
องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสตูรที่สถาบันรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของหลักสุตรพยา
บาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ในทุกองค์ประกอบมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 จากคะแนนเต็ม 5 (1.1-1-
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1-1-1 มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 
2559 

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  โดยการแปลงค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 
– 5 
1)  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข 
และ ค2  
    - ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 

วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ า
ทั้งหมด 43 คน มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก
จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ (6/43) 
X100 เท่ากับ 13.95 ได้คะแนนเท่ากับ
(13.95x5)/40 
เท่ากับ 1.74  คะแนน (1.2-1-1) 
 
 

1.2-1-1 รายชื่ออาจารย์พยาบาล
ประจ าปีการศึกษา 2559 

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.1/1.1-1-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.2/1.2-1-1.pdf


มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  โดยการแปลงค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 
1) เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข 
และ ค2  
    - ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 
43 คน มีต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญ
ก า ร พิ เ ศ ษ  เ ที ย บ เ ป็ น ร ะ ดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์  19  คน 
คิดเป็นร้อยละ (19 /43) X 100 เท่ากับ 
44.19 
ได้คะแนนเท่ากับ (44.19 X5)/60 เท่ากับ 
3.68  คะแนน (1.3-1-1) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3-1-1 รายชื่ออาจารย์พยาบาล
ประจ าปีการศึกษา 2559 

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.3/1.3-1-1.pdf


 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ค านวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์
มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่า
ความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ า
กว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 
5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัตไิตรยางศ์ดังนี ้
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่า
หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่
เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็น
คะแนน 5 
 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่า
หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่
เกินร้อยละ 20 ก าหนดเป็น
คะแนน 0 
 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่า
หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 10.01 และไมเ่กินร้อย
ละ 20 ให้น ามาเทียบ
บัญญัตไิตรยางศ์ตามสตูร เพื่อ
เป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 



 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบรกิารนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่

ม ี
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ๑. จัดบริการให้
ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในวิทยาลัย 

วิทยาลัยฯโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา  กลุ่มบริการ
การศึกษา   จัดให้มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาและก าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือคู่ระบบงานให้ค าปรึกษา  (1.5-1-
1)  โดย 

1 .  ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม บ ริ ก า ร
การศึกษา  ก าหนดแนวทางและกระบวนการให้ค าปรึกษาของ
วิทยาลัยฯ  มีการบูรณการระบบให้ค าปรึกษากับระบบ
ครอบครัวเสมือน  โดยระบุในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็น
แนวทางด าเนินงาน (1.5-1-2) 
2.เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ
(1.5-1-3) ทั้งนี้หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาตรงกับที่ก าหนด
ในคู่มืออาจารย์ที่ (1.5-1-4) 

๓. จัดบริการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและด้าน
สุขภาพและการด าเนินชีวิต  กิจกรรมเสริมหลักสูตร(1.5-1-
5)  โดยจัดการให้ค าปรึกษา บูรณาการกับระบบครอบครัว
เ ส มื อ น  ( 1 . 5 -1 -6 )   แ ล ะ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ที่
หลากหลาย  เช่น  ไลน์  (1.5-1-7)  และมีการจัดเก็บข้อมูล
ด้านต่างๆของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ลักษณะของนักศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อน าข้อมูลนักศึกษาน าไปพัฒนานักศึกษา
ต่อไป (1.5-1-8) 

๔  ด าเนินการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการการให้
ค าปรึกษา  โดยรวบรวมผลการประเมินการจัดบริการให้
ค าปรึกษาท้ังอาจารย์และนักศึกษาเพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจดับริการและจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยประเมิน
คุณภาพของการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตร ี (1.5-1-9) 

1.5-1-1 คู่มือระบบงานให้
ค าปรึกษา หน้า 11 แนวทาง
และกระบวนการให้
ค าปรึกษา 
1.5-1-2 คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาปีการศึกษา  2559 
หน้า 11 
1.5-1-3 ค าสั่ง
ที ่ 67/2559  แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 
1.5-1-4 คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาปีการศึกษา 2559 
หน้า 4 
1.5-1-5 ภาพถ่ายห้องให้
ค าปรึกษา ตารางเวรการให้
การปรึกษาประจ าวัน 
1.5-1-6 ปฏิทินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในระบบ
ระบบครอบครัวเสมือน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-1-7 ตัวอย่างการให้
ค าปรึกษาผ่านไลน ์
1.5-1-8  ตัวอย่างรายงาน
ผลการดูแลและใหค้ าปรึกษา
นักศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
1.5-1-9 รายงานผลการ

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-4.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-5.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-6.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-7.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-8.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-9.pdf


มี ไม่
ม ี

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  
๕. อาจารย์แนะแนวและให้ค าปรกึษาก ากับติดตามผลการให้
การช่วยเหลือนักศึกษาก ากับติดตามช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาเป็นระยะ งานบริการและพฒันานักศึกษากลุ่มบริการ
การศึกษา ประเมินผลการให้การชว่ยเหลือและแก้ปัญหา
(1.5-1-10) 
การให้ค าปรึกษาแนะแนวเพ่ือการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา มี
การจัดบริการดังนี ้

1) โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา  2559 ( 1.5-1-11) 

2)  กิจกรรมเสวนาเรื่องเลา่จากพีสู่่น้องในวันไหว้ครู  เรื่องจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์ จิตอาสา (1.5-1-12) 

3) กิจกรรมวันพยาบาลเสวนาพยาบาลไทย  (1.5-1-13) 

4)  กิจกรรมออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นที่  พอสว.(1.5-1-14 ) 

5)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  วัยเด็กในวันเด็ก
แห่งชาติ  เทศบาลต าบลบ้านเปด็(1.5-1-15) 

 
 

ประเมินโครงการให้
ค าปรึกษา แนะแนวและ
บริการนักศึกษา ภาคเรยีนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559  
1.5-1-10 ตัวอย่างและ
รายงานผลการประเมินผล
การให้การช่วยเหลือและ
แก้ปัญหานักศึกษา 
1 .5 -1 -11  เ อกส ารสรุ ป 
โ ค ร งก า รป ฐมนิ เ ทศ เพื่ อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใ ห ม่ ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา  2559 
1.5 -1-12  สรุปโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยของสถาบัน 
กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรม: 
ความกตัญญูกตเวทีต่อพระ
คุณครู มอบเครื่องหมายและ
แถบหมวกเลื่อนช้ันปี และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-1-13  ตารางกิจกรรม
วันพยาบาล 
1.5-1-14 รายงานการออก
หนว่ย  พอสว. 
1.5-1-15 รายงานการเข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพ  วัยเด็กในวันเด็ก
แห่งชาติ  เทศบาลต าบลบ้าน
เป็ด 

  2. มีการให้ข้อมลูของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

วิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานบริการและพัฒนานักศึกษา มีการให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการด้านทุนการศึกษา  กิจกรรม
เสริมหลักสูตร  การดูแลสุขภาพและสวัสดิการ  ที่ห้องแนะ
แนวให้ค าปรึกษา  อาคาร B (1.5-2-1)   และกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา  ที่ห้องแนะแนวให้ค าปรึกษา ในทุกภาคการศึกษา 
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และสโมสรนักศึกษา web site ไลน์ 
Facebook ดังนี ้
1.ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
ได้แก่ 

1.5-2-1  โครงสร้างวิทยาลัย
ฯ หน่วยงานท่ีให้บริการด้าน
ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริม
หลักสตูร การดูแลสุขภาพ
และสวสัดิการที่ห้องแนะแนว
ให้ค าปรึกษา 
1.5-2-2  ประกาศ
วิทยาลัย  เรื่อง  การขอรับ
ทุนสนับสนุนทางการศึกษา 
1.5-2-3  หนังสือราชการ

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-10.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-11.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5%20(2)/1.5-1-12.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-15.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-16.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-1-17.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5%20(2)/1.5-2-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-2-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-2-2.pdf
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    1.1 งานบริการและพัฒนานักศึกษาด้านทุนการศึกษาและ
ทุนกู้ ยื ม เ พื่ อ กา รศึ กษา ให้ บ ริ ก า รที่ ห้ อ ง แนะแนว ให้
ค าปรึกษา  ในเวลา 08.00-16.30 น. ให้ข้อมูลแหล่ง
เงินทุน  ระเบียบการกู้ยืม  รายละเอียดของระยะเวลาบริการ 
( 1.5-2-2  ) 
    1.2  งานบริการและพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนเข้าร่วมกิจกรรม พิเศษนอกหลักสูตร ของหน่วยงานอื่น
ได้แก่  การวิ่ งมาราธอนและเดิน เพื่ อสุขภาพการกุศล
เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า  “วันศรีนครินทร์มาราธอน”ครั้ง
ที่   19   เ ชิญร่ วมกิจกรรมประเพณีสุ ดยอดสงกรานต์
อีสาน  เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ถนนข้าวเหนียว จ.
ขอนแก่น  ประกวดสุนทรพจน์   ( 1.5-2-3  ) 
2. ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ง า น ทั้ ง เ ต็ ม เ ว ล า แ ล ะ น อ ก เ ว ล า แ ก่
นักศึกษา  ได้แก่ 
 2.1  ข้อมูลแหล่งงานเต็มเวลาแก่นักศึกษา ได้แก่ การช่วย
เก็บแบบสอบถามผู้มีรายได้น้อย  ในระหว่างวันหยุด ( 1.5-2-
4  ) 
  2.2 ข้อมูลแหล่งงานนอกเวลาแก่นักศึกษา ได้แก่ การลง
ข้อมูลของงานทุนกู้ยืมการศึกษา การรับจ้ างพิมพ์งานให้
อาจารย์   การรับจ้างท างานบ้านให้อาจารย์ของวิทยาลัย เช่น 
รีดผ้า ตัดหญ้า (1.5-2-5) 
 

ประชาสมัพันธ์การวิ่ง
มาราธอนและเดินเพื่อ
สุขภาพการกุศล
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ
ย่า  “วันศรีนครินทร์
มาราธอน”ครั้งท่ี  19   เชิญ
ร่วมกิจกรรมประเพณีสดุยอด
สงกรานต์อสีาน  เทศกาล
ดอกคูนเสียงแคน ถนนข้าว
เหนียว จ.ขอนแก่น  ประกวด
สุนทรพจน ์
1.5-2-4  ประกาศ
วิทยาลัย  เรื่องการช่วยเก็บ
แบบสอบถามเก็บ
แบบสอบถามผู้มีรายได้
น้อย  ในระหว่างวันหยุด 
1.4-2-5  เอกสารข้อมลู
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

  3. จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

วิทยาลัยโดยงานกิจการและพัฒนานักศึกษาฝ่ายวิชาการ   จัด
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ได้แก ่
1)  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเตรียมความ
พร้อมทางวิชาชีพในการท างานและปัจฉิมนิเทศก่อนส าเรจ็
การศึกษา ปีการศึกษา  2559 (1.5-3-1)      

 

1.5-3-1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนกัศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ
ในการท างานและปัจฉมินิเทศ
ก่อนส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา  2559 
 

  4. ประเมินคณุภาพของ
การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ ๑-๓ 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 

วิทยาลัยโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพของการจดักิจกรรมตามขอ้  1-3 โดยการส ารวจ
คุณภาพของการจดักิจกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต  การ

1.5-4-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และ

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-2-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-2-4.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-3-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-4-1.pdf
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จากคะแนนเตม็ ๕ เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา รวมทั้งประเมินคุณภาพการให้ข้อมลู
ของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาประเมิน
คุณภาพ  การเตรียมความพร้อมเมื่อส าเร็จการศึกษา  หลัง
สิ้นสุดการด าเนินโครงการการจัดบริการ (1.5-4-1)พบว่า 
การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา  พบว่าวิทยาลัยฯ มีการก าหนด
แนวทางและกระบวนการให้ค าปรกึษาบูรณาการกับระบบ
ครอบครัวเสมือน  นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลา จากการจดัระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์เวร  ได้รับการให้ค าปรึกษา แนะแนว ที่ครบถ้วนท้ัง
ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพและการด าเนินชีวิต และกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร  

1)     ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการอยู่ระดับดมีาก คะแนนเฉลี่ย 4.67 จากคะแนนเต็ม 
5  นักศึกษาท่ีมีความเสี่ยง126 รายจากการช่วยเหลือดีขึ้น
โดยพบว่านักศึกษาท่ีมีปญัหาจ านวน  126  ราย  ได้รับการ
ช่วยเหลือจนสามารถเรียนไดด้ีขึ้นและมีความสุขในการเรียนรู้ 
มีพฤติกรรมทีด่ีขึ้นไม่พบรายงานการท าผิดระเบียบวัยของ
วิทยาลัย  นักศึกษาท าร้ายตัวเอง 1  ราย  และ หวาดระแวง
แยกตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได ้ 1  ราย มีอาการดีขึ้นสามารถเรยีน
และด าเนินชีวิตได้ปกติและบ าบดัรักษาติดตามจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและรายงานผู้อ านวยการฯ อย่างต่อเนื่อง  และยังอยู่
ในกระบวนการดูแล  บ าบัดรักษาต่อเนื่องจ านวน 2 ราย 

ประเด็นข้อที่เสนอแนะ  คืออาจารย์ที่ปรึกษาควรมี
ความสามารถในการให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ 
2)  การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
พบว่าวิทยาลัยฯ การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหลง่งานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา   ในทุกภาคการศึกษา ผ่านบอร์ด
ประชาสมัพันธ์และสโมสรนักศึกษา web site ไลน์ 
Facebook ท าให้นักศึกษาเข้าถึงระบบบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร  การประชาสมัพันธ์ได้ง่าย  การให้ข้อมูล เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา  ผลการประเมิน อยู่ระดับดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 จากการที่นศ.มีปญัหา
ด้านการเงินขอทุนการศึกษาจ านวน  41  ราย  ได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา จ านวน  41  ราย หลังช่วยเหลือ
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและคงสามารถเรียนต่อในปี
การศึกษา 2559  ทั้ง  41  ราย 

การใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา  กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาและกิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 
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3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา พบว่าวิทยาลัยมีการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผนก าหนดจดัโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเป็นประโยชน์
กับนักศึกษา  เนื้อหาสาระครอบคลุมดา้นประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ  เพื่อเตรียมความพร้อมการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา  ผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.79 จากคะแนนเตม็ 5 ข้อที่ได้ข้อเสนอแนะคือ นักศึกษา
ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดจัดโครงการ/
กิจกรรม    จากการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา ผลการเตรียมพบว่านักศึกษาได้
เรียนรู้ก่อนท่ีจะไปปฏิบัติงานจริง จากวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลายซึ่งจะ
ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี และมีความ
พร้อมท่ีจะปฏิบตัิงานเมื่อส าเรจ็การศึกษา 
   จะพบว่าค่าเฉลี่ยที่ง 3  ด้านเท่ากับ  4.67  
 

  5. น าผลการประเมิน
จากข้อ ๔ มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมลู เพื่อ
ส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้น หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของ
นักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได้น าผลจากผลการประเมิน
ข้อ 4  ซึ่งจากการประเมินท้ัง 3ข้อ  คะแนนท่ีได้ค่าเฉลี่ย
มากกว่า  4.67 ( 1.5-5-1) 
1.ด้านการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที ่ ได้
ประเมินผลการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา
ประเด็นข้อที่มีข้อเสนอแนะคือ อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความสามารถในการให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ   งานบริการและพัฒนานักศึกษามีการพัฒนา 
โดยจดัประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่มหีน้าท่ีในการ
ดูแลนักศึกษาในระบบครอบครัวเพื่อฟื้นฟูความรู้และทักษะใน
การให้ค าปรึกษา  นักศึกษาท่ีมีปญัหาที่ซับซ้อนและความเสี่ยง
สูงรวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการให้ค าปรึกษา(1.5-5-2 )  หลังพัฒนาด้านการจัด
กิจกรรมให้ค าปรึกษาส าหรับนักศกึษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต  ผลการประเมินพบว่า  อาจารย์ที่ปรึกษามีความมั่นใจ
ในการให้ค าปรึกษาและสามารถดแูลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง
จนสามารถเรยีนต่อและปรับตัวได ้ นักศึกษาท าร้าย
ตัวเอง 1  ราย  และ หวาดระแวงแยกตัวเข้ากับเพื่อน
ไม่ได ้ 1  ราย มีอาการดีขึ้นสามารถเรียนและด าเนินชีวิตได้
ปกติและบ าบัดรักษาติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาและรายงาน
ผู้อ านวยการฯ อย่างต่อเนื่อง  และยังอยู่ในกระบวนการ
ดูแล  บ าบัดรักษาต่อเนื่องคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น

1.5-5-1 บทสรุปผู้บริหารผล
การประเมินคณุภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการแก่นักศึกษา ปี
การศึกษา 2559 
1.5-5-2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการแนะแนว 
ให้ค าปรึกษา กิจกรรมพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการให้
ค าปรึกษา  แนะแนวและ
บริการนักศึกษาให้มคีุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
1.5-5-3  รายงานสรุปการ
จัดท าแผนงานของงานบริการ
นักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสร
นักศึกษา 
1.4-5-4 ผลการประเมิน
คุณภาพของการจดักิจกรรม
และการจัดบริการแก่
นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 โดยการใช้
การสนทนากลุ่ม 
 

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-5-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-5-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-5-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-5-4.pdf
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จาก  4.67  เป็นคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเท่ากับ 4.73 
2. การให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา พบว่าวิทยาลัยฯ การใหข้้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา   ในทุกภาคการศึกษา ผ่านบอรด์
ประชาสมัพันธ์และสโมสรนักศึกษา web site ไลน์ 
Facebook ท าให้นักศึกษาเข้าถึงระบบบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร  การประชาสมัพันธ์ได้ง่าย  การให้ข้อมูล เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา  ผลการประเมิน เมื่อสิ้นสดุภาค
การศึกษาท่ี  1อยู่ระดับดมีาก คะแนนเฉลี่ย 4.56 จาก
คะแนนเตม็ 5 ร้อยละ 85  และงานบริการและพัฒนา
นักศึกษาได้ด าเนินการการให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งปีการศึกษาผ่านช่องทางที่
หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าถึงบริการมีการ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  2559  พบว่าคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นเป็น 4.65 

3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา   ข้อที่ได้คะแนนต่ า
ที่สุดคือ นักศึกษามสี่วนร่วมในการวางแผนก าหนดจัด
โครงการ/กิจกรรม  งานบริการและพัฒนานกัศึกษาฯ เข้า
ร่วมกับการจดัสมัมนาสโมสรนักศกึษาของงานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เพื่อน าเสนอโครงการแกส่โมสรนักศึกษา และให้
สโมสรนักศึกษาได้วิพากษ์กิจกรรม (1.5-5-3)    พบว่า
นักศึกษาพึงพอใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดจัด
โครงการ/กิจกรรม ได้เรยีนรู้การบริหารจดัการโครง  กิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาตรงกับสิ่งท่ีนักศึกษาต้องการเรยีนรู ้ เกิดความ
รับผิดชอบในกิจกรรมของโครงการมากข้ึน  รู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการ  ภูมิใจท่ีไดม้ีส่วนในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ผล
การประเมินคณุภาพของการจดักจิกรรมและการจัดบริการแก่
นักศึกษา เมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา 2559  พบว่าคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นจาก  4.79  เป็นคะแนนเฉลี่ย 4.81 

พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ข้อดีขึ้นจาก  4.67เป็น
ค่าเฉลี่ย  4.73 ( 1.5-5-4) 
  
 

  6. ให้ข้อมูลและความรู้
ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า 

งานบริการและพัฒนานักศึกษาใหข้้อมูลและความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่าโดยร่วมกับสมาคมศิษยเ์ก่าจัดประชุม
วิชาการส าหรับศิษย์เก่าเรื่องการสร้างเครือข่ายวิชาการด้าน

1.5-6-1 โครงการประชุม
วิชาการเรื่องการสร้าง
เครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ 

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.5/1-5-6-3.pdf
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สุขภาพวันท่ี  15-16  ธันวาคม 2559  (1.5-6-1) 
 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ๑. จัดท าแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
วิทยาลัย โดยให้นักศึกษามสี่วน
ร่วมในการจดัท าแผนการจัด
กิจกรรม 

   วิทยาลัยจดัท าแผนการพัฒนานกัศึกษาใน
ภาพรวมโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา 
ร่วมกับสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง(1.6-
1-1)  ซึ่งกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลมุ
กิจกรรม 5 ด้าน เพื่อส่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา 
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โครงการที่จัด
ขึ้นโดยวิทยาลัยฯ และสโมรสรนักศึกษา
จ านวน 4  โครงการ 10 กิจกรรม โดยมี
โครงการและกิจกรรม ดังนี ้1. โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีกิจกรรม 
ดังนี ้1.1 กิจกรรมจดัท าแผนพัฒนานักศึกษา
ของสถาบัน 1.2 กิจกรรมเตรยีมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษาในการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพในการ
ท างาน 1.4 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา 1.5 กิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21   2. โครงการ

1.6-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.6-1-2 แผนพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2559 

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-1-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-1-2.pdf
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พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสตูร
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ สกอ. มีกิจกรรม 
ดังนี ้  2.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2.2 กิจกรรมจติอาสาเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาวะและพัฒนา
ชุมชน  2.3 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะ 
วัฒนธรรม   3. โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬา 
และสานสัมพันธเ์ครือข่าย มีกจิกรรม 
ดังนี ้ 3.1 กิจกรรมกีฬาสานสมัพนัธ์ราชพฤกษ์
เกมส์ครั้งท่ี 3 3.2กิจกรรมสานสมัพันธ์
เครือข่าย 4 สถาบันการศึกษาพยาบาลและกร
สาธารณสุข  4. โครงการภาษาอังกฤษสู่
ศตวรรษที ่21 ประจ าปี
การศึกษา 2559  (1.6-1-
2)                                                    

  ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมใน
ประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
   - กิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
วิทยาลัย 
   - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสรมิ
สุขภาพ 
   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม
และจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม 

วิทยาลัยได้ ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ครอบคลุมกจิกรรม 5 ประเภท มี
จ านวน 3 โครงการ 10 กิจกรรม ดังนี ้
     1. โครงการพัฒนานักศกึษาสู่การมีอตั
ลักษณ์และคณุลักษณะบณัฑิตที่พงึ
ประสงค ์9 ด้าน มีกิจกรรม ดังนี ้
    1.1 กิจกรรมจดัท าแผนพัฒนานักศึกษาของ
สถาบัน (1.6-2-1) 
    1.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.6-2-2) 
    1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพในการท างาน 
(1.6-2-3) 
   1.4 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน
วิชาการของนักศึกษา (1.6-2-4) 
   
    1.5 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21 
(1.6-2-5) 
 2.กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
   โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬา สานสัมพันธ์
เครือข่าย 
     2.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ราชพฤกษ์
เกมส์ครั้งท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 (1.6-
2-6) 

1.6-2-1 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมจดัท า
แผนพัฒนานักศึกษาของสถาบัน 
1.6-2-2 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560 
1.6-2-3 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการเตรยีม
ความพร้อมทางวิชาชีพในการ
ท างาน 
1.6-2-4 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิชาการของ
นักศึกษา 
1.6-2-5 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสรมิการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
1.6-2-6 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์ราชพฤกษ์เกมส์ครั้ง
ที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2559  
1.6-2-7 เอกสารสรุปผลการ

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-2-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-2-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-2-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-2-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-2-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-2-4.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-2-5.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-2-6.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-2-7.pdf


มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
     2 .2 กิ จ ก ร ร ม ส า น สั ม พั น ธ์
เครือข่าย 4 สถาบันการศึกษาพยาบาลและกร
สาธ ารณสุ ข  จั ง หวั ดขอนแก่ น  ป ระจ า ปี
การศึกษา 2559 (1.6-2-7) 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
     3.1 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะและพัฒนาชุมชน ต าบลบ้านแบก อ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (1.6-2-8) 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม(1.6-
2-9) 
5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   1.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม “รากเง้า
วัฒนธรรม  สืบ งานของดี บ้ านฉั นจั งหวั ด
ขอนแก่น” (1.6-2-10) 
6. โ ค ร ง ก า ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สู่ ศ ต ว ร ร ษ
ที ่21 ประจ าปีการศึกษา 2559  (1.6-2-11) 

ด าเนินงานกิจกรรมสานสมัพันธ์
เครือข่าย 4 สถาบันการศึกษา
พยาบาลและกรสาธารณสุข 
จังหวัดขอนแก่นประจ าปี
การศึกษา 2559 
1.6-2-8 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมจติอาสาเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาวะและพัฒนา
ชุมชน ต าบลบ้านแบก อ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
1.6-2-9 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 
1.6-2-10 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสรมิศลิปะ 
วัฒนธรรม “รากเง้าวัฒนธรรม สบื
งานของดีบ้านฉันจังหวัด
ขอนแก่น” 
1.6-2-11 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษสู่
ศตวรรษที ่21 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

  ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

วิทยาลัยด าเนินจัดกิจกรรมการใหค้วามรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศกึษาแก่
นักศึกษาทุกช้ันปี โดย 
     1. นักศึกษาทุกช้ันปี ได้รับความรู้และทักษะ
ในกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (1.6-3-1) 
     2.กิจกรรมจดัท าแผนพัฒนานกัศึกษาของ
สถาบัน (1.6-3-2) 
     3.วิทยาลัยฯ ส่งผู้แทนสโมสรนักศึกษาเข้า
ร่วม โครงการการจดัการความรูแ้ละทักษะด้าน
ประกันคณุภาพการศึกษา  ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  
จ.อุบลราชธานี (1.6-3-3)   
 

1.6-3-1 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินโครงการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 
1.6-3-2 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมจดัท า
แผนพัฒนานักศึกษาของสถาบัน   
1.6-3-3 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมประชุม
โครงการการจัดการความรู้และ
ทักษะด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์
จ.อุบลราชธาน ี

  ๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

วิทยาลัยด าเนินการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา
ตามแผนงานกิจกรรม 
จ านวน 1 แผนงาน 4 โครงการ 10 กิจกรรม 
โดยมีวตัถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 
จ านวน 14 ตัวช้ีวัด บรรลุผล 14 ตัวช้ีวัด คิด

1.6-4-1 เอกสารสรุปและ
ประเมินความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ปี
การศึกษา 2559 - 2560 

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-2-8.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-2-9.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-2-10.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-2-11.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-3-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-3-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-3-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-3-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-4-1.pdf


มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เป็น ร้อยละ 100 (1.6-4-1) และได้น าผลการ
ประเมินจากปีการศึกษา 2559 เรื่อง แผนงาน
โครงการของสโมสรนักศึกษาและชมรม คือ ควร
มีการบูรณาการท าโครงการของทั้ง 5 ชมรม
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการท างานเป็นทีม 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานระหว่าง
ชมรม (1.6-4-2) 

1.6-4-2 แผนพัฒนานักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2560 

  ๕. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และ
ตัวช้ีวัดของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนด จ านวน  2 ข้อ 
และ 2 ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ข้อที ่1 คือ ส่งเสริม
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ที่
ครบถ้วน 5 ด้าน ตามที่ สกอ. ก าหนด โดยการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดท าแผน ภายใต้
ก ร ะ บ วน ก า ร คุ ณ ภ า พ  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
วัตถุประสงค์ คือ บรรลุวัตถุประสงค์    โดยมี
ตัว ช้ีวัดข้อที่  1 คือ ระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์ทุกด้านตาม
เกณฑ์ สกอ. ตามอัตลักษณ์ของสถาบันและการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ใน
ระดับ 3.51 ซึ่งผลการประเมินตัวช้ีวัดของแผน
ข้อที่ 1อยู่ในระดับ 4.45         วัตถุประสงค์
ของแผนข้อที่ 2คือ ส่งเสริมความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา ผลการ
ประเมินวัตถุประสงค์ของแผน คือ บรรลุ
วัตถุประสงค์  โดยมีตัวช้ีวัดข้อที่ 2 คือ นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 90 ซึ่งผล
การประ เมิ นตั ว ช้ี วั ดขอ งแผนข้ อที่  2 คื อ 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100 (1.6-
5-1) จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 
จากการสนทนากลุ่ม และการถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ผลการ
ประเมิน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นของ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามเกณฑ์ สกอ. คุณลักษณะ

1.6-5-1 เ อ ก ส า ร ส รุ ป แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ ของแผนการจัด
โคร งการ/กิ จกรรมพัฒนา  ปี
การศึกษา 2559 
1.6-5-2  รายงานการประชุม
สโมสรนักศึกษา เรื่อง การถอด
บทเรียนผลการพัฒนาอัตลักษณ์ 
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต  ปี
การศึกษา  2559 ครั้ งที่ 
10/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560 หน้า 3 ข้อเสนอแนะต่อ
แผนพัฒนานักศึกษา 

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-4-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-5-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6%20(2)/1.6-5-2.pdf


มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักลักษณ์สถาบัน 
และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ใน
ระดับ  ดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 4.45 จากคะแนน
เต็ม 5 มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมนักศึ กษา คือการจัดท าแผนงาน
โครงการของชมรมควรมีการบูรณาการท า
โครงการของทั้ง 5 ชมรมร่วมกัน เพื่อให้เกิด
กระบวนการท างานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท างานระหว่างชมรมร่วมกัน  (1.6-
5-2) 

  ๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได้น าผลการ
ประเมินเรื่องการส่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม คือ การจัดท าแผนงานโครงการของ
ชมรมควรมีการบูรณาการท าโครงการของ
ทั้ง 5 ชมรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการ
ท างานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานระหว่างชมรมร่วมกัน  (1.6-6-1) จึงได้
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย
การบูรณาการแผนการจัดโครงการของชมรม
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมวิชาการ และ
ชมรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
ร่ วมกั น  ส่ วนชมรมจิ ตอาสาและบ า เพ็ญ
ประโยชน์ได้บูรณาการจัดโครงการร่วมกับชมรม
คุณธรรมจริยธรรม (1.6-6-2) 

1.6-6-1 รายงานการประชุมกลุม่
กิจการนักศึกษา ครั้ง
ที ่8/2560 ลงวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 หน้า 3-4 เรื่อง
เพื่อพิจารณา การน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนา
นักศึกษา 
1.6-6-2 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 โครงการแผน
ประจ า งานบริการและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-6-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/bcnkk60/1.6/1-6-6-2.pdf


องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

 
 
 

 

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี ้
    - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย 
 
    - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์
 
    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
 
    - กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรา้งสรรค์ การจดัให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  

  3. จัดสรรงบประมาณของ
วิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน

  



มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สร้างสรรค ์

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

  

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคด์ีเด่น 

  

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

  

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไปต่อคน 

 
 
 

 

หมายเหตุ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ า และนักวิจัยท่ีก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐  
ขึ้นไป 

 
 
 

 

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบรกิารวชิาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ๑. ก าหนดชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยมีความ
ร่วมมือระหว่างภาควิชาหรือ
หลักสตูร 

  

  ๒. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมี
ส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๑ 

  

  ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็งที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 

  

  ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ด าเนินการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

  

  ๕. วิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่าย   



มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

  ๖. ทุกภาควิชาหรือหลักสตูรมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการตามแผน
บริการทางวิชาการแก่สังคมของ
วิทยาลัยตามข้อ ๒ โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของ
วิทยาลัย 

  

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 

  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผน 

  

  3. ก ากับติดตามใหม้ีการ
ด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตาม

  



มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

  

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 
 

องค์ประกอบท่ี5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของ

สถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

 
 
 

 

  2. การก ากับติดตามส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการ

  



มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ี
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรยีนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสตูร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑติ และโอกาสในการ
แข่งขัน 

  3. ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกดิ
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

  

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนท้ัง ๑๐ 
ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

  

  5. การก ากับติดตามส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานตาม
โครงสร้างของวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการจัดการความรูต้าม
ระบบ และครอบคลุมพันธกิจดา้น
การผลิตบณัฑิตและการวิจัย 

  

  6. การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  

  7. การก ากับติดตามส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
วิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพภายในตามระบบ
และกลไกท่ีวิทยาลยัก าหนด 
ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ 
การตรวจสอบคณุภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

  

 
 



หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมิน
ระดับคณะของทุกคณะ 

 
 
 

 

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1. มีระบบและกลไกในการก ากับ
ติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและคณะ 

 
 
 

 

  2. มีคณะกรรมการก ากับตดิตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
ที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ

  



มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสตูรและคณะ ให้เกดิผลตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

  4. น าผลการประเมินคณุภาพทุก
หลักสตูร เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  

  5. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงหลักสูตรและการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

  6. มีผลการประเมินคณุภาพทุก
หลักสตูรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐาน 

  

 
หมายเหตุ 
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
    
 


