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รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการประเมินตนเองของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560  เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันต่อ
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการประเมินคุณภาพใช้
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 5 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ 
ตามที่ก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับ
เดือนเมษายน 2561 ได้เพ่ิมตัวชี้วัดที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม และ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับ
คณะ แต่ไม่ได้น ามาคิดค่าคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2561 และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของสภาการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถเทียบเคียงกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้เต็มศักยภาพ  

การประเมินในครั้งนี้ วิทยาลัยไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 และวิทยาลัย มีหน่วยงานเดียวมี
สถานภาพเป็นสถาบัน จึงไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

รายงานผลการด าเนินการ ฉบับนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
น าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงาน
ในปีต่อไป 

 
 
 

 
                                                                              (นางวัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ) 
                                                                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
                                                                               1  กันยายน  พ.ศ. 2561 
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1. ช่ือสถาบันการศึกษาและ   
    องค์กรต้นสังกัด 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

2. ท่ีตั้ง เลขท่ี 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 043 –423210  043-423211  
โทรสาร : 043-423212 
เว็บไซต ์  : www.bcnkk.ac.th 
E-mail address : bcnkk@bcnkk.ac.th 

3. พ้ืนท่ี  มีพื้นท่ี 51 ไร่ 1 งาน 49 
10
1  ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 12,156.80 ตารางเมตร  

3.1 อาคารสถานที่ต้ังของสถาบันการศึกษา และห้องต่างๆ เป็นสัดส่วน มีที่ท างานเฉพาะ 
เหมาะสมและเพียงพอแก่การด าเนินงาน ดังนี ้
1) อาคารเรียน A , B (3 ช้ัน)  จ านวน 2 หลัง 
2) หอพักนักศึกษา (5 ช้ัน)  จ านวน 2 หลัง 
3) อาคารอ านวยการ (3 ช้ัน)  จ านวน 1 หลัง 
4) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรมและวิจยัทางการพยาบาลและ

สุขภาพ (3 ช้ัน)  
จ านวน 1 หลัง 

5) อาคารชมรมศลิปวัฒนธรรม (1 ช้ัน)  จ านวน 1 หลัง 
6) บ้านพักผู้อ านวยการ (2 ช้ัน)  จ านวน 1 หลัง 
7) บ้านพักอาจารย์ (2 ช้ัน)  จ านวน 3 หลัง 
8) แฟลตอาจารย์ (3 ช้ัน)  จ านวน 1 หลัง 
9) บ้านพักเจ้าหน้าท่ี  จ านวน 2 หลัง 
10) สนามฟุตซอล  จ านวน 1 แห่ง 
11) สนามบาสเกตบอล  จ านวน 1 แห่ง 
12) สนามวอลเลย่์บอล จ านวน 1 แห่ง 
13) สนามตระกร้อ จ านวน 1 แห่ง 
14) หอประชุม จ านวน 1 หลัง 
15) โรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 
16) โรงรถ จ านวน 1 หลัง 
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3.2 แผนที่แสดงอาคารที่ต้ังของวิทยาลัย 
 

 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปกีารศึกษา 2560 (ระดับสถาบัน) 3 

4. ตราสญัลักษณ์วิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 

 

5. ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย ดอกคูน หรือ ดอกราชพฤกษ ์
 
 
 
 
 

 
6. สีประจ าวิทยาลัย 

 
สเีหลืองดอกคูน ซึ่งหมายถึง ความเจรญิรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 

7. ธงประจ าวิทยาลัย ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูป 
พระนามย่อ “ สว ” 

8. เจ้าของ สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 

9. หัวหน้าองค์กร นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธ์ิพร 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

10. ผู้อ านวยการ นางวัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัย (อ านวยการ ระดับต้น)  
วุฒิการศึกษาสูงสดุ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 
: 4511021918 
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง 1 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 

11. ประวัติความเป็นมา ปีการศึกษา 2505-2509 เปิดสอนหลักสตูรผดุงครรภ ์
 ปีการศึกษา 2508-2525 เปิดสอนหลักสตูรผดุงครรภ์อนามยั 
 ปีการศึกษา 2526-2532 เปิดสอนหลักสตูรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)  
 ปีการศึกษา 2530-2536 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตรการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ (ระดับต้น)  
 ปีการศึกษา 2537-2539 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น 
 ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร ์
 ปีการศึกษา 2541-2544 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2543-2549 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ป)ี  
 ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร พ.ศ. 2545)  
 ปีการศึกษา 2546-2551 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)  
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 ปีการศึกษา 2552-2554 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

 ปีการศึกษา 2555-2559 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบนั เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 
12. หลักสูตรทีเ่ปิดใหม่  ไม่ม ี
13. จ านวนอาจารย ์ จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 40.5 คน 

 ปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
 ปริญญาโท จ านวน 34.5  คน (ลาศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 5 คน)  

14. จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 431 คน 
 ช้ันปีท่ี 1 จ านวน    88     คน 
 ช้ันปีท่ี 2 จ านวน   123     คน 
 ช้ันปีท่ี 3 จ านวน    109    คน 
 ช้ันปีท่ี 4 จ านวน    111    คน 
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ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน่ 
 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข เดิมช่ือโรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดด าเนินการ เมื่อวันที่  
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งที่ 3 ของประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้ใช้ช่ือว่า 
“โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” 

 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2509 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ด าเนินการสอน 4 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 166 คน 

 พ.ศ. 2508 เปลี่ยนช่ือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” เป็น “เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เปิดสอน
หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 
1 ½ ปี ด าเนินการสอน 36 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 2,034 คน 

 พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลา 2 ปี ด าเนินการสอน 7 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 423 คน 

 พ.ศ. 2530 เปลี่ยนช่ือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เป็น “วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขอนแก่น” 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ระดับต้น) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้
ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 764 คน 

 พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพ” ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  (กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก 2553) ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536และมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ขอนแก่น แยกออกจากศูนย์อนามัยที่ 6 เพื่อไปสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ ที่
ได้รับพระราชทานช่ือเป็นสถาบันพระบรมราชชนก ในปีต่อมา ท าให้คณะผู้บริหาร น าโดย อาจารย์ชุมพล พลนรา ซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการขณะนั้นได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยที่จะหาสถานที่ใหม่เพื่อก่อตั้งเป็นวิทยาลัย 
เนื่องจากสถานศึกษามีความคับแคบ นักศึกษาไม่มีสนามกีฬา ไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย วิทยาลัยได้ไปติดต่อที่ดินราชพัสดุ มี
ที่ดิน 3 แห่ง คือ 1) ที่ดินของศูนย์รัตนาภา จ านวน 5 ไร่ ถ้าสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลนก็จะมีเนื้อที่เหลือเล็กน้อย แต่มี
ความสะดวกในการเดินทางติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นได้ง่าย 2) ที่ดินต าบลท่าพระ จ านวน 20 ไร่ ซึ่งไกลจากตัวเมือง
เกินไป 3) ที่ดินต าบลบ้านเป็ด จ านวน 60 ไร่ และห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร แต่มีข้อจ ากัด คื อ ดินเค็ม
ข้างล่างเป็นเกลือ เป็นโคก และเป็นที่หากินของชาวบ้านเป็ด และสามารถสร้างตึกได้ไม่เกิน 6 ช้ัน เพราะพื้นที่อยู่ใกล้สนามบิน
ขอนแก่น ผู้บริหารได้พิจารณาที่จะจัดตั้งและก่อสร้างวิทยาลัยในพื้นที่ต าบลบ้านเป็ด จากนั้นได้ท าเรื่องไปยังปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงท าเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยท าการอนุมัติและได้ท าการรังวัดที่ดินซึ่งมี
จ านวนตามโฉนดคือ 46 ไร่ หลังจากเริ่มสร้างรั้วล้อมท่ีดินเพื่อจะท าการก่อสร้างตึก ชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดมีประเด็นความเห็น
ที่ยังไม่สอดคล้องบางอย่าง จึงได้แต่งตั้งสภาต าบล เชิญผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านเป็ดมาประชุม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป็ด (อบต.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมและช้ีแจงเหตุผลในการขอจัดตั้งวิทยาลัย และช้ีแจงที่มาของที่ดินดังกล่าวว่าได้รับ
อนุมัติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จะจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนเป็น
พยาบาล รับใช้ชุมชนและสังคม ซึ่งชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดก็เข้าใจ และเต็มใจในการก่อตั้งวิทยาลัยในพื้นที่ของชุมชนต าบล
บ้านเป็ด  

 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระ
นามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นช่ือของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น จึงเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น 
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น” (Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen) (หนังสือวังสระประทุม
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537) (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 8-12) 
เพื่อเป็นสิริมงคลและนิมิตหมายแห่งความวัฒนาถาวร ของวิทยาลัยพยาบาลและวิชาชีพพยาบาลตลอดไป 
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พ.ศ. 2537 วิทยาลัยได้ย้ายมาสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ระดับต้น รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่น มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 364 คน 

 พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ด าเนินการสอน 1 รุ่น รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เมื่อ พ.ศ. 2543 จ านวน 50 คน 

พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยในท่ีดินแห่งใหม่ ในวงเงิน 89,860,000 (แปดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้ท าการขอบ้านเลขที่ ได้เลขที่ 354 หมู่ 2 ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
และได้ท าเรื่องขอพระราชทานทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร
ใหม่ เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

 พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏาน ในการผลิตพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 คน ส าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2547 

 พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ป)ี รับผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มีผู้ส าเร็จการศึกษา 7 รุ่น รวม 434 คน 

 ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าเป็นสถาบันสมทบ จึง
เปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ปี พ.ศ. 2545 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2545) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 1 รุ่น คือรุ่นท่ี 7 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน 56 คน 

ปี พ. ศ. 2546 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 8 จนถึงรุ่นที่ 12 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 436 คน 

ปี พ. ศ. 2552 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่นตั้งแต่รุ่ นที่ 13 จนถึงรุ่นที่ 15 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ จ านวน 344 คน 

ปีการศึกษา 2552 – 2555 วิทยาลัยได้มีโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพใน
ภาวะที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมการวางแผนไว้จ านวน 200 คน รับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจิตอาสาจากพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ปีละ 50 คน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวนท้ังสิ้น 199 คน 

ปี พ.ศ. 2555 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 16 จนถึงรุ่นที่ 20 มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ 
จ านวน 215 คน 

ปี พ.ศ. 2560 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 21 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้  

ปัจจุบันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ท าการผลิตบัณฑิตพยาบาล 1  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้อ านวยการที่เป็นผู้น าทางและน าพาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
 1.  ปี พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2506 นายแพทย์จ าลอง มุ่งการดี 
 2.  ปี พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510 นายแพทย์ประมุข จันทวิมล 
 3.  ปี พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2512 นายแพทย์นภ สกลุพาณิชย์ 
 4.  ปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2512 แพทย์หญิงสุรางค์ ต้นประเสริฐ 
 5.  ปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2515 นายแพทย์นภดล สูตรสุคนธ ์
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 6.  ปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517 นายแพทย์ประธาน นิมมานเหมินทร์ 
 7.  ปี พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518 นายแพทย์โสภณ ชาลปติ 
 8.  ปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2543 อาจารย์ชุมพล พลนรา 
 9.  ปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 อาจารย์พึงพิศ การงาม 
 10. ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550 อาจารย์นฤมล เอนกวิทย ์
 11. ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก 
 12. ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 ดร. จิราพร วรวงศ์ 
 13. ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ดร. วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ 
 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันพระบรมราชชนก  
ปรัชญา  
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นและระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

วิสัยทัศน์  
พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าเพื่อสร้างก าลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชน

ให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน  

พันธกิจ  
1. ผลิต และพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ และชุมชน  
2. สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ  
3. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับสากล  

 
 1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ปรัชญา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการ
ผลิตพยาบาลที่มีคุณลกัษณะที่ครบถ้วนท้ังด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้น
การค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการ
ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคม
ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน าท่ีเน้นชุมชน 

พันธกิจ (Mission)  
พันธกิจเป็นกรอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี ้
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
5. พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย  
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 1.3 การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์ และการรับรู้ของวิทยาลัย  
      ในการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2560-2564 ขึ้นเพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารวิทยาลัยโดยมีการทบทวนปรัชญาและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานได้ร่วมกันทบทวน และได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ 
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 ขึ้นและให้มีความสอดคล้องกันหลังจากนั้นทุกกลุ่มได้มีการร่วมกันวิพากษ์
แผนของแต่ละกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สมบูรณ์เพื่อให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณ
วิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีทิศทางที่ชัดเจน 
สามารถบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  
 
2. นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
 2.1 นโยบายการบริหารของวิทยาลัย 
  2.1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และปัญญา มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุขภาวะของชุมชนได้อย่าง
แท้จริง 
  2. จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ (TQF)  
  3. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ 
  4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้น
การเปลี่ยนแปลงภายใน (Transformative education)  
  5. พัฒนานักศึกษาใหม้ีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเน้นสมรรถนะด้านการพยาบาล
ชุมชน 
  6. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสตูรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้มีคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์  
  7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนานักศึกษากับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 
  2.1.2 นโยบายด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ 
  1. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ 
  3. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
  5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศให้
เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดยสนับสนุนทุน 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัล 
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  2.1.3 นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  1. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม และประเทศส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของสถาบัน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่วิทยาลัย 
  2. พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพชุมชน 
 

2.1.4 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1. ท านุบ ารุง รักษา ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมดีงาม เพื่อรักษาเอกลักษณ์ชุมชนและของชาติ 

2. มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และ
การสร้างเสริมสุขภาพ 

  2.1.5 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ส่งเสริมให้วิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน 

  2.1.6 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  2. ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจริยธรรม วิชาชีพ จรรยาบรรณครู โดยการให้ความรู้และมีการก ากับ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง 
  3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์กร สู่องค์กรคุณธรรม 
  5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเพื่อพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
 
 2.2 วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
  วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประกอบด้วย 

1. บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ สภาการพยาบาล  
2. บัณฑิตพยาบาลมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ด ีเก่ง มีความสุข)  
3. ผลงานวิจัยได้รับการรับรองคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ  
4. การบริการวิชาการที่ส่งผลต่อสถาบัน สังคม และชุมชน  
5. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  
6. วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานความเป็นเลิศ 

 
2.3 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน พร้อมที่จะพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน มีความมุ่งหวังเป็นสถาบันการศึกษาท่ี 1) มีความสมบูรณ์ในการจัดการศึกษาที่
เน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน ผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาท่ีคัดเลือกคนจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบผู้สมบูรณ์พร้อมด้วย
ความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ชุมชน ชุมชนและผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับและเช่ือมั่นในคุณลักษณ์ของบัณฑิตจน
เป็นที่ประจักษ ์2) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถโดยจัดการศึกษาระยะสั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่
เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการ
พัฒนาจากวิทยาลัยมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภารกิจด้านสาธารณสุขในชุมชน  
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   เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเน้นชุมชน” 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขได้ด าเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพน าสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ โดยพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
สุขภาพด้วยการให้บริการวิชาการและจัดท าคลังความรู้ด้านการพยาบาลชุมชน เน้นการน าส่งความรู้และปัญญาทางสุขภาพสู่
องค์กรสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นกลไกที่ส าคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทาง
สุขภาพท่ีเพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นก าหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯเป็น 
“ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีเน้นชุมชน” 

โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขหมายถึง การสร้างคนทั้งในระบบการเรียนการ
สอน และการจัดอบรม ประชุมวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 

เน้นชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง
เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้ อม และ
ระบบบริการสุขภาพชุมชน (Community Health System)  

 2.4 อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
  อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
ประกอบด้วย จิตบริการ (Service mind : S) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ (Participation : P) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณาการผสมผสานเป็นเนื้อเดียว  
มีความหมายในแต่ละประเด็นดังนี้ 

  ความเป็นผู้มีจิตบริการ (Service mind)  
  หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการให้บริการ โดย
ค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลบนพ้ืนฐานของความเข้าใจคนอ่ืนตามความเป็นจริงซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) ให้บริการด้วยวามเต็มใจโดยเข้าใจผู้อื่นตามเง่ือนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆ ยอมรับในความคิด
พฤติกรรม และความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 
  2) ให้บริการหรือกระท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
  3) ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู้รับบริการด้วยความใส่ใจในปัญหา ความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 

  เป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห ์(Analytical thinking)  
  การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณโดยเช่ือมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับ
บริบทสภาพการด ารงชีวิตโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) มองความจริงตามความเป็นจริงของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณ์ตามความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ 
  2) รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง 
  3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนพื้นฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ 
  4) เช่ือมโยงความรู้วิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ รับบริการ โดยสอดคล้อง
กับบริบท 
  5) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดหรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียว 

  การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (Participation)  
  เป็นการให้บริการสุขภาพที่ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลซึ่งเกิดจากความเข้าใจ สภาพการด ารงชีวิต 
บริบท เง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถกลั่นกรอง 
คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้รับบริการน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยให้ผู้รับบริการมีส่วน
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ร่วมรับรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ 
  2) ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
  3) ผู้ให้บริการท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา แก่ผู้รับบริการ
แต่มิใช่เป็นผู้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน 
  4) กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบรกิารมกีารพัฒนาศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและครอบครวั
เพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
 
 2.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพ้ืนฐานความเอื้ออาทรและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แก่ผู้รับบริการ
ทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ท้ังในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาและเห็นคุณค่าในวิชาชีพการพยาบาล
และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความเอื้ออาทร และมีจิตสาธารณะในการท างานเพื่อชุมชนและสังคม   

5. มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถสื่อสารและประสาน
ความร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างานตอบสนองต่อ
ระบบสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

7. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

8. สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประยุกต์ใช้ตรรกะทางศาสตร์และสถิติ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  

9. ร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีเหตุผลเชิงวิชาการ รวมถึง
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในวิชาชีพและตอบสนองความต้องการตามบริบทของ
ผู้ใช้บริการ 

10. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ภูมิภาคและของโลก 
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3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 3.1 แสดงโครงสร้างการบริการของสถาบันการศึกษาพยาบาล และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร 

3.1.1 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน่ (ปีการศึกษา 2559 – 2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัฯ 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุม
ภายใน และจดัการความรู้  

งานส่งเสริมการศกึษา  
- ห้องสมุด  
- คอมพวิเตอร ์สารสนเทศ  
- ประชาสมัพันธ ์ 
- ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 
 

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป  
- สารบรรณ พัสด ุ 
- ยานพาหนะ อาคารสถานที ่และซ่อม
บ ารุง  

งานการเงนิ บัญชี ตรวจสอบและ
ประเมนิผล 

งานทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที ่

งานนโยบายและแผน 
 

กลุ่มวชิาการ 

ภาควิชาพื้นฐานบริหาร พัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลและการศึกษาทั่วไป  

ภาควิชาการพยาบาลครอบครวัชุมชน 
และการรกัษาพยาบาลเบื้องตน้  

 

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ และ
ผู้สูงอายุ  

 

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก 
ผดุงครรภ์ และการพยาบาลจิตเวช 

 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

งานบริหารหลกัสูตร 
 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และกจิการพิเศษ 

 

งานทะเบียน วัดและประมวลผล 
 

งานบริการ พัฒนานกัศกึษา  
และศิษย์เก่า 

 

กลุ่มบริการการศึกษา 
 

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิเทศ
สัมพันธ ์ 

 

งานบริการวิชาการและศนูย์ความ
เป็นเลิศ 

รับรองจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั  
ครั้งที่ 11 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก

หลักสตูรที่สถาบันรับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานการประเมินคณุภาพภายใน
ระดับหลักสตูรของหลักสุตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ในทุก
องค์ประกอบมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 จาก
คะแนนเตม็ 5 (1.1-1-1)  

1.1-1-1 มคอ.7 รายงานผล
การด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
≥3.61 คะแนน 4.27 คะแนน 4.27 คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์

ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
1) เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2  
 - ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็น
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ า
ทัง้หมด 40.5 คน มีคุณวุฒิระดบั
ปริญญาเอกจ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ (6/40.5) x100 เท่ากับ 
14.81 ได้คะแนนเท่ากับ (14.81/40) x5 
เท่ากับ 1.85 คะแนน  
(1.2-1-1, 1.2-1-2)  

1.2-1-1 รายชื่ออาจารย์
พยาบาลประจ าปีการศึกษา 
2560 
1.2-1-2 ส าเนาใบปริญญาเอก
ของอาจารย์พยาบาลประจ าปี
การศึกษา 2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
1  คะแนน 1.85 คะแนน 1.85 คะแนน บรรล ุ

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์

ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
1) เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ 
ค2  
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
ส ถ าบั น ที่ ด า ร งต าแห น่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
แ ล ะ ศ าส ต ร าจ า รย์ ร วม กั น  ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 
40.5 คน มีต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษ เทียบเป็นระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 16 คน  
คิดเป็นร้อยละ (16/40.5) X 100  
เท่ากับ 39.51 
ได้คะแนนเท่ากับ (39.51/60) X5 เท่ากับ 
3.29 คะแนน (1.3-1-1)  

1.3-1-1 รายชื่ออาจารย์พยาบาล
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
≥3.51 คะแนน 3.29  คะแนน 3.29 คะแนน ไม่บรรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ระดับคณะ)  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  ค านวณหาค่าความแตกต่างระหวา่ง

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ ากับเกณฑม์าตรฐาน และ
น ามาเทียบกับค่าความต่างท้ังด้าน
สูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็น
คะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้
การเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ดังนี ้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน  
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 
แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคดิ
คะแนนดังน้ี  
คะแนนท่ีได้ = 5 - (ค่าร้อยละที่
ค านวณได้/4)  

ชั้นป ี จ านวน (คน)  FTES 
1 88 7.33 
2 123 85.42 
3 109 99.92 
4 111 58.58 

รวม 431 251.25 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 
251.25 จ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 35.5 คน 
คิดเป็น 7.08 ต่อ 1 ซึ่งเกินเกณฑ์ 6 ต่อ 1 กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์คิด
เป็นร้อยละ (7.08-6.00 = 1.08)  
คิดเป็น (1.08/6) x 100 เท่ากับ 17.96  
ได้ค่าคะแนนเท่ากับ  
5 - (17.96/4) = 5 - 4.49 = 0.51  
 (1.4-1 ถึง 1.4-3)  

1.4-1 รายชื่อนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 
1.4-2 รายชื่ออาจารย์พยาบาล
ประจ า ปีการศึกษา 2560 
1.4-3 รายงานสรุปการคดิ FTES 
และสรุปอัตราส่วนอาจารย์
พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า ปีการศึกษา 
2560 
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สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่เกิน 1 : 6 1 : 7.08 0.51 ไม่บรรล ุ
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับคณะ)  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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. จัดบริการให้ค าปรึกษา ทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

วิทยาลัยฯ โดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา  
กลุ่มงานบริการการศึกษา จัดให้มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษา ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
และก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือระบบงานให้
ค าปรึกษา (1.5-1-1) โดย 
1. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มงานบริการ
การศึกษา ก าหนดแนวทางและกระบวนการให้
ค าปรึกษาของวิทยาลัยฯ มีการบูรณการระบบให้
ค าปรึกษา ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
กับระบบครอบครัวเสมือน โดยระบุในคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางด าเนินงาน (1.5-1-2)  
2.งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มงานบริการ
การศึ กษ าเสนอแต่ งตั้ งอ าจารย์ ที่ ป รึ กษ าต่ อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ (1.5 -1-3) และก าหนด
บทบาทหน้าที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา (1.5-1-4)  
3. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มงานบริการ
การศึกษา จัดบริการให้ค าปรึกษา ทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (1.5 -1-5) โดยจัดการให้
ค าปรึกษา บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือน 
(1.5-1-6) และผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ไลน์ 
Facebook ฯลฯ (1.5-1-7) และมีการจัดเก็บข้อมูล
ด้านต่างๆของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ลักษณะของ
นักศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อน าข้อมูลนักศึกษา
น าไปพัฒนานักศึกษาต่อไป (1.5-1-8)  
4 งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มงานบริการ
การศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการการให้ค าปรึกษา โดยรวบรวมผลการ

1.5-1-1 คู่มือระบบงานให้
ค าปรึกษา หน้า 3 ระบบงาน
การให้ค าปรึกษา 
1.5-1-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2560 หน้า 10 
แนวทางและกระบวนการให้
ค าปรึกษา 
1.5-1-3 ค าสั่งท่ี 62/2560 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.5-1-4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2560 หน้า 4
บทบาทหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-1-5 ภาพถ่ายห้องให้
ค าปรึกษา ตารางเวรการให้การ
ปรึกษาประจ าวัน 
1.5-1-6 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 
1.5-1-7 ตัวอย่างการให้
ค าปรึกษาผ่านไลน ์
1.5-1-8 ตัวอย่างรายงานผลการ
ดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-1-9 แบบรายงานการ
ประเมินผลการจดับริการการ
จัดบริการให้ค าปรึกษา ทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
จัดบริการและจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยประเมิน
คุณภาพของการให้ค าปรึกษา ทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในวิทยาลัย (1.5-1-9)  
5. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการ
การศึกษา โดยอาจารย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา
ก ากับติดตามผลการให้การช่วยเหลือนักศึกษาก ากับ
ติดตามช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเป็นระยะ งาน
บริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา 
ประเมินผลการให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหา (1.5-
1-10)  

นักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
1.5-1-10 ตัวอย่างและรายงาน
ผลการประเมินผลการให้การ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหา
นักศึกษา 
 

  2. มีการให้ข้อมูลของ
หนว่ยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

วิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานบริการและพัฒนานักศึกษา มี
การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นั ก ศึ กษ า  ใน ทุ กภ าค การศึ กษ า ผ่ าน บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์และสโมสรนักศึกษา web site ไลน์ 
Facebook ดังนี ้ 
1. ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร ได้แก่ 
 1.1 งานบริ การและพั ฒ นานั กศึ กษ าด้ าน
ทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้บริการที่ห้อง
แนะแนวให้ค าปรึกษา ในเวลา 08.00-16.30 น. ให้
ข้อมูลแหล่งเงินทุน ระเบียบการกู้ยืม รายละเอียดของ
ระยะเวลาบริการ (1.5-2-1)  
 1.2 งานบริการและพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม พิเศษนอกหลักสูตร ของ
หน่วยงานอื่นได้แก่ ขอให้จัดกิจกรรมตามโครงการ
สาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  กิจกรรมการ
รับบริจาคโลหิต กยศ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ายสี
หราชเดโชชัย เชิญชวนร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ 
Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต  ขอความ
อนุ เคราะห์  ปชส.คนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้ งที่  43 
กิจกรรมจัดประกวดคนตรีลูกทุ่งขอนแก่นคอนเทส  
เยาวชนคนขอนแก่นอาสาท าความดี เพื่อพ่อหลวง ร 9 
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน  เชิญเข้าร่วมการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สานสัมพันธ์พยาบาล ครั้งที่ 1
ประกวดสุนทรพจน์ (สบช) (1.5-2-2 )  
2. ข้อมู ลแหล่ งงานทั้ งเต็ มเวลาและนอกเวลาแก่

1.5-2-1 ประกาศวิทยาลยั เรื่อง 
การขอรับทุนสนับสนุนทาง
การศึกษา 
1.5-2-2 หนังสือราชการ
ประชาสมัพันธ์ขอให้จัดกิจกรรม
ตามโครงการสาธารณสุขร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กิจกรรม
การรับบริจาคโลหิต กยศ พิธี
เจริญพระพุทธมนต์คา่ยสหีราช
เดโชชัย เชิญชวนร่วมประกวด
วงดนตรีในรายการ Bao 
Young Blood ดนตรสีร้าง
คุณค่าชีวิต ขอความอนุเคราะห์ 
ปชส.คนตรไีทยอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ 43 กิจกรรมจดัประกวดคน
ตรีลูกทุ่งขอนแก่นคอนเทส  
เยาวชนคนขอนแก่นอาสาท า
ความดี เพื่อพ่อหลวง ร 9 ขอ
เชิญเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน  เชิญเข้าร่วมการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สาน
สัมพันธ์พยาบาล ครั้งท่ี 1 
ประกวดสุนทรพจน์ (สบช)  
1.5-2-3 ประกาศวิทยาลยั เรื่อง
การช่วยเก็บแบบสอบถาม ใน
ระหว่างวันหยุด 
1.5-2-4 เอกสารข้อมูลแหล่ง
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษา ได้แก ่
 2.1 ข้อมูลแหล่งงานเต็มเวลาแก่นักศึกษา ได้แก่ 
การช่วยเก็บแบบสอบถาม ในระหว่างวันหยุด (1.5-2-3)  
 2.2 ข้อมูลแหล่งงานนอกเวลาแก่นักศึกษา ได้แก่ 
การลงข้อมูลของงานทุนกู้ยืมการศึกษา การรับจ้าง
พิมพ์งานให้อาจารย์ (1.5-2-4)  

งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา 
 
 

วิทยาลัยโดยงานบริการพัฒนานักกศึกษาและศิษย์
เก่าฯกลุ่มงานบริการการศึกษา  จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพในการ
ท างานและปัจฉิมนิ เทศก่อนส าเร็จการศึกษา  ปี
การศึกษา 2560 (1.5-3-1)  
2) โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ต บ้านเป็ด อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ 
- กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน 
-กิจกรรมวิทยาลั ยสี เขี ยว (Green and clean 
collage) (1.5-3-2)  
3) กิจกรรมเสวนาเรื่องเล่าจากพี่สู่น้องในวันไหว้ครู 
เรื่องจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จิตอาสา 
(1.5-3-3)  
4) กิจกรรมวันพยาบาลเสวนาพยาบาลไทย (1.5-3-4)  
5) กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. (1.5-3-
5)  
6) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ วัยเด็กในวันเด็กแห่งชาติ เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด (1.5-3-7)  

1.5-3-1 โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
สมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชนปีการศึกษา 
2560 
1.5-3-2 โครงการพัฒนา
นักศึกษาด้วยกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรร่วมกับสโมสร
นักศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์  
1.5-3-3 ตารางกิจกรรมวันไหว้
คร ู
1.5-3-4 รายงานการน า
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวัน
พยาบาล วันที่ 21 ตุลาคม 
2560 ท่ีโรงพยาบาลศรี
นครินทร ์
1.5-3-5 รายงานการออกหน่วย 
พอสว. 
1.5-3-6 รายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ วัยเด็ก
ในวันเด็กแห่งชาติ เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด 

  4. ประเมินคณุภาพของการจดั
กิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

วิทยาลัยโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา มีการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมตามข้อ 1-3 โดย
การส ารวจคุณภาพของการจัดกิจกรรมและความพึง

1.5-4-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากคะแนนเตม็ 5 พอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการให้ค าปรึกษา 

แนะแนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
รวมทั้งประเมินคุณภาพการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาประเมินคุณภาพ 
การเตรียมความพร้อมเมื่อส าเร็จการศึกษา หลัง
สิ้นสุดการด าเนินโครงการการจัดบริการ  
 พบว่าการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา พบว่า
วิทยาลัยฯ มีการก าหนดแนวทางและกระบวนการให้
ค าปรึกษาบูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือน 
นักศึกษาได้ รับการดู แล เอาใจใส่ อย่ างใกล้ ชิด
ตลอดเวลา จากการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์เวร ได้รับการให้ค าปรึกษา แนะแนว ที่
ครบถ้วนท้ังด้านวิชาการ ด้านสุขภาพและการด าเนิน
ชีวิต และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการอยู่
ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงผลการเรียนต่ าจากการ
ช่วยเหลือดีขึ้น นักศึกษาท่ีมีปัญหาท าผิดระเบียบวินัย 
ได้รับการช่วยเหลือจนสามารถเรียนได้ดีขึ้นและมี
ความสุขในการเรียนรู้  มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นไม่พบ
รายงานการท าผิดระเบียบวัยของวิทยาลัย นักศึกษา
ท าร้ายตัวเอง 1 ราย และ หวาดระแวงแยกตัวเข้ากับ
เพื่อนไม่ได้ 1 ราย นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการไม่ส าเร็จการศึกษา 1 ราย มีอาการดีขึ้น
สามารถเรียนและด าเนินชีวิตได้ปกติและบ าบัดรักษา
ติ ด ต าม จาก อ าจ ารย์ ที่ ป รึ ก ษ าแ ล ะ ราย งาน
ผู้ อ าน วยการฯ  อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  และยั งอยู่ ใน
กระบวนการดูแล บ าบัดรักษาต่อเนื่องจ านวน 2 ราย 
ส าเร็จการศึกษา 1 ราย 
 ประเด็นข้อที่ เสนอแนะ คืองานบริการและ
พัฒนานักศึกษา ผู้ รับผิดชอบงานแนะแนวให้
ค าปรึกษาควรก าหนดแนวทางการส่งต่อนักศึกษาที่มี
ปัญหาที่ซับซ้อนและความเสี่ยงสูงแก่อาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์สอนทั้งวิชาทฤษฏีและวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล  เพื่อวางแผนในการดูแลให้
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

ค าปรึกษาทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาและกิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา
ที่ 1 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เวลาแก่นักศึกษา พบว่าวิทยาลัยฯ การให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ใน
ทุกภาคการศึกษา ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
สโมสรนักศึกษา web site ไลน์ Facebook ท าให้
นักศึกษาเข้าถึงระบบบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ได้ง่าย การให้ข้อมูล เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา ผลการประเมิน อยู่ระดับดีมาก คะแนน
เฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5  
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา พบว่าวิทยาลัยมี
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อ เตรียมความพร้อม
เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
นักศึกษามีส่ วนร่วมในการวางแผนก าหนดจัด
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา เนื้อหาสาระครอบคลุมด้านประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ผลการประเมินอยู่ระดับ
ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.81 จากคะแนนเต็ม 5 จาก
การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ผลการเตรียมพบว่านักศึกษา
ได้เรียนรู้ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง จากวิทยากรที่มี
ความเช่ียวชาญ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดี และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5  
ข้อเสนอแนะควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผนก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรมทุกปี (1.5-4-1)  

  5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 
ม า ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ก า ร
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น 
หรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได้น าผลจากผลการ
ประเมินข้อ 4 ซึ่งจากการประเมินทั้ง 3ข้อ คะแนนที่
ได้มีค่าเฉลี่ย 4.69  
1. ด้านการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเด็นข้อเสนอแนะคือควร
ก าหนดแนวทางการส่งต่อนักศึกษาท่ีมีปัญหามีปัญหา
ที่ซับซ้อนและความเสี่ยงสูงแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์สอนทั้ งวิชาทฤษฏีและวิชาปฏิบั ติการ
พยาบาล เพื่อวางแผนในการดูแลให้นักศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 มีการพัฒนา โดยประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและ

1.5-5-1 รายงานผลการดูแล
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
1.5-5-2 ภาพตัวอย่างช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ฯ 
1.5-5-3 รายงานสรุปการจัดท า
แผนงานของงานบริการ
นักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสร
นักศึกษา 
1.5-5-4 ผลการประเมิน
คุณภาพของการจดักิจกรรม
และการจัดบริการให้ค าปรึกษา
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บุคลากรที่มีหน้าที่ ในการดูแลนักศึกษาในระบบ
ครอบครัวเพื่ อฟื้นฟูความรู้และทั กษะในการให้
ค าปรึกษา รวมถึงแนวทางการส่งต่อนักศึกษาที่มี
ปัญหานักศึกษาที่มีปัญหาที่ซับซ้อนและความเสี่ยงสูง
รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการให้ค าปรึกษา จากการที่นักศึกษามีปัญหา
ความเสี่ยงสูงจ านวน 3 ราย หลังช่วยเหลือนักศึกษาดี
ขึ้นและคงสามารถเรียนและได้ เลื่ อนช้ันปี ในปี
การศึกษา 2560 ทั้ง 3 ราย ผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.69 จากคะแนนเต็ม 5 (1.5-5-1)  
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา มีข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานนอกเวลา และ
สร้างเครือข่ายนักศึกษาด้านงานแนะแนวในทุกช้ันปี
เพื่อช่วยงานกิจกรรมและงานประชาสัมพันธ์ 
งานบริการ พัฒนานักศึกษานักศึกษาฯ เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านเครือข่าย
นักศึกษางานทุนการศึกษาของแต่ละช้ันปี กลุ่มไลน์ 
facebook และประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง (1.5-5-2)  
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่ อส าเร็จการศึกษาแก่นั กศึกษา  ข้อที่
เสนอแนะคือ นักศึกษาควรมีส่วนร่วมในการวางแผน
ก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรม  
 งานบริการ พัฒนานักศึกษานักศึกษาฯ เข้า
ร่วมกับการจัดสัมมนาสโมสรนักศึกษาของงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อน าเสนอโครงการแก่
สโมสรนักศึกษา และให้สโมสรนักศึกษาได้วิพากษ์
กิจกรรม  พบว่านักศึกษาพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรม ได้เรียนรู้
การบริหารจัดการโครง กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาตรง
กับสิ่งที่นักศึกษาต้องการเรียนรู้ เกิดความรับผิดชอบ
ในกิจกรรมของโครงการมากขึ้น รู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการ ภูมิใจที่ได้มีส่วนในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม (1.5-5-3)  
 เมื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการผลการประเมิน

ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษาและ
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่
นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 พบว่าดีขึ้นท้ัง
3 ข้อคะแนนที่ได้มีค่าเฉลี่ยรวม 4.71 (1.5-5-4)  

  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศษิย์เก่า 

งานบริการและพัฒนานักศึกษาให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็ น ป ระ โยชน์ แ ก่ ศิ ษ ย์ เก่ าผ่ าน ท างเว็ บ ไซ ต์ 
www.bcnkk.ac.th วิทยาลัยฯ ได้แก่ความรู้ วิจัยใน
ฐานข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลชุมชน 
และนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น (1.5-6-1)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพให้ศิษย์เก่า โดย
มีการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนว ให้
ค าปรึกษา กิจกรรมบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (1.5-6-2)  
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดประชุมวิชาการส าหรับ
ศิษย์เก่าเรื่องการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ
สู่องค์กรคุณธรรม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 
(1.5-6-3) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพพยาบาลใหม่สู่การเป็นพยาบาล
มืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 18-22 มิถุนายน 
2561 (1.5-6-4)  

1.5-6-1 ภาพการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
วิทยาลัยฯ 
1.5-6-2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแนะแนว ให้
ค าปรึกษา 
1.5-6-3 โครงการประชุม
วิชาการเรื่องการสร้างเครือข่าย
วิชาการด้านสุขภาพสู่องค์กร
คุณธรรม 
1.5-6-4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพพยาบาลใหมสู่่การเป็น
พยาบาลมืออาชีพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ที ่1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับสถาบัน)  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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. จัดบริการให้ค าปรึกษา 

แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
ในวิทยาลัย 

วิทยาลัยฯ โดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา กลุ่มงาน
บริการการศึกษา จัดให้มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะ
แนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาและ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือระบบงานให้ค าปรึกษา 
(1.4-1-1) โดย 
1. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มงานบริการ

1.4-1-1 คู่มือระบบงานให้
ค าปรึกษา หน้า 3 ระบบงานการ
ให้ค าปรึกษา 
1.4-1-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษา 2560 หน้า 10 
แนวทางและกระบวนการให้
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษา ก าหนดแนวทางและกระบวนการให้ค าปรึกษา
ของวิทยาลัยฯ มีการบูรณการระบบให้ค าปรึกษากับ
ระบบครอบครัวเสมือน โดยระบุในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงาน (1.4-1-2)  
2. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มงานบริการ
การศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ (1.4-1-3) และก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (1.4-1-4)  
3. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มงานบริการ
การศึกษา จัดบริการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
และด้านสุขภาพและการด าเนินชีวิต กิจกรรมเสริม
หลักสูตร (1.4-1-5) โดยจัดการให้ค าปรึกษา บูรณาการ
กับระบบครอบครัวเสมือน (1.4-1-6) และผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น ไลน์ Facebook ฯลฯ (1.4-1-7) และมี
การจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ลักษณะของนักศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อน าข้อมูล
นักศึกษาน าไปพัฒนานักศึกษาต่อไป (1.4-1-8)  
4. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มงานบริการ
การศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
การให้ค าปรึกษา โดยรวบรวมผลการประเมินการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาเพื่อน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดบริการและจัดท า
แผนปฏิบัติการ โดยประเมินคุณภาพของการจัดบริการ
ให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย (1.4-1-9)  
5. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา 
โดยอาจารย์แนะแนวและให้ค าปรึกษาก ากับติดตามผล
การให้การช่วยเหลือนักศึกษาก ากับติดตามช่วยเหลือ 
และแก้ ไขปัญหาเป็นระยะ งานบริการและพัฒนา
นักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา ประเมินผลการให้การ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหา (1.4-1-10)  
การให้ค าปรึกษาแนะแนวเพื่อการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
มีการจัดบริการดังนี ้
 1) โครงการปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.4-1-11)  
 2) โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสูตรร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะและพัฒนาชุมชน (1.4-1-12)  
 3) โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ค าปรึกษา 
1.4-1-3 ค าสั่งที่ 62/2560 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560 
1.4-1-4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษา 2560 หน้า 4 บทบาท
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.4-1-5 ภาพถ่ายห้องให้
ค าปรึกษา ตารางเวรการให้การ
ปรึกษาประจ าวัน 
1.4-1-6 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 
1.4-1-7 ตัวอย่างการให้
ค าปรึกษาผ่านไลน์ 
1.4-1-8 ตัวอย่างรายงานผลการ
ดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.4-1-9 แบบรายงานการ
ประเมินผลการจัดบริการ
จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 
2560  
1.4-1-10 ตัวอย่างและรายงาน
ผลการประเมินผลการให้การ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหานักศึกษา 
1.4-1-11 เอกสารสรุป โครงการ
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2560 
1.4-1-12 เอกสารสรุปโครงการ
พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรม
เสริมหลักสูตรร่วมกับสโมสร
นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์ตามเกณฑ ์
สกอ. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะและพัฒนาชุมชน 
1.4-1-13 เอกสารสรุปโครงการ
พัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึ งประสงค์  กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา (1.4-1-13)  
 5) กิจกรรมเสวนาเรื่องเล่าจากพี่สู่น้องในวันไหว้ครู 
เรื่องจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จิตอาสา (1.4-
1-14)  
 6) กิจกรรมวันพยาบาล จัดนิทรรศการให้ความรู้ใน
การดูแลผู้สูงอายุ (1.4-1-15)  
 7) กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. (1.4-
1-16)  
 8) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ วัยเด็กในวันเด็ก
แห่งชาติ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด (1.4-1-17)  

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์และ
มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชนกิจกรรม
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา1.4-1-14 
ตารางกิจกรรมวันไหว้ครู 
1.4-1-15 รายงานการน า
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวัน
พยาบาล วันที่ 21 ตุลาคม 2560 
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
1.4-1-16 รายงานการออกหน่วย 
พอสว. 
1.4-1-17 รายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ วัยเด็ก
ในวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต าบล
บ้านเป็ด 

  2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

วิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานบริการและพัฒนานักศึกษา มี
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ในทุกภาคการศึกษา ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
และสโมสรนักศึกษา Website Line Facebook ดังนี ้ 
1. ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร ได้แก ่
 1.1 งานบ ริ ก ารและพั ฒ น านั กศึ กษ าด้ าน
ทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้บริการที่ห้อง
แนะแนวให้ค าปรึกษา ในเวลา 08.00-16.30 น. ให้ข้อมูล
แหล่ งเงินทุน ระเบี ยบการกู้ ยืม  รายละเอี ยดของ
ระยะเวลาบริการ (1.4-2-1)  
 1.2 งานบริการและพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม พิ เศษนอกหลักสูตร ของ
หน่วยงานอื่นได้แก่  ขอให้จัดกิจกรรมตามโครงการ
สาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กิจกรรมการรับ
บริจาคโลหิต กยศ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ายสีหราช
เดโชชัย เชิญชวนร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ Bao 
Young Blood ดนตรี ส ร้ างคุ ณ ค่ า ชี วิ ต  ขอความ
อนุ เคราะห์  ปชส.คนตรี ไทยอุดมศึกษา ครั้ งที่  43 
กิจกรรมจัดประกวดคนตรีลูกทุ่ งขอนแก่นคอนเทส 
เยาวชนคนขอนแก่นอาสาท าความดี เพื่อพ่อหลวง ร.9 
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เชิญเข้าร่วมการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สานสัมพันธ์พยาบาล ครั้งที่ 1

1.4-2-1 ประกาศวิทยาลยั เรื่อง 
การขอรับทุนสนับสนุนทาง
การศึกษา 
1.4-2-2 หนังสือราชการ
ประชาสมัพันธ์ขอให้จัดกิจกรรม
ตามโครงการสาธารณสุขร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กิจกรรม
การรับบริจาคโลหิต กยศ พิธี
เจริญพระพุทธมนต์คา่ยสหีราช
เดโชชัย เชิญชวนร่วมประกวด
วงดนตรีในรายการ Bao 
Young Blood ดนตรสีร้าง
คุณค่าชีวิต ขอความอนุเคราะห์ 
ปชส.คนตรไีทยอุดมศึกษา ครั้ง
ที ่43 กิจกรรมจดัประกวดคน
ตรีลูกทุ่งขอนแก่นคอนเทส 
เยาวชนคนขอนแก่นอาสาท า
ความดี เพื่อพ่อหลวง ร 9 ขอ
เชิญเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน เชิญเข้าร่วมการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สาน
สัมพันธ์พยาบาล ครั้งท่ี 1 
ประกวดสุนทรพจน์ (สบช.)  
1.4-2-3 ประกาศวิทยาลยั เรื่อง
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประกวดสุนทรพจน ์(สบช) (1.4-2-2)  
2. ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
ได้แก ่
 2.1 ข้อมูลแหล่งงานเต็มเวลาแก่นักศึกษา ได้แก่ 
การช่วยเก็บแบบสอบถาม ในระหว่างวันหยุด (1.4-2-3)  
 2.2 ข้อมูลแหล่งงานนอกเวลาแก่นักศึกษา ได้แก่ 
การลงข้อมูลของงานทุนกู้ยืมการศึกษา การรับจ้างพิมพ์
งานให้อาจารย์ (1.5-2-4)  

การช่วยเก็บแบบสอบถาม ใน
ระหว่างวันหยุด 
1.4-2-4 เอกสารข้อมูลแหล่ง
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา 
 
 

 วิทยาลัยโดยงานบริการพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าฯกลุ่มงานบริการการศึกษา จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพในการ
ท างานและปัจฉิมนิ เทศก่อนส าเร็จการศึกษา  ปี
การศึกษา 2560 (1.4-3-1)  
2) โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน  
 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ป้องกันอุบัติ เหตุทางถนน ต บ้านเป็ด อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 
 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ  
 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสรา้งเสริมสุขภาวะในชุมชน  
กิจกรรมวิทยาลั ยสี เขี ยว  (G reen  and  clean 
collage) (1.4-3-2)  
3) กิจกรรมเสวนาเรื่องเล่าจากพี่สู่น้องในวันไหว้ครู 
เรื่องจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  จิตอาสา 
(1.4-3-3)  
4) กิจกรรมวันพยาบาลเสวนาพยาบาลไทย (1.4-3-4)  
5) กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่พอสว.  
 (1.4-3-5)  
6) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ วัยเด็กในวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต าบลบ้าน
เป็ด (1.4-3-7)  

1.4-3-1 โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
สมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชมุชนปีการศึกษา 
2560 
1.4-3-2 โครงการพัฒนา
นักศึกษาด้วยกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรร่วมกับสโมสร
นักศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์ 
1.4-3-3 ตารางกิจกรรมวันไหว้
คร ู
1.4-3-4 รายงานการน า
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
วันพยาบาล วันท่ี 21 ตุลาคม 
2560 ที่โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร ์
1.4-3-5 รายงานการออกหน่วย 
พอสว. 
1.4-3-6 รายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยเด็ก
ในวันเด็กแห่งชาติ เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด 
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  4. ประเมินคณุภาพของการ

จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

วิทยาลัยโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา มีการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมตามข้อ 1-3 โดยใน
ข้อที่ 1 การส ารวจคุณภาพของการจัดกิจกรรมและความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะ
แนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา รวมทั้ง
ประเมินคุณภาพการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษาประเมินคุณภาพ การเตรียมความ
พร้อมเมื่ อส าเร็จการศึกษา หลั งสิ้นสุดการด าเนิน
โครงการการจัดบริการ  
 พบว่าการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา พบว่าวิทยาลัยฯ 
มีการก าหนดแนวทางและกระบวนการให้ค าปรึกษา
บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือน นักศึกษาได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา จากการจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์เวร ได้รับการให้ค าปรึกษา 
แนะแนว ที่ครบถ้วนทั้งด้านวิชาการ ด้านสุขภาพและการ
ด าเนินชีวิต และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการอยู่ระดับดี
มาก คะแนนเฉลี่ย 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษาที่มี
ความเสี่ ยงผลการเรียนต่ าจากการช่วยเหลือดีขึ้ น 
นักศึกษาที่มีปัญหาท าผิดระเบียบวินั ย ได้ รับการ
ช่วยเหลือจนสามารถเรียนได้ดีขึ้นและมีความสุขในการ
เรียนรู้  มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นไม่พบรายงานการท าผิด
ระเบียบวัยของวิทยาลัย นักศึกษาท าร้ายตัวเอง 1 ราย 
และ หวาดระแวงแยกตัวเข้ากับเพื่ อนไม่ ได้  1 ราย 
นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการไม่ส าเร็จ
การศึกษา 1 ราย มีอาการดีขึ้นสามารถเรียนและด าเนิน
ชีวิตได้ปกติและบ าบัดรักษาติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และรายงานผู้อ านวยการฯ อย่างต่อเนื่อง และยังอยู่ใน
กระบวนการดูแล บ าบัดรักษาต่อเนื่องจ านวน 2 ราย 
ส าเร็จการศึกษา 1 ราย 
 ประเด็นข้อที่เสนอแนะ คืองานบริการและพัฒนา
นักศึกษา ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวให้ค าปรึกษาควร
ก าหนดแนวทางการส่งต่อนักศึกษาที่มีปัญหาที่ซับซ้อน
และความเสี่ยงสูงแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สอน
ทั้งวิชาทฤษฏีและวิชาปฏิบัติการพยาบาล เพื่อวางแผนใน
การดูแลให้นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในข้อที่  2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ

1.4-4-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาและกิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา ปี
การศึกษา 2560 ภาคการศึกษา
ที ่1 
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นอกเวลาแก่นักศึกษา พบว่าวิทยาลัยฯ การให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ในทุกภาค
การศึกษา ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และสโมสรนักศึกษา 
web site ไลน์ Facebook ท าให้นักศึกษาเข้าถึงระบบ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ได้ง่าย การ
ให้ข้อมูล เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ผลการประเมิน อยู่
ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5  
ข้อที่  3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา พบว่าวิทยาลัยมี
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อ เตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมเป็ นประโยชน์กับนักศึกษา เนื้ อหาสาระ
ครอบคลุมด้านประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
เพื่อเตรียมความพร้อมการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.81 จาก
คะแนนเต็ม 5 จากการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ผลการเตรียมทีพ่บว่าได้
คะแนนสูงสุดคือการที่นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนที่จะไป
ปฏิบัติงานจริง จากวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ รวมทั้ง
การร่วมกิจกรรมที่ มี ความหลากหลายซึ่ งจะท าให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี และมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษาผลการประเมิน
อยู่ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 
ข้อเสนอแนะควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน
ก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรมทุกปี (1.4-4-1) ซึ่งค่าเฉลี่ย
ของการประเมินทั้ง 3 ข้อได้ค่าเฉลี่ย 4.69  

  5. น าผลการประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมลู 
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้น หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได้น าผลจากผลการ
ประเมินข้อ 4 ซึ่งจากการประเมินทั้ง 3 ข้อ มีค่าเฉลี่ย 
4.69 โดยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ดังนี้ 
1. ด้านการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเด็นข้อเสนอแนะคือควร
ก าหนดแนวทางการส่งต่อนักศึกษาที่มีปัญหามีปัญหา
ที่ซับซ้อนและความเสี่ยงสูงแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์สอนทั้งวิชาทฤษฏีและวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
เพื่ อวางแผนในการดู แล ให้ นั กศึ กษาได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  
  มีการพัฒนา โดยประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่มีหน้าที่ ในการดูแลนักศึกษาในระบบ

1.4-5-1 รายงานผลการดูแล
นักศกึษากลุ่มเสี่ยง 
1.4-5-2 ภาพตัวอย่างช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ฯ 
1.4-5-3 รายงานสรุปการจัดท า
แผนงานของงานบริการ
นักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสร
นักศึกษา 
1.4-5-4 ผลการประเมิน
คุณภาพของการจดักิจกรรม
และการจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
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ครอบครัวเพื่ อฟื้ นฟูความรู้และทักษะในการให้
ค าปรึกษา รวมถึงแนวทางการส่งต่อนักศึกษาที่มี
ปัญหานักศึกษาที่มีปัญหาที่ซับซ้อนและความเสี่ยงสูง
รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการให้ค าปรึกษา จากการที่นักศึกษามีปัญหา
ความเสี่ยงสูงจ านวน 3 ราย หลังช่วยเหลือนักศึกษาดี
ขึ้ นและคงสามารถเรียนและได้ เลื่ อน ช้ั นปี ในปี
การศึกษา 2560 ทั้ง 3 ราย ผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการอยู่ระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.69 จากคะแนนเต็ม 5 (1.4-5-1)  
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา มีข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  โดยการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานนอกเวลา และ
สร้างเครือข่ายนักศึกษาด้านงานแนะแนวในทุกช้ันปี
เพื่อช่วยงานกิจกรรมและงานประชาสัมพันธ์  งาน
บริการ พัฒนานักศึกษานักศึกษาฯ  เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านเครือข่าย
นักศึกษางานทุนการศึกษาของแต่ละช้ันปี  กลุ่มไลน์ 
เฟสบุก และประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง (1.4-5-2)  
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างาน เมื่ อส า เร็จการศึ กษาแก่นั กศึ กษา  ข้อที่
เสนอแนะคือ นักศึกษาควรมีส่วนร่วมในการวางแผน
ก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรม  
  งานบริการ พัฒนานักศึกษานักศึกษาฯ เข้า
ร่วมกับการจัดสัมมนาสโมสรนักศึกษาของงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพื่อน าเสนอโครงการแก่สโมสร
นักศึกษา และให้สโมสรนักศึกษาได้วิพากษ์กิจกรรม 
พบว่านักศึกษาพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
ก าหนดจัดโครงการ/กิจกรรม ได้เรียนรู้การบริหาร
จัดการโครง กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาตรงกับสิ่งที่
นักศึกษาต้องการเรียนรู้  เกิดความรับผิดชอบใน
กิจกรรมของโครงการมากขึ้น  รู้ สึก เป็น เจ้ าของ
โครงการ ภูมิใจที่ ได้มีส่วนในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม (1.4-5-3)  
  เมื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่

นักศึกษา กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษาและ
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 พบว่าดีขึ้นทั้ง3 
ข้อคะแนนท่ีได้มีค่าเฉลี่ยรวม 4.71 (1.4-5-4)  

  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 งานบริการและพัฒนานักศึกษาให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์ 
www.bcnkk.ac.th วิทยาลัยฯ ได้แก่ ความรู้วิจัยใน
ฐานข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลชุมชน 
และนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น (1.4-6-1) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ 
และประสบการณ์ทางวิชาชีพให้ศิษย์เก่า โดยมีการจัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนว ให้ค าปรึกษา 
กิจกรรมบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (1.4-6-2) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
จัดประชุมวิชาการส าหรับศิษย์ เก่าเรื่องการสร้าง
เครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรม วันที ่
16-17 พฤศจิกายน 2560 (1.4-6-3) และโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพยาบาล
ใหม่สู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพในยุคไทยแลนด์  4.0 
วันที ่18-22 มิถุนายน 2561 (1.4-6-4)  

1.4-6-1 ภาพการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
วิทยาลัยฯ 
1.4-6-2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแนะแนว ให้
ค าปรึกษา 
1.4-6-3 โครงการประชุม
วิชาการเรื่องการสร้างเครือข่าย
วิชาการด้านสุขภาพสู่องค์กร
คุณธรรม 
1.4-6-4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพพยาบาลใหมสู่่การเป็น
พยาบาลมืออาชีพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
6  ข้อ 6  ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับคณะ)  
ชนิดตัวบ่งชี ้ 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. จัดท าแผนการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของวิทยาลัย 
โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วม
ในการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรม 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา รว่มกับสโมสร
นักศึกษา จัดท าแผนการพัฒนานักศึกษา ซึ่งกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาครอบคลมุตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน การพัฒนาอัตลักษณ์
นักศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โครงการ
จ านวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
1. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ มี

1.6-1-1 แผนพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2560 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี ้ 
 1.1 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาของ
สถาบันและพัฒนาระบบบริหาร ในการส่งเสริม 
บริการ และพัฒนานักศึกษา  
 1.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพในการท างานและปจัฉิม
นิเทศก่อนส าเร็จการศึกษา 
 1.3 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา   
 1.4 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
 1.5 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ต. บ้านเป็ด อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 
2. โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจ าปี
การศึกษา 2560  
3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกจิกรรมเสริม
หลักสตูรร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ สกอ. มี
กิจกรรม ดังน้ี  
 3.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษา 
 3.2 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ นกัศึกษา อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี  
 3.3 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาวะและ
พัฒนาชุมชน  
 3.4 กิจกรรมวิทยาลยัสเีขียว (Green and clean 
college)  
 3.5 กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม ในรั้ว 
วพบ.  
4. โครงการส่งเสรมิสุขภาพกีฬา และสานสัมพันธ์
เครือข่าย มีกิจกรรม ดังนี้  
 4.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธร์าชพฤกษ์เกมส์ครั้ง
ที่ 4  
 4.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย 4 
สถาบันการศึกษาพยาบาลและกรสาธารณสุข  
 4.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย 12 
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข  
5. โครงการภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษท่ี 21 ประจ าปี
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษา 2560  
6. โครงการฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุด ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
อุปกรณ์การศึกษาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 (1.6-1-1)  

  2. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมทีส่่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงคต์ามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
  - ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  - ด้านความรู ้
  - ด้านทักษะทางปัญญา 
  - ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  - ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยได้ ด าเนินการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ครอบคลมุกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการมีจ านวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม ดังน้ี 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม มดีังนี้  
 1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1.6-2-1)  
 1.2 กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม.ในรั้ว 
วพบ. (1.6-2-2)  
2. ด้านความรู ้มีดังนี้  
 2.1 โครงการภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.6-3-3)   
 2.2 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ต. บ้านเป็ด อ.เมือง จ.
ขอนแก่น (1.6-2-4)  
 2.3 โครงการปฐมนิเทศและเตรยีมความพร้อม
นักศึกษาใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.6-2-5)  
 2.4 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพในการท างานและปจัฉิม
นิเทศก่อนส าเร็จการศึกษา (1.6-2-6)  
3. ด้านทักษะทางปัญญา มีดังนี้  
 3.1 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาของ
สถาบันและพัฒนาระบบบริหาร ในการส่งเสริม 
บริการ และพัฒนานักศึกษา (1.6-2-7)  
 3.2 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา (1.6-2-8)   
4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มดีังนี้  
 4.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬา และสาน
สัมพันธ์เครือข่าย มีกิจกรรม (1.6-2-9)  ดังนี้  
  4.1.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ราชพฤกษ์
เกมส์ครั้งท่ี 4   
  4.1.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือขา่ย 4 
สถาบันการศึกษาพยาบาลและกรสาธารณสุข 

1.6-2-1 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 
1.6-2-2 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม.ในรั้ว วพบ. 
1.6-2-3 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
1.6-2-4 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ต. 
บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
1.6-2-5 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศ
และเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประจ าปี
การศึกษา 2560 
1.6-2-6 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมกิจกรรมการ
พัฒนาศกัยภาพนักศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพใน
การท างานและปัจฉมินิเทศก่อน
ส าเรจ็การศึกษา  
1.6-2-7 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมจดัท า
แผนพัฒนานักศึกษาของสถาบัน
และพัฒนาระบบบริหาร ในการ
ส่งเสริม บริการ และพัฒนา
นักศึกษา 
1.6-2-8 เอกสารสรุปผลการ
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  4.1.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือขา่ย 12 
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข  
 4.2 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ นกัศึกษา อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี (1.6-2-10)  
 4.3 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาวะและ
พัฒนาชุมชน (1.6-2-11)  
 4.4 กิจกรรมวิทยาลยัสเีขียว (Green and clean 
college) (1.6-2-12)  
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้  
  5.1 โครงการฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุด ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
อุปกรณ์การศึกษาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 (1.6-2-13)   

ด าเนินงานกิจกรรมสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา 
1.6-2-9 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสรมิ
สุขภาพกีฬา และสานสัมพันธ์
เครือข่าย 
1.6-2-10 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมเสรมิสร้าง
สุขภาพ นักศึกษา อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
1.6-2-11 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมจติอาสาเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาวะและพัฒนา
ชุมชน 
1.6-2-12 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมวิทยาลัยสี
เขียว (Green and clean 
college)   
1.6-2-13 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม
การใช้งานห้องสมุด ฐานข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตัิการ
พยาบาลและอุปกรณ์การศึกษา
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560  

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

วิทยาลัยด าเนินจัดกิจกรรมการใหค้วามรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพแก่นักศึกษาทุกช้ันปี โดย 
1. นักศึกษาทุกช้ันปี ได้รับความรูแ้ละทักษะใน
กิจกรรมของโครงการเสรมิสร้างประชาธิปไตยและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1.6-3-1)  
2. กิจกรรมจดัท าแผนพัฒนานักศกึษาของสถาบัน 
(1.6-3-2)  

1.6-3-1 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินโครงการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 
1.6-3-2 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมจดัท า
แผนพัฒนานักศึกษาของสถาบัน  

  4. ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการ

วิทยาลัยด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนงานกิจกรรม จ านวน 1 แผนงาน 6 โครงการ 13 
กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 
จ านวน 47ตัวช้ีวัด บรรลุผล 47 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อย
ละ 100 (1.6-4-1) และได้น าผลการประเมินจากปี
การศึกษา 2560 ที่พบว่ากิจกรรมมีการด าเนินงานมาก

1.6-4-1 เอกสารสรุปและ
ประเมินความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ปี
การศึกษา 2560  
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ด าเนินงานครั้งต่อไป ท าให้นักศึกษาประเมินว่าไม่มีเวลาในการทบทวน

ความรู้ที่เรียนในแต่ละวันจึงได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของชมรมในเรื่อง การจัดท า
แผนงานโครงการของสโมสรนักศึกษาและชมรม โดย
ให้มีการบูรณาการแผนงานโครงการของทั้ง 5 ชมรมที่
สามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกันได้ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
กระบวนการท างานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานระหว่างชมรม และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (1.6-4-2)  

1.6-4-2 แผนพัฒนานักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561  

  5. ประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 ข้อ 2 
ตัวช้ีวัด โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ครบถ้วน 5 ด้าน ตามที่ สกอ. 
ก าหนด โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดท า
แผน ภายใต้กระบวนการคุณภาพ มีตัวช้ีวัด1 ข้อ คือ 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ด้านตามเกณฑ์ สกอ. 
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันและการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปซึ่งผล
การประเมินตัวช้ีวัดได้ค่าเฉลี่ย 4.50 บรรลุวัตถุประสงค์  
ส่วนวัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 2 คือ ส่งเสริมความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษามีตัวช้ีวัด 1 ข้อ คือ 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 90 ซึ่งผลการ
ประเมินตัวช้ีวัด คือ นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100 
บรรลุวัตถุประสงค์ (1.6-5-1)  

1.6-5-1 เอ ก ส า ร ส รุ ป แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ค ว าม ส า เร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
โค ร งก าร /กิ จ ก ร รม พั ฒ น า       
ปีการศึกษา 2560 
 
 

  6. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได้ส ารวจความคดิเห็น
ของนักศึกษา จากการสนทนากลุม่ และการถอด
บทเรียนการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัยฯ มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ในเรื่อง การจัดท าแผนงานโครงการของสโมสรนักศึกษา
และชมรม โดยให้มีการบูรณาการแผนงานโครงการของ
ทั้ง 5 ชมรมที่สามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกันได้ร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดกระบวนการท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียน
เรียนรู้การท างานระหวา่งชมรม และประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน (1.6-6-1, 1.6-6-2)  

1.6-6-1 รายงานการประ ชุม
กลุ่ ม บ ริก ารการศึ กษา  งาน
กิจการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 
4/2561 ลว 25 มิถุนายน 2561 
เรื่องเพื่อพิจารณา การน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนา
นักศึกษา  
1.6-6-2 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปี งบ ประมาณ  2562 
โครงการแผนประจ า งานบริการ
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
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สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
 
ตัวบ่งชี้ที ่1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับสถาบัน) 
ชนิดตัวบ่งชี ้ 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. จัดท าแผนการจดักิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
วิทยาลัย โดยให้นักศึกษามสี่วน
ร่วมในการจดัท าแผนการจัด
กิจกรรม 

วิทยาลั ยจัดท าแผนการพัฒนานักศึ กษาใน
ภาพรวมโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา 
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ซึ่ งกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ครอบคลุมกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การพัฒนาอัต
ลักษณ์นักศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โครงการที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยฯ และสโมรสร
นักศึกษาจ านวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม โดยมี
โครงการและกิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์  มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  และมี สมรรถนะโดดเด่นด้ านการ
พยาบาลชุมชน มีกิจกรรม ดังนี ้ 
 1.1 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาของ
สถาบันและพัฒนาระบบบริหาร ในการส่งเสริม 
บริการ และพัฒนานักศึกษา  
 1.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพในการท างาน
และปัจฉมินิเทศก่อนส าเร็จการศึกษา  
 1.3 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา  
 1.4 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
 1.5 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ต.บ้านเป็ด 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
2. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

1.5-1-1 แผนพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2560 
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3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสูตรร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ สกอ. 
มีกิจกรรม ดังนี ้ 
 3.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้ านความรู้และทั กษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 3.2 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ นักศึกษา 
อาจารย์และเจ้าหน้าที ่ 
 3.3 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
และพัฒนาชุมชน  
 3.4 กิจกรรมวิทยาลัยสีเขียว (Green and 
clean collage)  
 3.5 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม.
ในรั้ว วพบ.  
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬา และสานสัมพันธ์
เครือข่าย มีกิจกรรม ดังนี ้ 
 4.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ราชพฤกษ์เกมส์
ครั้งที ่4 
 4.2 กิ จกรรมสานสั มพั นธ์ เครื อข่ าย  4 
สถาบันการศึกษาพยาบาลและกรสาธารณสุข  
 4.3 กิ จกรรมสานสั มพั นธ์ เครือข่ าย  12 
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข  
5. โครงการส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริม
สุขภาพ  
6. โครงการภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที ่21 ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1.5-1-1)  

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมใน
ประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
วิทยาลัย 
  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริม
สุขภาพ 
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรอื
รักษาสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม
และจริยธรรม 

วิทยาลั ยได้  ด าเนิ นการจั ดกิ จกรรมพัฒนา
นักศึกษา ครอบคลุมกิจกรรม 5 ประเภท มี
จ านวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ ง
ประสงค์ที่ก าหนดโดยวิทยาลัยดังนี ้ 
 1.1 กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาของ
สถาบันและพัฒนาระบบบริหาร ในการส่งเสริม 
บริการ และพัฒนานักศึกษา (1.5-2-1)  
 1.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพในการท างาน
และปัจฉิมนิเทศก่อนส าเร็จการศึกษา (1.5-2-2)  
 1.3 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน

1.5-2-1 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาของ
สถาบัน  
1.5-2-2 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมทางวิชาชีพในการ
ท างานและปัจฉิมนิเทศก่อน
ส าเร็จการศึกษา  
1.5-2-3 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมสนับสนุน
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  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วิชาการของนักศึกษา (1.5-2-3)  
 1.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ต. บ้าน
เป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น (1.5-2-4)  
 1.5 โครงการปฐมนิ เทศและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.5-2-5)  
2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ ดังนี ้
โครงการส่ งเสริมสุขภาพกีฬา สานสัมพันธ์
เครือข่าย 
 2.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ราชพฤกษ์
เกมส์ครั้งที ่4 ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.5-2-6)  
 2 .2 กิ จกรรมสานสั มพั นธ์ เครื อข่ าย  4 
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.5-
2-7)  
 2.3 กิจกรรมสานสัมพั นธ์ เครือข่ าย  11 
สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1.5-2-8)  
 2.4 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ นักศึกษา 
อาจารย์และเจ้าหน้าที ่(1.5-2-9)  
3. กิ จกรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์  ห รื อรั กษ า
สิ่งแวดล้อม ดังนี ้ 
 3.1 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
และพัฒนาชุมชนต าบลบ้านแบก อ าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม (1.5-2-10)  
 3.2 กิจกรรมวิทยาลัยสีเขียว (Green and 
Clean college) (1.5-2-11)  
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี ้ 
 4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (1.5-
2-12)  
 4.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม.
ในรั้ว วพบ. (1.5-2-13)  
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.1 โครงการส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยในการสร้าง
เสริมสุขภาพ (1.5-2-14)  
6. โครงการภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที ่21 ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1.5-2-15)  

การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา  
1.5-2-4 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ต. 
บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
1.5-2-5 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศ
และเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 ประจ าปี
การศึกษา 2560  
1.5-2-6 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที ่4 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
1.5-2-7 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์
เครือข่าย 4 สถาบันการศึกษา
พยาบาลและการสาธารณสุข 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2560  
1.5-2-8 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์
เครือข่าย 11 สถาบันการศึกษา
พยาบาลและการสาธารณสุข 
เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี
การศึกษา 2560  
1.5-2-9 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพ นักศึกษา อาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่
1.5-2-10 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและ
พัฒนาชุมชนต าบลบ้านแบก 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม  
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1.5-2-11 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมวิทยาลัยสี
เขียว (Green and clean 
collage)  
1.5-2-12 กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  
1.5-2-13 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม.ในรั้ว วพบ. 
1.5-2-14 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
ในการสร้างเสริมสุขภาพ  
1.5-2-15 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที ่21 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

วิทยาลัยด าเนินจัดกิจกรรมการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาแก่
นักศึกษาทุกช้ันป ีโดย 
 1. นักศึกษาทุกช้ันปี ได้รับความรู้และทักษะ
ในกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
และทักษะการประกันคุณ ภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.5-3-1)  
 2.กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาของ
สถาบัน (1.5-3-2)  

1.5-3-1 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินโครงการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 
1.5-3-2 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมจดัท า
แผนพัฒนานักศึกษาของ
สถาบัน  

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

วิทยาลัยด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามแผนงานกิจกรรม จ านวน 1 แผนงาน 6 
โครงการ 13 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการและกิจกรรม  จ านวน 46 ตัวช้ีวัด 
บรรลุผล 46 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 100 (1.5-
4-1) และได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 
2560 ที่พบว่ากิจกรรมมีการด าเนินงานมากท า
ให้นักศึกษาประเมินว่าไม่มีเวลาในการทบทวน
ความรู้ที่เรียนในแต่ละวันจึงไดน้ าผลการประเมนิ
มาปรับปรุงการด าเนินงานของชมรมในเรื่อง 
การจัดท าแผนงานโครงการของสโมสรนักศึกษา
และชมรม โดยให้มีการบูรณาการแผนงาน
โครงการของทั้ ง 5 ชมรมที่ สามารถด าเนิน

1.5-4-1 เอกสารสรุปและ
ประเมินความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ปี
การศึกษา 2560  
1.5-4-2 แผนพัฒนานักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561  
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กิ จ ก ร รม ร่ ว ม กั น ได้ ร่ ว ม กั น  เพื่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการท างานเป็นทีม การแลกเปลี่ยน
เรี ย น รู้ ก า ร ท า ง า น ร ะ ห ว่ า งช ม รม  แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (1.5-4-2)  

  5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา มวีัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 
2 ข้อ 2 ตัวช้ีวัด โดยวัตถุประสงคข์้อที ่1 คือ 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ครบถ้วน 5 ด้าน ตามที ่สกอ. ก าหนด โดยการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในการจดัท าแผน ภายใต้
กระบวนการคณุภาพ มีตัวช้ีวัด1 ข้อ คือ ระดับ
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 5 ด้าน
ตามเกณฑ์ สกอ. ตามอัตลักษณ์ของสถาบันและ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยู่
ในระดับ 3.51 ขึ้นไปซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัดได้
ค่าเฉลี่ย 4.24 บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วน
วัตถุประสงค์ของแผนข้อท่ี 2 คือ ส่งเสริมความรู้
และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษา และ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่นักศึกษามี
ตัวช้ีวัด 1 ข้อ คือ นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษา
อย่างน้อย ร้อยละ 90 ซึ่งผลการประเมินตัวช้ีวัด 
คือ นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพการศึกษา ร้อยละ 100 
บรรลุวตัถุประสงค ์(1.5-5-1)  

1.5-5-1 เอกสารสรุปและ
ประเมินความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ปี
การศึกษา 2560 
 

  6. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได้ส ารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษา จากการสนทนากลุ่ม และ
การถอดบทเรยีนการด าเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
วิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในเรื่อง การจัดท า
แผนงานโครงการของสโมสรนักศกึษาและชมรม 
โดยให้มีการบูรณาการแผนงานโครงการของทั้ง 
5 ชมรมที่สามารถด าเนินกจิกรรมร่วมกันได้
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการท างานเป็นทีม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานระหว่างชมรม 
และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (1.6-5-1, 
1.6-5-2)   

1.5-6-1 รายงานการประชุม
กลุ่มบริการการศึกษา งาน
กิจการพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 
4/2561 ลว 25 มิถุนายน 
2561 เรื่องเพื่อพิจารณา การ
น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนพัฒนานักศึกษา  
1.5-6-2 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โครงการแผนประจ า งาน
บริการและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  



 

 
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปกีารศึกษา 2560 (ระดับสถาบัน) 

38 

สรุปผลการประเมิน 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ 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

บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

1. วิทยาลัยฯ มี ระบบสารสนเทศเพื่ อการ
บริหาร งานวิจัยงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ที่สามารถแสดงระบบผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ สามารถแสดง จ านวนงานวิจัย การ
ตีพิมพ์ บทความวิชาการ หนังสือ ต ารา จ านวน
เงินในโครงการวิจัย สถานะโครงการวิจัย และ
แหล่งทุน สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และ
ผลงานวิชาการ แหล่งการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ ของอาจารย์แต่ละคน และ
วิเคราะห์เป็นร้อยละในภาพรวมของวิทยาลัย 
(2.1-1-1, 2.1-1-2, 2.1-1-3)  

2.1-1-1 เอกสาร print out 
ฐานข้อมูล และตัวอย่างในฐานข้อมูล 
2.1-1-2 print out หน้าเว็บ
วิทยาลัยและกลุม่งานวิจัยผลงาน
วิชาการ 
2.1-1-3 ระบบผลงานวิจัย และงาน
วิชาการ 
https://administer.pi.ac.th/ope
npi/index.php/eresearcher/wel
come_controller 
 

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย 

1. งานวิจัยผลงานวิชาการและและวิเทศ
สัมพันธ์ มีการจัดบริการเพื่อให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการที่
มีคุณภาพ โดยมีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจ างานวิจัย
ผลงานวิชาการและและวิเทศสมัพันธ์ให้บริการ
ทุกวัน โดยเลือกอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ
ตามสาขา ก าหนดนัดหมายล่วงหน้าได้อย่าง
น้อย 1 วัน ให้บริการในเวลา 13.00-16.00 น.
และมีการบันทึกผลการให้ค าปรึกษา (2.1-2-
1) โดยจัดให้มีบริการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการค้นคว้า ประกอบด้วย  

2.1-2-1 ตารางรายช่ืออาจารย์ให้
ค าปรึกษาด้านการวิจัย และผลงาน
วิชาการและช่องทางการติดต่อ 
2.1-2-2 ภาพถ่ายคลินิกวิจัยและ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยและ
ผ ล งาน วิ ช าก า รข อ งวิ ท ย าลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ตั้ งอยู่ ในอาคารศูนย์ การเรียนรู้ 
นวัตกรรมและการวิจัย ช้ันท่ี 2 
2.1-2-3 ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่คลินิกวิจัย ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) ค อ ม พิ ว เต อ ร์ จ า น วน  1 เค รื่ อ ง  ที่ มี 
โปรแกรมค านวณส าเร็จรูปและฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการสืบค้นงาน 2) printer เพื่อใช้ในการ
จัดพิมพ์เอกสาร 3) โต๊ะเก้าอี้ส าหรับนั่งท างาน 
4) ตู้จัดเก็บเอกสารรายงานวิจัย เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตงานวิจัยและผลวิชาการ 
(2.1-2-2) เมื่อผู้ ใช้บริการมีความต้องการ
รายงานการวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวต่างๆจัดให้
มีช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คลินิกวิจัย (2.1-
2-3)  

    - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์
 

2. จั ด ให้ มี มุ ม วิจั ย ในห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ใช้ ใน
การศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลให้บริการ
ยืมคืนหนั งสื อและรายงานวิจัยระหว่าง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ผ่านบรรณารักษ์ (2.1-2-4) ประกอบด้วยสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อใช้สืบค้นฐานข้อมูล
ด้ าน งาน วิ จั ย แ ล ะงาน ส ร้ า งส รรค์  เ ช่ น 
คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นฐานข้อมูล ได้แก่ 
ฐานข้อมูล Thailis, Pub-med (2.1-2-5) และ
มีวารสารทางการพยาบาลภาษาไทย จ านวน 
18 รายช่ือ และวารสารทางการพยาบาล
ต่างประเทศ จ านวน 6 เรื่อง เพื่อใช้ในการ
ค้นคว้าท างานวิจัยให้มีคุณภาพ (2.1-2-6)  

2.1-2-4 ภาพถ่ายห้องสมุด และ
ภาพถ่ายมุมวิจยัในห้องสมุดเพื่อใช้
ในการศึกษาค้นคว้าและสืบค้น
ข้อมูล  
2.1-2-5 print out ฐานข้อมูล
วิทยาลัยบน www.bcnkk.ac.th 
เพื่อการค้นคว้าด้านงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์ 
2.1-2-6 บันทึกขออนุมัติต่ออายุ
สมาชิกวารสารทางการพยาบาล
ภาษาไทย  และวารสารทางการ
พยาบาลต่างประเทศ  

    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจยั 
 

3. วิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้
ในการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่  
 1) มี ระบบการรักษาความปลอดภั ย
สารสนเทศโดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบการ
เข้ าถึ งสารสน เทศ งานวิ จัยการใช้ระบบ
สารสนเทศโดยใช้ระบบ log in (2.1-2-7)  
 2) มี ตู้ จั ด เก็ บ เอกสารที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
งานวิจัยมีระบบการจัดเก็บล็อกกุญแจเพื่อ
รักษาความปลอดภัยก่อนใช้งานต้องมีการ
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีงานวิจัยเสมอ (2.1-2-8)  

2.1-2-7 ภาพถ่ายหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์แสดงการ log in เข้าสู่
ระบบสารสนเทศงานวิจัย  
2.1-2-8 ตู้เก็บจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 

  - กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรา้งสรรค์  
การจัดให้มศีาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั
เชิญ (visiting professor)  

4. จัดให้มีศาสตราจารยร์ับเชิญ (visiting 
professor) เพื่อ ส่งเสรมิศักยภาพอาจารย์ใน
การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  การเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก และการรับอาคันตุกะ
ต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์

2.1-2-9 Agenda การบรรยาย 
 บรรยายเกี่ยวกับ - Sharing 
research experiences for the 
trainee of Program of Nursing 
Specialty in High Risk 
Midwifery 
2.1-2-10 CV อาคันตุกะรบัเชิญ  
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ด้านการผลติและเผยแพร่งานวิจัย และการ
เรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ และผดุงครรภค์วามเสีย่ง
สูง จาก Sinclair School of Nursing, 
University of Missouri ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมี  Dr. Tina Lee The 
Sinclair School of Nursing, University of 
Missouri, USA: Maternal Child and 
Midwifery Nursing Experiences Sharing 
บรรยายในหัวข้อ ได้แก่  
- Academic and Curriculum 
Presentation from each institution 
BCNKK & MU 
- Sharing research experiences 
between two institutes 
- Sharing research experiences for the 
trainee of Program of Nursing Specialty 
in High Risk Midwifery 
- Discussion about Research 
Collaboration for instructors  
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัในวันท่ี 12-19 
พฤศจิกายน 2560 ในโครงการ SP 2001 
โครงการสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางสุขภาพของ
วิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน สังคม 
- และน าไปสู่การพัฒนาโครงร่างวจิัยเกี่ยวกับ
ความรุนแรงในชุมชนและมีการท าวิจัยร่วมกัน
ระหว่าง 2 สถาบัน  
ช่ือวิจัยเรื่อง ความพร้อมของพยาบาลไทยใน
การดูแลผู้หญิงท่ีไดร้ับความรุนแรงใน
ครอบครัว Thai Nurses’ Preparedness to 
Care for Intimate Partner Violence 
Survivors) (2.1-2-9, 2.1-2-10, 2.1-2-11) มี
การสนับสนุนอาจารย์เผยแพร่งานวิจัยใน
วารสารในประเทศ Proceeding ระดับชาติ 3 
เรื่อง Proceeding ระดับนานาชาติ จ านวน 2 
เรื่อง TCI 2 จ านวน 2 เรื่อง TCI 1 จ านวน 8 
เรื่อง และวารสารต่างประเทศ 1 เรื่อง 
บทความวิชาการ 2 เรื่อง โดยมรีายชื่ออาจารย์

Dr. Tina Lee  
2.1-2-11 เอกสารการบรรยายใน
การเป็นวิทยากรรับเชิญของ SP 
2001 โครงการสนับสนุนการผลิต 
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลยัที่
น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคณุค่า
ต่อชุมชน สังคม 
2.1-2-12 สรุปรายชื่อ จ านวน 
งานวิจัยและบทความวิชาการตีพมิพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ในปี พ.ศ. 2560 
2.1-2-13 หลักฐานหนังสือรับรอง
การแจ้งข้อมูล ลิขสิทธ์ิประเภทงาน 
ดนตรีกรรม ทะเบียนข้อมลู เลขท่ี ด. 
203174 จ านวน 1 เรื่อง 
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ในวิทยาลัยเป็นนักวิจัยร่วมผลติผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ จ านวน 23 คน (2.1-2-
12) และมีการรับรองลิขสิทธิ์ประเภทงาน
ดนตรีกรรม ทะเบียนข้อมลู เลขท่ี ด. 203174 
จ านวน 1 เรื่องจ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ ล าพื้น
เบาหวาน (2.1-2-13)  

  3. จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

1. ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยฯ มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จ านวน
เงินสนับสนุนงานวิจัย 17 เรื่อง และผลงาน
วิชาการ 5 เรื่อง รวมจ านวน 22 เรื่อง โดยเงิน
สนับสนุนทุนวิจัยภายในเท่ากับ 762 , 560 
(2.1-3-1, 2.1-3-2, 2.1-3-3)  
 

2.1-3-1 โครงการก ากับติดตามและ
สนั บ สนุ น ก ารด า เนิ น งาน ผลิ ต
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ
การเผยแพร่ที่มีคุณภาพในกิจกรรม
ที่  1 หน้า 6  การพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมให้ได้รับการยอมรับใน
ร ะ ดั บ ช าติ แ ล ะ น าน าช าติ  ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
2.1-3-2 ประกาศวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น เรื่องรายช่ือ
งานวิจัยและผลงานวิชาการที่ผ่าน
การอนุมัติได้รับทุนสนับสนุนจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561  
ครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2561  
 2.1-3-3 ประกาศวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น เรื่องรายช่ือ
งานวิจัยและผลงานวิชาการที่ผ่าน
การอนุมัติได้รับทุนสนับสนุนจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 ครั้ง
ที่ 2 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561   

  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4. วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่ อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  เป็นเงินจ านวน 
120,000 บาท (2.1-4-1, 2.1-4-2)  

2.1-4-1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
อาจารย์ ในการน าเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการและ
น วั ต ก ร ร ม ใน ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ ในกิจกรรมที่ 2 หน้า 7 
การส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ใน
การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
และผลงานวิชาการและนวัตกรรมใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2561 
 2.1-4-2 ส รุ ป ร า ย ช่ื อ  จ า น ว น 
งานวิจัย ที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติในปี พ.ศ. 
2560 

  5. มี ก า ร พั ฒ น าส ม ร รถ น ะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจั ยที่ มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

5. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ ในโครงการ 
ดังต่อไปนี ้
 1) โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 2 ระยะ จ านวน 5 วัน กิจกรรม 
โดยมีการด าเนินการพัฒนาความรูใ้นเรื่อง
ดังต่อไปนี ้
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให้อาจารยผ์ลิตผล
งานวิจัยและผลงานวิชาการ นวัตกรรม ด้าน
สุขภาพและ 
การศึกษาพยาบาล วันพฤหัสบดีที ่2 วันศุกร์ที่ 
3 พฤศจิกายน 2560 รวม 2 วัน 
วันพฤหัสบดีที ่2 
 - แนวโน้มทิศทางงานวิจัย และการพัฒนา
งานวิจัยเชิงสร้างสรรคเ์พื่อเพ่ิมมลูค่า 
อย่างมีคุณภาพสู่การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณชน และ 
 - แนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการและการ
เผยแพร่ทีม่ีคุณภาพ  
 - วิพากษ์การน าเสนอการพัฒนาโครงร่างวิจัย 
ผลงานวิชาการ และสิ่งที่ควรพัฒนา 
วิทยากร รศ. ดร. จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย  
วันศุกร์ที่ 3  
 - จุดประกายการวิจัยและพัฒนา จากโจทย์สู่
หัวข้อวิจัย ค าถามการวิจัย วตัถุประสงค์วิจยั 
การทบทวนสู่การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมลู
เพื่อการน ามาใช้ประโยชน ์
 - จุดประกายการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม (จากหิ้งลงสู่ห้าง)  
 - แนวทางและกระบวนการเขยีนข้อเสนอ
งานวิจัยเพื่อขอทุน (Research proposal)  

2.1-5-1 รายงานสรุปผลในโครงการ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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 - การก าหนดโจทย์ สู่ประเด็นการวิจัย การตั้ง
ช่ือหัวข้อวิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์การ
วิจัย  
 - แก่นที่ควรรู้และเข้าใจ 7 ข้อส าหรับนักวิจัย
รุ่นใหม ่
 - น าเสนอ Concept ข้อเสนอโครงการวิจัย
การวิจัย 
 - กรณีตัวอย่างการสร้างชุมชนต้นแบบแห่ง
การเรยีนรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาที่ตอบ
โจทย์ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  
 - กรณีตัวอย่างการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนสนับสนุนแล้วน าเสนอ 
หัวข้อวิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
วิทยากร อาจารย์ศลิป์ชัย นิลกรณ ์ 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  การเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก และการรับอาคันตุกะต่างประเทศ 
เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณด์้านการผลิต
และเผยแพร่งานวิจัย และการเรยีนการสอน
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ และผดุงครรภ์ความเสี่ยงสูง จาก 
Sinclair School of Nursing, University of 
Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระยะเวลาด าเนินการ 3 วัน ครั้งท่ี 1 วัน
พฤหัสบดีที ่16 พฤศจิกายน 2560 ครั้งท่ี 2 
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ครั้งท่ี 3 วัน
ศุกร์ที ่15 ธันวาคม 2560 
ครั้งท่ี 1 วันพฤหัสบดีที ่16 พฤศจิกายน 2560 
โดยมี  Dr. Tina Lee The Sinclair School 
of Nursing, University of Missouri, USA: 
Maternal Child and Midwifery Nursing 
Experiences Sharing  
บรรยายในหัวข้อ ได้แก่  
- Academic and Curriculum 
Presentation from each institution 
BCNKK & MU 
- Sharing research experiences 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
between two institutes 
- Sharing research experiences for the 
trainee of Program of Nursing Specialty 
in High Risk Midwifery 
- Discussion about Research 
Collaboration for instructors  
ครั้งท่ี 2 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
บรรยายในหัวข้อ ได้แก่  
- ท าอย่างไรจะได้รับการตีพิมพ์ 
- การพัฒนาบทความวิจัย  
- ปัญหาอุปสรรคในการตีพิมพ์และแนว
ทางการแก้ไข  
- ข้อพิจารณาในการคดัเลือกวารสารที่มี
คุณภาพเพื่อเผยแพร ่
- การประเมินเพื่อให้ไดร้ับการตีพมิพ์ 
 - น าแสนอผลการเขียนบทความวจิัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติและ
ปรับปรุงบทความวิจยั (ต่อ)  
วิทยากร  รศ. ดร. จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย  
ครั้งท่ี 3 วันศุกร์ที ่15 ธันวาคม 2560 
สรุปเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุน (Research proposal) การ
ก าหนดโจทยส์ู่ประเด็นวิจยั หัวข้อเรื่อง 
ค าถาม วัตถุประสงค์การวิจยัการทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบการวิจยั  
การออกแบบงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย  
-การก าหนดประชากร ตัวแปร ขนาดตัวอย่าง 
และการสุ่มตัวอย่าง 
-การน าเสนอการออกแบบวิจัยการออกแบบ
เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
-การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ 
-การน าเสนอการออกแบบเครื่องมือ 
-การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห ์
ข้อมูล และการประมวลผลทางสถติิที่
เหมาะสมกับโจทย์และสมมติฐานการวิจัย 
วิทยากร อาจารย์ศลิป์ชัย นิลกรณ ์(2.1-5-1)  
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   2) สนับสนุนให้อาจารย์ ได้ รับการพัฒนา

สมรรถนะด้านการวิจัยและขอทุนสนับสนุน
ภายนอกหน่วยงานในโครงการรูปแบบการ
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับ
ผู้สูงอายุภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะ
ยาว จังหวัดขอนแก่น จ านวน 400,000 บาท 
(2.1-5-2)  
3) โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิด
ไท้องค์ราชัน จ านวน 3, 100, 000 (สามล้าน
หนึ่งแสนบาทถ้วน) (2.1-5-3)  
4) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสู่
สังคมที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน จ านวน 1,678,000 
บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) (2.1-5-4)  
 

2.1-5-2 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
โครงการรูปแบบการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับ
ผู้สูงอายุภายใต้กองทุนระบบการ
ดูแลระยะยาว จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน) โดย อ.ดร.ศริาณี ศรีหาภาค 
2.1-5-3 หลักฐานการโครงการ 3 
ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้
องค์ราชัน จ านวน 3, 100, 000 
(สามลา้นหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดย 
ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ดร.กลุนร ี
หาญพัฒนาชัยกูร 
2.1-5-4 ส าเนาข้อตกลงในโครงการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตประชาชนสู่
สังคมที่เป็นสุขอยา่งยั่งยืน จ านวน 
1,678,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสน
เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดย อ.
วิไลวรรณ วัฒนานนท์ 

   5) วิทยาลัยฯสร้างขวัญก าลังใจให้นักวิจัยโดย
การยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ ในการประชุม
โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่ อการตีพิมพ์ เผยแพร่ให้ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณในวันที่  15 ธันวาคม 
2560 มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่อง
นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นนักวิจัยกลาง นักวิจัย
หน้าใหม่จ านวน 3 คน (2.1-5-5)  

2.1-5-5 ประกาศรายชื่อนักวิจัยทีม่ี
ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ ประจ าป ี
พ. ศ. 2560 

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

6. มีระบบและกลไกการคุม้ครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ด าเนนิการตาม
ขั้นตอนของระบบและกลไก  (2.1-6-1) ใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้
งานวิจัยฯจัดท าประกาศการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทางเว็บไซต์ (2.1-
6-2) การน าผลงานวิจัยไปใช้ให้แจ้งความ
ประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ ได้แก่ 
การขอใช้ผลงานวิจัย เครื่องมือวิจัย หนังสือ 
ต าราหรือนวัตกรรม และส่งที่งานวิจัยฯ เป็น
ต้น โดยในรอบปีการศึกษา 2560 มีผู้ขอใช้

2.1-6-1 เอกสารแสดงระบบและ
กลไกคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค์ ท่ีแขวนบน 
www.bcnkk.ac.th 
2.1-6-2 ประกาศการคุม้ครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่
แขวนบน www.bcnkk.ac.th 
2.1-6-3 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอ
ใช้ผลงานวิจัยท่ีผ่านลิขสิทธิ์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
2.1-6-4 หลักฐานหนังสือรับรองการ

http://www.bcnkk.ac.th/
http://www.bcnkk.ac.th/
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ผลงานวิจัย จ านวน 1 เรื่อง (2.1-6-3)  
มีการด าเนินการคุม้ครองลิขสิทธ์ิดนตรีกรรม 
จ านวน 1 เรื่อง ได้แก ่ เพลง "ล าพื้นเบาหวาน 
(2.1-6-4)  
มีการด าเนินการลิขสิทธ์ิวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ที่หน้าปกผลงาน การ
เผยแพร่ในเว็บไซต์จะต้องเป็นไฟล์ pdf หรือมี
ลายน้ าเพื่อป้องกันการคัดลอกงาน รวมทั้งการ
เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย จะต้องมีช่ือ
ผู้ใช้และรหัสผ่าน (2.1-6-5)  
มีการด าเนินการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์จ านวน 15 ช่ือเรื่อง (2.1-6-6, 
2.1-6-7)  

แจ้งข้อมูล ลิขสิทธิ์ประเภทงาน 
ดนตรีกรรม ทะเบียนข้อมลู เลขท่ี ด. 
203174 จ านวน 1 เรื่อง 
2.1-6-5 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีมีการ
คุ้มครองสิทธ์ิวรรณกรรมด้วยลายน้ า
บนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่บน 
www.bcnkk.ac.th 
2.1-6-6 ตัวอย่างการคุ้มครองสิทธ์ิ 
องค์ความรู้การน าวิจยัไปใช้
ประโยชน์ เรื่อง องค์ความรู้เรื่องการ
สะท้อนคิดในการปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
(Reflective practice in Nursing 
Students)  
2.1-6-7 สรุปรายชื่อ จ านวน 
งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ในปี
การศึกษา 2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มี 
ไม่
ม ี
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  ค ะ แ น น ที่ ได้ ใน ร ะ ดั บ
สถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลการประเมิน 
(เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จาก
ภ าย ใน แ ล ะ ภ าย น อ ก
สถาบัน) ของทุกคณะและ
หน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มี จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย จ านวน 17 เรื่อง โดยเงิน
สนับสนุนทุนวิจัยภายใน เป็นเงิน 522,890 
+ 162,670 + 30,000 + 50,000 = 
765,560 บาท (2.2-1 - 2.2-4)  
และทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกเปน็เงิน 
24,570 + 400,000 + 3,100,000 + 
1,678, 000 = 5,202,570 บาท (2.2-5 - 
2.2-8) รวมเงินทุนสนับสนุนวิจัยเป็นเงิน 
5,968,130 บาท  
 

  2.2-1 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น เรื่อง รายช่ืองานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ที่ ผ่านการพิจารณาทุน
ส นั บ ส นุ น ผ ลิ ต ง า น วิ จั ย  ค รั้ ง ที่  1 
ปี งบประมาณ  2561 หน้ าที่  4 จ านวน 
522,890 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพัน
แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
  2.2-2 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชน นี  ขอน แ ก่ น  เรื่ อ ง  ราย ช่ื อ ผู้ ได้ รั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 
2561 หน้ าที่  2 จ าน วน  162,670 บาท 

http://www.bcnkk.ac.th/
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จ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 35.5 คน 
(2.2-9)  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

1 จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ และ
ผลงานวิชาการ 
จากภายในสถาบัน 

765,560 บาท 

2 จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ จาก
ภายนอก (สวรส.)  

5,202,570 
บาท 
 

3 จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ และ
ผลงานวิชาการ
จากภายในและ
ภายนอก   

5,968,130 
บาท 
 

4 จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

35.5 คน 

 
ดังนั้น เงินสนับสนุนทุนวิจัย  
       = 5,968,130/35.5   
       = 168,116.34 บาท/คน/ปี  
 คิดเป็นคะแนน  
 168,116.34/50,000 x 5= 16.81 คะแนน  
 

(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท
ถ้วน)  
2.2-3 หลักฐานการแจ้งโอนเงินจากสถาบัน
พระบรมราชชนกโครงการวิจั ย   การ
พัฒนาการร าพื้นบ้านอีสานประยุกต์ต่อ
ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่ วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หนังสือราชการเลขที่ 
มธ.สบช 46/2560 จ านวน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน)  
  2.2 -4 หลั กฐานการแจ้ งโอน เงินจาก
สถาบันพระบรมราชชนก โครงการวิจัย 
Learning and teaching styles ข อ ง
พยาบาลไทยในศตวรรษที่  21 หนั งสือ
ราชการ เลขที่ สธ. 0213.01/555 จ านวน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
2.2-5 ส าเนาข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
โครงก ารรูป แบบ การพัฒ นาน โยบาย
สาธารณะกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชนอีสานภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รับทุนจาก สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) จ านวน 24 ,570 บาท 
(สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
(ต่อเนื่อง)  
 2.2-6 ส าเนาข้อตกลงในโครงการรูปแบบ
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ส าหรับผู้สูงอายุภายใต้กองทุนระบบการ
ดูแลระยะยาว จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
  2.2-7  ส าเนาข้อตกลงในโครงการ 3 ล้าน 
3 ปี  เลิกบุหรี่ทั่ วไทย เทิดไท้องค์ ราชัน 
จ านวน 3,100,000 (สามล้านหนึ่งแสนบาท
ถ้วน)  
  2.2-8 ส าเนาข้อตกลงในโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมที่เป็นสุขอย่าง
ยั่งยืน จ านวน 1, 678,000 บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
  2.2-9 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น เรื่องการใช้ข้อมูลในการตอบ



 

 
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปกีารศึกษา 2560 (ระดับสถาบัน) 

48 

มี 
ไม่
ม ี

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. 
ลงวันท่ี 

 
สรุปผลการประเมิน 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 168,116.34 บาท/คน/ป ี 5 คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ
ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า 
และนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้น
ไป 

ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยฯ มีงานผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ วิจัย จ านวน 16 เรื่อง บทความ
วิชาการ 2 เรื่อง รวมทั้งหมดจ านวน 18 เรื่อง ดังนี้ 
 (2.3-1, 2.3-2)  

รายการ 

ผลการด าเนินงาน 
ปีปฏทิิน/จ านวน 

(เรื่อง) 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนิน 
งานรวม 

2560  
Proceeding 
ระดับชาติ 

3 0.20 0.6 

Proceeding ระดับ
นานาชาต ิ

2 0.40 0.8 

วารสารวิชาการ
ระดับชาติ TCI2 

2 0.60 1.2 

วารสารวิชาการ
ระดับชาติ  
TCI 1 

8 0.80 6.4 

-วารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิSJR และ
บทความวิชาการ 

1 
 
2 

1.00 
 

0.80 

1.0 
 

1.6 
รวม 18 - 11.6 
อาจารย์พยาบาล
ประจ าทั้งหมด (คน)  

40.5 - - 

โดยผลการด าเนินงาน เท่ากับ ร้อยละ 
           (11.6/40.5) x 100 = 28.64 
คิดเป็นคะแนนได้ เท่ากับ 5.00 
            (28.64 x 5)/30  =  4.77 

2.3-1 เอกสารสรุปรายชื่อ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น จ าแนกตาม 
ปีปฏิทิน 2560 
 
2.3-2 รายชื่ออาจารย์
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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สรุปผลการประเมิน 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 28.64 4.77 คะแนน บรรล ุ

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ระดับคณะ)  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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. จัดท าแผนการบริการ

วิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และ
เสนอกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

วิทยาลัยโดยกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ได้สรุป
ประเมินผลแผนการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 
2560 (3.1-1-1) และประชุมร่วมกับเครือข่าย
บริการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อวิเคราะห์
ความต้องการการจัดบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2561 ของเขตสุขภาพที่ 7 (3.1-1-2) 
เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561 และก าหนด
ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 
2561 (3.1-1-3) และเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ  (3.1 -1 -4) ซึ่ ง
แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม จ านวน 9 โครงการ (3.1-1-5) ดังนี้  
 1) โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็ง จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ระดับอ าเภอ ที่มุ่งเน้นการดูแลระยะยาวที่บ้านสู่
ความเป็นเลิศทางการพยาบาลชุมชน (3.1-1-6) 
และ 2) โครงการพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการของเขตสุขภาพ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) (3.1-1-7) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการ

3 .1 -1 -1 รายงาน สรุป ผลการ
ด าเนินงานของแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
3.1-1-2 รายงานการประชุม สรุป
ป ระ เมิ น ผ ล แ ผ น ก ารบ ริ ก าร
วิชาการ และวิ เค ราะห์ ค วาม
ต้องการการจัดบริการวิชาการของ
เขตสุขภาพท่ี 7  
3.1-1-3 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2561 วิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
3 .1 -1 -4  รายงาน การป ระ ชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่
2/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 
หน้า 2 
3.1-1-5 แผนปฏิบัติการบริการ
วิชาการ ประจ าปี งบประมาณ 
2561 หน้า  
3.1-1-6 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรี ย น รู้ ต้ น แบ บ ด้ าน การดู แ ล
สุขภาพระดับอ าเภอ ท่ีมุ่งเน้นการ
ดูแลระยะยาวที่บ้านสู่ความเป็น
เลิศทางการพยาบาลชุมชน  
3.1-1-7 โครงการอบรมพัฒนา



 

 
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปกีารศึกษา 2560 (ระดับสถาบัน) 

50 

มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (3.1-1-8)  
 2) โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 
จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบริการวิชาการ
แบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน (3.1-1-9) โครงการ
พัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 “หลักสูตร
การเป็ นข้ าราชการที่ ดี ”  รุ่ นที่  1  ป ระจ าปี
งบประมาณ 2561 (3.1-1-10) โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉาะทางสาขาการผดุงครรภ์
ในภาวะเสี่ยงสูง (3.1-1-11)  
โครงการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณ สุข
ระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่  32 
ประจ าปี 2561 (3.1-1-12)  
 3) โครงการบริการวิชาการให้เปล่า จ านวน 2 
โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
พี่ เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาล (3.1 -1-13) และ โครงการ
บริการวิชาการแบบบูรณการอย่างสร้างสรรค์
สังคม (3.1-1-14)  

ศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
3 .1 -1 -8  โค ร งก ารอบ รม เชิ ง
ปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแล
ผู้ สู งอายุ  (Care Manager) เพื่ อ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สู งอายุ
ระยะยาวในชุมชน 
3.1-1-9 โครงการบริการวิชาการ
แ บ บ ค รบ ว งจ รสู่ ก า รพั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร ด้ า น สุ ข ภ า พ เพื่ อ
เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน  
3 .1 -1 -1 0  โค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่  7 
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” 
รุ่นที่  1  ป ระจ าปี งบประมาณ 
2561 
3.1-1-11 โครงการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
ผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง 
3 .1 -1 -12 โค รงก ารห ลั กสู ต ร
ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข 
รุ่นที่ 32 ประจ าปี 2561  
3.1-1-13 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาล 
3.1-1-14 โครงการบริการวิชาการ
แบบบูรณการอย่างสร้างสรรค์
สังคม 

  2. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมตามแผน 
มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา
ชุมชน หรือสังคม 

วิทยาลัยฯ โดยงานบริการวิชาการ ได้จัดท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก ารป ระ จ า ปี
งบประมาณ 2561 (3.1-2-1) และก าหนดแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 
โครงการบ ริการวิชาการแก่ สั งคม  จ านวน 9 
โครงการ และก าหนดแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ (3.1-2-2) โดยเป็นการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน จ านวน 2 โครงการ (3.1-2-3, 
3.1-2-4) บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (3.1-2-5, 3.1-
2 -6) การบู รณ าการกับการวิจั ย  จ านวน  2 

3.1-2-1 แผนปฏิบัติการบริการ
วิชาการ ประจ าปี งบประมาณ 
2561 หน้า 148 - 171  
3.1-2-2 แผนการใช้ป ระ โยชน์
โครงการวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ปีงบประมาณ 
2561 หน้า 172  
3.1-2-3 โครงการเสริมสมรรถนะ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
อ าเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น  
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
โค ร งก า ร  (3 .1 -1 -6 , 3 .1 -1 -8 ) ซึ่ ง ด า เนิ น
โครงการวิจัย 2 เรื่อง (3.1-2-7, 3.1-2-8) และได้
บทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐาน TCI จ านวน 1 เรื่อง (3.1-2-9)  

3.1-2-4 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรี ย น รู้ ต้ น แบ บ ด้ าน การดู แ ล
สุขภาพระดับอ าเภอ ท่ีมุ่งเน้นการ
ดูแลระยะยาวท่ีบ้าน 
3.1-2-5 ม ค อ .3 ร า ย วิ ช า ก า ร
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 
3.2-2-6 แผนการสอน รายวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
2 บทที่  2 เรื่อง ปัญหาสุขภาพ
ชุมชนของประเทศไทย  
3.1-1-6 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรี ย น รู้ ต้ น แบ บ ด้ าน การดู แ ล
สุขภาพระดับอ าเภอ ท่ีมุ่งเน้นการ
ดูแลระยะยาวที่บ้านสู่ความเป็น
เลิศทางการพยาบาลชุมชน  
3.1-1-8 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแล
ผู้ สู งอายุ  (Care Manager) เพื่ อ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สู งอายุ
ระยะยาวในชุมชน 
3.1-2-7 ข้อตกลงเลขที่  59-060 
โครงการวิจั ย  รูปแบบพัฒ นา
นโยบายสาธารณะกองทุนดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ในชุมชนอีสาน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
3.1-2-8 ข้ อ ต ก ล ง เล ข ที่  -061 
โครงการวิจัย รูปแบบพัฒนาระบบ
บ ริ ก า รก า รแ พ ท ย์ ฉุ ก เฉิ น ใน
ผู้ สู งอ ายุ ภ าย ใต้ ก อ งทุ น ดู แ ล
ผู้ สู งอ ายุ ร ะยะยาว  ใน ชุม ชน 
จังหวัดขอนแก่น  
3.1-2-9 บ ท ค ว า ม วิ จั ย เ รื่ อ ง 
สถานการณ์ปัญหา และ ความ
ต้องการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในชุมชนภายใต้กองทุนระบบการ
ดูแลระยะยาว จังหวัดขอนแก่น 
วารสารวิจัยและการพัฒนาระบบ
สุขภาพ พ.ศ. 2561 ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 1 หน้า 577 - 588 
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  3. โครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
อย่างน้อยต้องมี1
โครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 

วิทยาลัยฯ โดยงานบริการวิชาการ ได้จัดท า
แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
2561 ประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม จ านวน 8 โครงการ ซึ่งมีจ านวน 2 โครงการ
ที่เป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปลา่ (3.1-2-
1)   

3.1-3-1 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการจดัการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตัิทางการ
พยาบาล 
3.1-3-2 โครงการบริการวิชาการ
แบบบูรณการอย่างสร้างสรรค์
สังคม 

  4. ประเมินความส าเร็จ
ตามบ่งช้ีของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 

ปี การศึ กษ า 2560 วิทยาลั ยฯ  ได้ ป ระ เมิ น
ความส าเร็จของแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 พบว่าผลการด าเนินงานพบว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 (3.1-4-1) และวิทยาลัยได้ประเมินผล
โครงการบริการวิชาการทุกโครงการ (3.1 -4-2, 
3.1-4-3, 3.1-4-4, 3.1-4-5, 3.1-4-6, 3.1-4-7, 
3.1-4-8, 3.1-4-9, 3.1-4-10)  ซึ่งพบว่า 
 1) ทุกโครงการบรรลุตัวช้ีวัดของโครงการร้อย
ละ 100 
 2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการทุก
โครงการมคีวามพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก  
 งานบริการวิชาการ จึงได้รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานแผนบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 และน าเสนอตอ่คณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาลัยฯ (3.1-4-11, 
3.1-4-12) และเพื่อน าสู่การจดัท าแผนปฏิบัติการ
บริการวิชาการปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 

3.1-4-1 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานแผนบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
3.1-4-2 สรุปรายงานผลโครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรูต้้นแบบด้าน
การดูแลสุขภาพระดบัอ าเภอ ที่
มุ่งเน้นการดูแลระยะยาวท่ีบ้านสู่
ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
ชุมชน  
3.1-4-3 สรุปรายงานผลโครงการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
3.1-4-4 สรุปรายงานผลโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ผู้จัดการดูแลผูสู้งอายุ (Care 
Manager) เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาวในชุมชน 
3.1-4-5 บันทึกยกเลิกโครงการ
บริการวิชาการแบบครบวงจรสู่
การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
เพื่อเสรมิสร้างสุขภาวะชุมชน  
3.1-4-6 สรุปรายงานผลโครงการ
พัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพ
ที่ 7 “หลักสตูรการเป็นข้าราชการ
ที่ด”ี รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
3.1-4-7 สรุปรายงานผลโครงการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะ
เสี่ยงสูง 
3.1-4-8 สรุปรายงานผลโครงการ
หลักสตูรผู้บริหารการสาธารณสุข
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ระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข 
รุ่นที่ 32 ประจ าปี 2561  
3.1-4-9 สรุปรายงานผลโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงใน
การจัดการเรยีนการสอน
ภาคปฏิบตัิทางการพยาบาล 
3.1-4-10 สรุปรายงานผลโครงการ
บริการวิชาการแบบบรูณการอย่าง
สร้างสรรคส์ังคม  
3.1-4-11 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี
1/2561 วันท่ี 13 ส.ค.61  
3.1-4-12 สรุปการด าเนินกิจกรรม
การบูรณาการกับพันธกิจบริการ
วิชาการ ปีการศึกษา 2560 

  5. น าผลการประเมินตาม
ข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

ผลการประเมินแผนงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ถูกน ามาปรับปรุงเป็น
แผนงานโครงการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 
2562 (3.1-5-1, 3.1-5-2) ดังนี ้
 1) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) พบว่า
แน วคิ ด ก ารพั ฒ น าระบ บ สุ ขภ าพ ป ฐม ภู มิ 
(DHS/PCC) ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ ถูกก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูมิและได้ออกเป็นกฎหมาย
รองรับ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 งานบริการ
วิชาการได้วางแผนการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการ
พยาบาลชุมชนส าหรับนักศึกษา ภายใต้ โครงการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
อ าเภอ (DHS) เพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ (PCC)  
 2) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
ด้านการดูแลสุขภาพระดับอ าเภอ ที่มุ่งเน้นการ
ดูแลระยะยาวที่บ้าน และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
Manager) เพื่ อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน พบว่าสามารถท าให้เกิดการบูร
ณาการบริการวิชาการกับการวิจัยจนมีผลงาน

3.1-5-1 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานแผนบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
3.1-5-2 แผนปฏิบัติการบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
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ตีพิมพ์ ดังนั้นจงวางแผนการบูรณาบริการวิชาการ
กับการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนา
มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ในผู้สูงอายุ และการดูแล
ผู้สูงอายุสมองเสื่อม 

  6. คณะมสี่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
ในระดับสถาบัน 

ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยอาจารย์ทุกภาควิชา
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการ
วิชาการในชุมชน จ านวน 22 คน จากอาจารย์
ทั้งหมด 35.5 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 (3.1-6-1) 
โดยเข้าร่วมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุภายใต้ระบบกองทุนดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวชุมชน จ านวน 15 คน โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแล 
(Care Manager) เพื่ อพั ฒ น าระบ บ การดู แ ล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จ านวน 15 คน และ 
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพระดับอ าเภอ ที่มุ่งเน้นการดูแลระยะ
ยาวที่บ้านสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลชุมชน 
จ านวน 8 คน (3.1-6-2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1-6-1 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานแผนบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
3.1-6-2 สรุปรายช่ืออาจารย์ใน
ภาควิชาหรือหลักสูตรที่มสี่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนบริการทางวิชาการแก ่
สังคมของวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
2561 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
6  ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ระดับสถาบัน)  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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 . ก าห น ด ชุมชน ห รื อ

องค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม โดยมีความร่วมมือ
ระห ว่ า งภ าควิ ช าห รื อ
หลักสูตร 

 วิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้
วิเคราะห์และทบทวนชุมชนเป้าหมายของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม (3.1-1-1) และร่วมกับทุกภาควิชาเพื่อ
ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 ได้ร่วมกันก าหนด
พื้นที่ เป้าหมายของการให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง

3.1-1-1 รายงานการประชุม 
สรุปผลการประเมินการบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ครั้ งที่  1/2559 วันที่  16ตุลาคม 
2558  
3.1-1-2 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรม
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เข้มแข็ง ตามตัวช้ีวัดของสถาบัน โดยเสนอพื้นที่ต าบล
เข้มแข็ง คือ ต าบลบ้านโนน อ าเภอ ซ าสูง จังหวัด
ขอนแก่น เทศบาลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
และ ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
(3.1-1-2, 3.1-1-3) ใน ปี งบ ป ระม าณ  2561  ก ลุ่ ม
งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมี พ้ืนที่
เป้าหมายของการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างเข้มแข็ง 
คือ ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และ
อ าเภอคู่ขนาน คือ ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ เทศบาล
เมืองเมืองพล อ าเภอพล และ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอ
เมือง แต่ในปีงบประมาณ 2561 เน้นการพัฒนาพื้นที่คือ 
ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น และ
อ าเภอคู่ขนาน คือ ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ เทศบาล
เมืองเมืองพล อ าเภอพล ส่วนต าบลบ้านเป็ด อ าเภอ
เมือง จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ตามตัวช้ีวัด
ของสถาบันตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 – 2564 ในตัวบ่งช้ีความส าเร็จที่ 7 
และ 9 (3.1-1-4, 3.1-1-5)  

ราชชนนี  ขอนแก่น ที่  85/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 วันท่ี 28 กันยายน 2558  
3.1-1-3 รายงานการประชุม 
คณะกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 
1/2559 วันท่ี 30 กันยายน 2558  
3.1 -1 -4 แผนปฏิบั ติ การบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน้า 146 – 148 
3.1-1-5  แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ.2560 -2564 หน้า 27 

  2 . จั ด ท าแ ผ น บ ริ ก า ร
วิชาการโดยมีส่วนร่วมจาก
ชุ ม ช น ห รื อ อ ง ค์ ก า ร
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 
1 

 ปลายปีงบประมาณ 2557  วิทยาลัยฯ โดยงาน
บริการวิชาการ ได้ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
อ าเภอ อ าเภอชุมแพ อ าเภอเมือง และ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ และวางแผน
ด าเนินการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าในอ าเภอซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 
ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ าเภอ (3-1-2-1, 3.1-2-2) ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน เป็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา
ระบบสุขภาพอ าเภอ โดยงบประมาณสนับสนุนโครงการ
จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ  เขต 7 
ขอนแก่น (3-1-2-3) อ าเภอพลจังหวัดขอนแก่น ได้
วางแผนการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และการดูแล
ผู้ สู งอายุ ระยะยาว ซึ่ งวิทยาลั ยฯ ได้ ก าหนดไว้ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
บริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ หน้า 146   
(3-1-2-4)  ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ คือ  
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพระดับอ าเภอ ที่มุ่งเน้นการดูแลระยะยาวที่บ้าน ซึ่ง

3.1-2-1 รายงานการประชุมการ
วางแผน พั ฒ นาระบ บ การดู แ ล
ผู้ สู งอ ายุ  ขอ งเค รือ ข่ ายบ ริก าร
สุ ข ภ าพ ระ ดั บ อ า เภ อ  จั งห วั ด
ขอนแก่น วันที่ 19 เดือน กันยายน 
2557 
3.1-2-2 โครงการเสริมสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHML) จังหวัดขอนแก่น  
3.1-2-3 ข้อตกลงด าเนินงานตาม
โค รงก าร  ข้ อต กล ง เล ขที่  57/B 
20273  
3.1-2-4 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 แผนงานบริการ
วิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ หน้า 
146   
3.1-2-5 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ระดับอ าเภอ ท่ีมุ่งเน้นการดูแลระยะ
ยาวท่ีบ้าน  
3.1-2-6 ข้ อ เส น อ เ ชิ ง น โ ย บ า ย
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
พื้นที่ต้นแบบ เป็นพ้ืนทีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้เป็นพ้ืนท่ี
เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (3.1-2-5)  
2) โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ าเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพื้นท่ีข้างต้น
เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้การดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน (3.1-2-1)  
 ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 – 2560 วิทยาลัยฯ พื้นที่
เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ร่วมประชุมวางแผนแผนปฏิบัติ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพ้ืนที่สู่การ
เป็นพ้ืนที่เข้มแข็งต้นแบบของเขตสุขภาพ ภายใต้บันทึก
ความร่วมมือ “การร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนานโยบาย
สาธารณะกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนอีสาน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” (3.1-2-6) โดยได้รับ
งบประมาณสนั บสนุ นการท าวิจั ยและพัฒนาจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) (3.1-2-7)  
 ซึ่งหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 จากการประชุม
ร่วมกันของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นและ
เทศบาลเมืองเมืองพลพบว่าเกิดฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และ
พบว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มมีภาวะติดบ้าน ติดเตียง เกือบร้อยละ 
12 และผู้สูงอายุในชุมชนประมาณเกือบ ร้อยละ 40 ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังเทศบาลเมืองเมืองพลต้องการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินส าหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต่อ 
(3.1-2-8)  
 ปีงบประมาณ 2561 งานบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ 
ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพล ได้ร่วมวางแผนพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนให้เข้มแข็งต่อโดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เทศบาลเมืองเมืองพลเป็นต าบลต้นแบบ
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยเป็นศูนย์เรียนรู้
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลของเขตสุขภาพที่ 7 
(3.1-2-9 , 3.1-2-10) และการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุภายใต้กองทุนระบบการ
ดูแลระยะยาว ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (3.1-2-10, 
3.1-2-11)  
 หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 งานบริการวิชาการ 
วิทยาลัยฯ ร่วมกับพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพลได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบระดับเขต วิทยาลัยฯ ร่วมกับ
เทศบาลเมืองเมืองพล จึงได้ร่วมถอดบทเรียนเพื่อวางแผน
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (3.1-2-12) และ
วางแผนพัฒนาระบบการดูแลผู้สู งอายุระยะยาวใน

สาธารณะ หน้า 33  
3.1-2-7 ข้ อ ต ก ล ง เล ข ที่  59-060 
โครงการวิจัย รูปแบบพัฒนานโยบาย
สาธารณะกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะ
ย า ว  ใน ชุ ม ช น อี ส า น ภ า ย ใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3.1-2-8 สรุปรายงายการประชุม
ติดตามประเมินผลเทศบาลเมือง
เมืองพลปีงบประมาณ 2560 
3.1-2-9 แผ น ป ฏิ บั ติ ง าน บ ริ ก าร
วิชาการปีงบประมาณ 2561 
3.1-2-10 โค รงการฝึ กอบ รม เชิ ง
ปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแล 
(Care Manager) เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน  
3.1-2-11 ข้ อ ต ก ล ง เล ข ที่  -061 
โครงการวิจัย รูปแบบพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุ
ภายใต้กองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
ในชุมชน จังหวัดขอนแก่น  
3.1-2-12 หนังสือราชการเลขที่ สธ 
0917.03/1732 เรื่ อ งป ระ ชุมถอด
บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะบบ
การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว  
3.1-2-13 แผนปฏิบั ติ งานบริการ
วิชาการปีงบประมาณ 2562 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเด็นการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการดูแล
ผู้สูงอายุสมองเสื่อมในระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ของเทศบาลเมืองเมืองพล และ ขยายผลสู่ต าบลอื่นๆ ใน
อ าเภอพล ของปีงบประมาณ 2562 (3.1-2-13)  

  3. ชุ ม ชนห รืออ งค์ ก าร
เป้าหมายได้รับการพัฒนา
และมีความเข้มแข็งที่ มี
หลักฐานปรากฏชัดเจน 

เทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็น
พื้นท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว โดยมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็น
วิทยากร พ่ีเลี้ยง เพื่อให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในระยะ
เริ่มต้นช่วงปีงบประมาณ 2557 – 2559และพื้นที่สามารถ
ด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจนเป็น
ต้นแบบระดับเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2561 ดังนี ้
 ปี งบประมาณ 2557 โรงพยาบาลพล ร่วมกับ 
เทศบาลเมืองพล ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (DHML) จังหวัด
ขอนแก่น (3.1-3-1) และได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
ผู้สูงอายุระยะยาวจากงานบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ 
เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ โรงพยาบาลพล จึงได้
ส ารวจคัดกรองผู้สูงอายุทั้ งหมดในชุมชนและจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อแยกประเภทผู้สูงอายุในชุมชน พบว่ามี
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมร้อยละ 94.56 และกลุ่มติดบ้านติด
เตียง ร้อยละ 5.44 ผู้สูงอายุร้อยละ 6.51 อาศัยอยู่บ้านคน
เดียว และมีผู้สูงอายุร้อยละ 23.74 ใช้ส้วมนั่งยอง (3.1-3-
2)  
 ปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ 
โรงพยาบาลพล อสม. และเหล่ากาชาดอ าเภอพล ได้จัดท า
โครงการปลดทุกข์สร้างสุขผู้สูงอายุและคนพิการ ชมรม
ร่วมใจการกุศล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ.
2558 เพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุโดยการ
เปลี่ยนส้วมให้ผู้สูงอายุ เป็นแบบนั่ง เกือบทั้งหมด ร้อยละ 
100.00 (3.1-3-3)  
 ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองเมืองพล และ 
โรงพยาบาลพล ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่ม
ด าเนินโครงการพัฒนางานระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term 
Care) ประจ าปีงบประมาณ 2559 (3.1-3-4) และได้
พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 คน ให้เป็น
ผู้จัดการดูแลผู้สู งอายุระยะยาว โดยผ่านการอบรม
หลักสูตร 70 ช่ัวโมง และ จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว จ านวน 70 ช่ัวโมง จ านวน 12 โดยเทศบาลเมืองเมือง
พล และ โรงพยาบาลพล ได้มอบหมายให้ ผู้ดูแล และ อส

3.1-3-1 โครงการเสริมสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHML) จังหวัดขอนแก่น 
3.1 -3 -2 ผลการส ารวจคัดกรอง
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
ปีงบประมาณ 2557  
3.1-3-3 โครงการปลดทุกข์สร้างสุข
ผู้สูงอายุและคนพิการ ชมรมร่วมใจ
การกุศล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ.2558 
3.1-3-4 โครงการพัฒนางานระบบ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
ส าหรับผู้ สู งอายุที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง 
( Long Term Care) ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2559 
3.1-3-5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองเมืองพลเพื่อการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง  
3.1-3-6 โครงการพัฒนางานระบบ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
ส าหรับผู้ สู งอายุที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง 
( Long Term Care) ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2560  
3.1-3-7 บันทึกความร่วมมือการ
พัฒนานโยบายสาธารณะกองทุน
ดูแลผู้ สู งอายุระยะยาวใน ชุมชน
อีสานภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
3.1-3-8 โครงการโรงเรียนสุขสมวัย
ตามอัธยาศัย เทศบาลเมืองเมืองพล 
3.1-3-9 โครงการพัฒนางานระบบ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
ส าหรับผู้ สู งอายุที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง 
( Long Term Care) ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561  
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ม. การส ารวจคัดกรองผู้สูงอายุทั้งหมดในชุมชนและจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อแยกประเภทผู้สูงอายุในชุมชนครบ ร้อยละ 
100 โดยมี วิทยาลัยฯ เป็นท่ีปรึกษา พบว่ามีผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงระยะยาว 76 คน และได้จัดท าฐานข้อมูล
ผู้ สู งอ ายุ ใน ชุ ม ชน  เท ศบ าล เมื อ งพ ล ได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (3.1-
3-5) ท าให้เทศบาลเมืองเมืองพล โรงพยาบาลพล และ 
ชุมชนสามารถด าเนินการกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้ 
ท าให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงบริการของกองทุน  
 ปี งบประมาณ  2560 เทศบาลเมื องเมื องพล 
โรงพยาบาลพล และชุมชน ด าเนินโครงการพัฒนางาน
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (3.1-3-6) และด าเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะ
กองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ซึ่งพื้นท่ีเทศบาล
เมืองเมืองพลได้เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ของเขตสุขภาพที่  7 และสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในชุมชนได้ประสบผลส าเร็จ ซึ่ งท าให้ผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุ และ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นวิทยากรหลักในโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแล 
เขตสุขภาพที่  7 (3.1-3-7) และท าให้ปีงบประมาณนี้
เทศบาลเมืองเมืองพลได้ขยายกลุ่มเป้าหมายในการดูแล
กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมด้วยการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขสมวัยตามอัธยาศัยขึ้นในชุมชน
ทั้ง 14 ชุมชน (3.1-3-8)  
 ปี งบประมาณ  2561 เทศบาลเมื องเมื องพล 
โรงพยาบาลพล และ ชุมชน ด าเนินโครงการพัฒนางาน
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (3.1-3-9) และได้บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุ (3.1-3-10) และ
ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งประเทศเพื่อเข้าชิงรางวัลการบริหารองค์กรแบบมีส่วน
ร่วม (3.1-3-11) และเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานและการวิจัย
ร่วมของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา (3.1-3-
12) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบระบบการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ของเขตสุขภาพที่ 
7 (3.1-3-13)  

3.1-3-10 บันทึกความร่วมมือเพื่อ
พัฒ นาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในผู้สูงอายุ  
3.1-3-11 หนังสือประกาศผลการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รางวัลการบริหารองค์กรแบบมีส่วน
ร่วม  
3.1-3-12 หนังสือราชการขอศึกษาดู
งานและการวิจัยร่วมของประเทศ
ไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา  
3.1-3-13 หนังสือราชการเลขที่ สธ 
0917.03/1732 เรื่องประชุมถอด
บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะบบ
การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
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  4. ชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมายด าเนินการ
พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

เทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็น
พื้นท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว โดยพื้นที่มีการด าเนินการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวอย่างต่อเนื่องจนเป็นต้นแบบระดับเขต 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2561 ดังนี ้
 ปี งบประมาณ 2557 โรงพยาบาลพล ร่วมกับ 
เทศบาลเมืองพล ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (DHML) จังหวัด
ขอนแก่น (3.1-4-1) และได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
ผู้สูงอายุระยะยาวจากงานบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ 
เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ โรงพยาบาลพล จึงได้
ส ารวจคัดกรองผู้สูงอายุทั้ งหมดในชุมชนและจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อแยกประเภทผู้สูงอายุในชุมชน (3.1-4-2)  
 ปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ 
โรงพยาบาลพล อสม. และเหล่ากาชาดอ าเภอพล ได้จัดท า
โครงการปลดทุกข์สร้างสุขผู้สูงอายุและคนพิการ ชมรม
ร่วมใจการกุศล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุน
สิ่งแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุโดยการเปลี่ยนส้วมให้ผู้สูงอายุ
เป็นแบบนัง่ (3.1-4-3)  
 ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองเมืองพล และ 
โรงพยาบาลพล ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่ม
ด าเนินโครงการพัฒนางานระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term 
Care) ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงระยะยาว 76 คน และได้จัดท าฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ (3.1-4-4)  
 ปี งบประมาณ  2560 เทศบาล เมื องเมื องพล 
โรงพยาบาลพล และชุมชน ด าเนินโครงการพัฒนางาน
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (3.1-4-5) และด าเนินการบันทึกความร่วมมือเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชนกับภาคี เครือข่ ายที่ เกี่ ยวข้อง (3.1 -4-6) และ
โครงการโรงเรียนสุขสมวัยตามอัธยาศัย เทศบาลเมือง
เมืองพล (3.1-4-7)  
 ปี งบประมาณ  2561 เทศบาล เมื องเมื องพล 
โรงพยาบาลพล และ ชุมชน ด าเนินโครงการพัฒนางาน
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุ

3.1-4-1โครงการเสรมิสมรรถนะการ
บริหารจดัการระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHML)  
3.1-4-2 ผลการส ารวจคัดกรอง
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
ปีงบประมาณ 2557 
3.1-4-3 โครงการปลดทุกข์สรา้งสขุ
ผู้สูงอายุและคนพิการ ชมรมร่วมใจ
การกุศล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ.2558 
3.1-4-4 โครงการพัฒนางานระบบ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
(Long Term Care) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
3.1-4-5 โครงการพัฒนางานระบบ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
(Long Term Care) ประจ าปี
งบประมาณ 2560  
3.1-4-6 บันทึกความร่วมมือเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะกองทุน
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาวในชุมชนกับ
ภาคีเครือข่าย 
3.1-4-7 โครงการโรงเรียนสุขสมวยั
ตามอัธยาศัย เทศบาลเมืองเมืองพล 
3.1-4-8 โครงการพัฒนางานระบบ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
(Long Term Care) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
3.1-4-9 บันทึกความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่าย 
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ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (3.1-4-8) และ ได้บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้ สู งอายุกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (3.1-4-9)  

  5. วิทยาลัยสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 

วิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งและพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองพล ดังต่อไปนี้ 
 ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัย ท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับ เทศบาลเมืองเมืองพล ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพล โรงพยาบาลพล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น สปสช. และ สวรส. 
ภายใต้โครงการวิจัย รูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะ
กองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนอีสานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (3.1-5-1, 3.1-5-2, 3.1-5-3, 3.1-5-4) 
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาท ดังนี้   
 1) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
เมืองเมืองพล มีบทบาทส าคัญ คือ สนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนดูแลสุขภาพต าบล และจัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
 2) รพ.พล พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน  
 3) สสอ.พล มีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ
และการประสานงาน เช่น การอบรม การเช่ือมโยงระบบ
บริการสุขภาพ  
 4) สปสช. มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
  5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น 
มีหน้าที่สนับสนุนวิชาการ และ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาด้านสังคม 
 6) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีหน้าที่สนับสนุน
งบประมาณการวิจัย 
 5) วิทยาลัยฯ มีบทบาทหน้าที่ในด้านวิชาการ ได้แก่ 
การเป็นวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ สนับสนุนด้านวิชาการ 
 ปีงบประมาณ 2561 พื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองพล ซึ่ง
เป็นพื้นที่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับ
ผู้สูงอายุภายใต้กองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (3.1-5-2)  
 1) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
เมืองเมืองพล มีบทบาทส าคัญ คือ สนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้กองทุนระบบการดูแล
ระยะยาว  
 2) รพ.พล สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการแพทย์

3.1-5-1 บันทึกข้อตกลงร่วมกับ 
โครงการ พัฒนารูปแบบนโยบาย
สาธารณะกองทุนดูแลผูสู้งอายุระยะ
ยาวในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
3.1-5-2 รายงานการรับฟังความ
คิดเห็นท่ัวไปโดยใช้รูปแบบนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม หน้า 11-
13 
3.1-5-3 หนังสือราชการเลขท่ี 
สปสช. 5.19/ว 688 วันท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญ
บุคลากรในสังกัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นท่ัวไประดับประเทศ ป. 2560 
3.1-5-4 หนังสือราชการเลขท่ี ศธ 
0514.8.1/WeSD ว. 289 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และ
ผู้รับบริการ ระดับเขต ปี 2560 
3.1-5-5 บันทึกความร่วมมือ  
การร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผูสู้งอายุ 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ฉุกเฉิน และระบบการดูแลผู้สู งอายุในชุมชน สร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน  
 3) สสอ.พล มีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ
และการประสานงาน เช่น การอบรม การเชื่อมโยงการ
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 4) หน่วยกู้ชีพ มีหน้าที่สนับสนุนและร่วมพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อผู้สูงอายุ 
 5) วิทยาลัยฯ มีบทบาทหน้าที่ในด้านวิชาการ ได้แก่ 
การเป็นวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ สนับสนุนด้านวิชาการ 

  6. ทุ ก ภ า ค วิ ช า ห รื อ
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ด า เนิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
บริการทางวิชาการแก่
สังคมของวิทยาลัยตามข้อ 
2 โดยมีจ านวนอาจารย์
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของอาจารย์ทั้งหมดของ
วิทยาลัย 

 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยอาจารย์ทุกภาควิชาได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการใน
ชุมชน จ านวน 22 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 35.5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.97 (3.1-6-1) โดยเข้าร่วมการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุภายใต้
ระบบกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวชุมชน จ านวน 15 
คน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการ
ดู แล  (Care Manager) เพื่ อพัฒนาระบบการดู แล
ผู้สู งอายุระยะยาวในชุมชน จ านวน 15 คน และ 
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพระดับอ าเภอ ท่ีมุ่งเน้นการดูแลระยะยาวที่บ้านสู่
ความเป็นเลิศทางการพยาบาลชุมชน จ านวน 8 คน 
(3.1-6-2)  

3 .1 -6 -1  ร า ย ง าน ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด า เนิน งานแผนบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
3.1 -6 -2 สรุปราย ช่ืออาจารย์ ใน
ภาควิชาหรือหลักสูตรที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมตามแผนบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2561 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับคณะและสถาบัน) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ  วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุง 4.1-1-1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรม 3 ข้อ ดังนี้  1) ท านุบ ารุง อนุรักษ์ 
ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งาม 2) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ช้ินงาน การ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 3) มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ (4.1-1-1)  
 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยมีงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานบริการการศึกษา เป็น
ผู้รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย (4.1-1-2)  

งบประมาณ 2561 หน้า 11 
 4.1-1-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งบุคลากร
ในการปฏิบัติงานตามโครงสรา้งองค์กร 
ปีการศึกษา 2559-2560 
 

  2. จัดท าแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนด
ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดท าแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน 1 แผนงาน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3 วัตถุประสงค์ คือ 
1) เพื่ อท านุ บ ารุ ง  รักษา ส่ งเสริม  และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ในการ
รักษาเอกลักษณ์ของชุมชน และของชาติ  2) เพื่อ
บูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย กับการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษา
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 
 ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนไว ้4 ตัวช้ีวัด คือ  
 1) จ านวนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาไทย  ที่ ได้รับการท านุบ ารุง รักษา 
ส่งเสริม และสืบสาน อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2) จ านวน
การใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการสร้าง
เสริมสุขภาพอย่างน้อย 1 กิจกรรม 3) จ านวนเกียรติ
บัตร หรือวุฒิบัตร หรือสิทธิบัตร ของนวัตกรรม หรือ
ช้ิ น ง า น ก า ร ส ร้ า ง เส ริ ม สุ ข ภ า พ โด ย ก า ร ใ ช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อย่างน้อย 1 อย่าง 
4) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการตระหนักรู้
คุณธรรม ด้านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร และการ
มีจิตบริการ ระดับดีขึ้นไป  
 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย 
3 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 685,880 
บาท งบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน (4.1-2-1)  
 แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (4.1-2-2)  

4.1-2-1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 หน้า 180-196 
4.1-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 
8/2560 วันท่ี 29 กันยายน 2560 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  3. ก ากับติดตามใหม้ีการ

ด าเนินงานตามแผนดา้น
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 หัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดท า
ตารางก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน (4.1-3-1) ผล
การด าเนินงานผลการด าเนินงานจากการก ากับติดตาม
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน พบว่า โครงการทุกโครงการอยู่
ระหว่างการด าเนินโครงการ มีกิจกรรมจ านวน 10 
กิจกรรมที่มีแผนด าเนินการใน 6 เดือนแรก พบว่าได้
ด าเนินการ ทั้งสิ้น 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
บรรลุตัวช้ีวัดของโครงการประจ า 3 ตัวช้ีวัด จาก 9 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 (4.1-3-2) และรายงาน
ต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริการการศึกษา เพื่อรายงาน
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ (4.1-3-3) ด าเนินการ
ก ากับติดตามครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนพบว่ามีโครงการ
ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ มีกิจกรรมด าเนินการ
แล้วเสร็จทุกกิจกรรม จ านวน 23 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 บรรลุตัวช้ีวัดของโครงการกลยุทธ์ 1 
ตัวช้ีวัด จาก 1 ตัวช้ีวัดคิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุ
ตัวช้ีวัดโครงการประจ า จาก 9 ตัวช้ีวัด จาก 9 ตัวช้ีวัด 
คิดเป็นร้อยละ 100 (4.1-3-4) และรายงานต่อรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริการการศึกษาเพื่อรายงานคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ (4.1-3-5)  

4.1-3-1 ผังก ากับติดตามการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
4.1-3-2 สรุปผลการก ากับติดตามงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 รอบ 
6 เดือน 
4.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯครั้งท่ี 
6/2561 วันท่ี 16 มีนาคม 2561 
4.1-3-4 สรุปผลการก ากับติดตามงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 รอบ 
12 เดือน 
4.1-3-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯครั้งท่ี 
10/2561 วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 

  4. ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งช้ีที่วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 งานท านุ บ ารุ งศิ ลปวัฒนธรรม  ได้ ประเมิ น
ความส าเร็ จตามตั วบ่ ง ช้ี ที่ วั ดความส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มี  4 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานบรรลุ
ความส าเร็จทั้ง 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ 
 1. จ านวนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย ที่ได้รับการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ส่งเสริม 
และสืบสาน อย่างน้อย 3 กิจกรรม 
 ผลการด าเนินงาน พบว่า บรรลุตัวช้ีวัด โดยมีการ
เผยแพร่การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสาน
ประเพณี  และวัฒนธรรมดีงามชุมชน และของชาติ 
จ านวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 1) จัดขบวนแห่พระเวสสันดร
เข้าเมืองในตอน นครกัณฑ์ ในงานประเพณีบุญมหาชาติ 
หรือ บุญผะเหวด ร่วมกับชุมชนบ้านเป็ด 2) กิจกรรม
การแสดงในการต้อนรับผู้ เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางการผดุงครรภ์ความเสี่ยงสูง 3) กิจกรรมการเผยแพร่
การร าผ้าขาวม้า ภายนอกต่อบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ 
ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี ในงาน สินไซ บุญข้าวจี่  วิถี
วัฒนธรรมอีสาน 4) นักศึกษาที่ เล่นดนตรีไทยเข้า

4.1-4-1 สรุปผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และ ตัวบ่งช้ี การ
ด าเนินงาน สรุปปัญหา และแนวทาง
การปรับปรุงในปีงบประมาณ 2561 
 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปกีารศึกษา 2560 (ระดับสถาบัน) 

64 

มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา เล่นดนตรีไทยรวมวงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 
43 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 5) กิจกรรมการแสดงในการ
ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 
32 6) กิจกรรมการเผยแพร่การร าผ้าขาวม้า ภายนอก
ต่อบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ วันสงกรานต์ 7) กิจกรรม
การแสดงเกษียณอายุราชการพยาบาล สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2. จ านวนการใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทยในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1 กิจกรรม  
 ผลการด าเนินงาน พบว่า บรรลุตัวช้ีวัด โดยมีการ
ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริม
สุขภาพ จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้  1) งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้บูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรโดยชมรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้สโมสรนักศึกษา
พัฒนาการร าผ้าขาวม้าในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการ
ปรับปรุงท่าร า และใช้ในการออกก าลังกายในวันพุธ 
บ่าย  
 กิจกรรรมที่ 2-4 งานท านุบ ารุงได้ประชาสัมพันธ์ 
ให้รายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาลผลิตนวัตกรรมโดย
ใช้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ในการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนจ านวน 3 
นวัตกรรม คือ นวัตกรรมประคอบ เป็นการใช้สมุนไพร 
ร่วมกับการนวด นวัตกรรม ทุเลาหลัง เป็นการใช้เม็ด
มะค่า กับการนวดกดจุดบริเวณหลัง และนวัตกรรม
รองเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้า เป็นการ
ประยุกต์ใช้เม็ดมะค่าและการนวดกดจุดที่เท้า  
 3. จ านวนเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร หรือสิทธิบัตร 
ของนวัตกรรม หรือช้ินงานการสร้างเสริมสุขภาพโดย
การใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อย่างน้อย 1 
อย่าง 
 ผลการด าเนินงาน งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่ใช้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 
นวัตกรรม ได้รับรางวัลที่ 3 จ านวน 1 นวัตกรรม เรื่อง 
นวัตกรรมประคอบ ได้รับรางวัลชมเชย 1 นวัตกรรม คือ
เรื่อง รองเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้า  
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 4. ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ าร่วมโครงการมี การ
ตระหนักรู้คุณธรรม ด้านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร 
และการมีจิตบริการ ระดับดีขึ้นไป  
 ผลการด าเนินงาน พบว่า บรรลุ ร้อยละ 90.18 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการตระหนักรู้คุณธรรม ด้านซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ เอื้ออาทร และการมีจิตบริการ ระดับดีขึ้นไป 
โดยจ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ ที่ก าหนดในแผนมีจ านวน 7 กิจกรรม 
ได้ด าเนินการครบทุกกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมฮีต 12, 
2) ท าบุญประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่, 3) สืบ
สานประเพณีเข้ากรรมจ าศีล, 4) จริยธรรมน าองค์กร 
เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ , 5) บุญผะเหวด , 6) 
เสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาในวันสงกรานต์ , 7) 
มอบหมวก เครื่องหมายแสดงช้ันปีและตะเกียงไนติงเกล 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 จากการประเมินผลการด าเนินงานมีพบปัญหา
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1) กิจกรรมฮีต 12 และ
กิจกรรมเข้ากรรมจ าศีล เป็นที่ซ้ าซ้อนกัน และควรจัด
กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา
โดยตรง (4.1-4-1)  

  5. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้น าผลการ
ประเมินปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโดย ใน
ประเด็น ปัญหาความซ้ าซ้อนของกิจกรรมฮีต 12 และ
กิจกรรมเข้ากรรมจ าศีล เป็นที่ซ้ าซ้อนกัน โดยงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานพัฒนานักศึกษา ได้ร่วม
ประชุมและก าหนดกิจกรรมร่วมกัน โดย ปรับเป็นการ
จัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา
โดยตรง ดั งนั้นจึ งปรับรวมกิจกรรมฮีต  12 และ
กิจกรรมเข้ากรรมจ าศีล เป็นกิจกรรมพัฒนาจริยธรรม
นักศึกษาเพื่อลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรม น าไปบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 (4.1-
5-2)  

4.1-5-1 สรุปผลการด าเนินงานตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ แ ล ะ  ตั วบ่ ง ช้ี  ก า ร
ด าเนินงาน สรุปปัญหา และแนวทาง
การปรับปรุงในปีงบประมาณ 2561 
4.1-5-2 แผนปฏิบัติงานประจ าปี
ปีงบประมาณ 2562 
 

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน จ านวน 7 กิจกรรม ดังนี ้
1) จัดขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองในตอน นครกัณฑ์ 
ในงานประเพณีบุญมหาชาติ หรือ บุญผะเหวด (4.1-6-1)  
2) กิจกรรมการแสดงในการต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางการผดุงครรภ์ความเสี่ยงสูง (4.1-6-2)  
3) กิจกรรมการเผยแพร่การร าผ้าขาวม้า ภายนอกต่อ

4.1-6-1 รูปภาพกิจกรรมงานประเพณี
บุญมหาชาติ  
4.1-6-2 รูปภาพกิจกรรมการแสดงใน
การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางการผดุงครรภ์ความเสี่ยงสูง 
4.1-6-3 รูปภาพกิจกรรมการเผยแพร่
การร าผ้าขาวม้าณ วัดไชยศรี ต.สาวะถ ี
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถ ีในงาน 
สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน (4.1-6-3)  
4) นักศึกษาที่ เล่นดนตรีไทยเข้าร่วมงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา เล่นดนตรีไทยรวมวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา (4.1-6-4)  
5) กิจกรรมการแสดงในการต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที ่32 (4.1-6-5)  
6) กิจกรรมการเผยแพร่การร าผ้าขาวม้า ภายนอกต่อ
บุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ วันสงกรานต์ (4.1-6-6)  
7) กิจกรรมการแสดงในงานเกษียณอายุราชการของ
พยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (4.1-6-7)  

ในงาน สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรม
อีสาน 
4.1-6-4 รูปภาพกิจกรรมการเข้า
ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา  
4.1-6-5 รูปภาพกิจกรรมการแสดงใน
การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารระดับกลาง  
4.1-6-6 รูปภาพกิจกรรมการเผยแพร่
การร าผ้าขาวม้าภายนอกต่อ
บุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ 
4.1-6-7 กิจกรรมการแสดงในงาน
เกษียณอายรุาชการของพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 
สรุปผลการประเมิน 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
6  ข้อ 6  ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของ

สถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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. พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก

ผลการวิเคราะห์  SWOT 
กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุ ท ธ์ ท า งก าร เงิน แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบ เวลาเพื่ อ ให้
บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

วิทยาลัยฯมีแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 (5.1-1-1) มีการแต่งตั้ง
กรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และประชุมจัดท าแผน
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1-1-2) มี
การด าเนินการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT analysis 
จัดท า TOWS Matrix (5.1-1-3) น ามาก าหนดวิสัยทัศน์
ของสถาบันคือ “เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน า ที่ เน้น
ชุมชน” มีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น เป้าประสงค์ 
12 เป้าประสงค์ ก าหนดตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์
จ านวน 15 ตัวช้ีวัด (5.1-1-4, 5.1-1-5 ) แผนยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-
2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ (5.1-1-6) และวิทยาลัยฯได้น าไปจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี 2560 -2564 (5.1-1-7) ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย เพื่อให้มีการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้ เอื้ อต่ อการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ในพันธกิจต่างๆของสถาบันให้
เกิดผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของแผนที่ก าหนดได้ นอกจากนี้ยังมีการน าแผนกลยุทธ์
มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561  
โดยก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
ครอบคลุ ม  5 พั นธกิ จ  และ 4 มิ ติ ตาม  balance 
scorecard (5.1-1-8) และมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดของ
แผนกลยุทธ์สู่กลุ่มงานและบุคคลากร (5.1-1-9) และมี
การก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน พบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุตัวช้ีวัด 12 

5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2560-2564  
5.1-1-2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 5.1-1-3 การวิเคราะห์ SWOT 
องค์กร 
5.1-1-4 แผนที่ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น ปี  
2560-2564 
5.1-1-5 ตาราง ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ (KPI) 
ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ และ
แผนงาน/โครงการ 
5.1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารครั้งท่ี 
8/2560 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2560 
 5.1-1-7 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปี 256-2561 
5.1-1-8 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 
5.1-1-9 ตารางตัวช้ีวัด ความส าเรจ็ 
(KPI)  
5.1-1-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารครั้งท่ี 
6/2561 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2561 
5.1-1-11 รายงานการประชุม
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตัวช้ีวัด จากทั้งหมด 14 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 
(5.1-1-10, 5.1-1-11)   

คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 
10/2561 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 
2561 

  2. ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
คณะด าเนินการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สั ด ส่ วน ค่ า ใช้ จ่ าย เพื่ อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อ เนื่ อง 
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

วิทยาลัยมีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตลอดปี งบประมาณ  2560 เพื่ อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหลักสูตร
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขันดังนี ้ 
 1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น 123,687.17 บาท (5.1-2-1)  
 2. สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษาทั้ งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น 162,446.01 บาท (5.1-2-2)  
 3. ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ คิด
เป็นร้อยละ 8.28 (5.1-2-3)  
 4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา/พัฒนา
อาจารย์/พัฒนาสายสนับสนุน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (5.1-2-4)  
 - สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่ อพัฒนานักศึกษา  เท่ ากับ 
2,805.61 (5.1-2-4-1)  
 - สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ เท่ากับ 
53,114 บาท (5.1-2-4-2)  
 - สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสายสนับสนุน เท่ากับ 
11,821.27 (5.1-2-4-3)  
 5. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั้ งห ม ด ที่ ใ ช้ ใน ร ะ บ บ ห้ อ งส มุ ด 
คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาทั้งหมด
ในปีงบประมาณนั้น 8,784.05 บาท (5.1-2-5)  
และมีการน าผลที่ได้จากการด าเนินงานมาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ถึงแนวโน้มและ
โอกาสในการแข่งขัน ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และตัวอย่างการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้าน
ประสิทธิผล (5.1-2-6)  

5.1-2-1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมดในปีงบ ประมาณ
นั้น 123,687.17 บาท 
5.1-2-2 สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมดในปีงบประมาณ
นั้น 162,446.01 บาท 
5.1-2-3 ร้อยละของเงินเหลือจา่ย
สุทธิต่องบด าเนินงาน คิดเป็นร้อย
ละ 8.28 
5.1-2-4 งบประมาณส าหรับการ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า  
 - สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา เท่ากับ 2,805.61 บาท 
(5.1-2-4-1)  
 - สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
อาจารย์ เท่ากับ 53,114 บาท (5.1-
2-5-2)  
 - สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสาย
สนับสนุน เท่ากับ 11,821.27 บาท 
(5.1-2-4-3)  
5.1-2-5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ใน
ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ
ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาท้ังหมด
ในปีงบประมาณนั้น 8,784.05 บาท 
5.1-2-6 เอกสารวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสตูร 

  3. ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เป็น
ผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบัน

1. วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
เป็น ประธาน รองผู้อ านวยการ และผู้แทนในแต่ละพันธ
กิจหลักของวิทยาลัย  พร้อมก าหนดหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ (5.1-3-1)  
2. วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงด าเนินการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงตามพันธกิจ

5.1-3-1 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีขอนแก่น ที ่4/2561 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคมุภายใน
และการบริหารความเสี่ยง  
5.1-3-2 เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะหร์ะบุความเสี่ยงและปัจจยัที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประจ าปี
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

และบริบทของวิทยาลัย พบว่ามีความเสี่ยงที่ต้องมีการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีจ านวน 5 ด้าน (5.1-3-2) 
ดังนี ้ 
 1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ พันธกิจผลิต มีจ านวน 5 
ประเด็น คือ 
 1.1) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน
เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง ผ่านในครั้งแรก ไม่เป็นตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด (ปัจจัยภายใน)  
 1.2) การส่ง มคอ.3, 4 ล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
และการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้  วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผล ไม่สอดคล้องครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน (ปัจจัยภายใน)  
 1.3) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  ในทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ยัง
ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน (ปัจจัยภายใน)  
 1.4) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาทุกช้ันปียังไม่ชัดเจน (ปัจจัยภายใน)  
 1.5) การวัดและการประเมิ นผลการศึ กษาไม่ มี
ประสิทธิภาพ (ปัจจัยภายใน)  
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน พันธกิจด้านวิจัย มี
จ านวน 2 ประเด็น คือ  
 2.1) ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยท าสัญญารับทุนล่าช้า
หรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระบบกลไก 
(ปัจจัยภายใน)   
 2.2) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และการ
ส่งกลับงานวิจัยหลังการพิจารณามีความล่าช้า (ปัจจัย
ภายใน)  
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร พันธกิจด้านการบริหาร
จัดการ มีจ านวน 2 ประเด็น คือ  
 3.1) ระบบสารสนเทศด้านทุนสนับสนุนการวิจัยและ
การเบิกจ่ายทุนของวิทยาลัยไม่ละเอียดพอ ท าให้ไม่
สามารถน าสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร (ปัจจัยภายใน)  
 3.2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารและ
การสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่มีประสิทธิภาพ (ปัจจัย
ภายใน)  
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่ างๆพันธกิจด้ านการบริหารจัดการ มีจ านวน 1 
ประเด็น คือ  
 4.1) นักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1-3-3 เอกสารสรุปผลการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่งและจดัล าดับความเสีย่ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1-3-4 แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1-3-5 เอกสารด าเนินการควบคมุ 
ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1-3-6 เอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ข้อบังคับที่สถาบันก าหนด (ปัจจัยภายใน)   
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ ภายนอก มีจ านวน 2 
ประเด็น คือ  
 5.1) การได้รับอุบัติเหตุทางการจราจรของนักศึกษา
พยาบาลจากการเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน  
 (ปัจจัยภายนอก)  
 5.2) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาพยาบาลขณะ
ฝึกปฏิบัติงาน (ปัจจัยภายนอก)  
3. วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และน ามา
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก (5.1-3-3) 
4. วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง จ านวน 12 
แผน (5.1-3-4) ดังนี ้ 
 1) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเพื่อ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ช้ันหนึ่ง ผ่านในครั้งแรก ไม่เป็นตามเป้าหมายที่
ก าหนด  
 2) การส่ง มคอ.3, 4 ล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
และการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้  วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผล ไม่สอดคล้องครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
 3) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  ในทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ยัง
ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน  
 4) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ของ
นักศึกษาทุกช้ันปียังไม่ชัดเจน  
 5 ) การวั ดและการประเมิ นผลการศึ กษาไม่ มี
ประสิทธิภาพ   
 6) ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยท าสัญญารับทุนล่าช้า
หรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระบบกลไก   
 7) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และการ
ส่งกลับงานวิจัยหลังการพิจารณามีความล่าช้า  
 8) ระบบสารสนเทศด้านทุนสนับสนุนการวิจัยและการ
เบิกจ่ายทุนของวิทยาลัยไม่ละเอียดพอ ท าให้ไม่สามารถ
น าสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร  
 9) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารและการ
สนับสนุนการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ  
 10) นักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
ข้อบังคับที่สถาบันก าหนด  
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 11) การได้รับอุบัติเหตุทางการจราจรของนักศึกษา
พยาบาลจากการเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน   
 12) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาพยาบาลขณะ
ฝึกปฏิบัติงาน   
5. วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด าเนินการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับ
ความเสี่ยงสูงโดยการมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบในความ
เสี่ยงนั้นๆ เป็นผู้ด าเนินการควบคุมและมอบหมายให้รอง
ผู้อ านวยการเป็นผู้ก ากับ ติดตาม รวมทั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามรายไตรมาส (5.1-3-5)   
 โดยผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า  
 1) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเพื่อ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ช้ันหนึ่ง ผ่านในครั้งแรก ไม่เป็นตามเป้าหมายที่
ก าหนด ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับ
ความเสี่ยงต่ า  
 2) การส่ง มคอ.3, 4 ล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
และการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้  วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผล ไม่สอดคล้องครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก
เป็นระดับความเสี่ยงต่ า  
 3) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  ในทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ยัง
ไม่ครบท้ัง 4 ด้าน ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมากเป็น
ระดับความเสี่ยงต่ า  
 4) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ของ
นักศึกษาทุกช้ันปียังไม่ชัดเจน ลดลงจากระดับความเสี่ยง
สูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่ า  
 5 ) การวั ดและการประเมิ นผลการศึ กษาไม่ มี
ประสิทธิภาพ ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมากเป็น
ระดับความเสี่ยงต่ า   
 6) ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยท าสัญญารับทุนล่าช้า
หรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระบบกลไก
ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่ า  
 7) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และการ
ส่งกลับงานวิจัยหลังการพิจารณามีความล่าช้า ลดลงจาก
ระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่ า  
 8) ระบบสารสนเทศด้านทุนสนับสนุนการวิจัยและการ
เบิกจ่ายทุนของวิทยาลัยไม่ละเอียดพอ ท าให้ไม่สามารถ
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
น าสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร ลดลงจากระดับความ
เสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่ า  
 9) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารและการ
สนับสนุนการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ ลดลงจากระดับ
ความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่ า  
 10) นักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
ข้อบังคับที่สถาบันก าหนด ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูง
มากเป็นระดับความเสี่ยงต่ า  
 11) การได้รับอุบัติเหตุทางการจราจรของนักศึกษา
พยาบาลจากการเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ลดลงจาก
ระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่ า   
 12) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาพยาบาลขณะ
ฝึกปฏิบัติงาน ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมากเป็น
ระดับความเสี่ยงต่ า  6. วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง รายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และรายงานต่อสบช. ใน
รายงานค ารับรองฯ รอบรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน (5.1-3-6)   

  4. บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอยา่ง
ครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

ผู้บริหารได้บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) 
เป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบัน 
ครบทั้ง 10 ประการ ดังนี ้ 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผู้บริหารมีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปี 2560-2564 โดย
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ไว ้5 ประเด็น ตัวช้ีวัด 14 
ตัวช้ีวัด (5.1-4-1) และแปลงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 (5.1-4-2) และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 
12 เดื อน  ผลการด า เนิ น งาน ต ามตั ว ช้ี วั ด แผ น
ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย 12 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
85.71 (5.1-4-3, 5.1-4-4) และวิทยาลัยมีตัวช้ีวัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันพระบรมราช
ชนก 10 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสถาบัน
พระบรมราชชนก บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ 100 (5.1-4-5) ผู้บริหารมีการก ากับดูแลให้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 โดย
ติดตามในการรายงานผลจากงานการเงินในที่ประชุม

5 .1 -4 -1  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีขอนแก่นป ี2560-2564  
5.1-4-2 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561  
5 .1 -4 -3  ร าย งาน ก าร ป ระ ชุ ม 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค รั้ ง ที่ 
6/2561 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2561 
5 .1 -4 -4  ร าย งาน ก าร ป ระ ชุ ม 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค รั้ ง ที่ 
10/2561 ลงวันที่  17 สิงหาคม 
2561 
5.1-4-5 หลักฐานแสดงการรายงาน
ผลการปฏิบั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561 
5 .1 -4 -6  ร าย งาน ก าร ป ระ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค รั้ ง ที่ 
5/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
วาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งเพื่ อ
ทราบเรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
กรรมการบริหาร โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 
2561 เป็นไปตามแผน ทันตามก าหนดเวลา เบิกจ่ายได้
ร้อยละ 98.74 (5.1-4-6, 5.1-4-7)  
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ผู้บริหารมีแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความ
คุ้ ม ค่ าคุ้ ม ทุ น ใน การ ใช้ งบ ประมาณ  โดยมี ก าร
ปรับเปลี่ยนการจ้างเหมาช่างซ่อมบ ารุง จากเดิมจ้าง
เหมารายบุคคล เดือนละ 9,000 บาท คิดเป็นเงิน 
108,000 บาท/ปี เป็นการจ้างเหมาโดยวิทยาลัยเป็นผู้
ว่าจ้างช่างซ่อมบ ารุงตามกิจกรรม และจัดซื้ออุปกรณ์
ในการจัดซ่อมเอง โดยค่าจ้างเหมาช่างซ่อมบ ารุงราย
เดือนเฉลี่ยเดือนละ 7,775 บาท คิดเป็นเงินช่างซ่อม
บ ารุง 93,300 บาท/ปี สามารถประหยัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายช่างซ่อมบ ารุง ของวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน 
14,700 บาท/ปี (5.1-4-8) ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรพบว่าอยู่ในระดับดี (5.1-4-9)  
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
ผู้บริหาร ปรับปรุงกระบวนการบริหารและแก้ไขปัญหา
การด าเนินงานให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
ประชาชน และชุมชน โดยวิทยาลัยมีการจัดโครงการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของเขตสุขภาพท่ี 7 ดังนี ้ 
1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการ
ดูแล (Care Manager) เพื่ อพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (5.1-4-10)  
2) โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 3 ประจ าปี 
2560 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 17 พฤศจิกายน 
2560 (5.1-4-11)  
3) โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 
7  “หลักสู ตรการเป็ นข้ าราชการที่ ดี  ”ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (5.1-4-12)  
4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (5.1-4-13)  
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน ได้แก่ พันธกิจผลิต
บัณฑิตตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดย
พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2559 ตามกรอบTQF ค่าเฉลี่ย

ปีงบประมาณ 2561 
5.1-4-7 เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 
ข อ ง อั ต ร า ก า ร เบิ ก จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณในภาพรวมของวิทยาลยั 
5 .1 -4 -8  เอ ก ส า ร ต า ร า ง ส รุ ป
ค่าใช้จ่ายจ้างช่างซ่อมบ ารุงประจ าปี
งบประมาณ 2561  
5.1-4-9 เอกสารแสดงรายงานความ
พึงพอใจต่อการจ้างเหมาช่างซ่อม
บ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5.1-4-10 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแล 
(Care Manager) เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 
5.1-4-11 สรุปผลการด าเนินงาน
โค ร งก า รอบ รม ห ลั ก สู ต ร ก า ร
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุง
ครรภ์ ในภ าวะ เสี่ ย งสู ง  รุ่ น ที่  3 
ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่  31 
กรกฎาคม – 17 พฤศจิกายน 2560  
5 .1 -4 -1 2  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ข้าราชการใหม่  เขตสุขภาพที่  7 
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่น
ที ่3” ประจ าปีงบประมาณ 2561  
5.1-4-13 สรุปรายงานโครงการ
อ บ ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
5.1-4-14 รายงานผลการประเมิน
และติ ดตามผลการปฏิ บั ติ ของ
ผู้ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่
ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 
5.1-4-15 เอกสารตารางสรุปรายชื่อ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่
พิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาล
ประจ าทั้ งหมด  (เกณ ฑ์ ส าคัญ ) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับดีมาก (5.1-4-14) พันธกิจ
ด้านวิจัยจ าแนกตามปีปฏิทิน  2560 มีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วิจัย จ านวน 16 
เรื่อง บทความวิชาการ 2 เรื่อง รวมทั้งหมดจ านวน 18 
เรื่อง (5.1-4-15) พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
เพื่อตอบสนองและช้ีน าในการแก้ปัญหาของสังคม โดย
จัดท าโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (5.1-4-16)   
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
ผู้บริหารยึดหลักความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติชัดเจน ประกาศให้แต่ละบริษัท
ยื่นเสนอราคาแข่งขันบนหน้าเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ 
อย่างโปร่งใส เช่น ประกวดราคาเช่าด้วยการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุได้ด าเนินการตามกระบวนการอย่าง
โปร่งใส โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(5.1-4-17) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เปิดโอกาสให้ผู้
ยื่นข้อเสนอทักท้วงผลการพิจารณาได้และรายงานผล 
(5.1-4-18, 5.1-4-19)  
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
ผู้บริหารยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ประจ าปี
การศึกษา 2560 เพื่อประสานงานกับแหล่งฝึก ช้ีแจง
รายละเอียดและเปิดโอกาสให้แหล่งฝึกแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (5.1-4-20)  
7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในการบริหารองค์กร ผู้บริหารมีการถ่ายโอนอ านาจ
การตัดสินใจ การมอบอ านาจและความรับผิดชอบ
อย่างเป็นระบบให้แก่รองอ านวยการกลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ ในเรื่องการอนุมัติใช้ห้องเรียนและห้อง
ประชุม (5.1-4-21)  
 

ขอนแก่น  จ าแนกตามปีปฏิ ทิ น 
2560 
5.1-4-16 สรุปรายงานโครงการ
อ บ ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
5 .1 -4 -1 7  ค า สั่ ง ส า นั ก ง า น
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว งส า ธ า รณ สุ ข ที่ 
4007/2560 ลงวันที่  4 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น 
5 .1 -4 -1 8  ค า สั่ ง ส า นั ก ง า น
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว งส า ธ า รณ สุ ข ที่ 
107/2561 ลงวันที่  21 มกราคม 
2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณ าผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จ านวน 4 รายการ ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น โดยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
5.1-4-19 ส าเนาบันทึกข้อความ สธ 
0213 .0931/237  ล งวั น ที่  2 8 
มีนาคม 2561 เรื่องรายงานผลและ
ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปเป็น
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
5.1-4-20 เอกสารสรุปโครงการ
ประ ชุม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
และการจั ด การ เรี ย นการสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2560: กิจกรรม
ที ่2.1 การเตรียมความพร้อมในการ
เรียนรู้ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
5.1-4-21 เอกสารค าสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  
ผู้บริหารได้ใช้อ านาจตามที่กฎหมายในการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบคัดตรงจากพื้นที่ 
ได้ด าเนินการยึดหลักนิติธรรมโดยปฏิบัติตามประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือก
บุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 
(5.1-4-22)  
9. หลักเสมอภาค (Equity)  
ผู้บริหารให้บุคลากรในวิทยาลัยได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน ในเรื่องสวัสดิการภายในวิทยาลัย โดยมี
การสงเคราะห์สมาชิกอย่างเสมอภาค เช่น กรณี
เจ็บป่วยรักษาตัวในสถานพยาบาล จ่ายค่าของเยี่ยมไม่
เกิน 1,000 บาท กรณีคลอดบุตร บวช หรือแต่งงาน 
จ่ายเงินหรือค่าของไม่เกิน 1,500 บาท (5.1-4-23)  
10.หลักมุ่ งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) 
ผู้บริหาร มีการประสานความแตกต่างในประโยชน์ของ
ฝ่ายต่างๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ในการเป็นประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย เช่น การหาข้อยุติเกี่ยวกับการพิจารณา
หลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการวงรอบที่  1
และ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 (5.1-4-24, 5.1-4-25)  
 

54/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 
เ รื่ อ ง  ม อ บ อ า น า จ ใ ห้ ร อ ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการ
แทนผู้อ านวยการวิทยาลัย  
5 .1 -4 -2 2  ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลโครงการรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-4-23 ส าเนาเอกสารสถาบัน
พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น น ก ที่  ส ธ 
0 2 1 3 .0 1 /7 8 6 9  ล งวั น ที่  1 7 
สิงหาคม 2560 เรื่อง ลงนามใน
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
5 .1 -4 -24  รายงานการประ ชุม
ป ร ะ จ า เดื อ น ธั น ว าค ม  ค รั้ ง ที่ 
2/2561 วันที่ 29 ธันวาคม 2560
เรื่อง การประเมินผลปฏิบัติราชการ
วงรอบที ่1/2561 
5 .1 -4 -25  รายงานการประ ชุม
ประจ าเดือนมีนาคม ครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง การ
พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผล
ปฏิบัติราชการวงรอบที่ 2/2561 

  5 . ก า รก า กั บ ติ ด ต า ม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคน
ในหน่วยงาน ในสถาบันมี
การด า เนิ นการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

วิทยาลัยฯโดยงานจัดการความรู้ฯ ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนและก ากับติดตามตามแผนที่ก าหนด (5.1-5-
1) ให้มีการด าเนินการจัดการความรู้ ที่ครอบคลุมตาม
กระบวนการการด าเนินการจัดการความรู้อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑฺตและการวิจัย 
ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง เรื่องการจัดการเรียน
การสอน transformative learning และด้านการวิจัย  
เรื่อง คือ เรื่องการบูรณาการการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานจัดการความรู้ได้ด าเนินการจัดการ
ความรู้ 6 ประการ ดังนี ้ 
1 . ก ารก าห น ด ความ รู้ ที่ จ า เป็ น  มี ก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ (5.1-5-3) เพื่อด าเนินการ
จัดการความรู้  โดยประชุมวิเคราะห์องค์ความรู้ที่
จ าเป็นและ น าเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร

5 .1 -5 -1  ผั งก ากั บ ติ ด ต าม ก าร
ด าเนินงาน 
5.1-5-2 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ที่  65/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ปีการศึกษา 2560 
5 .1 -5 -3  ร าย งาน ก าร ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการจัดการความรู้  2 
กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์และ
จ าแนกบ่งช้ีความรู้ที่ จ าเป็นเพื่ อ
จัดการความรู้ ของสถาบั นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
5 .1 -5 -4  ร าย งาน ก าร ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 
5/2561 วันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2561  
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิทยาลั ยฯ  (5 .1 -5 -4) เพื่ อการผลักดันประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดและคัดเลือกประเด็นองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนา จ านวน 2 เรื่อง คือ 1) เรื่องการจัดการ
เรียนการสอน transformative learning 2) เรื่อง
การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
และการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และ 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ งานจัดการความรู้ได้
น าประเด็นองค์ความรู้ที่คัดเลือกมาประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์และบุคลากรที่สนใจและมีองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับประเด็นจัดการความรู้ที่ก าหนดสมัคร
เป็นชุมชนนักปฏิบัติ และแต่งตั้ง ชุมชนนักปฏิบัติ (5.1-
5-5) พร้อมท้ังก าหนดแผนการจัดการความรู้ (5.1-5-6) 
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้และ
การบันทึกองค์ความรู้ที่เหมาะต่อการใช้งาน โดยงาน
จัดการความรู้ได้จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
แต่ละชุมชน และก าหนดแบบบันทึกการเรียนรู้เพื่อ
สกั ด อ งค์ ค วาม รู้ จ ากความรู้ แ บ บ ฝั งลึ ก  (Tacit 
Knowledge) เ ป็ น ค ว า ม รู้ ชั ด แ จ้ ง  ( Explicit 
Knowledge) (5.1-5-7)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้ง
ที่ 1 เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่
เลือกมาจัดการความรู้รว่มกันเรียนร้อยชุมชนนักปฏิบัติ
ต้องสรุปเป็นองค์ความรู้ที่จะน าไปทดลองใช้ ส่วนการ
แลก เปลี่ ยนครั้ งที่  2  และครั้ งต่ อๆ ไป เพิ่ ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการปรับปรุงดัดแปลง
การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ปัญหาที่พบ การปรับ
ใช้ในครั้งต่อไปร่วมกันในชุมชนนักปฏิบัติของตน ซึ่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ตามประเด็น
ที่ก าหนดชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนtransformative learning ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน 2 ครั้ง (5.1-5-8) 2 ครั้ง การบูรณาการการ
บริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการผลิตผล
งานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ครั้ง (5.1-5-9)  
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างองค์ความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งาน งานจัดการความรู้ได้
จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละชุมชนนัก
ปฏิบัติให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการปรับปรุง 
ดัดแปลง หรือสร้างองค์ความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อ
การใช้งานของตน ซึ่งเมื่อชุมชนนักปฏิบัติได้องค์ความรู้

5.1-5-5 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่นที่ 20/2561เรื่อง
แต่งตั้งสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติการ 
27 มีนาคม 2561 
5.1-5-6 แผนการจัดการความรู้
ประจ าปีการศึกษา 2560 
5 .1 -5 -7   แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.1 -5 -8 เอกสารคัดส า เนาการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่ อแสวงหา
ความรู้ของ  เรื่องการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น  transformative 
learning ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 
5.1 -5 -9 เอกสารคัดส า เนาการ
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้  เพื่ อแสงหา
ความรู้ ของ การบู รณ าการการ
บริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
และการผลิตผลงานวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 
2 
5.1-5-10 รายงานสรุป องค์ความรู้ 
เรื่ อ งการจั ดการ เรี ยนการสอน 
transformative learning ด้วยการ
สะท้อนคิด 
5.1-5-11 รายงานสรุป องค์ความรู้ 
การบูรณาการการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัยและการผลิตผล
งานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
 5.1-5-12 เอกสารคัดส าเนาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องการจัดการ
เรี ย น ก ารส อ น  transformative 
learning ครั้งท่ี 3 
5.1-5-13 เอกสารคัดส าเนาการ
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้  องค์ ความรู้ 
การบูรณาการการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัยและการผลิตผล
งานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้ง
ที ่3 
5 .1 -5 -1 4  เอ ก ส า ร คั ด ส า เน า 
โครงการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ที่ เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในในแต่ละครั้ ง
ผู้เกี่ยวข้องจะน าไปปรับใช้ และน าผลการการปรับปรุง 
ดัดแปลง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับใช้ในครั้งต่อไป 
ซึ่ง พันธกิจด้านการผลิตบัณพิต ได้องค์ความรู้เรื่อง 
จัดการเรียนการสอน transformative learningด้วย
วิธีการสะท้อนคิด (5.1-5-10) พันธกิจด้านการวิจัย ได้
องค์ความรู้เรื่อง การบูรณาการการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (5.1-5-11)  
4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกิจการงานของตน งาน
จัดการความรู้ได้ติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งองค์ ความรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอน transformative learning ด้วย
การสะท้อนคิดได้ขยายวิธีการจัดการเรียนการสอนไป
ใช้ทุกภาควิชา (5.1-5-12) และองค์ความรู้ เรื่องการบูร
ณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและ
การผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ รูปแบบ
การเพิ่มการผลิตและการเผยแพร่ได้ขยายแนวทางการ
พัฒนาให้ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการแก่
อาจารย์ในวิทยาลัย (5.1-5-13)  
5.การน าประสบการณ์ จากการท างานและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6.การจด
บันทึก ส าหรับไว้ใช้งาน ชุมชนนักปฏิบัติบันทึกองค์
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสกัดเป็น
องค์ความรู้ออกมาโดยชัดแจ้ง (5.1-5-8, 5.1-5-9, 5.1-
5-10, 5.1-5-11, 5.1-5-12, 5.1-5-13) นอกจากนี้งาน
จัดการความรู้ได้จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับอาจารย์และบุคลากรภายใน
วิทยาลัยภายในวิทยาลัย (5.1-5-14) พร้อมกับ จัดเวที
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้องค์ความรู้
กับอาจารย์เครือข่ายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกในสังกัดภาคตะวันออกฉียงเหนือ (5.1-5-
15) ภายในวิทยาลัยโดยน าองค์ความรู้ไปแขวนลงใน 
เว็บไซด์ของวิทยาลัย www.bcnkk.ac.th (5.1-5-16) 
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และข้อเสนอแนะใน web site ผลพบว่า 
บุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ทุกคน ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ชุมชนนักปฏิบัติจะน าไปปรับปรุงดัดแปลง
องค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของตน 
 

ในการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศ
ขององค์กร ระยะที่ 11 กิจกรรมจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ วันที่ 8 และ 
21 พฤษภาคม 2561 
5 .1 -5 -1 5  เอ ก ส า ร คั ด ส า เน า 
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพด้านการ
จัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รองรับระบบสุขภาพ เครือข่ าย
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.1-5-16 Web blog การจัดการ
ความรู้ ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีขอนแก่น 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  6. การก ากับติดตามผล

ก า ร ด า เนิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ก า รบ ริ ห า ร แ ล ะ
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปี
การศึกษา 2559 ประเมินผลลัพธ์ของระบบและกลไก
การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนพบว่าบรรลเุป้าหมายของการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาครบตามเกณฑ์ทุกคนร้อยละ 100  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ทุกคน ผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2560 พบว่าบรรลุ เป้าหมายของการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (5.1-6-1 )  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการตามระบบกลไก 
การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ดังนี ้ 
 ขั้นตอนที่1 วิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนโดยการด าเนินการ ดังนี ้ 
1.1 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลฯ วิเคราะห์อัตราก าลังของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
1.2 จัดท าแผนสรรหาทดแทนอัตราก าลังของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนตามผลการวิเคราะห์
อัตราก าลังมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ผลการด าเนินการ
พบว่ามีแผนวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนท่ีชัดเจน 
 ขั้นตอนที่2 การวางแผนบริหารอัตราก าลังบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
งานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ วางแผนการบริหาร
อัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ดังนี ้
2.1 ส ารวจและจัดท าท าเนียบของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น 
2.2 จัดท าแผนการบริหารด้านอัตราก าลัง โดยการ
ก าหนดความเช่ียวชาญตาม Special area ในแต่ละ
งาน กรณีที่มีการลาออก ย้าย เกษียณ หรือลาศึกษา

5.1-6-1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
5 .1 -6 -2 แผนยุท ธศาสตร์  ก าร
บริหารและพัฒนาบุคลากรปี 2560 
– 2564 
5 .1 -6 -3  แ ผน ก ารบ ริ ห ารด้ าน
อัตราก าลัง ในแผนยุทธศาสตร์ การ
บริหารและพัฒนาบุคลากรปี 2560 
– 2564 
5.1-6-4 การวิเคราะห์อัตราก าลัง
ของสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในแผนยุทธศาสตร์ การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรปี 2560 – 2564 
5.1 -6 -5 คู่ มื อมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง (Job description)  
5.1 -6 -6 แผนการพัฒนาตนเอง
รายบุคคล ในแผนยุทธศาสตร์ การ
บริหารและพัฒนาบุคลากรปี 2560 
– 2564 
5.1-6-7 โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
5.1-6-8 เอกสารรายงานสรุปผลการ
น าความรู้และทักษะ ที่ได้รับจาก
การอบ รม พั ฒ น าไป ใช้ ใน ก าร
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 
5.1-6-9 สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
5.1-6-10 สรุปจ านวนช่ัวโมงการไป
พัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
5.1-6-11 ระบบกลไกการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุ นปี การศึ กษา 
2561 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ต่อ ผลการด าเนินการพบว่ามีแผนบริหารอัตราก าลัง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  เพื่อการ
บริหารอัตราก าลัง (5.1-6-2, 5.1-6-3)  
 ขั้นตอนที่3 การสรรหาและธ ารงรักษาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและงานบริหารทรัพยากรบุคคลวาง
แผนการสรรหาและธ ารงรักษาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ดังนี ้
 3.1 มีการสรรหาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนตามแผนวิเคราะห์อัตราก าลัง  
3.2 มีระบบการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเพื่อให้มีการเรียนรู้งานในบทบาทและ
หน้าที่รับผิดชอบและมีระบบการ Coaching โดยพี่
เลี้ยง 
3.3 ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนให้ชัดเจน 
3.4 มอบหมาย หน้าที่  ภาระงานให้เหมาะสม กับ
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
3.5 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานโดยการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ 7,000 บาท/คน/ปี และบุคลากร
สายสนับสนุนคนละ 5,000 บาท/คน/ปี การก าหนด
เส้นทางพัฒนาความเช่ียวชาญ การพัฒนาคุณวุฒิให้
สูงขึ้น และการประกาศยกย่องเชิดชูเพื่อรับรางวัล
ดีเด่นด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ผล
การด าเนินการพบว่ามีบุคลากรเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงานและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
(5.1-6-4, 5.1-6-5)  
 ขั้นตอนที่4 วางแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
1. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี ้
1.วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
(Training needs) และตามความต้องการในการ
พัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP)  
2. จัดท าแผนการพัฒนาที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญใน
เรื่อง การผลิตผลงานวิชาการ การจัดการเรียนการ
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
สอนการวัดและการประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ
ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาทางการพยาบาล การ
พัฒนาสมรรถนะตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน ทักษะ
ด้านการบริหาร การพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะ
ต าแหน่งการพัฒนาคุณวุฒิ ให้สูงขึ้น/ต าแหน่งทาง
วิชาการ การพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินการพบว่ามีแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนรายบุคคล (5.1-6-6)  
ขั้นตอนที่5 พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ดังนี ้
1. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลขออนุมัติแผนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนน าเข้าพิจารณา
ในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  
2. กรณีไม่อนุมัติ  คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลและงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและ
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหม่  ผลการ
ด าเนินการพบว่าแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนรายบุคคลได้รับการอนุมัติและ
ด าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (5.1-6-7)  
 ขั้นตอนที่6 ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ดังนี ้
1.จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นไป
ตามมาตรฐานโดยจัดสรรงบงบประมาณในการพัฒนา
ตนเอง ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 7,000 บาท/คน/
ปี และบุคลากรสายสนับสนุนคนละ 5,000 บาท/คน/
ปี  
2. เปิ ด โอกาสให้บุ คลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได้ไปพัฒนาตนเองตามแผน  
3.มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติใน
การพัฒนางานด้านต่างๆ  
4. ประสานความร่วมมือกับงานวิจัยและบริการ
วิชาการในการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนได้เข้าร่วมบริการวิชาการ การพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
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และติดตามให้มีการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. จัดให้มีการประเมินการสอน การประเมินผลงาน
จาก Teaching portfolio และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากรสายวิชาการ 
6. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลติดตามให้บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนารายงาน
การน าความรู้และทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ใน
การพัฒนางานท่ีปฏิบัติ (5.1-6-8)   
ขั้นตอนที่7 ประเมินความส าเร็จของการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและงาน
บ ริห ารท รัพ ยากรบุ คคล  ด า เนิ น การป ระ เมิ น
ความส าเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนและน าผลการประเมินเข้า
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (5.1-6-9)  
  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไกได้มีการ
ทบทวนระบบกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนปีการศึกษา 2560 พบว่า 
บรรลุเป้าหมายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทุกคน (5.1.6-10) เมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
ด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงเพื่อ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561 เพิ่ม
ขั้นตอนการด าเนินงานในขั้นตอนที่  7 คือการก ากับ
ติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนให้เป็นตามแผน เพื่อการพัฒนา
ต่อเนื่อง (5.1.6-11)  

  7 . ก า รก า กั บ ติ ด ต า ม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในวิทยาลัยมี
การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่
วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด 
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกการก ากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 พบว่า
สามารถด าเนินการได้ตามระบบและกลไก มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาครบทุกองค์ประกอบ แต่
การก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การด าเนินงานยังไม่
ชัดเจนเพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกิดผลลัพธ์และมีประสิทธิภาพ จึงปรับปรุงการก าหนด
ผลลัพธ์และเป้าหมายของระบบและกลไกให้ชัดเจน 
(5.1.7-1)  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 4.51 ขึ้นไป 

5.1.7-1 สรุป ทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี การศึกษา
2559  
5.1.7-2 คู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี การศึกษา 
2560  
5.1.7-3 คู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปีการศึกษา
2560  
5.1.7-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่ 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560พบว่าสามารถ
ด าเนินการได้ตามระบบและกลไก มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาครบทุกองค์ประกอบ (5.1.7-2)  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการตามระบบกลไก
การก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 
ดังนี ้ 
 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาทบทวน 
ตัวช้ีวัด ค าอธิบายการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อม
ทั้งก าหนดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
(5.1.7-3)  
 2. ผู้อ านวยการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกพร้อมก าหนด
บทบาทหน้าท่ี (5.1.7-4)  
 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มีการประชุม
ก าหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพโดยการก าหนด
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษา (5.1-7-5) และประกาศใช้คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.1.7-6)   
     4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการก ากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่ก าหนดทุก 6 เดือน (5.1-7-7) และรายงานผล
การก ากับติดตามต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 2 
ครั้ง (5.1-7-8)  
   5. วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกฯ (5.1-7-9) ในวันที่ 17-18 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 งานประกันคุณภาพการศึกษาน า
ผลการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2559 (5.1-7 -10) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา ผลการด าเนินงาน
และ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน (5.1-7-11)  
  6. วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัมาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (5.1-7-12)  
 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการก ากับการประกันคุณภาพ

82/2560 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 
2560 และ ค าสั่งที ่83/2560 ลง
วันที ่28 ธันวาคม 2560 
5.1-7-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น วันท่ี 12 มกราคม 
2561  
5.1.7-6 คู่มือประกันคณุภาพ
การศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีขอนแก่น 
 (ฉบับ เมษายน 2559) ปี 2558 
5.1.7-7 ผังการก ากับตดิตามการ
ด าเนนิงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2560 
5.1.7-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย ครัง้
ที ่5/2561 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
2561 ครั้งท่ี 11/2561 ลงวันท่ี 17 
เดือนสิงหาคม 2561 
5.1-7-9 ค าสั่งสถาบันพระบรมราช
ชนก ที ่270/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในสถาบันพระบรม
ราชชนก ปีการศึกษา 2559 ลงวันท่ี 
8 กันยายน 2560 
5.1-7-10 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2559 
5.1-7-11 รายงานประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย ครัง้
ที ่2/2561 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2560 
5.1-7-12 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement plan) ปี
การศึกษา 2560 
5.1-7-13 คู่มือ ทบทวน 
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2560 
5.1-7-14 คู่มือทบทวนกระบวนการ
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึ กษา ปี การศึ กษา 2560 พบว่า  สามารถ
ด าเนินการได้ตามระบบและกลไก มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาครบทุกองค์ประกอบ (5.1-7-13) 
แต่จะด าเนินการทบทวนระบบและกลไกที่สถาบันพระ
บรมราชชนกก าหนดในเล่มคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา เมษายน 2561 ในปีการศึกษา 2561 (5.1-
7-14)  

ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ 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. มีระบบและกลไกใน

การก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและ
คณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 

วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2559 
(5.3-1-1) ได้ว่า ไม่ครอบคลุมในส่วนของขั้นตอนปัจจัย
น าเข้าการศึกษาทบทวนตัวช้ีวัด ค าอธิบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาและกลไกและแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน 
ในปีการศึกษา 2560 จึงปรับโดยเพิ่ม เติมขั้นตอน
การศึกษาทบทวนตัวช้ีวัด ค าอธิบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา และปรับในส่วนของกลไกและผู้รับผิดชอบให้
มีความชัดเจน และก าหนดติดตามการด าเนินการ 2 ครั้ง 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ได้ก าหนดก าหนดเป้าหมายตัวบ่งช้ีไว้ว่าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอยู่ในระดับ 
3.61 ขึ้นไป (5.3-1-2) โดยมีการด าเนินงานดังน้ี  
 1.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-
1-3) ควบคุมคุณภาพ โดยประชุมก าหนดแนวทางการ
ควบคุมคุณภาพโดยก าหนดองค์ประกอบตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
และเกณฑ์การประเมิน ระดับหลักสูตร โดยก าหนดเป็น 
6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี (5. 3-1-4) นอกจากนี้มีการ
ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการก ากับ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ แนวทางในการด าเนินงาน

5.3-1-1 สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2559 
5.3-1-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพฉบับปรับปรุง ปี
การศึกษา 2560 
5.3-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่ 
82/2560 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 
2560 และ ค าสั่งที ่83/2560 ลง
วันท่ี 28 ธันวาคม 2560 
5.3-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น วันท่ี 12 มกราคม 
2561  
5.3-1-5 คู่มือการประกันคณุภาพ
การศึกษา (ฉบับ เมษายน 2559) ปี 
2558 
5.3-1-6 ผังก ากับติดตามการ
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (เมษายน 2559) 
ปี 2558 และแจกคู่มือประกันฯให้อาจารย์ทุกคน (5.3-
1-5)  
 1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ร่วมกันวางแผนด าเนินการก ากับติดตามตรวจสอบให้มี
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ที่ก าหนดและสรุปรายงานผล 2 ครั้ง และรายงานผล
ด า เนิ น งาน ก ารป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ห ลั ก สู ต ร  ต่ อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 2 ครั้ง ครั้งท่ี1 เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อติดตามตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของภาคการศึกษาที่ 1 
และติ ดตามการด า เนิ นการปรับปรุ งพัฒ นาการ
ด าเนินการตามตัวบ่ งช้ีการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรครั้งที่  2 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่  3 เพื่อ
ติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการด า เนิน งานของปี
การศึกษา 2560 ตามผังก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพหลักสูตร (5.3-1-6)  
 1.3 การพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประชุมจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพตามการประเมินคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และ
สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานว่ามีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่
อย่างไร เพื่อวางแผนการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 
2560 
 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไก  พบว่า
บรรลุเป้าหมาย มีการควบคุม ก ากับติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่ก าหนด
ครบถ้วนทั้ง 2 ครั้ง และประเมินคุณภาพการศึกษาและ
ได้มีการทบทวนระบบกลไกการก ากับการประกัน
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 พบว่าไม่พบปัญหา 
 ในปีการศึกษา 2561 สถาบันพระบรมราชชนก
ก าหนดระบบและกลไกในเล่มคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา เมษายน 2561 ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 
จะด าเนินการทบทวน ระบบกลไกที่สถาบันพระบรมราช
ชนกก าหนดเพิ่มเติมมาพัฒนาพร้อมทั้งการก าหนดแนว
ทางการก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร 2 ครั้ง (5.3-1-7)  

ด าเนินการประกันคณุภาพหลักสตูร 
5.3-1-7 คู่มือ ทบทวน และ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2561)  

  2. มีคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 
และรายงานผลการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามที่ก าหนด 
ตามที่ก าหนด 2 ครั้ง (5.3-2-1)  และส่งผลด าเนินงาน
การก ากับติดตามต่อ กรรมการบริหารหลักสูตร (5.3-2-

5.3-2-1 เอกสารรายงานผลการ
ด าเนิน ด าเนินการก ากับตดิตามการ
ด าเนินงานการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 
5.3-2-2 รายงานการประชุม
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ติดตามให้
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

2) และกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
และทุก 6 เดือน (5.3-2-3)  

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรครัง้ที่ 
5/2560 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 
ครั้งท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 13 เดือน
สิงหาคม 2561 
5.3-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย ครัง้
ที ่5/2561 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์
2561 ครั้งท่ี 11/2561 ลงวันท่ี 17 
เดือนสิงหาคม 2561 

  3. มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานของ
หลักสตูรและคณะ ให้
เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

วิทยาลัยมีการจัดสรรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 
คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 35.5 คน และเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
ดั งนี้ บ รรณ ารักษ์  1 คนพนั ก งานห้ องสมุด  1 คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 คน เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  1 คน เจ้าพนักงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 1 คน พนักงานประจ าห้องปฏิบัติการ 1 
คน นักจัดการงานทั่วไป 1 คน  พนักงานประมวลผล 1 
คน อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาสัดส่วน 1 ต่อ 10 
พร้อมจัดสรรงบประมาณพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
1,742,280 บาท งบประมาณพัฒนาทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  เช่นพัฒนาห้องปฏิบัติการ พัฒนาห้องสมุด 
พัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 7,832,500 บาท (5.3-3-1) มี
การจัดบริการรถรับส่งนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน 
และการเรียนการสอนนอกวิทยาลัยฯ 

5.3-3-1 เอกสารคัดส าเนา
งบประมาณที่จัดสรรในแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ 2561 

  4. น าผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสตูร 
เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2559  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากสถาบันพระบรมราชชนก (5.3-4-1) ในวันที่ 17-18 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 งานประกันคุณภาพการศึกษาน าผล
การประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศกึษาระดบั
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 (5.3-4-2) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา ผลการด าเนินงาน
และ ให้ข้อ เสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (5.3-4-3)  

5.3-4-1 ค าสั่งสถาบันพระบรม ราช
ชนก ที ่270/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในสถาบันพระบรม
ราชชนก ปีการศึกษา 2559 ลงวันท่ี 
8 กันยายน 2560 
5.3-4-2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ปี
การศึกษา 2559 
5.3-4-3 รายงานประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย ครัง้
ที ่2/2561 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2560 

  5. น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
หลักสตูรและการ

วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาพัฒนาปรับปรุงดังนี้  
 จากผลการปรับปรุงมีการพัฒนาระดับหลักสูตร มคอ.
7 ปีการศึกษา2560 (5.3-5-1) ดังนี ้
1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบขึ้น

5.3-5-1 สรุปผลการพัฒนาคณุภาพ
หลักสตูรใน มคอ.7 ปีการศึกษา
2560 
5.3-5-2 สรุปผลแผนพัฒนาคณุภาพ 
(Quality Improvement plan) ปี
การศึกษา 2560 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ด าเนินงานของวิทยาลัย
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
ช้ันหนึ่ง  ผลการด าเนินการ ปรับช่ือโครงการใหม่ การ
พัฒนาความรู้ก้ าวสู่ วิชาชีพพยาบาล  พบว่า มี การ
ด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด คือ ร้อยละ
ของบัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนใบใบประกอบวิชาชีพได้ใน
ครั้งแรก ร้อยละ 88.28 เปรียบเทียบผลด าเนินงาน 2558-
2560 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 
51.82 57.14 88.28 

2.จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาล
ที่มีคุณภาพมีสมรรถนะมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน  
 ผลการด าเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น
บัณฑิต มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
(SIMC) โดยนักศึกษาทุกช้ันปีได้รับการพัฒนาสมรรถโดด
เด่นด้านการพยาบาลชุมชน 4 ด้าน 

- Smart nurse 
- Health Innovator 
- Change Agent 
- Multicultural care 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 3 ระยะดังนี ้
ข้อ 1 บรรลุเป้าหมายคือ ร้อยละของบัณฑิตสอบขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาเบื้องต้นได้ในครั้งแรกร้อยละ 98.5 พบว่า
สอบผ่านร้อยละ 100 
ข้อ 2 ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายมีผลการประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 
จากคะแนนเต็ม 5 โดยผลการประเมิน เฉลี่ยไม่ถึง 4.51 
ทุกสมรรถนะ และการประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชนเป็นภาพรวมยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ให้
เกิดสมรรถนะ 
3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ ด าเนินการ 2 ระยะ มีเป้าหมายที่ก าหนด คือ 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์
พยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ เกณฑ์ระดับ 1 น้อย
กว่าร้อยละ 20  
  พบว่า ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่สามารถประเมนิระดับของ
อาจารย์  ได้  เนื่องจากอาจารย์ไม่ เข้าใจเกณฑ์การ
ประเมิน และการท า Teaching portfolio  แต่มีผล
ด าเนินการ พบว่าอาจารย์ทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจ
และตระหนักในการพัฒนาครูมืออาชีพในระดับมาก 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มากกว่าร้อยละ 90 และวิทยาลัยมีคู่มือและเครื่องมือใน
การประเมินระดับของครูมืออาชีพ  ดังนั้นในปีการศึกษา 
2561 มีแผนในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการ
เขียนเอกสารทางวิชาการ และการพัฒนาเครื่องมือให้
สามารถประเมินระดับศักยภาพอาจารย์ได้ 
4. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2560 
  มีการด าเนินงาน 7 กิจกรรม 
พบว่า บรรลุตามเป้าหมายและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด คือ 
  4.1.อาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งฝึก มี
ความเข้าใจหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  4.2 มคอ 3 และ มคอ.4 แล้วเสร็จก่อนเปิดเรียน และ 
มคอ 5และมคอ.6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนภายใน 
30 วัน ร้อยละ 100 
  4.3. มีการเตรียมพร้อมทุกแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ และ
แหล่งฝึกมีความพึงพอใจต่อการประสานแผนการฝึก
ภาคปฏิบัติและ กิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ในระดับ
มาก เกินร้อยละ 80  
  4.4 มีการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ความพึงพอใจในระดับมากเกิน ร้อยละ 80 
  4.5.หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนด าเนินการประเมินผล
ลัพธ์การเรียนรู้ ช้ันปีที่ 2 และ 3 โดยทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติ (OSCE และ Simulation) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ทุกคน  
  4.6 นักศึกษาทุกช้ันปีได้รับการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะในช้ันปี ในกลุ่มวิชาชีพ 
ร้อยละ 100 
  4.7. นักศึกษาทุกช้ันปีได้รับการเตรียมความพร้อม
ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 
5. งานวัดและประเมินผลร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้ผลการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในวันที่  1 และ 4 
ธันวาคม พ.ศ 2560 โดยผลลัพธ์ ได้ก าหนดแนวทางและ
เครื่องมือประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  6 ด้าน พร้อมจัดท า
คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560   
6. ผลการด าเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น
บัณฑิต มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
(SIMC) โดยนักศึกษาทุกช้ันปีได้รับการพัฒนาสมรรถโดด
เด่นด้านการพยาบาลชุมชน 4 ด้าน 

- Smart nurse 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
- Health Innovator 
- Change Agent 
- Multicultural care 

7. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด าเนินการโดย  
 ด าเนินการตามโครงการฯซึ่งกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย  
- ก า ร พั ฒ น า  Learning How to Learn ใน เรื่ อ ง 
Critical thinking, Concept Mapping แ ล ะ
Reflection  
- การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
- การปรับตัวสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
- การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ 
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
- การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้  และทักษะทาง
สังคม และสิ่งแวดล้อมชุมชน  
5.เมื่ อสิ้ นสุดการด าเนินงาน  ตามโครงการ มีการ 
ประเมินผลลัพธ์โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ 
ตามตัวช้ีวัดโครงการ พบว่า (3.1.2-9)  
  5.1 นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ร้อยละ 100  
  5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่ระดับดีมาก (X = 
4.67, SD = 0.56) ร้อยละ 86 
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมวางแผนจัดสรร
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และด าเนินการโครงการ
พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล 
พัฒนาห้องสมุด พัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
และจากผลการปรับปรุงมีการพัฒนาระดับหลักสูตรตาม
สรุปแผนพัฒนาคุณ ภาพ  (Quality Improvement 
plan) (5.3-5-2) ดังนี ้
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาปรับปรุงผลการสอบการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 
 ผลการด าเนินการ มีการด าเนินงานและบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนด คือ ร้อยละของบัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก ร้อยละ 88.28 
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และเช่ือมโยงความรู้สู่การ
ปฏิบัติ  โดยเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง  และให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด โดยภายหลัง
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีด าเนินการการทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติ (OSCE & Simulation) ก่อนการฝึก
ปฏิบัติ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาทบทวนความรู้รวบยอดก่อน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ  
4.เพิ่ มศักยภาพนักศึกษาช้ันปีที่  4 ในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยการทบทวนความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญ ฝึกท าแบบทดสอบ online และ ทดสอบ
ข้อสอบ เครือข่าย และสถาบันพระบรมราชชนก 
ผลการด าเนินการบัณฑิตสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 8 
รายวิชารอบแรก คิดเป็นร้อยละ 88.28 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
1. มีระบบกลไกการดูแล ให้ค าปรึกษา วิชาการ วิชาชีพ
และการแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  และระบบ 
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 มีการด าเนินการ
ก าหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์
ของกระบวนการด าเนินการให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ก าหนดและน าผลการ
ประเมินสู่การพัฒนาการด าเนินงานให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
2. เพิ่มรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานการ
ดูแล ให้ค าปรึกษา วิชาการ วิชาชีพและการแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
และช้ีแจงให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางเดียวกันและสามารถพัฒนาเป็นมาตรฐาน/
แนวปฏิบัติที่ดี 
3. จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
ของนักศึกษาทุกช้ันป ีโดยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนดังน้ี  
 3.1 โครงการภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่  21 กิจกรรม
ประกอบด้วย ปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การพัฒนา
ทั ก ษ ะ  Reading Writing Listening Grammar 
ประจ าปีการศึกษา 2560 สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ พบว่า  
  3.1.1 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่ ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 4.10 
 3.1.2 ค่าเฉลี่ยผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษของสถาบัน
พระบรมราชนก ของนักศึกษาเกินร้อยละ 50 ในระดับ 
Upper Intermediate   
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3.2 โครงการฝึกอบรมการใช้งานห้ องสมุด  ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและอุปกรณ์
การศึกษาแก่นักศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การให้
ความรู้การสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ  UliBM 
ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล Thailis, PubMed 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์และ
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น ประจ าปีการศึกษา 2560  ผล
การด าเนินการพบว่า  
 3.2.1 นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุด 
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
อุปกรณ์การศึกษาแก่นักศึกษา ร้อยละ 100  
 3.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการ ค่าเฉลี่ย 4.21 และจากผลการด าเนินการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงโดยพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยจัดโครงการภาษาอังกฤษสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยเน้นเทคนิคใน
การวิเคราะห์ข้อสอบเพิ่มเติม และการสร้างแรงจูงใจของ
นักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น   
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการวิเคราะห์
จ านวนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
มีจ านวน 8 คน ครบทุกสาขา และจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีมากเกินไป ซึ่งอาจารย์บางท่านมีภาระ
งาน ในต าแหน่ งผู้ บ ริห าร  ป ระกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร เปลี่ยนเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร และ
มีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้ งแต่วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร  ดั งนั้ น  เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบริหารหลักสตูร และท าหน้าท่ีตาม
บทบาทที่ก าหนด คณะกรรมการจึงมีมติ ในปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มี 6 คนตรงตามสาขาทางการพยาบาล 
2  งานวิจัยได้ด าเนินการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนจัดท า
ผลงานวิชาการ โดยจัดประชุมให้ความรู้การเขียน
บทความและตีพิมพ์ผลงานผลงานทางวิชาการ  มี
งบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนท าวิจัย  และ
ก าหนดเป็นภาระงานในการประเมินผลปฏิบัติงาน  ในปี
การศึกษา 2560  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงาน
อย่างน้อย 1 เรื่อง ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 ใน
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มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปีปฏิทิน 2560 มผีลงงานจ านวน 3 คน  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 
 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ4 ระดับรายวิชา 
โดยการตรวจสอบ จาก Curriculum mapping ของ
รายวิชา และการตัดเกรดของรายวิชาที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินผลที่ก าหนดไว้ใน มคอ. และแนวทาง
การตั ด เกรดของวิทยาลัยฯ  และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชาได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2560 โดยด าเนินการได้ร้อยละ 
28.07 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสริมสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  ร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพของผลลัพธ์การด าเนินงาน 
ก าหนดวิธีการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
จากอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
และประเมินผลกระทบของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่อการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและ
ด าเนินการ จัดสรรทรัพยากรส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามแผนของวิทยาลัยและมีการพัฒนาระบบการ
บริห ารจั ดก ารสิ่ งสนั บสนุ นก าร เรี ยน รู้ แ ละ การ
ประเมินผลทางอิเล็คทรอนิกส์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณโดยสรุปผลการด าเนินการ 
 สรุปความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.12 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 
 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.16จาก
คะแนนเต็ม 5 

  6. มีผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสตูร
ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐาน 

วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2560 ผ่านเกณฑ์ตาม
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานทุกข้อ 

5.3-6-1 ผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบท่ี 1 ระดับหลักสูตร 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50   การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การด าเนนิงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การด าเนนิงานระดับดีมาก 

1 5 
1.2 1.85 

2.57 
1.4 5.00 

5.00 1.1 4.27 3.88 การด าเนินงานระดับดี 
1.3 3.29 1.5 5.00 

2 3 2.2 5.00 
 

2.1 5.00 2.3 4.77 4.92 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 1 - 

 
3.1 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 
 

4.1 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 2 -  
5.1 5.00 

5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

5.3 5.00 
รวม 12 3 

 
7 2 

  

ผลการประเมิน  
3.38 5.00 4.52 

4.52 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 พอใช้ ดีมาก ดีมาก 

 


