- ความรูและทักษะดานการจัดการเรียน การสอน 55
- ความรูและทักษะดานการใหคําปรึกษา
55
- ความรูและทักษะดานการควบคุมภายใน / การ ทุกคน
ประกันคุณภาพการศึกษา
- ความรูและทักษะดานการเผยแพร / นําเสนอ
55
ผลงานวิชาการ
ดานวิชาการ
- ความรูและทักษะดานการเผยแพร / นําเสนอ
55
ผลงานวิชาการ
- ความรูและทักษะดานการทํางานเปนทีม
55

-

9
2
10
6
11.5
10.5
5

-

10
4
10
7
13
9
4

-

-

3
20
2

-

62
3

-

-

58

-

62

-

-

58
58
ทุกคน

-

62
62
ทุกคน

-

-

58

-

62

-

-

58

-

62

-

-

58

-

62

-
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ลํา
ดับ

3.
4.

แผนพัฒนาอาจารย
- ความรูและทักษะการเปนวิทยากร / วิทยากร
พี่เลี้ยง
- ความรูและทักษะทางเทคโนโลยี
- การบริหารจัดการความรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ
การศึกษาดูงาน
ดานวิชาการ
ดานบริหาร

จํานวนคน / ปงบประมาณ
2553
2554
2555
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ
55
ทุกคน

-

58
ทุกคน

-

62
ทุกคน

-

ทุกคน
ทุกคน

1
1

20
3

2
1

20
2

1
1
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สวนที่ 4
นักศึกษาและบัณฑิต
1. นักศึกษา
1.1 จํานวนรับนักศึกษาลวงหนา อยางนอย 3 ป
ตารางที่ 28 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2555 – 2558
ชั้นป
ปการศึกษา
2555
2556
ป 1
113
110
ป 2
136
113
ป 3
128
136
ป 4
80
128
รวม
457
487

2557
100
110
113
136
459

2558
100
100
110
113
423

1.2 ระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะแนว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดดําเนินการระบบอาจารยที่ปรึกษาในรูปแบบ
นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน เพื่อทําหนาที่ใหการดูแล แนะนํา ตลอดจนใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใน
ทุกๆ ดาน ในแตละครอบครัว ประกอบไปดวย อาจารย เจาหนาที่ ผูสูงอายุในชุมชน และนักศึกษาทุกชั้นป
โดยยึดหลักการดูแลแบบเอื้ออาทร และมีจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย มีกิจกกรมที่ทํารวมกันสอด
รับกับปฏิทินกิจกรรมประจําป มีการเตรียมอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดการอบรมการใหคําปรึกษาแกอาจารย
ทุกคนอยางตอเนื่องทุกป จัดสรรอาจารยที่ปรึกษาแตละครอบครัว ในอัตราสวนไมเกิน 1 : 8 ทั้งนี้นักศึกษา
ใหมจะถูกจัดสรรใหอาจารยที่ปรึกษาตามอัตราสวนของนักศึกษาใหมตอจํานวนอาจารยที่ปรึกษาและดูแล
นักศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
นอกจากนี้นักศึกษาทุกชั้นปจะมีอาจารยประจําชั้น อยางนอยชั้นปละ 2 คน เปนที่ปรึกษา
ตลอดหลักสูตร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําชั้น
ในสวนเรื่องการเรียนการสอนวิชาตางๆ จะมีอาจารยผูรับผิดชอบวิชา อาจารยนิเทศ และ
อาจารยประจําภาควิชา เปนผูใหคําปรึกษาทุกรายวิชา
การแนะแนวการศึกษา
ก. การแนะแนวการรับเขาศึกษาในวิทยาลัยฯ
การประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลแนะแนวทางการศึกษาแกผูที่จะเขาศึกษาใน
วิทยาลัยฯ งานแนะแนว ใหคําปรึกษาและทุนการศึกษาจะเปนวิทยากรใหกับหนวยงาน โรงเรียน ที่แสดง
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ความจํานงมา หรือนักศึกษารวมกับอาจารยจะมีโครงการเผยแพรขอมูลดังกลาวแกโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดขอนแกน เลย สกลนคร ไดจัดสงเอกสารเผยแพรการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรตางๆ
ของกระทรวงไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษารวมถึงการแสดงนิทรรศการกับองคกรตางๆในการเผยแพรขอมูล
แนะแนวทางการศึกษา
ข. การเตรียมผูสําเร็จการศึกษาเพื่อใหไดงานทํา
นัก ศึ ก ษาของวิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก น ที่ จ ะสํ าเร็ จ การศึ ก ษาในป
การศึกษา 2554 เปนนักศึกษาที่ไมไดรับทุนของกระทรวงสาธารณสุข จะไดรับการแนะแนวเกี่ยวกับการ
สมัครเขาทํางานในโรงพยาบาล ทั้งสถานบริการของรัฐ และเอกชน สิทธิและสวัสดิการตาง ๆ โดยการติด
ประชาสัมพันธผานทางกระดานประชาสัมพันธ อีกทั้งยังมีการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาและ
เขาสูการประกอบอาชีพ ภายใตโครงการพัฒนาบัณฑิตและอัตลักษณของบัณฑิต : กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูวิชาชีพ (ปจฉิมนิเทศ)
1.3 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม การดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา
ตารางที่ 28 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาปการศึกษา 2555
แผนงาน
โครงการ / กิจกรรม
1. วิชาการ
- สัปดาหพัฒนาวิชาการและ IT

2. บําเพ็ญประโยชน /
บริการสังคม

- กิจกรรมพัฒนาวิชาการและ IT
รวมกับชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาฯ
- รวมประชุมวิชาการของเครือขายฯ
องคกรนักศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สบช. และ
มข., มมส.
- รวมนําเสนอผลงานวิชาการในเวที
ของนักศึกษาทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
- Big Cleaning เตรียมหอพักและ
สิ่งแวดลอมเพือ่ เอื้อตอการเรียนรู
- จัดบอรดประชาสัมพันธขาวสารใต
หอพัก
- จัดเวรประชาสัมพันธเสียงตามสาย
- จัดบริการรานคาสโมสรนักศึกษา
- โครงการสัปดาหอนุรักษและพัฒนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- ชมรมวิชาการ
- ชมรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
- สโมสรนักศึกษาฯ
- งานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

หมายเหตุ
ตามปฏิทินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ในศูนยการเรียนรู
“เขาใจ เขาถึง
พัฒนา” ระบบ
ครอบครัวเสมือน
(Moral Area)
ประจําปการศึกษา
2555

-

ชมรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม

- สโมสรนักศึกษา
- งานปกครองฯ
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แผนงาน

โครงการ / กิจกรรม
สิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัยฯ
- กิจกรรมสวนสวยดวยมือเรา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- กิจกรรม Earthy day, กิจกรรมบาน
นาอยู
- กิจกรรมอาหารสะอาดรสชาติอรอย
3. กีฬาและนันทนาการ - กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบและสันทนา
การ “กานของเกม ครั้งที่ 15”
- กีฬาประเพณีเครือขาย 5
สถาบันการศึกษาพยาบาลและ
สาธารณสุข จังหวัดขอนแกน
- กิจกรรมกีฬาเครือขาย Nec Net

- ชมรมกีฬาและสงเสริม
สุขภาพ
- ชมรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
- สโมสรนักศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
- ชมรมสงเสริมคุณธรรม

4. สงเสริมและอนุรักษ - กิจกรรมวันไหวครู มอบแถบ/เข็ม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เลือ่ นชั้น / มอบทุนการศึกษา ป
จริยธรรม
การศึกษา 2555
- ชมรมสงเสริมศิลปะและ
- กิจกรรมวันสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วัฒนธรรม
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
- สโมสรนักศึกษา
เขาพรรษา
- งานทํานุบํารุง
- กิจกรรมสัปดาหกตัญุตา,
ศิลปวัฒนธรรม
วันแมแหงชาติ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- ประเพณีวันขึ้นปใหม
- ประเพณีวันสงกรานต
- กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย
5. การพัฒนาศักยภาพ - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
- งานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูการ นักศึกษา
- สโมสรนักศึกษา
เรียนรูฯ เตรียมนักศึกษาเขาสูระบบ
ครอบครัวของศูนยการเรียนรูฯ,

หมายเหตุ
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แผนงาน

1.4

โครงการ / กิจกรรม
- กิจกรรมรับนองใหม Walk Rally,
Freshy Night
- กิจกรรมการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
ประชุม สัมมนาสโมสรนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมสูวิชาชีพฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระบบการประเมินและติดตามผลแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ฝายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดมีการดําเนินงานดาน
การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังตอไปนี้
1.4.1 ขั้นวางแผน
1) การประเมินผลโครงการขององคกรนักศึกษา
(1) ประชุมอาจารยฝายกิจการนักศึกษาและองคกรนักศึกษา เพื่อกําหนด
รูป แบบการประเมินผลขององคก รนัก ศึ ก ษา โดยกํ าหนดให องค ก รนั ก ศึก ษาแตล ะองค ก รไดทํา การ
ประเมินผลการปฏิบัติโครงการโดยใชรูปแบบที่หลากหลาย เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต การสัมภาษณ
การถอดบทเรียน เปนตน และกําหนดใหกรรมการของแตละโครงการจะตองมีการประชุมเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานภายใน 2 สัปดาห หลัง จากเสร็จสิ้นโครงการและจัดทําเปนลายลักษณอัก ษร (บทสรุป
สําหรับผูบริหาร) รายงานรองกิจการนักศึกษาภายใน 4 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
(2) ประชาสัมพันธใหนักศึกษาที่เกี่ยวของไดรับทราบ
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมนักศึกษา
กํ า หนดให ค ณะกรรมการงานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและจัดทําเปนรูปเลม หรือถอดบทเรียน สงรองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา เพื่อใชเปน
ประโยชนในการวางแผนพัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบตอไป
1.4.2 ขั้นดําเนินงาน
1) การประเมินผลองคกรนักศึก ษา ฝายกิจการนักศึกษา ไดจัดใหมีการนิเทศ
ติดตามการประชุมประเมินผล และการจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยอาจารยฝายกิจการนักศึกษา และ
หัวหนางานตาง ๆ ในฝายกิจการนักศึกษา และรองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา
2) การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไดดําเนินการประเมินผลและ
จัดทําเปนรูปเลม หรือถอดบทเรียน เพื่อเสนอรองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษาทุกกิจกรรม
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1.4.3 ขั้นประเมินผล
ฝายกิจการนักศึกษา ไดทําการประชุมคณาจารยของฝายกิจการนักศึกษาทุกครั้งกอน
การดําเนินการตามปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อทําความเขาใจรวมกัน มอบหมายงานอยางเปนระบบ
และทําการประชุมรวมกับองคกรนักศึกษา เพื่อประเมินผลการสรุปและติดตามการปฏิบัติโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม ทุกสิ้นปงบประมาณ เพื่อตรวจสอบผลผลการดําเนินงานตามแผนงานฝายกิจการนักศึกษา และวาง
แผนพัฒนางานในปงบประมาณถัดไป
1.5 องคกร กิจกรรม และชมรมของนักศึกษา
วิทยาลัยฯ มีฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบดวย 5 กลุมงาน ไดแก งานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานปกครอง สวัสดิการ ศิษยเกาและองคกรวิชาชีพ งานทุน แนะ
แนวและการใหคําปรึกษา และงานนวัตกรรม ซึ่งดําเนินงานรวมกันนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ใหมีความรู ความสามารถ และมี
คุณธรรมจริย ธรรม มีคุณลั ก ษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุ ดมศึก ษา (TQF) อัตลัก ษณของ
วิท ยาลัยฯ และสถาบันพระบรมราชชนก โดยฝายกิจ การนักศึก ษาไดมีก ารดําเนินการรวมกับ สโมสร
นักศึกษาและชมรมตางๆ ซึ่งในแตละชมรมจะมีอาจารยที่ปรึกษาชมรมเปนที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรม
การไดมาของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯไดจัดกิจกรรมสงเสริมการมีประชาธิปไตย ความเปนผูนําและการ
กลาแสดงออก โดยจัดใหมีการสมัครเปนตัวแทนนักศึกษา การมีการเลือกตั้ง การสัมมนางาน กิจกรรม
นักศึกษาเพื่อสงงานและจัดทําแผนงานประจําปทุกป ซึ่งเมื่อมีการเลือกตั้งเรียบรอยแลวผูไดรับเลือกตอง
ดําเนินการจัดระบบการบริหารงานภายในองคกรนักศึกษา และมีการลงนามแตงตั้งโดยผูบริหารสูงสุดของ
องคกร เพื่อใหทําหนาที่ตามบริบทขององคกรนักศึกษา โดยแตละปการศึกษาองคกรนักศึกษามีคูมือการ
ดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคกร ซึ่งมีทิศทางที่สอดรับกับนโยบาย
ของวิทยาลัยฯ ฝายกิจการนักศึกษา และมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น ภายใตสโมสรนักศึกษา ซึ่งจะปรากฏใหเห็นใน
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทุกป และคูมือการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2. บัณฑิต
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2.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษายอนหลัง 3 ป
ตารางที่ 30 รอยละผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ป
การศึกษา
ที่เขา

รุน

จํานวนแรกรับ

สําเร็จการศึกษา

ความสูญเสียทางการศึกษา

พักการ ลาออก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม รอยละ เรียน
หญิง

หญิง

รวม
จํานวน รอยละ

2549

10

11

44

55

11

44

55

100

0

0

0

0

2550

11

12

115 126

12

113

124

98.41

1

1

1

0.79

2551

12

8

109 117

8

109

117

100

0

0

0

0

เฉลี่ย

99.47

2.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพและมีงานทําหรือศึกษาตอ
ภายในปแรก
ตารางที่ 31 รอยละนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่สอบผานทั้งหมด
จํานวนนักศึกษาที่
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ รอยละนักศึกษาที่สําเร็จ รอยละนักศึกษาที่สําเร็จ
ปการ
สําเร็จการศึกษา การศึกษาที่สอบรับใบอนุญาตฯ การศึกษาที่สอบรับ การศึกษามีงานทําภายใน
ศึกษา
ทั้งหมด
ผาน 8 รายวิชาครั้งแรก ใบอนุญาตผาน 8 รายวิชา
ปแรก
100
2552
55
29
52.73
100
2553
124
62
50.00
100
2554
116
64
55.17
100
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (2552 - 2554)
52.63

การติดตามผูสําเร็จการศึกษา
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เพื่อใหทราบวาผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรใน
ดานตางๆ หรือไม วิทยาลัยฯ ไดมีการติดตามผูสําเร็จการศึกษามาโดยตลอด ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนสถานที่
ปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา โดยอาจารยวิทยาลัยพยาบาล รวมทั้งการติดตามผูสําเร็จการศึกษาโดยใช
แบบประเมินบุคลิก ทัศนคติตองานและวิชาชีพ และความสามารถในการปฏิบัติงานดานวิชาการ ดานการ
บริการ และดานการบริหาร ซึ่งสอบถามจากผูสําเร็จการศึกษา ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชาของ
ผูสําเร็จการศึกษา

สวนที่ 5
ปจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษา
1. อาคารสถานที่
1.1 อาคารเรียน และหองเรียน
1.1.1 พื้นที่ใชสอยของอาคารเรียน หองประชุม และหองปฏิบัติการทั้งหมด
ตารางที่ 32 อาคารเรียน หองเรียน และหองปฏิบัติการ
พื้นที่ ความจุ จํานวน
ประเภทหอง
หมายเหตุ
(ม2)
(คน)
(หอง)
อาคารเรียน A (710 x 3)
2,130
ชั้น 1 หองประชุม (A101)
112
50
1
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ, ไมโครโฟน,เครื่อง
เสียง,Visualizer, LCD projector ,
จอภาพ, คอมพิวเตอร
หองโสต (A102)
56
1
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ, ชุดควบคุมระบบไฟ,
เครื่องขยายเสียง , คอมพิวเตอร โนตบุค ,
เครื่องพิมพเลเซอร, เครื่องพิมพสีอิงคเจ็ต,
พัดลม, โทรศัพท
หองนวัตกรรม (A103)
1
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ, คอมพิวเตอร,
เครื่องพิมพเลเซอร, ตูเย็น, โทรศัพท
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ประเภทหอง
หองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
(A103)

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
(A104)

พื้นที่
(ม2)
24

ความจุ
(คน)
-

84

50

ชั้น 2 หองพักอาจารย (เอ 201)

จํานวน
หมายเหตุ
(หอง)
1
อุปกรณภายในหอง
Router, Server, เครื่ องฉายภาพข า ม
ศีรษะ, คอมพิวเตอร , โทรศัพท
1

1

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
(A202)

140

50

1

หองปฏิบัติการหลักการพยาบาล
(A203)

112

100

1

ชั้น 3 หองเรียนตางระดับ
(A301)

112

80

1

หองเรียน (A302 และ A303)

112

50
( 120)

2
(1)

อาคารเรียน B
ชั้น 1 หองแนะแนว (B101)

2,130
56

-

1

56

-

2

หองพัสดุ และหองสมาคมศิษยเกา

อุปกรณภายในหอง
เครื่ อ งปรั บ อากาศ,Visualizer, LCD
Projector, คอมพิวเตอร, โทรศัพท
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ, คอมพิวเตอร,โทรศัพท,
เครื่องพิมพเลเซอร, พัดลม, ตูเย็น,
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม เครื่องขยาย
เสียง ทีวี
อุปกรณภายในหอง
เครื่อ งปรับ อากาศ, พั ดลม เครื่อ งขยาย
เสียง ไมโครโฟน ทีวี โทรศัพท
อุปกรณภายในหอง
คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร Visualizer
เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน
เครื่องปรับอากาศ พัดลม จอรับภาพ
เครื่องเสียงและลําโพง
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม ไมโครโฟน
เครื่องขยายเสียง และลําโพงคอมพิวเตอร
จอรับภาพ โปรเจคเตอร Visualizer
อุปกรณภายในหอง
วิทยุเทป โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ พัด
ลม คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร
ตูเย็น, โทรศัพท
อุปกรณภายในหอง
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ประเภทหอง

พื้นที่
(ม2)

ความจุ
(คน)

จํานวน
(หอง)

(B102)

หมายเหตุ
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, โทรศัพท

หองสมุด

224

60

1

ชั้น 2 หองเรียน (B201)

172

130

1

หองเรียน (B202)

172

130

1

ชั้น 3 หองเรียนตางระดับ
(B301)

112

80

1

อุปกรณภายในหอง
ชั้นเหล็กวางหนังสือ, เครื่องปรับอากาศ,
พัดลม, คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพเลเซอร
,โทรศัพท
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ,พัดลม,คอมพิวเตอร,
ไมโครโฟน,เครื่องขยายเสียงและลําโพง,
โทรทัศน, จอรับภาพ, Visualizer, LCD
Projector,
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ,พัดลม,คอมพิวเตอร,
ไมโครโฟน,เครื่องขยายเสียงและลําโพง
โทรทัศน, จอรับภาพ, Visualizer, LCD
Projector,
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, คอมพิวเตอร,
โปรเจคเตอร, Visualizer, เครื่องขยาย
เสียง, ไมโครโฟน, จอรับภาพ, ลําโพง

1.2 หองทํางาน
ตารางที่ 33 หองพักอาจารย
ประเภทหอง

พื้นที่
(ม2)

ความจุ จํานวน
(คน) (หอง)

อาคารอํานวยการ
ชั้น 1 หองการเงิน

45

4

1

หองรับรอง
หองธุรการ

36
90

15
10

1
1

อุปกรณภายในหอง
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ,คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ
เลเซอร, พัดลม,โทรศัพท
เครื่องปรับอากาศ, ตูเย็น ,พัดลม
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, คอมพิวเตอร,
เครื่องพิมพเลเซอร, เครื่องถายเอกสาร,
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ประเภทหอง
หองบริหาร

พื้นที่
(ม2)

ความจุ จํานวน
(คน) (หอง)

90

6

1

หองผูอํานวยการ
หองประชุมบริหาร

38.75
45

1
15

1
1

หองพักอาจารย 1

70.75

10

1

หองพักอาจารย 2

72

10

1

หองพักอาจารย 3

108

10

1

หองประชุมดอกปบ

36

15

1

หองวัดและประเมินผล

32

2

1

384

300

หองควบคุมไฟ (เทคนิคบริการ)

14

2

1

หองพักวิทยากร

18

6

1

ชั้น 2

ชั้น 3 หองประชุม

1.3 หอพักนักศึกษา
ตารางที่ 34 หอพักนักศึกษา

อุปกรณภายในหอง
เครื่องรับโทรสาร, โทรศัพท
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, คอมพิวเตอร,
เครื่องพิมพเลเซอร, โทรศัพท
เครื่องปรับอากาศ, คอมพิวเตอร, พัดลม
เครื่องปรับอากาศ, เครื่องขยายเสียง,
Projector, ไมโครโฟนสําหรับหองประชุม
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, คอมพิวเตอร,
เครื่องพิมพเลเซอร,โทรศัพท
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, คอมพิวเตอร,
เครื่องพิมพเลเซอร, โทรศัพท
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, คอมพิวเตอร,
เครื่องพิมพเลเซอร, โทรศัพท
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, คอมพิวเตอร,
เครื่องพิมพเลเซอร, โทรศัพท
เครื่องปรับอากาศ, คอมพิวเตอรประมวลผล,
เครื่องพิมพเลเซอร, เครื่องตรวจขอสอบ,
เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล, โทรศัพท
อุปกรณภายในหอง
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, คอมพิวเตอร,
Visualizer, LCD Projector ไมโครโฟน ลําโพง
, โทรศัพท
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม,เครื่องขยายเสียง,
คอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ
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ประเภทหอง

พื้นที่
(ม2)

ความจุ
(คน)

1. หอพักนักศึกษาหลังใหม (ว.
ใหม )
หองนอน หลังใหม 5 ชัน้

จํานวน
(หอง)

55

หองสโมสรนักศึกษา

1

หองใตถุนหอพัก (ดูทีว)ี

1

หองเก็บอุปกรณเครื่องนอน
2. หอพักนักศึกษาหลังเกา (ว.
ใหม)
หองนอน 5 ชั้น
หองสโมสรนักศึกษา
หองอเนกประสงค
หองสวัสดิการนักศึกษา
ใตถุนหอพัก (ดูโทรทัศน)
หองเก็บเครื่องนอน
หองสหกรณ
ศูนยการเรียนรูฯ (อาคารเยี่ยม
ญาติ)
บริเวณเยี่ยมญาติ
ปอมยาม
โรงจอดรถยนต
โรงจอดรถจักรยานยนต
2. หอพัก (วพบ.เกา) ศอ.6
หองพักนักศึกษา 14 หองๆ

อุปกรณภายในหอง

อุปกรณภายในหอง
เตียงพรอมที่นอน, ตูเสื้อผา , โตะอาน
หนังสือพรอมเกาอี้ , ชั้นวางรองเทา ,
เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณภายในหอง
พัดลม, โตะประชุม, โทรศัพท
อุปกรณภายในหอง
พัดลม, โทรทัศน, ตูเย็น

1
55
57.15
115

20
40

1
1
1

31.50

20

1

16
17.50
216

4
154
135.75
2,150

1
1
1

2
10 คัน
150
14

อุปกรณภายในหอง
เตียงพรอมที่นอน, ตูเสื้อผา, โตะอาน
หนังสือพรอมเกาอี,้ ชั้นวางรองเทา
พัดลม, ตูเย็น, โทรศัพท
พัดลม
เครื่องปรับอากาศ, พัดลม
โทรทัศน, เครื่องทําน้ําเย็น, เครื่อง
กรองน้ํา

พัดลม, เครื่องกรองน้ํา, เครื่องทําน้ํา
เย็น และหองเก็บอุปกรณเครื่องดนตรี
ไทย
ศาลาเรือนไทย 4 หลัง
พัดลม ,โทรทัศน, โทรศัพท
เครื่องดับเพลิง, พัดลม
อุปกรณภายในหอง
เตียงพรอมที่นอน 118 ชุด
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ประเภทหอง

พื้นที่
(ม2)

ความจุ
(คน)

ละ 6 คน
หองพักรวม 2 หองๆ ละ 10
คน

จํานวน
(หอง)

อุปกรณภายในหอง
พัดลม, ทีวี, ชั้นวางรองเทา ตูเสื้อผา,
โตะอานหนังสือ

2

1.4 สถานที่ออกกําลังกาย
ตารางที่ 33 สถานที่ออกกําลังกาย
ประเภทหอง
สถานที่ออกกําลังกาย
สถานที่เลนเทเบิลเทนนิส
สถานที่เลนแบดมินตัน
สนามเปตอง
สนามตะกรอ
สนามบาสเก็ตบอล
สนามวอลเลยบอล
สนามฟุตบอล
ลูวิ่งออกกําลังกาย (รอบ
วิทยาลัยฯ )

พื้นที่
(ม2)
26,822.52
425
425
20
81.74
374.78
185
1,920
23,391

1.5 หองประชุมและโรงอาหาร
ตารางที่ 36 หองประชุมและโรงอาหาร
พื้นที่
ประเภทหอง
(ม2)
1. หอประชุม
1,130
หองอเนกประสงคโถงใหญ
425
หองชมรมพุทธ
36
ชั้นลอย
18

ความจุ

จํานวน
(หอง)

หมายเหตุ
ภายในหอประชุม
ภายในหอประชุม
พื้นที่หนาลานวัฒนธรรม
พื้นที่หนาลานวัฒนธรรม
พื้นที่หนาลานวัฒนธรรม
พื้นที่หนาลานวัฒนธรรม
พื้นที่หนาลานวัฒนธรรม
พื้นที่รอบวิทยาลัย

ความจุ

จํานวน
(หอง)

400
1
1

หมายเหตุ
อุปกรณภายในหอง
เครื่องขยายเสียง, ลําโพง, พัดลม
พัดลม, ลําโพง
โตะหมูบูชา
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ประเภทหอง
หองเก็บพัสดุที่ชํารุด
หองอเนกประสงค
หองปฏิบัติการโภชนบําบัด
ชมรมอนุรักษศิลปะ
หองเก็บอุปกรณยานพาหนะ
หองหลังเวที
- หองอุปกรณไฟฟา
- หองเก็บอุปกรณ ผาประดับ
- หองเก็บไวนิล
2.โรงอาหาร
หองอาหาร
หองอาหารเล็ก

พื้นที่
(ม2)
10.50
18.20
88
14

486

ความจุ

จํานวน
(หอง)

1
1
1

225

หมายเหตุ

พัดลม
เครื่องกรองน้ําและเครื่องทําน้ํา
เย็น

เครื่องกรองน้ําและทําน้ําเย็น
2 เครื่อง, พัดลมเพดาน, โทรทัศน
พัดลมติดผนัง, โทรศัพท

2. อุปกรณการศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีวัสดุอุปกรณที่จําเปนเพื่อสงเสริมการฝกประสบการณของนักศึกษาพยาบาลกอน
ฝกปฏิบัติการบนหอผูปวย ดังนี้
2.1 หองปฏิบัติการพยาบาล
2.1.1 หองปฏิบัติการพยาบาล มี 3 หอง คือ หองปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล มี
จํานวน 8 เตียง หองปฏิ บัติก ารพยาบาลสู ติศาสตร มีจํานวน 2 เตี ยง เตีย งทําคลอด 1 เตี ยง และ
หองปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
2.1.2 หุนจําลอง วิทยาลัยฯ มีหุนจําลองหญิง ชาย เด็ก รวมทั้งสิ้นสวนจําลองอวัยวะตางๆ รวม
48 รายการ ดังนี้
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ตารางที่ 37 หุนจําลองหญิง ชาย เด็ก และอวัยวะตางๆ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ชื่อ / รายการ
หุนผูใหญ
หุนฝกปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
หุนทั้งตัวสําหรับฝกการชวยฟนคืนชีพ
หุนครึ่งตัวสําหรับฝกการชวยฟนคืนชีพ
หุนโครงกระดูกมนุษย
หุนจําลองแสดงอวัยวะตาง ๆ
หุนครึ่งตัวสามารถถอดได
หุนจําลองแสดงกลไกการไหลเวียน
หุนจําลองระบบประสาท
หุนจําลองศีรษะ กลามเนื้อ เสนประสาท สมอง เสนเลือด
หุนผูใหญแสดงระบบทางเดินหายใจ
หุนครึ่งตัวฝกทําแผล
หุนจําลองสมอง
หุนจําลองหัวใจ
หุนจําลองหัวใจเด็ก
หุนจําลองระบบทางเดินอาหาร
หุนจําลองตัดขวางรูปไต
หุนจําลองระบบทํางานของไต
หุนจําลองระบบทางเดินปสสาวะแยกสวน
หุนจําลองฝกสวนปสสาวะเพศหญิง
หุนจําลองฝกสวนปสสาวะเพศชาย
หุนจําลองฝกการทําคลอดพรอมทารก
หุนจําลองเชิงกรานพรอมหัวและไหลทารก
หุนจําลองฝกตัดและเย็บฝเข็ม
หุนจําลองเชิงกราน
หุนจําลองการคลอดระยะที่ 1, 2, 3, 4
หุนจําลองมดลูก อายุครรภ 4-40 สัปดาห
หุนจําลองหญิงมีครรภ
หุนจําลองเชิงกรานเพศหญิง
หุนจําลองขยายปากมดลูกเมื่อเขาสูระยะคลอด
หุนจําลองกลามเนื้อมนุษยอวัยวะภายใน 45 ชิ้น

จํานวน (ตัว / ชั้น)
7
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
1
4
8
4
7
6
1
2
1
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ลําดับ

ชื่อ / รายการ

จํานวน (ตัว / ชั้น)

32.
33.
34.

หุนจําลองทารกหญิง 6 สัปดาห
หุนจําลองทารกแรกเกิด
หุนจําลองเด็ก

1
1
17

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

หุนจําลองศีรษะเด็ก
หุนจําลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภมารดา
หุนจําลองการตั้งครรภ
หุนจําลองเพื่อใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
หุนจําลองทารกเพศหญิงเอนกประสงค
หุนจําลองทอนแขนสําหรับเย็บแผล
หุนจําลองแขนผูใหญสําหรับฝกฉีดยา
หุนจําลองฝกพัน stump ขา
หุนจําลองฝกพัน stump แขน
หุนจําลองกระดูกสันหลัง รหัส A 58/4
หุนฝกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน รหัส 5-222-100
หุนการเรียนการสอนในระบบยอยอาหาร รหัส k 21
หุนแสดงระบบไหลเวียนโลหิต รหัส G30
หุนฉีดยาเขาในชั้นผิวหนัง รหัส LF 01 008 U

2
2
2
1
4
2
1
1
1
1
2
1
2
3

2.1.3 เครื่องมือเครื่องใชสําหรับวิชาการพยาบาล (เฉพาะครุภัณฑ)
ตารางที่ 38 อุปกรณสําหรับวิชาการพยาบาล
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ / รายการ
รถเข็นทําแผล
เครื่องดูดเสมหะ
Self inflating bag
ชุดตรวจพัฒนาการ
ถังออกซิเจน

จํานวน
1 คัน
4 เครื่อง
2 อัน
30 ชุด
1 ถัง

2.2 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
2.2.1 หองปฏิบัติการเคมี ใชหองปฏิบัติการเคมีของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน
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2.2.2 หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ใชหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา ของคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิทยาศาสตรจายเงินคาเชาหองเปนปการศึกษา
2.3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
วิทยาลัยพยาบาลมีศูนยควบคุมระบบเครือขายของวิทยาลัยฯ และมีคอมพิวเตอรทั้งวิทยาลัยฯ
รวม 44 เครื่อง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซอฟแวร และอุปกรณคอมพิวเตอร มีดังนี้
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1. หองเรียนคอมพิวเตอรเปนหองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาซึ่งเปนระบบเครือขายทั้งหมด
สามารถใหบริการ Internet ไดทุกเครื่อง
2. มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับอาจารย ประกอบด วยคอมพิวเตอร ซึ่งเปนทั้งระบบเครือขาย
และ Stand alone จํานวน 11 เครื่อง ที่สามารถใหบริการ Internet ไดทุกเครื่อง และเครื่องพิมพ
9 เครื่อง
3. มีเครื่องคอมพิวเตอร Note Book ใชสําหรับการเรียนการสอน 3 เครื่อง
4. คอมพิวเตอรสําหรับทํางานของฝายบริหาร จํานวน 20 เครื่อง ซึ่งเปนระบบเครือขาย
สามารถใหบริการ Internet ไดทุกเครื่อง มีเครื่องพิมพ 13 เครื่อง
5. คอมพิวเตอรสําหรับหองสมุด จํานวน 5 เครื่อง จําแนกเปน Server 1 เครื่อง สําหรับให
นักศึกษาใชในการสืบคนขอมูลจํานวน 2 เครื่อง ใชสําหรับ ยืม- คืน หนังสือ 1 เครื่อง และ ใชสําหรับ
คนเอกสารในหองสมุด จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพจํานวน 1 เครื่อง
ซอฟแวรที่ใชในวิทยาลัย มีดังนี้
1) โปรแกรมฐานขอมูลวิทยาลัยฯ ประกอบดวย การจัดโครงสรางหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน การประมวลผล การลงทะเบียน พัสดุ และบุคลากร
2) ซอฟแวรเพื่อการเรียนการสอน (MS office, SPSS, Adobe Photoshop, Internet
Explorer และ E- learning)
3) GFMIS.
4) โปรแกรมการตัดเกรดและวิเคราะหขอสอบ
การใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาดวยตนเอง วิทยาลัยฯจัดใหมีหองคอมพิวเตอรที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับใชสืบคนขอมูล และการศึกษาดวยตนเองตั้งแตเวลา 8.00 – 16.30 น. และนักศึกษา
สามารถขอใชบริการนอกเวลาได
2.4 หองโสตทัศนูปกรณ
วิทยาลัยฯ มีโสตทัศนูปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบทุกหองเรียน และจัด
ใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บํารุง รัก ษาอยางเปนระบบ พรอมที่จ ะใหก ารชวยเหลือเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณทุกชนิดตลอดเวลาระยะเวลาที่มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
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ตางรางที่ 39 โสตทัศนูปกรณประจําตามหองตางๆ ดังนี้
ลําดับ
หอง/รายการ
1 หองประชุมดอกตะแบก (A101)
- Visualizer
- PROJECTOR
- Microphone
- WIRELLESS MICROPHONE
- ลําโพง NPE 8 Ohm
- Mixer (เครื่องผสมเสียง)
- Power Amp
- Computer
- จอรับภาพ 96” x 76”

2

3

จํานวน
1
1
2
2
4
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ชุด
ตู
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด

หองเรียนA301
- Projector
- Power Amp NPE
- Microphone
- ลําโพง NPE 8 Ohm
- Computer
- จอรับภาพ 96”x 76 “

1
1
1
4
1
1

เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตู
เครื่อง
ชุด

หองเรียน A 302
- Visualizer
- Projector
- Power Amp NPE
- Microphone PG-48
- ลําโพง NPE 8Ohm
- จอรับภาพ 96”x76”
- Computer
- เครื่องรับโทรทัศน 42”

1
1
1
1
6
1
1
2

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตู
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
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ลําดับ
4 หองเรียน B301
- Projector
- จอรับภาพ
- Power Amp NPE
- Microphone
- ลําโพง
- Computer
5

6

7

หอง/รายการ

จํานวน
1
1
1
2
4
1

เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ตัว
ตู
เครื่อง

หองเรียน B201
- Visualizer Canon RE-455x 6730-012-0001/15
- Projector Toshiba TDP-T45 6730-110-0001/6
- จอรับภาพ
- Power Amp NPE AP-100 5835-001-0002/7
- Microphone Shure PG-48
- เครื่องรับโทรทัศน JVC 42” 5820-005-003/5
- ลําโพง NPE NP-106T
- Computer

1
1
1
1
1
1
4
1

เครื่อง
เครื่อง
จอ
เครื่อง
ตัว
เครื่อง
ตู
ชุด

หองเรียน B202
- Visualizer
- Projector
- จอรับภาพ
- Power AMP NPE
- ลําโพง NPE PN-106
- Microphone
- เครื่องรับโทรทัศน 42”
- ลําโพง NPE
- Computer

1
1
1
1
4
1
1
4
1

เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
ตู
ตัว
เครื่อง
ตู
เครื่อง

หองประชุมผูบริหาร
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ลําดับ

หอง/รายการ
-

8

9

10

11

12

เครื่องขยายเสียง
เครื่องควบคุมเสียง
Microphone สําหรับหองประชุม
Projector

จํานวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
7 ตัว
1 เครื่อง

หองประชุมฝายวิชาการ (ดอกปป)
- เครื่องขยายเสียง NPE
- ลําโพง
- Microphone

1 เครื่อง
2 ตู
1 ตัว

หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
- เครื่องรับโทรทัศน
- เครื่องเสียง NPE
- Microphone

1 เครื่อง
1 เครือ่ ง
1 ตัว

หองประชุมดอกคูณ
- Visualizer
- Projector
- จอรับภาพ
- ลําโพง NTS
- ชุดเครื่องขยายเสียง
- WIRELESS
- เครื่องเลน DVD

1
1
1
6
1
8
1

เครื่อง
เครื่อง
จอ
ตู
ชุด
ตัว
เครื่อง

ระบบประชาสัมพันธเสียงตามสาย
- เครื่องขยายเสียง
- เครื่องเลน DVD+FM
- MICROPHONE
- ลําโพงฮอรน

1
1
1
8

เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตัว

หอประชุมใหญ
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ลําดับ

หอง/รายการ
-

13

14

15

เครื่องขยายเสียง
ลําโพง 15”
ลําโพง 14”
ลําโพง 10”
ลําโพง SUB
MICROPHONE
เครื่องเลน DVD

เครื่องรับโทรทัศน
- เครื่องรับโทรทัศนหอพักเกา
- เครื่องรับโทรทัศนหอพักใหม
- เครื่องรับโทรทัศนโรงอาหาร
- เครื่องรับโทรทัศนอาคาร B ชั้น 3

3
2
1
1

อุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม
- หอพักเกา IPM
- หอพักใหม IPM
- โรงอาหาร PSI

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

หองโสตทัศนูปกรณ มีอุปกรณสํารองใหบริการดังนี้
- จอรับภาพ
- เครื่องรับโทรทัศน
- PROJECTOR
- กลองถาย VIDEO
- กลองถายภาพดิจิตอล

5
1
1
2
2

- MICROPHONE
- WIRELLESS MICROPHONE
- เครื่องขยายเสียง
16

จํานวน
1 เครื่อง
1 คู
1 คู
1 คู
2 คู
2 ตัว
1 เครื่อง

หองประชุมกลุม 302
- VISUALIZER

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

จอ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

3 ตัว
3 ตัว
2 เครือ่ ง

1 เครื่อง
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ลําดับ

หอง/รายการ
-

17

จํานวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 ชุด

PROJECTOR
เครื่องขยายเสียง
ไมโครโฟน
คอมพิวเตอร

หองประชุมกลุม B303
- VISUALIZER
- PROJECTOR
- เครื่องขยายเสียง
- ไมโครโฟน
- คอมพิวเตอร

1
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ชุด

3. หองสมุด
3.1 จํานวนหนังสือทางการพยาบาลจําแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
ตารางที่ 40 จํานวนหนังสือทางการพยาบาลจําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา
- พื้นฐานการพยาบาล
- การพยาบาลกุมารเวชศาสตร
- การพยาบาลผูใหญผูสูงอายุ
- การพยาบาลอนามัยชุมชน
- การพยาบาลสูติศาสตร
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ
- วิทยาศาสตรสุขภาพและการศึกษาทั่วไป
รวม

จํานวนชื่อเรื่อง
375
334
766
367
362
262
253
1,565
4,284

3.2 จํานวนหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ
- จํานวนหนังสือทางการพยาบาล
17,889 เลม
- จํานวนหนังสือวิทยาศาสตรสุขภาพ 5,489 เลม

จํานวนหนังสือ
2,557
2,317
3,559
2,632
2,031
2,215
2,578
5,489
23,378
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3.3 ชื่อวารสารทางวิชาชีพการพยาบาลที่รับเปนประจํา
3.3.1 วารสารทางการพยาบาลในประเทศ มีจํานวน 18 ชื่อเรื่อง ดังนี้
1) วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2) วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3) วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4) วารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) วารสารสมาคมศิษยเกาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
6) วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)
7) วารสารวิจัยทางการพยาบาล (Pacific Rim International Journal of Nursing
Research)
8) วารสารการพยาบาลและการศึกษา
9) วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย
10) วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
11) วารสารพยาบาลสงขลานครินทร
12) วารสารกองการพยาบาล
13) วารสารสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
14) วารสารพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
15) วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
16) วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สมาคมพยาบาลจิตเวชแหงประเทศไทย
17) วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Journal) คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
18) วารสารวิชาการนานาชาติดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก (CDMH) สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร
3.3.2 วารสารทางการพยาบาลตางประเทศ มีจํานวน 15 ชื่อเรื่อง ดังนี้
1) Journal of Obstetric,Gynecologic and Neonatal Nursing : JOGNN
2) American Journal of Health Promotion
3) MCN, The American Journal of Maternal / Child Nursing
4) Critical Care Nursing Clinics of North America
5) Family & Community Health
6) Geriatric Nursing
7) Journal of Nursing Administration : JONA
8) Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing
9) Medsurg Nursing
10) Nursing Research
11) Pediatric Nursing
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12)
13)
14)
15)

Dimensions of Critical Care Nursing
American Journal of Critical Care
Nursing in Critical Care
Critical Care Nurse

3.4 ฐานขอมูลและระบบการสืบคนขอมูล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มีการใหบริการฐานขอมูลสืบคนหนังสือดวยระบบหองสมุด
อัตโนมัติ UlibM ซึ่งเปนระบบในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและสามารถสืบคนขอมูลของหองสมุดไดทั่ว
โลกโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet)
หมายเหตุ ระบบฐานขอมูลทางการพยาบาลภาษาตางประเทศ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการศึกษา
ขอมูล และรายละเอียดของฐานขอมูล เพื่อนํามาใชป ระกอบการพิจ ารณาในการจัดซื้อจัดหา เพื่อใหเ กิด
ประสิท ธิภาพ และประสิท ธิผ ลทางดานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย และนัก ศึกษา ในวิท ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มากยิ่งขึ้น
3.5 อัตราสวนจํานวนหนังสือตอนักศึกษา
ตารางที่ 41 อัตราสวนจํานวนหนังสือ ตอ นักศึกษา และอาจารย
อัตราสวนจํานวน
จํานวน จํานวน
ป จํานวนหนังสือ
หนังสือ ตอนักศึกษา
นักศึกษา อาจารย
(1 : 50)
2555
23,378
457
51
1 : 51.16
3.6

อัตราสวนจํานวน
หนังสือ ตออาจารย
(1 : 100)
1 : 458.39

การใหบริการหองสมุด

ตารางที่ 42 เวลาการเปดใหบริการหองสมุด
เวลาการเปดใหบริการ
จํานวนชั่วโมงตอวัน
08.00 - 16.30 น. วันจันทร – ศุกร
8 ชั่วโมง/วัน
16.30 - 20.30 น.วันจันทร – ศุกร
4 ชั่วโมง/วัน
13.00 – 17. 00 น. วันอาทิตย
4 ชั่วโมง/วัน
รวม

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห
40 ชั่วโมง/สัปดาห
20 ชั่วโมง/สัปดาห
4 ชั่วโมง/สัปดาห
64 ชั่วโมง/สัปดาห

4. สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ
4.1 สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ จําแนกตามสาขาการพยาบาล การประกันคุณภาพทางการพยาบาล
และจํานวนบุคลากรทางการพยาบาล
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ตารางที่ 43 สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ จําแนกตามสาขาการพยาบาล การประกันคุณภาพทางการพยาบาล
และจํานวนบุคลากรทางการพยาบาล
รายวิชาตามสาขาการ
สถานที่ฝกปฏิบัติ
การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
พยาบาล
ทางการพยาบาล
พยาบาล
1. สาขาการพยาบาล
ผูใหญ ผูสูงอายุ
- วิชาปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน
- ผานการประเมินระบบ 1. จํานวนเตียง 867 เตียง
บุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 - หอผูปวยอายุรกรรมหญิง ประกันคุณภาพ รพ. ( HA ) 2. แพทย 253 คน
และ 3
1,2
ระดับ 3
3. พยาบาลวิชาชีพ 906 คน
- หอผูปวยอายุรกรรมชาย 1,2 - ผานการประเมินการ
4. พยาบาลเทคนิค 39 คน
- หอผูปวยศัลยกรรมกระดูก พัฒนาคุณภาพบริการ
หญิง
พยาบาล QA ระดับ 3
- หอผูปวยศัลยกรรมกระดูก - ผานการประเมิน
ชาย1,2
โรงพยาบาลสายใยรัก
- หอผูปวยเด็กเล็ก, NICU
ครอบครัวระดับทอง
- หอผูปวยเด็กโต
- ผานการประเมิน
- หอผูปวยศัลยกรรมชาย 1,2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
- หอผูปวยศัลยกรรมหญิง 1,2 จากกรมอนามัย
- หอผูปวยศัลยกรรมระบบ -ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ทางเดินปสสาวะ
สุขศึกษา
- หอผูปวยนรีเวช
- หองผาตัด
- หองไตเทียม
2. สาขาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน
- วิชาปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน
บุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 - หอผูปวยเด็กเล็ก
- NICU
- หอผูปวยทารกแรกเกิด
- หอผูปวยเด็กโต
- หอผูปวยเคมีบําบัดเด็ก

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
ระดับ 3
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล QA ระดับ 3

1. จํานวนเตียง 867 เตียง
2. แพทย 253 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 906 คน
4. พยาบาลเทคนิค 39 คน
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ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
- วิชาปฏิบัติการสรางเสริม
- WCC
สุขภาพและการปองกันการ
- ศูนยรับเลี้ยงเด็กเล็ก
เจ็บปวย
กลางวัน

3. สาขาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุง
ครรภ
- วิชาปฏิบัติการพยาบาล 1.โรงพยาบาลขอนแกน
มารดา ทารกและการผดุง - หองฝากครรภ
ครรภ 1 และ 2
- หองคลอด
- หอผูปวยสูติกรรม 1 ,2

การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
ทางการพยาบาล
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัวระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
จากกรมอนามัย
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา
- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
ระดับ 1
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับคุณภาพ
- ผานการประเมินศูนยเด็ก
เล็กนาอยูระดับดีมาก

1. จํานวนเตียง 60 เตียง
2. แพทย 10 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 84 คน
4. พยาบาลเทคนิค 7 คน

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
ระดับ 3
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล QA ระดับ 3
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก

1. จํานวนเตียง 867 เตียง
2. แพทย 253 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 906 คน
4. พยาบาลเทคนิค 39 คน
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การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
ทางการพยาบาล
พยาบาล
ครอบครัวระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
จากกรมอนามัย
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

2. ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
- หองฝากครรภ
- หองคลอด
- หอผูปวยหลังคลอดและ
นรีเวช (IPD)

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
ระดับ 1
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับคุณภาพ
- ผานการประเมินศูนยเด็ก
เล็กนาอยูระดับดีมาก

1. จํานวนเตียง 60 เตียง
2. แพทย 10 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 84 คน
4. พยาบาลเทคนิค 7 คน

3.โรงพยาบาลหนองคาย
- หองคลอด
- หอผูปวยหลังคลอด

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
ระดับ 3
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล QA ระดับ 3
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัวระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
จากกรมอนามัย

1. จํานวนเตียง 349 เตียง
2. แพทย 44 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 336 คน
4. พยาบาลเทคนิค 18 คน

148
รายวิชาตามสาขาการ
พยาบาล

สถานที่ฝกปฏิบัติ

4.โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
- หองคลอด
- หอผูปวยหลังคลอด

5.โรงพยาบาลชัยภูมิ
- หองคลอด
- หอผูปวยหลังคลอด

6.โรงพยาบาลเลย
- หองคลอด
- หอผูปวยหลังคลอด

การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
ทางการพยาบาล
พยาบาล
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา
- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
ระดับ 2
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัวระดับทอง
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
จากกรมอนามัย
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

1. จํานวนเตียง 297 เตียง
2. แพทย 40 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 170 คน
4. พยาบาลเทคนิค 6 คน

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ.( HA )
ระดับ 2
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัวระดับทอง
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
จากกรมอนามัย
- ผานการประเมินระบบ

1. จํานวนเตียง 550 เตียง
2. แพทย 48 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 425 คน

1. จํานวนเตียง 324 เตียง
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7.โรงพยาบาลสกลนคร
- หองคลอด
- หอผูปวยหลังคลอด

8. โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสวางแดนดิน
จ.สกลนคร

การประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัวระดับทอง

จํานวนบุคลากรทางการ
พยาบาล
2. แพทย 28 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 315 คน
4. พยาบาลเทคนิค 32 คน

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัวระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
จากกรมอนามัย
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

1.จํานวนเตียง 600 เตียง
2.แพทย 77 คน
3.พยาบาลวิชาชีพ 452
คน
4.พยาบาลเทคนิค 24 คน

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
ระดับ 2
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัวระดับทอง

1. จํานวนเตียง 90 เตียง
2. แพทย 19 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 158 คน
4. พยาบาลเทคนิค 1 คน
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9. โรงพยาบาลชุมแพ

10. โรงพยาบาลพล

11. โรงพยาบาลมัญจาคีรี

การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
ทางการพยาบาล
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
จากกรมอนามัย
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา
- ผานการประเมินระบบ 1. จํานวนเตียง 60 เตียง
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA ) 2. แพทย 7 คน
- ผานการประเมินการ
3. พยาบาลวิชาชีพ 78 คน
พัฒนาคุณภาพบริการ
4. พยาบาลเทคนิค 3 คน
พยาบาล
-ผ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โ ร ง พ ย า บ า ล ส า ย ใ ย รั ก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา
- ผานการประเมินระบบ 1. จํานวนเตียง 60 เตียง
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA ) 2. แพทย 7 คน
- ผ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร 3. พยาบาลวิชาชีพ 78 คน
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร 4. พยาบาลเทคนิค 3 คน
พยาบาล
ผ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โ ร ง พ ย า บ า ล ส า ย ใ ย รั ก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

151
รายวิชาตามสาขาการ
พยาบาล

สถานที่ฝกปฏิบัติ

4. สาขาการพยาบาลจิต
เวช
- วิชาปฏิบัติการการ
1. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน
พยาบาลบุคคลที่มีปญหา ราชนครินทร
ทางจิต
- OPD
- หอผูปวยฝายคํา
- หอผูปวยเฟองฟา
- หอผูปวยศรีตรัง
- หอผูปวยชงโค

2. ชุมชน ตําบลบานเปด
อ.เมือง จ.ขอนแกน

การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
ทางการพยาบาล
พยาบาล
- ผ า นการประเมิ น ระบบ 1. จํานวนเตียง 60 เตียง
ประกันคุณภาพ รพ. (HA) 2. แพทย 7 คน
- ผ า นการประเมิ น การ 3. พยาบาลวิชาชีพ 78 คน
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร 4. พยาบาลเทคนิค 3 คน
พยาบาล
- ผ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โ ร ง พ ย า บ า ล ส า ย ใ ย รั ก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
- ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐานสุขศึกษา

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
- ผานการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานสถานบริการจิต
เวช ระดับตติยภูมิ ขั้นที่ 3
- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพโรงพยาบาล
ISO9001, 2008

1. จํานวนเตียง 372 เตียง
2. แพทย 11 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 105 คน
4. พยาบาลเทคนิค 13 คน

-ผานการรับรองคุณภาพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 5 คน
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
(Primary care award) ชุมชน 3 คน
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พยาบาล
5. สาขาการพยาบาล 1. ชุมชน ตําบลบานเปด
ชุมชนและการรักษาขั้นตน อ.เมือง จ.ขอนแกน
- วิชาปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1
และ 2
2. รพ.สต. คึมชาด อ.หนองสอง
หอง

การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
ทางการพยาบาล
พยาบาล
-ผานการรับรองคุณภาพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 3 คน
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
(Primary care award) ชุมชน 3 คน
-ผานการรับรองคุณภาพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
(Primary care award) ชุมชน 3 คน

3. รพ.สต.โพธิ์ตาก อ.หนองเรือ -ผานการรับรองคุณภาพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
(Primary care award) ชุมชน 2 คน
3. นักวิชาการสาธารณสุข
2 คน
4. รพ.สต. ยางคํา อ.หนองเรือ -ผานการรับรองคุณภาพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 1 คน
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
(Primary care award) ชุมชน 3 คน
3. นักวิชาการสาธารณสุข
1 คน
5.รพ.สต.หนองเม็ก อ.หนองเรือ

6.รพ.สต.บานผือ อ.หนองเรือ

-ผานการรับรองคุณภาพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 1 คน
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
(Primary care award) ชุมชน 4 คน
-ผานการรับรองคุณภาพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 1 คน
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
(Primary care award) ชุมชน 4 คน

-ผานการรับรองคุณภาพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 1 คน
7.รพ.สต.บานกง อ.หนองเรือ มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
(Primary care award) ชุมชน 4 คน
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8. รพ.สต.ลอมคอม อ.พล

9. รพ.สต. เพ็กใหญ อ.พล

10. รพ.สต.โคกสงา อ.พล

- วิชาปฏิบัติการรักษา
เบื้องตน

การประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล

จํานวนบุคลากรทางการ
พยาบาล

-ผานการรับรองคุณภาพ 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
(Primary care award) ชุมชน 2 คน
-ผานการรับรองคุณภาพ 1. แพทย 1 คน
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 2. พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
(Primary care award) 3. เจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 2 คน
-ผานการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน รพ.สต.ระดับ 3 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
(Primary care award) 2. เจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 3 คน

1. โรงพยาบาลขอนแกน

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

1. จํานวนเตียง 867 เตียง
2. แพทย 253 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 906 คน
4. พยาบาลเทคนิค 39 คน

2. โรงพยาบาลหนองเรือ

- ผานการประเมินระบบ 1. จํานวนเตียง 30 เตียง
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA ) 2. แพทย 4 คน
- ผานการประเมินการ
3. พยาบาลวิชาชีพ 41 คน
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การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
ทางการพยาบาล
พยาบาล
พัฒนาคุณภาพบริการ
4. พยาบาลเทคนิค 3 คน
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

3. โรงพยาบาลน้ําพอง

-ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
ระดับ3
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

1. จํานวนเตียง 60 เตียง
2. แพทย 10 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 113
คน

4. โรงพยาบาลชุมแพ

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน

1. จํานวนเตียง 150 เตียง
2. แพทย 26 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 140 คน
4. พยาบาลเทคนิค 4 คน
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การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
ทางการพยาบาล
พยาบาล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

5. โรงพยาบาลพล

- ผานการประเมินระบบ 1. จํานวนเตียง 60 เตียง
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA ) 2. แพทย 7 คน
- ผานการประเมิน
3. พยาบาลวิชาชีพ 65 คน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง

6. โรงพยาบาลชนบท

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง

1. จํานวนเตียง 30 เตียง
2. แพทย 3 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 38 คน
4. พยาบาลเทคนิค 6 คน

7. โรงพยาบาลภูเวียง

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง

1. จํานวนเตียง 60 เตียง
2. แพทย 6 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 68 คน
4. พยาบาลเทคนิค 1 คน

8. โรงพยาบาลแวงนอย

- ผานการประเมินระบบ 1. จํานวนเตียง 30 เตียง
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA ) 2. แพทย 3 คน
ระดับ 2
3. พยาบาลวิชาชีพ 36 คน
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
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การประกันคุณภาพ จํานวนบุคลากรทางการ
ทางการพยาบาล
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

9. โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกระนวน

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
ระดับ 2
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

1. จํานวนเตียง 90 เตียง
2. แพทย 8 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 92
คน

10. โรงพยาบาลมัญจาคีรี

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

1. จํานวนเตียง 60 เตียง
2. แพทย 7 คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 78 คน
4. พยาบาลเทคนิค 3 คน
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การประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล

จํานวนบุคลากรทางการ
พยาบาล

11. โรงพยาบาลบานไผ

- ผานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA )
- ผานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

1. จํานวนเตียง 90 เตียง
2. แพทย 7คน
3. พยาบาลวิชาชีพ 110 คน
4. พยาบาลเทคนิค 1 คน

12. โรงพยาบาลพระยืน

- ผานการประเมินระบบ 1. จํานวนเตียง 30 เตียง
ประกันคุณภาพ รพ. ( HA ) 2. แพทย 3 คน
- ผานการประเมินการ
3. พยาบาลวิชาชีพ 35 คน
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ระดับทอง
- ผานการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
-ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สุขศึกษา

4.2 ระบบและกระบวนการบริหารในหอผูปวยที่ใชเปนแหลงฝกภาคปฏิบัติ ดังนี้
4.2.1 การวางแผน หัวหนาหอผูปวยไดมีการวางแผนในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) การจัดอัตรากําลังใหเจาหนาที่ทุกระดับปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
2) การจัดเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใชในการรักษาพยาบาลใหมีเพียงพอใหอยูในสภาพดี
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3) การจัดการเกี่ยวกับ ระบบใหบริก ารพยาบาล เชน การทํางานเปนทีม ระบบบันทึก
ทางการพยาบาล เปนตน
4) การจัดระบบงานดานวิชาการและการบริการการศึกษา เชน รวมวางแผนในการจัด
ประสบการณการเรียนรูภาคปฏิบัติสําหรับนักศึกษาพยาบาลกับ วิ ทยาลัยฯ วางแผนจัดประชุมวิชาการ
ภายในหอผูปวย การมอบหมายพยาบาลพี่เลี้ยงสําหรับดูแลการฝกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล การปฐมนิเทศ
กอนฝกปฏิบัติ รวมประเมินผลการฝกปฏิบัติฯ
5) วางแผนงานในการประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในสถานบริการ
4.2.2 การมอบหมายงาน ในการมอบหมายงานไดมีการดําเนินการดังนี้
1) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของเจาหนาที่แตละระดับเปนลายลักษณอักษร
2) กําหนดผูรับผิดชอบในแตละงาน
3) ชี้แจงขอบขายของงานในหนาที่แกผูที่ไดรับมอบหมาย
4) มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร และมอบหมายงานแบบทีม (team method)
5) การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผูไดรับมอบหมายงาน
4.2.3 การประเมินผลดําเนินการดังนี้
1) มีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหอผูปวยไวเปนลายลักษณอักษร
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากรในหอผูปวยเปนระยะ ๆ
4.2.4 การพัฒนาภายในหอผูปวย มีการพัฒนาดังนี้
1) จัดประชุมวิชาการภายในหอผูปวย
2) จัดประชุมปรึกษา เพื่อปรับปรุงงานภายในหอผูปวย
3) สอนและนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากร
4) จัดทํามาตรฐานการพยาบาลไวประจําหอผูปวย
5) นําผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลงานวิจัยมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานอยาง
สม่ําเสมอ
6) มีการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยใชมาตรฐาน HA , HPH
4.3 ความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงานในเวรบายหรือเวรดึก
วิท ยาลัยฯ มีหอพักซึ่ง มีอาณาเขตติดตอกับ โรงพยาบาลขอนแกน และศูนยอนามัยที่ 6 สวน
สถานที่ฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่เปนโรงพยาบาลชุมชน มีการจัดที่พักใหนักศึกษาเปนบานพักบุคลากร /
หอพักภายในโรงพยาบาล ซึ่งนักศึกษาสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และการปฏิบัติงานเวร
บาย- ดึก มีการจัดนักศึกษาใหมีจํานวน 2 คนขึ้นไป ในแตละเวร เพื่อใหนักศึกษามีเพื่อนรวมเดินทางไป
ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นภายในโรงพยาบาลมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
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สวนที่ 6
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1.ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รองฯ ฝายพัฒนาคุณภาพ
นางธรณิศ สายวัฒน

งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางกลวยไม ธิพรพรรณ
นางนงลักษณ แกวศรีบุตร
นางสาวสรัญญา เปลงกระโทก
ธุรการฝาย
นางสาวจริยา ศิริรส

2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยฯ ไดจัดทําเอกสารคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน ในการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ไดศึกษานโยบาย หลักการและแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สภาการพยาบาล สถาบันพระบรม
ราชชนก เครือขายวิท ยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึก ษา แล ว จัด ทํา เปน คูมื อ การประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา ป 2555 ภายใน
ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของวิทยาลัยฯ หลักการพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการและ
นโยบายในการประกันคุณภาพ และกระบวนการการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ
3. นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. วางแผนแนวทางการดําเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
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2. สนับสนุนวิชาการ ประสบการณ ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับ
อาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา
3. เปนที่ปรึก ษาและใหก ารสนับ สนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ
4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของวิทยาลัยฯ เพื่อรับการประเมินจากคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เครือขายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติและสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
5. ประชาสัม พัน ธ ก ารประกั น คุณ ภาพการศึก ษาของวิ ท ยาลั ย ฯใหอ าจารย บุ ค ลากร
นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ รับทราบ
3.1 นโยบายในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ใชตัวบง ชี้จ ากหนวยงานที่เ กี่ยวของกับ การประกันคุณภาพการศึก ษาเปนแนวทางในการ
พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
2. อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง
3. สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร
4. สนับสนุนใหมีการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยฯโดยการตรวจสอบและ
ประเมิน คุณภาพระหวางงาน และฝายตางๆ อยางตอเนื่อง
5. สนับ สนุนการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึก ษาในวิทยาลัยฯ โดยยึดหลัก การให
อิสระและ เสรีภาพในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติตามพันธกิจ
6. สนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ทั้งภายในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และ
ภายนอกสังกัดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
7. สนับสนุนใหมีการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
คณะประเมินคุณภาพการศึกษาของเครือขายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สมศ.)
การดําเนินการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาได แตง ตั้ ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจั ด
การศึก ษา ซึ่ง ตองผานการอบรมเป นผูประเมินคุณภาพกอนถึงจะสามารถเปนผู ประเมิ นไดแต ในการ
ดําเนินการประเมินเพื่อใหบุคลากรในองคการเกิดการเรียนรูรวมกันไดจัดใหผูที่เคยผานการอบรมเปนผู
ประเมินหลักในองคประกอบ นั้น ๆ สวนผูที่อยูในงานที่รับการประเมินใหทําหนาที่เปนเลขานุการ เพื่อจะ
ไดทราบปญหาและเกิดการเรียนรูในขณะรับการประเมิน ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองไดให
รองผูอํานวยการแตล ะฝายและอาจารยที่ดําเนินงานตามงานที่รับ ผิดชอบ ดําเนินการประเมินงานที่
ตนเองรับผิดชอบตามองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน แนวทาง
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เสริมและแนวทางการพัฒนา สงใหรองผูอํานวยการแตละฝาย รวบรวมใหผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเอง
3.2 แนวทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยฯ
1. งานประกั นคุณภาพการศึก ษา ไดศึ กษาและเข ารวมประชุ ม กับ เครื อข ายวิ ท ยาลั ยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันพระบรมราชชนก ในการกําหนดองคป ระกอบ ตัวบง ชี้และเกณฑ
ประเมินคุณภาพตาม แนวทางของการศึกษาระดับอุดมศึกษา สภาการพยาบาล สถาบันพระบรมราช
ชนก เครือขายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา แลวนํามาเปน
แนวทางการจัดทําตัวบงชี้และเกณฑที่เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยฯ โดยใหผูรับผิดชอบงานและ
ผูดําเนินงานเสนอแนวคิดและพิจารณาตัวบงชี้และเกณฑดัง กลาว จากนั้นนํามาจัดทําเปนคูมือ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. งานประกันคุณภาพการศึก ษา จัดโครงการใหความรูตัวชี้วัดและแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ การเขียนรายงานการประเมินตนเองและการเตรียมความพรอม
ที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. ดําเนินการประเมินคุณภาพโดยผูรับ ผิดชอบงานสง รายงานการประเมินและดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ของวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินงานของตนเอง สง รอง
ผูอํานวยการแตล ะฝาย รวบรวมเปนรายงานการประเมินตนเองของวิท ยาลัยฯ ทุก ปการศึก ษา และ
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในขามฝายงาน (รายละเอียดในผลการประเมินคุณภาพภายในขามฝาย
งาน ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ) โดยกอนจะดําเนินการประเมินไดจัดอบรม
ผูประเมินโดยวิทยากรจากวิทยาลัยฯ และสงไปรับการพัฒนาโดยหนวยงานอื่นในการดําเนินการใหผูที่
เคยดําเนินงานเปนผูประเมินของเครือขายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําหนาที่เปนประธาน และ
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนเลขานุก าร เมื่อ ประเมินเรียบรอยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สรุปภาพรวมแลวแจงผลการดําเนินการภาพรวม พรอมทั้งนําผลประเมินไปเปนขอมูล นําเขา
การจัดทําแผนงานของวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่อง
4. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เครือขายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกป
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ตารางที่ 44 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ปการศึกษา 2548 – 2554
ปการศึกษา
2548

2549

2550

2551

2552

2553

ประเมินภายใน
ประเมินภายนอก
กรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ
กรรมการประเมิน
กรรมการประเมินสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานรับรองมาตรฐาน
กรรมการประเมินสภาการพยาบาล
และประเมินคุณภาพ
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร
การศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ครื อ ข า ย วิ ท ย า ลั ย ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ครื อ ข า ย วิ ท ย า ลั ย ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ
กรรมการประเมินสถาบันพระบรมราชชนก
กรรมการประเมินสภาการพยาบาล
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ
กรรมการประเมินสถาบันพระบรมราชชนก
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร

-

-

-
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ปการศึกษา
2554

ประเมินภายใน
ประเมินภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ
กรรมการประเมิน
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ครื อ ข า ย วิ ท ย า ลั ย ภา ค สํานักงานรับรองมาตรฐาน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเมินคุณภาพ
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร
การศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยฯไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งลาสุด ในปการศึกษา 2554 โดย
เครือขายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (NECnet) ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการ ดังตอไปนี้
1) รองศาสตราจารย ดร.กนกอร สมปราชญ
ผูทรงคุณวุฒิ
2) นางนวลใย
พิศชาติ
ประธานคณะกรรมการ
3) นางจงกลนี
ตุยเจริญ
กรรมการ
4) นางเสาวลักษณ
ศรีดาเกษ
กรรมการ
5) นางสิริลักษณ
อุยเจริญ
กรรมการ
6) นางกฤษณา
ทรัพยศิริโสภา
เลขานุการ
7) นายภานุ
อดกลั้น
ฝกปฏิบัติ
8) นางลออวรรณ
อึ้งสกุล
ฝกปฏิบัติ
9) นางเขมจิรา
สุขสุวรโชติ
ฝกปฏิบัติ
10) นางศิริรัตน
ศรีสุทธิพันธพร
ฝกปฏิบัติ
3.3 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 ดังนี้
ตารางที่ 45 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมิติสถาบันพระบรมราชชนก ปการศึกษา 2554
(ประเมินโดยวิทยาลัยเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)
ลําดับ
1
2
3
4
5

องคประกอบ
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแกสังคม

คะแนนที่ได
4.71
4.32
5
3.06
5

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
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ลําดับ
6
7
8
9

องคประกอบ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

คะแนนที่ได
5
4.51
5
4.25
4.54

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

ตารางที่ 46 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2554
(ประเมินโดยวิทยาลัยเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)
องคประกอบ/ตัวบงชี้คณ
ุ ภาพ
คะแนน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
4.71
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
5
1.1.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.16.1)
4
1.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ.16.2)
4.84
1.1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.17)
5
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
4.32
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
5
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)
0.27
2.2.1 การพัฒนาคณาจารย (สมศ. 14)
3.44
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)
5
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ. 2.5)
5
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)
5
2.6.1 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช.)
3
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)
5
2.7.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป(สมศ. 1)
5
2.7.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
4.68
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ุ ภาพ
(สมศ. 2)
2.7.3 ผูสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด (สมศ.3) สําหรับวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2.7.4 ผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผานภายใน 1 ป (สมศ. 4 เฉพาะวิทยาลัย
พยาบาล)
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ. 2.8)
ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1)
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.1)
4.1.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 5)
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2)
4.2.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ. 6)
4.2.2 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 4.3)
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1)
5.1.1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย (สมศ. 8)
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม(สกอ. 5.2)
5.2.1 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ. 9)
5.2.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1)
5.2.3 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ. 18.2)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1)
7.1.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ. 13)
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2)
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)

คะแนน
5
4.76
5
5
5
5
3.06
5
1.32
4
5
0
2.52
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.51
3
4.55
5
5
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7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
9.1.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ. 15)
รวม

คะแนน
5
5
5
4.25
4
4.49
4.54

ตารางที่ 47 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา (ประเมินโดยสมศ.)
คะแนน
ตัวบงชี้
ประเมิน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1.ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
5
1 ป
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4.62
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ผูสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
5
4. ผูสําเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป
4.76
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
1.01
6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

5
0.51

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตองปรับปรุง
เรงดวน

ดีมาก
ตองปรับปรุง
เรงดวน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
5

ดีมาก
ดีมาก
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ตัวบงชี้
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบงชี้ (1)
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (ผลการพัฒนาตามอัตลักษณสถาบัน)
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
กลุม ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
18. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ
18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบงชี้ (2)

คะแนน
ประเมิน
4.17

ระดับ
คุณภาพ
ดี

4.41
3.25

ดี
พอใช

3.77

ดี

5
4.86
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
5
4.33

ดีมาก
ดีมาก
ดี

4. การนําผลการประเมินคุณภาพไปใช
วิ ท ยาลั ย ฯได นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
Improvement plan ของตัวบงชี้ และองคประกอบที่มีจุดออนในการดําเนินการ

โดยจั ด ทํ า
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
Improvement plan (IP)
ตารางที่ 48 แผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน (ตามขอเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา)
การดําเนินการ
องคประกอบ
ระยะเวลา
อยู
ขอเสนอแนะจากการประเมิน กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย
ได ผูร ับผิดชอบ
คุณภาพ
ดําเนินการ ดําเนินการ ระหวาง ดํายัเนิงไมนการ

ผูตรวจสอบ

ดําเนินการ

1.ปรัชญาปณิธาน
วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
1.1กระบวนการพัฒนา
แผน (สกอ 1.1)

ควรทบทวนกระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติการประจําปใหถูกตอง
การติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ใหชัดเจน

1.1.1 ผลการบริหาร
สถาบันใหเกิดอัต
ลักษณ (สมศ 16.1)

ควรพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ “จิ ต
บริ ก า รด ว ย หั วใ จ ค วา ม เ ป น
มนุ ษ ย ” ต อเนื่ องเพื่ อการเรี ย นรู
ของบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน
ควรมีมาตรการสงเสริมใหผูเรียน
ไดมีโอกาสแสดงออกถึงอัตลักษณ
ของสถาบั น ให เ ป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดั บชาติ หรื อนานาชาติ อยา ง
ตอเนื่อง

2 ครั้ง/ป ปงบประมาณ
โครงการประชุมทบทวน
2555
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนงานประจําป 2555
ติดตาม ประเมินผลและ
สรุปผลการดําเนินงานและปรับ
แผน ประจําป 2555
พึงพอใจ ปงบประมาณ
โครงการพัฒนาหองเรียนใน
2555
การจัดการเรียนการสอนแบบ
3.51
บูรณาการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ นศ. บัณฑิตมี
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะ
คุณธรรม จริยธรรมใหเกิดการ
สูงมีอัต
บริการดวยหัวใจความเปน
ลักษณ
มนุษย
70%
โครงการพัฒนาคุณลักษณะ นศ.ทุกชั้นป

4-6
พ.ค.
2555
6-7
ก.ย.
2555
ต.ค.ธ.ค.55

อ.รุงทิพย
อ.เอมอร

อ.วัชรี

อ.รุงทิพย
อ.เอมอร

อ.วัชรี

เม.ย.55
(3 วัน)

อ.รัชนี

อ.พรรณิภา

24-25

อ.ศักดิ์ขรินทร

อ.วิไลวรรณ
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องคประกอบ
คุณภาพ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

ควรพั ฒ นาให เ ป น องค ค วามรู และอัตลักษณของบัณฑิต
หลักของวิทยาลัยตอไป
โครงการพัฒนาอัตลักษณ นศ.
ภายใตระบบครอบครัวฯ
1.1.3 ผลการพัฒนา ควรพิจารณาตอยอดเอกลักษณ สรางและพัฒนาบัณฑิตทาง
ตามจุดเนนและ
ของสถาบันที่สะทอน Core
การพยาบาลที่มีคุณภาพ สูง
จุดเดนที่สงผลสะทอน Value ของสถาบัน
ระดับสากล สมบูรณดวยการ
เปนเอกลักษณของ
บริการ มุงเนนชุมชน ผูมีสวน
สถาบัน (สมศ17)
ไดสวนเสียเชื่อมั่นไววางใจ
พัฒนาระบบการบริหารและ
กลไกการจัดการศึกษาที่เปน
สากล
2 การผลิตบัณฑิต
ควรพัฒนาระบบผลงานวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพ
2.2.1 การพัฒนา
เป น การภายในขึ้ น ใช เ พื่ อ การ สมรรถนะบุคลากรใหมีความ
คณาจารย (สมศ 14) ขับเคลื่อนศักยภาพคณาจารยตาม เชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพ
บันไดความกาว หนาทางวิชาชีพ
ควรจั ด ทํา แผนยุท ธศาสตรการ โครงการพัฒนาระบบการ
พั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการของ บริหารจัดการและพัฒนา
คณาจารย เ ที ย บเคี ย งกั บ ผลงาน ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นศ.ทุกชั้นป
รอยละ
นักศึกษา มี
ผลการ
ประเมิน
ตาม
อัตลักษณ
วิทยาลัย
(100%)
บุคลากร
80% ไดรับ
การ
ฝกอบรม
1 ครั้ง/
คน/ป
ระดับความ

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผูร ับผิดชอบ

พ.ค.55
ธ.ค.55

อ.วิลัยภรณ
อ.ชุติมา
อ.ทิพยรัตน
อ.รุงทิพย
อ.เอมอร
อ.พลอยลดา

ปการศึกษา
2555

ปงบ
ประมาณ
2555



ตลอดป

อ.แสงดาว

ผูตรวจสอบ

อ.วัชรี

อ.วัชรี
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คุณภาพ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

วิชาการระดับอุดมศึกษา
ควรพัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย
ใหเปนไปตามเกณฑ
2.6.1 ประสิทธิผล
ของการจัดการเรียน
การสอน (สบช)

ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอน
ครบทุกหนวยการเรียน โดยมี
ความสอดคลอง(Align) ระหวาง
วัตถุประสงค กิจกรรม การสอน
และการวัดและประเมินผล ซึ่ง
ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4
และแฟมรายวิชา
 ในชั่วโมงแรกของการสอนมี
การอธิบาย มคอ.3 / มคอ.4/
Test Blue print ใหผูเรียนทราบ
เพื่อเตรียมการเรียนลวงหนาและ
ทบทวนหลังเรียน
2.7.1 บัณฑิตปริญญา บัณฑิตมีงานทําทุกคน สวน
ตรี /ผูสําเร็จการศึกษา ใหญทํางานในโรงพยาบาลของรัฐ

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผูร ับผิดชอบ

มี.ค.เม.ย.
2555
(4 วัน)

อ.สมใจ
อ.ดวงชีวัน
อ.ปราณี
อ.พิริยากร

อ.พรรณิภา

อ.พลอยลดา
อ.สมใจ

อ.พรรณิภา
อ.ธรณิศ

ผูตรวจสอบ

พึงพอใจใน
การ
ปฏิบัติงาน
3.51

อาจารย 60 ปการศึกษา
โครงการสัมมนาหลักสูตร
คน
2555
- เตรียมความพรอมการใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุง2555
-การพัฒนาการสอนแบบมือ
อาชีพ
โครงการพัฒนาการออกแบบ อาจารย 60
คน
การสอนรายวิชา ปการศึกษา
2555 ที่บูรณาการและเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

ประเมินและรายงาน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

1 ครั้ง/ป

ปการศึกษา
2555

พ.ค.
2555
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คุณภาพ
ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป(สมศ 1)

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และใน
ภูมิลําเนาของตนเอง
ควรพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี
(Good Practice)

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
ตามความตองการของผูใช
บัณฑิต

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผูร ับผิดชอบ
อ.ดวงชีวัน
อ.ปราณี
อ.พิริยากร

ผูตรวจสอบ
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คุณภาพ
4 การวิจัย
4.1.1 งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือ
เผยแพร (สมศ 5)

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ควรมีนโยบายและแผนงาน วิจัย
ที่ชัดเจน เพื่อกระตุนและสงเสริม
ใหอาจารยทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น
ควรส ง เสริ ม ศั กยภาพอาจารย
ให ตี พิ ม พ เผย แพร ผลง านใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ /
นานาชาติ เ พิ่ มขึ้ นเพื่ อขั บ เคลื่ อน
ขยายผล งานวิจัย และองคความรู
ที่ เ ป น อั ต ลั กษณ ข องวิ ท ยาลั ย ใน
ระดับสากล
ควรมี น โยบายและระเบี ย บ
ปฏิบัติในการกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่ อ
ส ง เสริ ม การผลิ ต ผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัยเพิ่มมมาก
ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาคณาจารย

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

โครงการจัดทําคูมือดําเนินงาน อาจารย 60
คน
วิจัยผลงานวิชาการ
-กิจกรรมประชาสัมพันธ
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ศูนยวิจยั
โครงการพัฒนาศูนย
1 แหง
ปฏิบัติการวิจัย
การพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
12 ครัง้
วิชาการสูการเผยแพรตีพิมพ
ระดับชาติ นานาชาติโดยจัดทํา
คลินิกวิจัยใหคําปรึกษาโดยผู
ทรงคุณ/ผูเชี่ยวชาญ
ทุกเรื่อง
สนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัย/วิชาการ โดย
สงเสริมใหอาจารยที่มีผลงาน
ตีพิมพไดมีโอกาสศึกษาดูงาน /
ประชุมวิชาการตางประเทศ
2 ครั้ง
สงเสริมผลงานคณาจารยให
สามารถนับเปนผลงานในการ
พิจารณาผลงานประจําป

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปงบ
ประมาณ
2555

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ธ.ค.
2554
เม.ย.
2555
12 ครั้ง
10
เรื่อง

เม.ย.
2555
ก.ย.
2555

ผูร ับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทรวินา
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คุณภาพ
4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค(สกอ 4.2)

4.2.1 งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน (สม
ศ.6)

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ควรสนับสนุนใหคณาจารยได
เผยแพรองคความรูจากการ
สังเคราะหงานวิจัยสูสาธารณชน
และมีการเก็บรวบรวมหลักฐานใน
การเผยแพรดังกลาวไว

จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนยังมีจํานวนคอนขาง
นอย
ในการจัดทําโครงรางการวิจัย
และการพิจารณาใหทุนวิจัยควร
ระบุถึงการนําผลการวิจัยไปใช

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

โครงการจัดทําคูมือดําเนินงาน อาจารย 60
คน
วิจัย
กิจกรรมติดตามผลการ
ดําเนินงานของผูทําวิจัย
โครงการเสวนาผลการดําเนิน
งานวิจัย/วิชาการ
โครงการประชุมพิจารณา
เอกสารเชิงหลักการเพื่อ
สนับสนุนทุนวิจัย/วิชาการ
ภายใตระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย
โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ระดับชาติ และนานาชาติ
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปงบ
ประมาณ
2555

ผูเกี่ยวของ

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผูร ับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

ธ.ค.54

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทรวินา

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทรวินา

เม.ย.55
ส.ค55

นักวิจัย
ป 55
ใชงบ
7,800
บาท

คณะกรรม
การควบคุม
คุณภาพ
การวิจัย
ทุกเรื่อง

ปการศึกษา
2555
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องคประกอบ
คุณภาพ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

โครงการพัฒนาตํารา/หนังสือ
สูคุณภาพการรับรองตาม
มาตรฐาน กพอ.

ทุกเรื่อง

โครงการสนับสนุนการผลิตผล
งานวิชาการ

ตํารา
10 เลม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผูร ับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

ปการศึกษา
2555

8 เลม
72,000
บาท

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทรวินา

ปงบ
ประมาณ
2555

10
เลม
160,00
0 บาท

ประโยชนใหชัดเจน และเปนสวน
หนึ่งของการพิจารณาทุน
4.2.2 ผลงานวิชาการ ควรส ง เสริ ม ให อ าจารย เ ขี ย น
ที่ไดรับการรับรอง
บทความวิ ช าการ และตี พิมพ ใน
คุณภาพ (สมศ7)
วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ /
นานาชาติ
ควรพั ฒ นาเอกสารประกอบ
การสอน เอกสารคํ า สอนให เ ป น
ตํารา/หนังสือ
ควรกําหนดนโยบายในการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการเชนเดียว กับ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ เพื่ อ
ส ง เสริ ม ให อ าจารย ผ ลิ ต ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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คุณภาพ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา (สกอ.
4.3)

ควรกําหนดเปนยุทธศาสตรใน
การสนับสนุนงบประมาณในการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคอยาง
เพียงพอ และแสวงหาความมีสวน
รวมจากหนวยงานภายนอกเพื่อ
สนับสนุนงบประมาณ

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนดาน
งบประมาณในการผลิต
ผลงานวิจัย
โครงการวิจัยรวมของ
เครือขายพยาบาลวิกฤต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกนและ โรงพยาบาล
ขอนแกน

5 การบริการวิชาการ ควรพัฒนาการบูรณาการ การ โครงการบูรณาการการเรียน
แกสังคม
บริการวิชาการกับงานวิจัยใหมาก การสอนใหสอดคลองกับแผน

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ทุกเรื่องที่
ผานการ
พิจารณา

ปงบ
ประมาณ
2555

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผูร ับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

30
เรือ่ ง
640,00
0 บาท

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทรวินา

อ.พรรณิภา
อ.พิริยากร
อ.นันทิยา

อ.พรรณิภา

อ.นันทิยา
อ.สุวารี

อ.พัชรินทรวินา

1 เรื่อง


4 ภาควิชา

ปการศึกษา
2555

6
รายวิชา
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คุณภาพ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

5.1.1 ผลการนํา
ความรูและ
ประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมา
ใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย (สมศ.8)

ขึ้น
การจั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรม
บริ ก ารวิ ช าการควรมี ก ารวาง
แผนการนํ า ไปใช พัฒ นาด า นการ
เรี ยนการสอนและการวิจั ยในแต
ละ โค รง ก าร /กิ จก ร รม เ พื่ อ
ประโยชน ต อ การติ ด ตามและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โครงการบูรณาการ บริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการ
สอน(ไมเพิ่มรายรับ)

1 ชุมชน
ตนแบบ
(บานเปด)

5.2.1 ผลการเรียนรู
และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก
(สมศ. 9)

ควรใหชุมชนที่เขารวมโครงการ
ต า งๆได มีก ารเผย แพร ความรู
และประโยชนที่ไดรับตอชุมชนอื่น
ๆ ดวยตนเองใหเปนที่ประจักษ

โครงการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคในผูสูงอายุ
ภายใตวัฒนธรรมอิสานสูการ
บริการดวยหัวใจความเปน
มนุษยโดยตัวแบบสรางเสริม
สุขภาพในระบบชุมชน
ครอบครัวเสมือน

1 โครงการ
1 ชุมชน
ตนแบบ
(บานเปด)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผูร ับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

อ.ทุเรียน

1
ชุมชน
(บาน
เปด)

ปงบ
ประมาณ
2555

1
ชุมชน
(บาน
เปด)

อ.ศิราณี
ภาควิชา
ชุมชน
งาน
นวัตกรรม
งานบริการ
วิชาการ

อ.วิไลวรรณ
อ.พัชรินทรวินา
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องคประกอบ
คุณภาพ
6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 การสงเสริม
และสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ. 10)

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

ควรพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
สําหรับผูที่ยังไมมีพื้นฐานมากอน
ดวย เชนการตั้งเปนชมรมโดยใหพี่
สอนนอง

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

โครงการบูรณการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับงาน
วิชาการและงานกิจการ
นักศึกษา
โครงการทํานุบํารุงเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ
-พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
อุดมคติไทย เชน คายดนตรี
ไทย ทองถิ่นและสากล
-ดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติ
-กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
เชน ลอยกระทง บุญผเวสสันดร
ชาดก
โครงการสงเสริมคุณธรรม

เปาหมาย

สโมสรนศ.
นักศึกษา
ทุกชั้นป

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปการศึกษา
2555

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผูร ับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

เม.ย.55
ก.ย.55

อ.ทิพยรัตน
อ.ทิพวรรณ

อ.วิไลวรรณ

มี.ค.55
มิ.ย.55
ก.ค.55

ต.ค.ธ.ค.55
พ.ย.55
มี.ค.55

ก.พ.55
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คุณภาพ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

จริยธรรมเนื่องในวันสําคัญของ
องคกร ทองถิ่น และ ของชาติ
7 การบริหารการ
จัดการ
7.1 ภาวะผูนําของ
สถาบันและผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1)

ควรบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม เชน มอบอํานาจ
ในการตัดสินใจแทนผูบริหารใน
งานประจําที่ไมใชนโยบาย
ควรผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
มีหลักฐานเชิงประจักษ
7.1.1 การปฏิบัติตาม ควรพัฒนาระบบการรายงานผล
บทบาทหนาที่ของ
การประเมินของผูบริหาร
ผูบริหารสถาบัน
(สมศ. 13)

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ผูร ับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

มิ.ย.55
ก.ค.55
ส.ค.55
ก.ย.55

พัฒนาการบริหารงาน ของ
ผูบริหาร

1 ครั้ง/ป

2555

อ.วัชรี
นางจตุพร

อ.วัชรี

รายงานผลการประเมินของ
ผูบริหาร

1 ครั้ง/ป

2555

อ.วัชรี
นางจตุพร

อ.วัชรี
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คุณภาพ
9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
(สกอ. 9.1)

9.1.1. ผลประเมิน
การประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตน
สังกัด (สมศ. 15)

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
ควรมี กลยุ ท ธ ในการสร า งแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด า นการ
ประกั น คุ ณภาพกา รศึ ก ษ า ที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อาจารย
โครงการประชุม
เจาหนาที่
เชิงปฏิบัติการเตรียมความ
60 คน
พรอมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีเครือขาย
1 แหง
พัฒนาเครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษา

ปการศึกษา
2555

บุคลากร
นักศึกษา
แหลงฝก
คณะกรรม
การ QA
Improvement
Plan

ปการศึกษา
2555

ควรพั ฒ นาระบบ และผลการ โครงการประชุม
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในอย า ง เชิงปฏิบัติการรับการประเมิน
ตอเนื่อง
คุณภาพการศึกษา
สรุปผลหลังรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ทํา Improvement Plan

การดําเนินการ
อยู
ยังไมได
ดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการ

ก.พ.
2555

ผูร ับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

อ.กลวยไม
อ.นงลักษณ
อ.สรัญญา

อ.ธรณิศ

อ.กลวยไม
อ.นงลักษณ
อ.สรัญญา

อ.ธรณิศ

MOU
ฉบับ
3 แหง
ก.พ.
2555
ส.ค.
2555
Improv
ement
Plan

1 ฉบับ
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การพัฒนาตามขอเสนอแนะของสภาการพยาบาลในการพิจารณาใหการรับรองสถาบัน
ผลการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน โดยคณะกรรมการจากสภาการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการของสภาการ
พยาบาลในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประกอบดวย
1. รองศาสตราจารย สุปาณี เสนาดิสัย
2. อาจารย ดร.จุรีวรรณ มณีแสง
3. ผูชวยศาสตราจารย ชุลีพร เชาวนเมธากิจ

ประธานคณะผูตรวจเยี่ยม
ผูตรวจเยี่ยม
ผูตรวจเยี่ยมและเลขานุการ

และในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 สภาการพยาบาลไดอนุมัติใหการรับรองสถาบันเปนระยะเวลา 3
ป คือในปก ารศึกษา 2553-2555 โดยในการรับรอง คณะกรรมการมีขอเสนอแนะใหวิทยาลัยฯพัฒนา
ปรับปรุงในบางประเด็น ในปการศึกษา 2553-2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงในประเด็นที่สภาการพยาบาลใหขอเสนอแนะไว ดังนี้
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ขอเสนอแนะ
1. ดานบัณฑิต/
นิสิต/นักศึกษา
พัฒนาการเรียน
การสอนใหผูสําเร็จ
การศึกษาสอบขึ้น
ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพฯ ในครั้งแรก
ผานไดไมนอยกวา
รอยละ 70 ของผูเขา
สอบครั้งแรก

แกไขปการศึกษา 2553
1. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย ดานการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดย
เนนการเรียนรูในสภาพ
จริง และสอนเสริม
รายวิชาที่สอบไมไดตาม
เกณฑ
2. พัฒนาระบบการวัด
ประเมินผลการศึกษา
โดยพัฒนาอาจารยดาน
การออกแบบ การวัด
ประเมินผลการออก
ขอสอบที่เนนการวัดผล
ในระดับการนําไปใช และ
การวิเคราะหมากขึ้น
วิเคราะหขอสอบ และ
ดําเนินการจัดทําคลัง
ขอสอบใหไดมาตรฐาน
3. จัดทําโครงการ
เตรียมความพรอม
นักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษา
2553 โดยสอนเสริม
และทดสอบความรูเปน
ระยะในกรณีที่ผลการ
สอบรายวิชาไมผาน
เกณฑผูรับผิดชอบ
ดําเนินการสอนเสริมทุก
รายวิชา
4. จัดทําเอกสารสรุป

แกไขปการศึกษา 2554
1. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย ดานการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนน
วิชาที่สอบสภาการ
พยาบาล
2. พัฒนาระบบการวัด
ประเมินผลการศึกษา
โดยพัฒนาอาจารยดาน
การออกแบบ การวัด
ประเมินผลการออก
ขอสอบที่เนนการวัดผล
ในระดับการนําไปใช และ
การวิเคราะหมากขึ้น
วิเคราะหขอสอบ วิพากษ
ขอสอบทุกวิชาชีพ
3. จัดทําโครงการ
เตรียมความพรอม
นักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษา
2554 โดยสอนเสริมและ
ทดสอบความรูเปนระยะ
ในกรณีที่ผลการสอบ
รายวิชาไมผานเกณฑ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
สอนเสริมทุกรายวิชา
4. คณาจารจัดการ
ความรูในแตละภาควิชา
เพื่อพัฒนานักศึกษาสอบ
สภาฯ

แกไขปการศึกษา 2555
1. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย ดานการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดย
เนนการเรียนรูในสภาพ
จริง ใชหลักฐานเชิง
ประจักษ
2. พัฒนาระบบการวัด
ประเมินผลการศึกษา
โดยพัฒนาอาจารยดาน
การออกแบบ การวัด
ประเมินผลการออก
ขอสอบที่เนนการวัดผล
ในระดับการนําไปใช และ
การวิเคราะหมากขึ้น
วิเคราะหขอ สอบ วิพากษ
ขอสอบทุกวิชาชีพ
3. จัดทําโครงการ
เตรียมความพรอม
นักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษา
2555 โดยสอนเสริมและ
ทดสอบความรูเปนระยะ
ในกรณีที่ผลการสอบ
รายวิชาไมผานเกณฑ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
สอนเสริมทุกรายวิชา
4. ทบทวนและจัดทํา
เอกสารสรุปสาระทบทวน
ความรู 8 รายวิชาเพื่อให
นักศึกษาไดใชทบทวน
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2. ดานการวิจัย
ดําเนินการใหมี
การตีพิมพเผยแพร
ผลงานในวารสาร
ทางวิชาการที่มี
peer review ตาม
มาตรฐานสากลหรือ
มีการเสนอ
ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มี
เอกสารสิ่งพิมพ/สื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่รวม
สาระเนื้อหาการ
ประชุมไมนอยกวา
20% ของจํานวน
อาจารยทั้งหมดตอป

3. ดานการจัดการ

แกไขปการศึกษา 2553 แกไขปการศึกษา 2554 แกไขปการศึกษา 2555
สาระทบทวนความรู 8
ความรู
รายวิชาเพื่อใหนักศึกษา
ไดใชทบทวนความรู

1.จัดทําแผนสนับสนุนให
มีการตีพิมพเผยแพร
ผลงาน ในวารสารทาง
วิชาการ ที่มี peer
review เพิ่มมากขึ้นโดย
จัดอบรม
2. กําหนดการทําวิจัย
ผลงานวิชาการและการ
ตีพิมพเผยแพรเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

1.คณะกรรมการวิจัยฯ
จัดทําแนวทางการพัฒนา
สนับสนุนการจัดทําวิจัย
และเอกสารวิชาการ
กําหนดระบบและกลไก
การผลิตวิจัยและเอกสาร
ผลงานวิชาการรวมถึง
การตีพิมพเผยแพรโดย
จัดสรรงบประมาณ
สําหรับการตีพิมพ
เผยแพรโดยเฉพาะ
2.จัดอบรมการเขียน
บทความเพื่อลง ตีพิมพ
เผยแพรผลงาน ใน
วารสารทางวิชาการ
3. กําหนดใหงานวิจัยแต
ละเรื่องมีที่ปรึกษาทั้งใน
และนอกวิทยาลัยฯตาม
ความเชี่ยวชาญ
4.กําหนดการทําวิจัย
ผลงานวิชาการและการ
ตีพิมพเผยแพรเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

1.คณะกรรมการวิจัยฯ
จัดทําแนวทางการพัฒนา
สนับสนุนการจัดทําวิจัย
และเอกสารวิชาการ
กําหนดระบบและกลไก
การผลิตวิจัยและเอกสาร
ผลงานวิชาการรวมถึง
การตีพิมพเผยแพรโดย
จัดสรรงบประมาณและ
แรงจูงใจสําหรับการ
ตีพิมพเผยแพรโดยเฉพาะ
2.จัดอบรมการเขียน
บทความ การเขียน
เอกสารผลงานทาง
วิชาการ
3.กําหนดการทําวิจัย
ผลงานวิชาการและการ
ตีพิมพเผยแพรเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
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เรียนการสอนของ
อาจารย
3.1 เพิ่มจํานวน
อาจารยใหมี
อัตราสวนจํานวน
อาจารยพยาบาล
ประจํา ตอนักศึกษา
เวลาเทียบเทาไมเกิน
1:6 (ปจจุบัน 1 :
8.02)

3.2 จัดใหมี
อัตราสวนจํานวน
อาจารยพยาบาล
หรือพยาบาลผูสอน
ภาคปฏิบัติ ตอ
นักศึกษา ในการ
สอนแตละรายวิชา
ของภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาลไม
เกิน 1 : 8 (ปจจุบันมี
4 รายวิชาไดแก 1)
รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2,2)
รายวิชาปฏิบัติการ

แกไขปการศึกษา 2553 แกไขปการศึกษา 2554 แกไขปการศึกษา 2555
วิทยาลัยฯไดมีการ
ดําเนินการเพิ่มจํานวน
อาจารยโดยมีพยาบาลที่
สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ในโครงการ
ผลิตพยาบาลชุมชนเพื่อ
ชุมชนโดยชุมชนของ
ชุมชน จังหวัดขอนแกน
รุนที่ 2 จํานวน 10 คน
รวมอาจารย 51 คน (ไม
รวมลาศึกษาตอ 4 คน)
ทําใหอัตราสวนอาจารย
ประจําตอนักศึกษาเต็ม
เวลา เปน 1: 8.33

ป 2554 รับนักศึกษา
136 คนนักศึกษาทั้งหมด
461 คน อาจารยที่นับได
ตามเกณฑ 49 คน
คิดเปนอัตราสวน 1:
9.41

ป 2554 รับนักศึกษา
113 คน นักศึกษา
ทั้งหมด 457 คน FTES
309.83 อาจารยที่นับได
ตามเกณฑ 51 คน คิด
เปนอัตราสวน 1: 6.08

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนดและ
จัดการฝกปฏิบตใิ หมี
อัตราสวนอาจารย
พยาบาล หรือพยาบาล
ผูสอนภาคปฏิบัติตอ
นักศึกษาในการสอบแต
ละรายวิชา ของ
ภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาลในอัตรา1 : 7- 8
ทุกรายวิชา

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนดและ
จัดการฝกปฏิบตใิ หมี
อัตราสวนอาจารย
พยาบาล หรือพยาบาล
ผูสอนภาคปฏิบัติตอ
นักศึกษาในการสอบแต
ละรายวิชา ของ
ภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาลในอัตรา 1 : 7-8
ทุกรายวิชา

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนดและ
จัดการฝกปฏิบตใิ หมี
อัตราสวนอาจารย
พยาบาล หรือพยาบาล
ผูสอนภาคปฏิบัติตอ
นักศึกษาในการสอบแต
ละรายวิชา ของ
ภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาลในอัตรา1 : 7-8
ทุกรายวิชา
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รักษาขั้นตน , 3)
รายวิชาปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาล
และ 4)รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล
เขม
3.3 พัฒนา
อาจารยพยาบาลให
มีประสบการณการ
สอนภาคทฤษฎี หรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตาม
เกณฑครบทุกคน
(ปจจุบันมีอาจารย 9
คน ที่มีคุณสมบัติไม
ครบตามเกณฑ)

แกไขปการศึกษา 2553 แกไขปการศึกษา 2554 แกไขปการศึกษา 2555

งานพัฒนาบุคลากรได
ดําเนินการพัฒนา
อาจารยพยาบาล 9 คน
ใหมีประสบการณการ
สอนภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติใหเปนไปตาม
เกณฑครบทุกคน โดย
การสงเขารับการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นการ
จัดการเรียนการสอนใน
สาขาพยาบาลศาสตร
3.4 พัฒนาวุฒิ
ปการศึกษา 2553 มี
การศึกษาของ
จํานวนอาจารย 51 คน
อาจารยใหไดตาม
(ไมรวมลาศึกษาตอ 4
เกณฑ คือ ปริญญา คน) ปริญญาเอก 3 คน
เอกไมต่ํากวา รอย คิดเปนรอยละ 5.88,
ละ 35 (ปจจุบันรอย ปริญญาโท 39 คน คิด
ละ 5.88) และ
เปนรอยละ 76.47,
ปริญญาตรีไมเกิน
ปริญญาตรี 13 คน คิด
รอยละ 5 (ปจจุบัน เปนรอยละ 25.49
รอยละ 29.41) ของ สัดสวนวุฒิการศึกษา
จํานวนอาจารย
อาจารยพยาบาลประจํา
ทั้งหมด
เอก : โท : ตรี เทากับ
5.88 : 76.47 : 25.49

แกไขเรียบรอย

แกไขเรียบรอย

ปการศึกษา 2554 มี
จํานวนอาจารย 49 คน
(ไมรวมลาศึกษาตอ 5
คน) ปริญญาเอก 1 คน
คิดเปนรอยละ 2.04,
ปริญญาโท 47 คน คิด
เปนรอยละ 95.92,
ปริญญาตรี 1 คน คิดเปน
รอยละ 2.04 สัดสวนวุฒิ
การศึกษา อาจารย
พยาบาลประจํา เอก :
โท : ตรี เทากับ 2.04 :
95.92 : 2.04 เรียน

ปการศึกษา 2555 มี
จํานวนอาจารย 51 คน
(ไมรวมลาศึกษาตอ 6
คน) ปริญญาเอก 0 คน
คิดเปนรอยละ 0,
ปริญญาโท 47 คน คิด
เปนรอยละ 92.16,
ปริญญาตรี 4 คน คิดเปน
รอยละ 7.84 สัดสวน
วุฒิการศึกษา อาจารย
พยาบาลประจํา เอก :
โท : ตรี เทากับ 0 :
92.16 : 7.84 เรียน
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แกไขปการศึกษา 2553
เรียนปริญญาเอก 2 คน
ปริญญาโท 2 คน
3.5 จัดใหมีจํานวน ปงบประมาณ 2554
วารสารวิชาชีพการ วิทยาลัยฯ ดําเนินการ
พยาบาล
จัดซื้อวารสารทางการ
ตางประเทศ ไมนอย พยาบาลตางประเทศ 15
กวา 10 ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง ซึ่งอยูในระหวาง
(ปจจุบันมีฉบับจริง กระบวนการจัดซื้อ คาด
7 ชื่อเรื่อง และ
วาจะไดรับวารสาร
สําเนา 5 ชื่อเรื่อง) ประมาณเดือน มกราคม
2554

แกไขปการศึกษา 2554
ปริญญาเอก 1 คน
ปริญญาโท 4 คน
มีจํานวนวารสารวิชาชีพ
การพยาบาลตางประเทศ
ครบตามเกณฑ

แกไขปการศึกษา 2555
ปริญญาเอก 2 คน
ปริญญาโท 2 คน
มีจํานวนวารสารวิชาชีพ
การพยาบาลตางประเทศ
ครบตามเกณฑ

3.6 พัฒนาหองสมุด
ใหมีระบบและ
เทคโนโลยีการสืบคน
ขอมูลทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ

วิทยาลัยฯไดเชิญ
บรรณารักษหองสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนที่ปรึกษาและพัฒนา
หองสมุดใหมีระบบและ
เทคโนโลยีการสืบคน
ขอมูลทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ ปจจุบัน สํานัก
วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
อนุญาตใหใชฐานขอมูล
ในการสืบคนขอมูลทาง
วิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

1.วิทยาลัยฯไดเชิญ
บรรณารักษหองสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนที่ปรึกษาและพัฒนา
หองสมุดใหมีระบบและ
เทคโนโลยีการสืบคน
ขอมูลทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ ปจจุบัน สํานัก
วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
อนุญาตใหใชฐานขอมูล
ในการสืบคนขอมูลทาง
วิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
2. งานหองสมุดประสาน
กับหนวยงานที่มีการ
จําหนายฐานขอมูล
Nursing consult ,

วิทยาลัยฯไดเชิญ
บรรณารักษหองสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนที่ปรึกษาและพัฒนา
หองสมุดใหมีระบบและ
เทคโนโลยีการสืบคน
ขอมูลทางวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ ปจจุบัน สํานัก
วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
อนุญาตใหใชฐานขอมูล
ในการสืบคนขอมูลทาง
วิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
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4. ดานบริหารและ
การจัดการ
4.1 ดําเนินการ
ใหผูบริหารระดับรอง
ทุกคน เปนผู
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง/
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ
ชั้นหนึ่ง (ปจจุบันมี
รองผูอํานวยการฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 1 คน จบ
สศม. (วิจัยประชากร
และสังคม) ไมใช
พยาบาลวิชาชีพ

แกไขปการศึกษา 2553 แกไขปการศึกษา 2554 แกไขปการศึกษา 2555
Nursing skill และนํามา
ทดลองใชเพื่อพิจารณา
การจัดซื้อตอไป
3. วิทยาลัยฯจัดทําแผน
รวมกับสถาบันพระบรม
ราชชนกในการจัดซื้อ
ฐานขอมูล CINAHL
Science Direct
Proquest
ผูบริหารระดับรองทุกคน ไดมาตรฐานตามเกณฑ
เปนผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง/การ
พยาบาลและการผดุง
ครรภชั้นหนึ่ง โดย รอง
ผูอํานวยการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ คือ อ.
พัชรินทรวินา เพิ่มยินดี
สําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร พ.ศ. 2519 และ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(พยาบาล) (ศศ.บ.
(พยาบาล)) พ.ศ. 2523
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภชั้นหนึ่ง ใบ
ประกอบวิชาชีพเลขที่
4511034607 (ตออายุ
ครั้งที่ 2 ) ออกให ณ

ไดมาตรฐานตามเกณฑ
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แกไขปการศึกษา 2553 แกไขปการศึกษา 2554
วันที่ 24 ธันวาคม 2550
หมดอายุวันที่ 24
ธันวาคม 2555
4.2 ดําเนินการ
วิทยาลัยฯได
ไดมาตรฐานตามเกณฑ
ใหผูบริหารระดับรอง ดําเนินการใหผูบริหาร
ทุกคน มีภาระงาน ระดับรองทุกคน มีภาระ
สอนเฉลี่ยตอป
งานสอนเฉลี่ยไมเกิน 6
การศึกษาไมเกิน 6 ชั่วโมงตอสัปดาห ทุกคน
หนวยชั่วโมงตอ
สัปดาห (ปจจุบันมี
ผูบริหารระดับรอง 4
คน มีภาระงานสอน
เกิน 6 หนวยชั่วโมง
ตอสัปดาห)
4.3 ดําเนินการ วิทยาลัยฯดําเนินการ
1.วิทยาลัยฯดําเนินการ
ใหมีระบบขอมูลและ ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการ รวมกับสถาบันพระบรม รวมกับสถาบันพระบรม
ตัดสินใจ ดานการ ราชชนก
ราชชนก
บริหาร (ปจจุบัน
2. พัฒนาบุคลากรดาน
ผูบริหารไมสามารถ
การจัดทําฐานขอมูล
เปดดูขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลได และขอมูล
ยังไมเปนปจจุบัน)
4.4 ดําเนินการ
วิทยาลัยฯมีการ
คณะกรรมการบริหาร
ใหมีการวิเคราะห
ดําเนินการโดยมีแผนการ วิทยาลัยวิเคราะหและ
และประเมินผลการ จัดทําโครงการประชุม
ประเมินผลการใช
ใชงบประมาณตาม ปฏิบัติการ เพื่อจัดทํา
งบประมาณตามภารกิจ
ภารกิจเปนลักษณ แผนกลยุทธทางการเงิน กอนจัดทําแผน
อักษร (ปจจุบัน มี และสารสนเทศทางการ งบประมาณป 2555
การวิเคราะหในการ เงิน เพื่อการบริหารและ
ประชุม
การตัดสินใจโดย

แกไขปการศึกษา 2555

ไดมาตรฐานตามเกณฑ

1.วิทยาลัยฯดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม
รวมกับสถาบันพระบรม
ราชชนก
2. พัฒนาบุคลากรดาน
การจัดทําฐานขอมูล

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยวิเคราะหและ
ประเมินผลการใช
งบประมาณตามภารกิจ
กอนจัดทําแผน
งบประมาณป 2556
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แกไขปการศึกษา 2553 แกไขปการศึกษา 2554 แกไขปการศึกษา 2555
กรรมการบริหาร แต ดําเนินการในเดือน
ไมมีการประเมินตาม กุมภาพันธ 2554
ภารกิจใหเห็น
ชัดเจน)

