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สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่รายงาน 23 สิงหาคม 2562

คำนำ
รายงานการประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ เป็ น การประเมิ น ตนเองของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ต่อ
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการประเมินคุณภาพใช้
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก จานวน 5 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้
ตามที่กาหนดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับ
เดือนเมษายน 2561 ได้เพิ่มตัวชี้วัดที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม และ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับ
คณะ แต่ไม่ได้นามาคิดค่าคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) พ.ศ.2557 พิ ม พ์ ค รั้งที่ 3 สิ งหาคม 2561 และสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์
มาตรฐานของสภาการพยาบาล เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาให้ ส ามารถเที ย บเคี ย งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นได้เต็มศักยภาพ
การประเมินในครั้งนี้ วิทยาลัยไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 และวิทยาลัย มีหน่วยงานเดียวมี
สถานภาพเป็นสถาบัน จึงไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
รายงานผลการดาเนินการ ฉบับนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อ
คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา จากเครือข่ายวิทยาลั ย ในสั งกัดสถาบัน พระบรมราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
นาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงาน
ในปีต่อไป

(นางวัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา
1. ชื่อสถำบันกำรศึกษำและองค์กรต้นสังกัด
2. ที่ตั้ง
3. พื้นที่
4. ตรำสัญลักษณ์วิทยำลัย
5. ดอกไม้ประจำวิทยำลัย
6. สีประจำวิทยำลัย
7. ธงประจำวิทยำลัย
8. เจ้ำของ
9. หัวหน้ำองค์กร
10. ผู้อำนวยกำร
11. ประวัติควำมเป็นมำ
12. หลักสูตรที่เปิดใหม่
13. จำนวนอำจำรย์
14. จำนวนนักศึกษำ
ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
1.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถำบันพระบรมรำชชนก
1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น
1.3 กำรได้มำของปรัชญำ วิสัยทัศน์ และกำรรับรู้ของวิทยำลัย
2. นโยบำยและวัตถุประสงค์ของวิทยำลัย
2.1 นโยบำยกำรบริหำรของวิทยำลัย
2.2 วัตถุประสงค์ของวิทยำลัย
2.3 เอกลักษณ์ของวิทยำลัย
2.4 อัตลักษณ์ของวิทยำลัย
2.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตาราง ป.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
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บทสรุปผู้บริหาร
วิทยำลั ยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น เป็นสถำบันอุดมศึกษำที่มีศักยภำพในกำรผลิ ต พัฒนำบัณฑิต
พยำบำลและพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขให้เป็น ผู้ที่มีควำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม ก้ำวทันกำร
เปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนกำรทำงปัญญำภำยใต้บรรยำกำศกำรเรียนรู้อย่ำงกัลยำณมิตร สืบ
สำนวัฒ นธรรม ภูมิปั ญญำไทย สร้ำงองค์ควำมรู้ ให้ บริกำรวิชำกำรแก่สั งคม เพื่ อพั ฒนำวิชำชีพและระบบบริกำร
สุขภำพเปิดสอน 1 หลักสูตรคือพยำบำลศำสตรบัณฑิต มีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด 42.5 คน นักศึกษำจำนวน
397 คน
มีพันธกิจหลัก คือ ผลิต และพัฒนำกำลังคนด้ำนกำรพยำบำลสุขภำพเพื่อรองรับระบบสุขภำพของประเทศ
และชุมชน สร้ำงองค์ควำมรู้ และบริกำรวิชำกำรด้ำนสุขภำพและกำรพยำบำล พัฒนำวิทยำลัยให้เข้มแข็งมุ่งสู่กำรเป็น
สถำบันอุดมศึกษำที่มีคุณภำพและพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืนและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่ำนวิสัยทัศน์ของ
วิทยำลัยที่กำหนดไว้ว่ำ พัฒนำวิทยำลัยให้เป็นสถำบันอุดมศึกษำด้ำนกำรพยำบำล ในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อ
สร้ ำงบั ณฑิ ตให้ มี คุ ณ ภำพสู งและเป็ น คลั งปั ญญำทำงสุ ขภำพของชุ มชนเมื อง โดยก ำหนดอั ตลั กษณ์ บั ณ ฑิ ตและ
เอกลักษณ์สถำบันคือจิตบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ และผลิตบัณฑิตพยำบำลและพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขที่
เน้ นชุมชน จัดอยู่ในสถำบั น กำรศึกษำกลุ่ ม ค2 เน้นกำรผลิตบัณฑิตเฉพำะทำง ซึ่งครอบคลุมตัวบ่งชี้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ 23 ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตรมีกำรประเมินตำมระบบของ สกอ. กำรประเมิน
ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ 13 ตั ว บ่ งชี้ ผลกำรประเมิ น ในภำพรวมอยู่ ในระดั บ ดี ม ำก ค่ ำคะแนน 4.12
นอกจำกนี้วิทยำลัยมีกำรรำยงำนระดับคณะ 4 ตัวบ่งชี้ และดำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับสถำบัน
จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก ค่ำคะแนน 4.69
ในปี กำรศึ กษำ 2561 วิ ทยำลั ยฯ ได้ มี กำรด ำเนิ นกำรเพื่ อตอบสนองพั นธกิ จหลั กและเป้ ำประสงค์ ผ่ ำน
กิจกรรม/โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี มีกำรนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน มีกำรควบคุมกำกับ ติดตำม และประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
จุดเด่น
1. มีอำจำรย์ประจำที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำลที่เชี่ยวชำญเพียงพอ
2. หลั ก สู ต รทั น สมั ย ได้ ม ำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษำและหลั ก สู ต รได้ รั บ กำร
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภำพมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ (TQR)
3. มีกำรจัดกำรดูแลนักศึกษำในระบบครอบครัวเสมือนทำให้มีกำรดูแลนักศึกษำได้อย่ำงครอบคลุมทั่วถึง
4. วิทยำลัยส่งเสริมให้นักศึกษำมีประสบกำรณ์หลำกหลำยในเวทีกำรนำนำเสนอผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
5. นักศึกษำได้รับรำงวัลพระรำชทำนโล่รำงวัลและถวำยสุนทรพจน์ต่อหน้ำพระพักตร์สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
พระองค์เจ้ำพัชรกิตติยำภำ ในหัวข้อ : รวมพลังจิตอำสำ พัฒนำคุณภำพสังคมไทย เทิดไท้องค์รำชันย์
6. ผลกำรรั บ รองคุ ณ ภำพกำรศึก ษำจำกสภำกำรพยำบำล 5 ปี กำรศึ ก ษำท ำให้ ส ำมำรถจั ดห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมเฉพำะทำงกำรพยำบำลที่ตอบสนองควำมต้องกำรที่เน้นชุมชนตำมเอกลักษณ์สถำบันได้
7. มีนโยบำยและงบประมำณสนับสนุนงำนวิจัยที่ชัดเจนและส่งผลให้มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์เพิ่มขึ้นทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ
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จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำสอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพในกำรสอบครั้งแรกให้ได้ร้อยละ 85
ขึ้นไป
2. พัฒนำกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับหลักสูตรให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
3. ระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรตัดสิ นใจของผู้ บ ริห ำรควรพั ฒ นำให้ เป็ นมำตรฐำนปั จจุบั นและเชื่อ มโยง
เครือข่ำยให้สมบูรณ์
4. พัฒนำอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกให้ได้ตำมเกณฑ์
5. พัฒนำกำรจัดทำเอกสำรตำรำทำงวิชำกำรให้ได้ตำมเกณฑ์
6. พัฒ นำผลงำนวิจัยของอำจำรย์ให้มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติเพิ่มมำกขึ้นและ
สร้ำงเครือข่ำยวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา

1. ชื่อสถาบันการศึกษาและ
องค์กรต้นสังกัด
2. ที่ตั้ง

3. พื้นที่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043 –423210 043-423211
โทรสาร : 043-423212
เว็บไซต์ : www.bcnkk.ac.th
E-mail address : bcnkk@bcnkk.ac.th
มีพื้นที่ 47 ไร่ 2 งาน 85 9/10 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 42,156.80 ตารางเมตร
3.1 อาคารสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา และห้องต่างๆ เป็นสัดส่วน มีที่ทางาน
เฉพาะ เหมาะสมและเพียงพอแก่การดาเนินงาน ดังนี้
1) อาคารเรียน A , B (3 ชั้น)
จานวน 2 หลัง
2) หอพักนักศึกษา (5 ชั้น)
จานวน 2 หลัง
3) อาคารอานวยการ (3 ชั้น)
จานวน 1 หลัง
4) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรมและวิจัยทางการพยาบาล
จานวน 1 หลัง
และสุขภาพ (3 ชั้น)
5) อาคารชมรมศิลปวัฒนธรรม (1 ชั้น)
จานวน 1 หลัง
6) บ้านพักผู้อานวยการ (2 ชัน้ )
จานวน 1 หลัง
7) บ้านพักอาจารย์ (2 ชัน้ )
จานวน 3 หลัง
8) แฟลตอาจารย์ (3 ชั้น)
จานวน 1 หลัง
9) บ้านพักเจ้าหน้าที่
จานวน 2 หลัง
10) สนามฟุตซอล
จานวน 1 แห่ง
11) สนามบาสเกตบอล
จานวน 1 แห่ง
12) สนามวอลเล่ยบ์ อล
จานวน 1 แห่ง
13) สนามตระกร้อ
จานวน 1 แห่ง
14) หอประชุม
จานวน 1 หลัง
15) โรงอาหาร
จานวน 1 หลัง
16) โรงรถ
จานวน 1 หลัง
17) หอพักนักศึกษา (3ชั้น) (ศอ.7)
จานวน 1 หลัง
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3.2 แผนที่แสดงอาคารที่ตั้งของวิทยาลัย
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4. ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

5. ดอกไม้ประจาวิทยาลัย

ดอกคูน หรือ ดอกราชพฤกษ์

6. สีประจาวิทยาลัย
7. ธงประจาวิทยาลัย

สีเหลืองดอกคูน ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม
ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูป
พระนามย่อ “ สว ”
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางวัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัย (อานวยการ ระดับต้น)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
: 4511021918
ย้ายมาดารงตาแหน่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั
ปีการศึกษา 2505-2509 เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์
ปีการศึกษา 2508-2525 เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย
ปีการศึกษา 2526-2532 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)
ปีการศึกษา 2530-2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (ระดับต้น)
ปีการศึกษา 2537-2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
ปีการศึกษา 2540
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2541-2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2543-2549 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
ปีการศึกษา 2545
เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ.
2545)
ปีการศึกษา 2546-2551 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ปีการศึกษา 2552-2554 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

8. เจ้าของ
9. หัวหน้าองค์กร
10. ผู้อานวยการ

11. ประวัติความเป็นมา
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
ปีการศึกษา 2555-2559 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบนั เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
12. หลักสูตรที่เปิดใหม่
13. จานวนอาจารย์
14. จานวนนักศึกษา

ไม่มี
จานวนอาจารย์พยาบาลประจาทั้งหมด 42.5 คน
ปริญญาเอก จานวน 9 คน
ปริญญาโท จานวน 33.5 คน (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 คน)
จานวนนักศึกษาทั้งหมด 397 คน
ชั้นปีที่ 1 จานวน 78 คน
ชั้นปีที่ 2 จานวน 87 คน
ชั้นปีที่ 3 จานวน 124 คน
ชั้นปีที่ 4 จานวน 108 คน
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ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดดาเนินการ เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งที่ 3 ของประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้ใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น”
โดยหลั กสู ต รที่ เปิ ด สอนในปี พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2509 คื อ หลั กสู ต รผดุ ง ครรภ์ รับ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน ) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ดาเนินการสอน 4 รุ่น มีผู้สาเร็จ
การศึกษา 166 คน
พ.ศ. 2508 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น ” เป็น “เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น ” เปิด
สอนหลักสูต รผดุงครรภ์อนามั ย รับ ผู้สาเร็จการศึกษามั ธยมศึกษาปี ที่ 6 (เที ย บเท่ ามัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในปั จจุบั น ) ใช้
ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ดาเนินการสอน 36 รุ่น มีผู้สาเร็จการศึกษา 2,034 คน
พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับผู้สาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลา 2 ปี ดาเนินการสอน 7 รุ่น มีผู้สาเร็จการศึกษา 423 คน
พ.ศ. 2530 เปลี่ ย นชื่ อจาก “โรงเรีย นผดุ ง ครรภ์อนามั ย ขอนแก่น ” เป็ น “วิ ท ยาลั ย พยาบาลและผดุ งครรภ์
ขอนแก่น” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดาเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้สาเร็จการศึกษา 764 คน
พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง “สถาบัน
พัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ” ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ สถาบั น พระบรมราชชนก 2553) ลงวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2536และมี น โยบายจากกระทรวง
สาธารณสุ ขให้ วิท ยาลั ยพยาบาลและผดุ งครรภ์ ขอนแก่น แยกออกจากศูน ย์อนามั ยที่ 6 เพื่ อไปสั งกัด สถาบั น พั ฒ นา
กาลังคนด้านสุขภาพ ที่ได้รับพระราชทานชื่อเป็นสถาบันพระบรมราชชนก ในปีต่อมา ทาให้คณะผู้บริหาร นาโดย อาจารย์
ชุมพล พลนรา ซึ่งดารงตาแหน่งผู้อานวยการขณะนั้นได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยที่จะหาสถานที่ใหม่
เพื่อก่อตั้งเป็นวิทยาลัย เนื่องจากสถานศึกษามีความคับแคบ นักศึกษาไม่มีสนามกีฬา ไม่มีสถานที่ออกกาลังกาย วิทยาลัย
ได้ไปติดต่อที่ดินราชพัสดุ มีที่ดิน 3 แห่ง คือ 1) ที่ดินของศูนย์รัตนาภา จานวน 5 ไร่ ถ้าสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลนก็
จะมีเนื้อที่เหลือเล็กน้อย แต่มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นได้ง่าย 2) ที่ดินตาบลท่าพระ
จานวน 20 ไร่ ซึ่งไกลจากตัวเมืองเกินไป 3) ที่ดินตาบลบ้านเป็ด จานวน 60 ไร่ และห่างจากอาเภอเมืองประมาณ 10
กิโลเมตร แต่มีข้อจากัด คือ ดินเค็มข้างล่างเป็นเกลือ เป็นโคก และเป็นที่หากินของชาวบ้านเป็ด และสามารถสร้างตึกได้ไม่
เกิน 6 ชั้น เพราะพื้นที่อยู่ใกล้สนามบินขอนแก่น ผู้บริหารได้พิจารณาที่จะจัดตั้งและก่อสร้างวิทยาลัยในพื้นที่ตาบลบ้าน
เป็ ด จากนั้ น ได้ ท าเรื่ อ งไปยั ง ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ด กระทรวงท าเรื่ อ งไปยั ง กระทร วงมหาดไทย ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยทาการอนุมัติและได้ทาการรังวัดที่ดินซึ่งมีจานวนตามโฉนดคือ 46 ไร่ หลังจากเริ่มสร้างรั้วล้อมที่ดิน
เพื่อจะทาการก่อสร้างตึก ชาวบ้านตาบลบ้านเป็ดมีประเด็นความเห็นที่ยังไม่สอดคล้องบางอย่าง จึงได้แต่งตั้งสภาตาบล
เชิญผู้ใหญ่บ้านตาบลบ้านเป็ดมาประชุม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเป็ด (อบต.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมและ
ชี้แจงเหตุผลในการขอจัดตั้งวิทยาลัย และชี้แจงที่มาของที่ดินดังกล่าวว่าได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จะ
จัดตั้งเป็น วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เพื่ อให้ ลูกหลานได้เรียนเป็ น พยาบาล รับใช้ ชุมชนและสังคม ซึ่ ง
ชาวบ้านตาบลบ้านเป็ดก็เข้าใจ และเต็มใจในการก่อตั้งวิทยาลัยในพื้นที่ของชุมชนตาบลบ้านเป็ด
วิท ยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ าตให้อัญ เชิญ พระ
นามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นชื่อของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น จึงเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น” (Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen) (หนังสือวังสระ
ประทุมลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537) (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2537 8-12) เพื่อเป็นสิริมงคลและนิมิตหมายแห่งความวัฒนาถาวร ของวิทยาลัยพยาบาลและวิชาชีพพยาบาลตลอดไป
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พ.ศ. 2537 วิทยาลัยได้ย้ายมาสังกัดสถาบันพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ระดับต้น รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดาเนินการสอน 3 รุ่น มีผู้สาเร็จ
การศึกษา 364 คน
พ.ศ. 2540 เปิ ดสอนหลักสูต รประกาศนี ยบั ต รพยาบาลศาสตร์ด าเนิ น การสอน 1 รุ่น รับ ผู้ สาเร็จ การศึ กษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี มีผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เมื่อ พ.ศ. 2543 จานวน 50 คน
พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยในที่ดินแห่งใหม่ ในวงเงิน 89,860,000 (แปดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาท
ถ้วน) สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้ทาการขอบ้านเลขที่ ได้เลขที่ 354 หมู่ 2 ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น และได้ทาเรื่องขอพระราชทานทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 วิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น โครงการร่วมกับ รัฐบาลภูฏาน ในการผลิ ต พยาบาลหลักสู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 5 คน สาเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2547
พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต (ต่อเนื่ อง 2 ปี ) รับ ผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มีผู้สาเร็จการศึกษา 7 รุ่น
รวม 434 คน
ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าเป็นสถาบันสมทบ
จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2545 ได้ ท าการเปิ ด หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั กสูต ร พ.ศ. 2545) รับ ผู้ สาเร็จการศึ กษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดาเนินการสอน 1 รุ่น คือรุ่นที่ 7 มีผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จานวน 56
คน
ปี พ. ศ. 2546 ได้ ท าการเปิ ด หลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2546) รับ ผู้ ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดาเนินการสอนตั้ งแต่รุ่นที่ 8 จนถึงรุ่นที่ 12 มีผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 436 คน
ปี พ. ศ. 2552 ได้ ท าการเปิ ด หลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2552) รับ ผู้ ส าเร็จ
การศึ กษามั ธยมศึกษาปี ที่ 6 ใช้ ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนิ น การสอน 3 รุ่น ตั้งแต่ รุ่น ที่ 13 จนถึงรุ่น ที่ 1 5 มี ผู้ สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ จานวน 344 คน
ปีการศึกษา 2552 – 2555 วิท ยาลัยได้มีโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับ สานั กงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มอัตรากาลัง
พยาบาลวิชาชีพในภาวะที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมการวางแผนไว้จานวน 200 คน รับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจิต
อาสาจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปีละ 50 คน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ มีผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จานวนทั้งสิ้น 199 คน
ปี พ.ศ. 2555 ได้ ท าการเปิ ด หลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2555) รับ ผู้ ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดาเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 16 จนถึงรุ่นที่ 20 มีผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ จานวน 326 คน
ปี พ.ศ. 2560 ได้ ท าการเปิ ด หลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) รับ ผู้ ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดาเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 21 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรนี้
ปัจจุบันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทาการผลิตบัณฑิตพยาบาล 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้อานวยการที่เป็นผู้นาทางและนาพาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2506
นายแพทย์จาลอง
มุ่งการดี
2. ปี พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510
นายแพทย์ประมุข
จันทวิมล
3. ปี พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2512
นายแพทย์นภ
สกลุพาณิชย์
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4. ปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2512
5. ปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2515
6. ปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517
7. ปี พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518
8. ปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2543
9. ปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
10. ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
11. ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
12. ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
13. ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

แพทย์หญิงสุรางค์
นายแพทย์นภดล
นายแพทย์ประธาน
นายแพทย์โสภณ
อาจารย์ชุมพล
อาจารย์พึงพิศ
อาจารย์นฤมล
ดร. มกราพันธุ์
ดร. จิราพร
ดร. วัชรี

ต้นประเสริฐ
สูตรสุคนธ์
นิมมานเหมินทร์
ชาลปติ
พลนรา
การงาม
เอนกวิทย์
จูฑะรสก
วรวงศ์
อมรโรจน์วรวุฒิ

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันพระบรมราชชนก
ปรัชญา
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์
พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อสร้างกาลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้าง
ชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิต และพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ และชุมชน
2. สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อนาพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ
3. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการ
ผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และสามารถทางานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒ นาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็ม
ศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่นามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพ
ตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมอีสาน
สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนาที่เน้นชุมชน
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเป็นกรอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้กาหนดพันธกิจ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล
3. บริการวิชาการแก่สังคม
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4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5. พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย
1.3 การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์ และการรับรู้ของวิทยาลัย
ในการด าเนิ น งานปี การศึกษา 2561 วิท ยาลั ยได้ จั ด ท าแผนยุท ธศาสตร์วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น พ.ศ. 2560-2564 ขึ้นเพื่อกาหนดทิศทางในการบริหารวิทยาลัย โดยมีการทบทวนปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานได้ ร่วมกัน ทบทวน และได้มี การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ขึ้นและให้มีความสอดคล้องกันหลังจากนั้น
ทุ กกลุ่ ม ได้ มี การร่ว มกัน วิพ ากษ์ แผนของแต่ ล ะกลุ่ ม ให้ ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงพั ฒ นาแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี
งบประมาณ 2562 ให้ ส มบู ร ณ์ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานสอดคล้ อ งตามยุ ท ธศาสตร์ ข องวิ ท ยาลั ย และผ่ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณวิทยาลัยได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การดาเนินงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ
2. นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
2.1 นโยบายการบริหารของวิทยาลัย
2.1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

1) จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ (TQF)
2) บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
รู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
4) พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน
5) พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้เป็นคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็นจิตอาสา และอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
และสามารถปรับตัวในการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
2.1.2 นโยบายด้านการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

1) พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2) สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ
3) สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
5) สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย การผลิ ต ผลงานวิ ช าการทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
6) สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ
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7) สนั บ สนุ น การเผยแพร่งานวิจัยแลผลงานวิจัยและผลงานวิช าการในระดับชาติและนานาชาติที่ มี
คุณภาพ
8) สนับสนุนและส่งเสริมการขอรับทุนสนับสนุนเงินผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการจากองค์กรภายนอก
9) สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดยสนับสนุน
ทุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัล
2.1.3 นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1) พั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรโดยสร้างหลักสูต รที่ สอดคล้องกับ ความต้องการของชุม ชน สังคม เขต
สุขภาพ และประเทศ และสร้างรายรับจากการบริการวิชาการ
2) พัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ
2.1.4 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ทานุบารุง อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
2) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน การสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3) มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการด้วยหัวใจ ความเป็น
มนุษย์
2.1.5 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมให้วิทยาลัยดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ และนาผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน
2.1.6 นโยบายด้านกระบวนการจัดทาแผน
ยึดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตัวชี้วัดเกณฑ์รับรองสถาบันการศึกษา และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการจัดทาแผน
จานวนของแผนงาน โครงการ ต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง สถาบันพระบรมราชชนก และ
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ โดย 1 โครงการ ตอบได้หลายตัวชี้วัด ดังนั้นจานวนโครงการมีเท่าที่จาเป็น เน้นโครงการที่นาไปสู่
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ขององค์กร เป็นโครงการเชิงพัฒนาการบริหารงาน/โครงการ เนื่องจากตัวชี้วัดที่ต้องนา มาสู่การ
ปฏิบัติ มีจานวนมาก ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบตัวชี้วัด
การบริหารโครงการ เน้นการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะไม่แยกออกมาจาก
โครงการ ให้รวมบริหารจัดการในโครงการทั้งหมด โดยผู้รับผิดชอบโครงการเขียนขออนุมัติก่อนดาเนินโครงการ แล้วให้
พัสดุดาเนินการจัดซื้อ
2.2 วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประกอบด้วย

1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติ และสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อแสวงหาความรู้ รูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพให้
ทั น สมั ย อย่ างต่ อเนื่ อ ง ทั้ งทางด้ านการศึ ก ษาพยาบาล ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการบริห ารการ
พยาบาล
3. พัฒ นาบุคลากรทั้งก่อนประจาการและภายหลังประจาการ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถให้
รู้เท่าทันสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
4. ให้บริการแก่ชุมชน และสังคมด้านวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นที่ปรึกษาและบริการวิชาการแก่
สังคม
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5. สนับสนุน สร้างคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย
6. เป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติตามครรลองของสังคม เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย
2.3 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่
เน้นชุมชน ”
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขได้ดาเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพนาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ โดยพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการสุขภาพด้วยการให้บริการวิชาการและจัดทาคลังความรู้ด้านการพยาบาลชุมชน เน้นการนาส่งความรู้
และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นกลไกที่สาคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาท้องถิ่น
ให้อยู่ดีมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่เพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นกาหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯเป็น “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชน”
โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุค ลากรสาธารณสุขหมายถึง การสร้างคนทั้งในระบบการเรียนการสอน และ
การจัดอบรม ประชุมวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข
เน้นชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ แ ละปั จ จั ย ต่ า งๆที่ มี ผ ลกระทบกั บ สุ ข ภาพหลายด้ า น ทั้ ง ด้ า นบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน
สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพชุมชน(Community Health System)
2.4 อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคือ “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ”
ประกอบด้วย จิตบริการ (Service mind : S) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ (Participation : P) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณาการผสมผสานเป็นเนื้อเดียว มี
ความหมายในแต่ละประเด็นดังนี้
ความเป็นผู้มีจิตบริการ (Service mind)
หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญ หาและความทุกข์ของผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการให้บริการ โดย
คานึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลบนพื้นฐานของความเข้าใจคนอื่นตามความเป็นจริงซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
1) ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยเข้าใจผู้อื่นตามเงื่อนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆยอมรับในความคิด พฤติกรรม
และความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน
2) ให้บริการหรือกรทากิจกรรมต่างๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
3) ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของผู้รับบริการ
ด้วยความใส่ใจในปัญหา ความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
เป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)
การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณโดยเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับ
บริบทสภาพการดารงชีวิตโดยมีคุณลักษณะดังนี้
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1) มองความจริงตามความเป็นจริงของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณ์ตามความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ
2) รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง
3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนพื้นฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ
4) เชื่อมโยงความรู้ วิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับ
บริบท
5) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดหรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียว
6) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียว
การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (Participation)
เป็นการให้บริการสุขภาพที่คานึงถึงความแตกต่างของบุคคลซึ่งเกิดจากความเข้าใจ สภาพการดารงชีวิต บริบท
เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริ การสามารถกลั่นกรอง คัดเลือก
ความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้รับบริการนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม
รับรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ
2) ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
3) ผู้ให้บริการทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา แก่ผู้รับบริการแต่
มิใช่เป็นผู้กาหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน
4) กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อ
นาไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
2.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560))

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลอย่างเป็น
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานความเอื้ออาทรและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ แก่ผู้รับบริการทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาและเห็นคุณค่าในวิชาชีพการ
พยาบาลและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความเอื้ออาทร และมีจิตสาธารณะในการทางานเพื่อชุมชน
และสังคม
5. มีภาวะผู้นา สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถสื่อสารและ
ประสานความร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถบริห ารจัดการในการบริการสุขภาพ ทางานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทางาน
ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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8. สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประยุกต์ใช้ตรรกะทางศาสตร์และ
สถิติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
9. ร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีเหตุผลเชิงวิชาการ
รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและตอบสนองความต้องการตาม
บริบทของผู้ใช้บริการ
10. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ภูมิภาคและของโลก

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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3. โครงสร้างการบริหารองค์กร
3.1 แสดงโครงสร้างการบริการของสถาบันการศึกษาพยาบาล และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร
3.1.1 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ปีการศึกษา 2561 - 2562)
ผู้อานวยการ
ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
คณะกรรมการวิทยาลัย

รองฯ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.ศุภวดี แถวเพีย

รองฯ กลุ่มวิชาการ
ดร.ธรณิศ สายวัฒน์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการกากับคุณภาพ
บัณฑิต

งานประกันคุณภาพ และควบคุมภายใน
(ดร.เอมอร, อ.จรรยา, อ.สุรัสวดี, อ.พัฒนี, คุณชุติมา)

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้
(อ.ทรงสุดา, ดร.สุธิดา, ดร.กุลนรี, คุณอรวรรณ )

งานจัดการศึกษาตามสาขาหลัก
(อ.สมใจ, อ.สรัญญา, อ.สุจนิ ดา, อ.กันนิษฐา,คุณศุกลรัตน์)

งานบริการวิชาการ ศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์
(อ.ณรงค์, อ.นวลละออง, อ.สุธิดา, อ.ปิยนุช, อ.ศรีสุดา,
คุณอรวรรณ)

งานบริหารทั่วไป (พัสดุ สารบรรณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ซ่อมบารุง)
(คุณจตุพร, คุณอรวรรณ คุณมยุรี, คุณสุภัสสร, คุณอุมาภรณ์, คุณวัฒนา,
คุณไพรจิตร์, คุณนิพนธ์)

งานการเงินและบัญชี (คุณดาราพร, คุณเจษฎา, คุณสุวคนธ์)
งานแผนและยุทธศาสตร์ (อ.สุพิศตรา, อ.ปวินตรา,อ.สุกัญญา)

งานพัฒนานักศึกษา ให้คาปรึกษา และทุนการศึกษา
(อ.ปราณี, อ.รุ่งทิพย์, อ.สายใจ, อ.ทิพวรรณ, อ.วิทยา)
งานสนับสนุนการศึกษา (IT, ห้องสมุด, Lab)
(อ.รัชนี, อ.วชิรศักดิ์, คุณเทวราช, คุณอานุภาพ,คุณเพชร, คุณศักดิ์ชัย
พัฒนา, คุณกรินทร์, คุณกฤตยา, คุณอารีย์)

รองฯ กลุ่มอานวยการ
อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์

งานทรัพยากรบุคคล (HRD, HRM) (อ.จุร,ี คุณจริยา
คุณเพชรรัตน์)
รับรองจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

งานทะเบียน และประมวลผล
(อ.ดวงชีวัน, อ.พิริยากร, อ.สายสุดา, อ.พลอยลดา,
คุณชุตินนั ท์)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ
(อ.นิระมล, อ.เบญจพร, อ.วรรณพร)
งานปกครอง วินัย และสวัสดิการ
(อ.น้าทิพย์, อ.กัลยารัตน์, คุณชนากานต์ )
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก ผลการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
ระดับหลักสูตรของหลักสุตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในทุก
องค์ประกอบมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 จาก
คะแนนเต็ม 5 (1.1-1-1)
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
≥3.61 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
4.12 คะแนน

รายการหลักฐาน
1.1-1-1 มคอ.7 รายงานผล
การดาเนินงาน ประจาปี
การศึกษา 2561

ผลการประเมิน
4.12 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน

โดยการแปลงค่าร้อยละของ
วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจาทั้งหมด 42.5 คน
อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจานวน 9 คน
ปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง คิดเป็นร้อยละ (9/42.5) X100 เท่ากับ 21.18 ได้
0-5
คะแนนเท่ากับ (21.18/40) x 5 เท่ากับ 2.65
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ คะแนน (1.2-1-1)
มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
ขึ้นไป
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
1 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
2.65 คะแนน

ผลการประเมิน
2.65 คะแนน

รายการหลักฐาน
1.2-1-1 รายชื่ออาจารย์
พยาบาลประจาปี
การศึกษา 2561
1.2-1-2 สาเนาใบปริญญา
เอกของอาจารย์พยาบาล
ประจาปีการศึกษา 2561

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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มคอ
.7

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5
1) เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่
ข และ ค2
- ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจาสถาบันที่ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
≥ 3.51 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจาทั้งหมด 42.5 คน
มีตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ เทียบ
เป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน
คิดเป็นร้อยละ (23 /42.5) X 100
เท่ากับ 54.12
ได้คะแนนเท่ากับ (54.12/60) x 5 เท่ากับ
4.51 คะแนน (1.3-1-1 , 1.3-1-2)

ผลการดาเนินงาน
4.51 คะแนน

ผลการประเมิน
4.51 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับคณะ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

รายการหลักฐาน
1.3-1-1 รายชื่ออาจารย์พยาบาล
ประจาปีการศึกษา 2561
1.3-1-2 รายชื่ออาจารย์พยาบาล
ประจาที่มตี าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพชานาญการพิเศษ ประจาปี
การศึกษา 2561

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดบริการให้
งานพัฒนานักศึกษาฯ จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้าน

คาปรึกษา แนะแนวด้าน การใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษามีการดาเนินงานดังนี้
การใช้ชีวิตและการเข้าสู่ 1. งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาฯ ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ จรรยาบรรณ
อาชีพแก่นักศึกษาใน
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง ในด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพ การ
วิทยาลัย
ดารงชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ หลักการและกระบวนการ เทคนิค
การให้คาปรึกษาเบื้องต้น แก่อาจารย์ที่ปรึกษา (1.5-1-1)
งานพัฒนานักศึกษาฯ ได้บูรณการการให้คาปรึกษากับระบบ
ครอบครัวเสมือน โดยกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติคล้ายกับ
บุคคลในครอบครัวของนักศึกษาโดยมีบทบาทเป็นบิดาและมารดา
ส่งเสริมการดูแลนักศึกษาด้วยความเอื้ออาทร (1.5-1-2)
2. งานพัฒนานักศึกษาฯ ดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่อผู้อานวยการวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2561 โดยมีสัดส่วนอาจารย์
ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา 1 ต่อ 8-15 (1.5-1-3)
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
1.5-1-1 คู่มือการให้
คาปรึกษาปีการศึกษา
2561
1.5-1-2 ปฏิทิน
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561
1.5-1-3 คาสั่งที่ 45/
2561 เรื่องแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาปีการศึกษา
2561
1.5-1-4 โครงการ
15
มคอ
.7

มี ไม่มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
3. งานพัฒนานักศึกษาฯ จัดบริการให้คาปรึกษาด้านการใช้ชีวิต ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อนักศึกษาแรกเข้า ได้มีการประเมินการ
ปรั บตั ว ด้า นการเรี ยน ด้ านสังคม ด้ านอารมณ์ ของนั กศึ กษาจั ด
กิจกรรมให้ สอดคล้ องกั บผลการประเมิ นโดยสอดแทรกเข้าไปใน
โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจาปี
การศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้
ชีวิตในวิทยาลัยฯ จากรุ่นพี่ จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาชั้น
การเตรียมความพร้อมในการเรียนที่แตกต่างจากการเรียนช่วงมั ธยม
ปลาย การอยู่หอพัก การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น การอยู่ในกฎระเบียบ
ในหอพั ก ระบบพี่ น้ อ ง การเตรี ย มเรื่ อ งการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การ
ติดต่อสื่อสาร การเดินทาง ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ชีวิตอยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.69 (1.5-1-4)
ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ได้มีการให้คาปรึกษาด้านการใช้ชีวิต
ในหอพัก การใช้ชีวิตเมื่อขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา อาจารย์ประจาชั้น
ได้ ใ ห้ค าแนะน าต่อ นั ก ศึก ษาทั้งในขณะการจั ด การเรีย นการสอน
ภาคทฤษฎี ทดลอง และปฏิบัติ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในวิชาชีพเดียวกัน
วิชาชีพอื่น และชุมชน (1.5-1-5, 1.5-1-6)
ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ได้ มี ก ารแนะน า และจั ด กิ จ กรรม
โครงการแนะแนวการใช้ชีวิตในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วิชาชีพ โดยมีหัวข้อแนะแนวการใช้ชีวิต บุคลิกภาพ การ
สื่อสาร การเงิน เป็นต้น (1.5-1-7)
งานพัฒนานักศึกษาฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
วิชาชีพแก่นักศึกษาโดยมีการจัดบริการดังนี้
1) โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจาปี
การศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่าจากพี่สู่น้อง ในเรื่อง
วิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วิชาชีพ
พยาบาล (1.5-1-8)
2) กิจกรรมเสริม หลัก สูตรร่ว มกับ สโมสรนักศึ กษา เพื่อ พัฒนาให้
นักศึกษาเข้าใจในบทบาทวิชาชีพที่ต้องมีจิตอาสา จิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์เพื่อเป็นพื้นฐานของคุณลักษณะพยาบาลตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยฯ (1.5-1-9)
3) กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ ชาการของนั ก ศึ ก ษา
เพื่อ ให้นั กศึ กษาได้ มีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ กั บ
วิชาชีพพยาบาลด้วยกันทาให้นักศึกษาเห็นตัวแบบ และมีแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ และเกิดความรักในวิชาชีพ (1.5-110)
5) กิจกรรมการเข้าร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ทาให้นักศึกษาได้
ทราบถึงที่มาของการพยาบาลอีกทั้งได้เห็นพลังของวิชาชีพพยาบาล
นอกจากนี้ยังได้เสริมทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาในเรื่องการสร้าง
เสริมสุขภาพการดูแลผู้สงู อายุโดยการร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ใน
การดูแลผู้สูงอายุ (1.5-1-11)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ประจาปี
การศึกษา 2561
1.5-1-5 การ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้าน
การพัฒนานักศึกษา
ด้าน IPE
1.5-1-6 ภาพถ่ายการ
แนะนาภาคปฏิบัติ
1.5-1-7 กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศพัฒนา
สมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน
และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพ
1.5-1-8 โครงการ
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ประจาปี
การศึกษา 2561
1.5-1-9 กิจกรรม
ส่งเสริมจิตอาสา
1.5-1-10 กิจกรรม
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา
1.5-1-11 รูปภาพ
กิจกรรมการเข้า
ร่วมงานวันพยาบาล

16
มคอ
.7

มี ไม่มี
เกณฑ์การประเมิน
2. มีการให้ข้อมูลของ

หน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา



3. จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาฯ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ในทุกภาคการศึกษา ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสโมสร
นักศึกษา web site ไลน์ Facebook ดังนี้
1.ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ได้แก่
กิจกรรมพิเศษที่หน่อยงานอื่นขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิ จกรรมพิเ ศษนอกหลัก สูตร เช่น การแข่งขันทัก ษะทางการ
พยาบาล กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เข้าร่วมกิจกรรมในการดูแล
ผู้วิ่งมินิมาราธอน กิจกรรม bike อุ่นไอรัก เป็นต้น (1.5-2-1, 1.5-22)
2.ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา งานพัฒนา
นักศึกษาฯ ได้ดาเนินการดังนี้
2.1 ข้อมูลแหล่งงานเต็มเวลาแก่นักศึกษาเนื่องจากนักศึกษามีการ
เรียนการสอนเต็มเวลาจึงไม่สามารถสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
พิ เ ศษในแหล่ ง งานเต็ ม เวลาในระหว่ า งเปิ ด ภาคการศึ ก ษา แต่
นักศึกษาบางส่วนปฏิบัติเต็มเวลาในช่วงปิดภาคการศึกษา เช่น การ
ทางานพิเศษที่ร้านค้า และห้างสรรพสินค้า ซึ่งนักศึกษาได้ข้อมูลรุ่นพี่
2.2 ข้อมูลแหล่งงานนอกเวลาแก่นักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาได้
ดาเนินการดังนี้ ประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่มีความต้องการให้นักศึกษา
ช่ว ยงานนอกเวลา แจ้ งมาที่ งานพั ฒ นานั ก ศึก ษาฯ ๆ ด าเนิน การ
ประชาสัมพันธ์ เมื่อมีนักศึกษาสมัคร ได้แจ้งให้นักศึกษาประสานงาน
กับอาจารย์ที่ ต้องการนักศึ กษาช่วยงานนอกเวลา ในปีก ารศึ กษา
2561 มีงานนอกเวลาแก่นักศึกษาดังนี้ การช่วยลงข้อมูลวิจัย การ
เก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ฐานข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน การเก็ บ ข้ อ มู ล
ประเมินผลในงานมาราธอนนานาชาติ การลงข้อมูลของงานทุนกู้ยืม
การศึกษา การรับจ้างพิมพ์งานให้อาจารย์ เป็นต้น (1.5-2-3)
งานพัฒนานักศึกษาฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้
1) กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ
การศึกษา ระหว่างการศึกษา โดยการทดสอบความรู้ และทักษะเมื่อ
สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นปี โดยด้านความรู้ ดาเนินการ
ทดสอบ ด้ านทั ก ษะ และทั ศ นคติ ด าเนิ น การโดยใช้ก ารทดสอบ
OSCE เพื่อให้นักศึกษาทราบจุดที่ต้องพัฒนาของตนเองในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทางานในแต่ละวิชาที่นักศึกษาเรียนเสร็จ (1.53-1)
2) โครงการพั ฒนาความรู้ ก้า วสู่ วิชาชี พ โดยมี ก ารด าเนิน การ
ทบทวนสาระสาคัญของวิชาชีพ โดยตนเอง โดยการทดสอบ Moodle
การจั ด สอนเสริ ม การเสริ ม สร้ า งแรงจู งใจในการรั ก วิ ชาชี พ การ
ท ด ส อ บ ร ว บ ย อ ด โ ด ย เ ค รื อ ข่ า ย วิ ท ย า ลั ย สั ง กั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้ง และสถาบันพระบรมราชชนนก 2 ครั้ง
(1.5-3-2)
3) กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ
การศึกษาโดยจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมทางวิชาชีพในการท างานและปั จฉิมนิเทศก่อนสาเร็ จ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
1.5-2-1 ตัวอย่างภาพ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
1.5-2-2 หนังสือ
ราชการ
ประชาสัมพันธ์ขอให้
จัดกิจกรรมตาม
โครงการ
1.5-2-3 เอกสารข้อมูล
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
แ ล ะ น อ ก เ ว ล า แ ก่
นักศึกษา

1.5-3-1 โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ
พยาบาล
กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาสมรรถนะชั้นปี
สอบรวบยอด
สาระสาคัญ
และการทดสอบทาง
คลินิก (OSCE)
1.5-3-2 โครงการ
พัฒนาความรู้ก้าวสู่
วิชาชีพพยาบาล
1.5-3-3 กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพ
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4. ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5



5. นาผลการประเมิน
จากข้อ 4 มาปรับปรุง

ผลการดาเนินงาน
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีหัวข้อ กฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและองค์กร
วิ ช าชี พ การสร้ า งความภาคภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ พยาบาล บั ณ ฑิ ต
พยาบาลกับความเป็นพลเมือง การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพ
พยาบาลเป็นต้น (1.5-3-3)
งานพัฒนานักศึกษาฯ มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
ตามข้อ 1-3 โดยการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรมในข้อ 1-3 ได้ค่าเฉลี่ย ผลการประเมินดังนี้
ข้อ
6 เดือน
12 เดือน
X SD
X SD
1. จัดบริการให้คาปรึกษา
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต
4.64 0.59 4.70 0.47
และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในวิทยาลัย
2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
4.33 0.72 4.46 0.61
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
4.29 0.94 4.38 0.94
สาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา
รวม
4.42 0.75 4.51 0.65
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.42 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยด้านที่สูงที่สดุ คือ ด้านจัดบริการให้คาปรึกษา
แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย
(X = 4.64, SD=0.59; 4.70, 0.47 ตามลาดับ) รองลงมาคือด้านมี
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา (X = 4.33,
SD=0.72; 4.46, 0.61 ตามลาดับ) ด้านที่มีคะแนนต่าที่สดุ คือ ด้าน
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา (X = 4.29, SD=0.94; 4.38, 0.94 ตามลาดับ) และมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรมีการจัดเวทีการ Share and Show ของ
นักศึกษาเพื่อส่งเสริมบรรยากาศวิชาการเพิ่มใน Moral
Area โดยเฉพาะในกลุ่มทีไ่ ปเผยแพร่ผลงานวิชาการ และการประชุม
ในเวทีต่าง ๆ ของนักศึกษา 2) โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ
ควรมีข้อสอบ ผ่าน Online ทุกรายวิชา และเมื่อนักศึกษาทาข้อสอบ
ผ่านการประเมินแล้วให้เปิดเฉลยพร้อมเหตุผล
โดยไม่กาหนด
ระยะเวลาในการปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน (1.5-4-1)
ผลการประเมิ นโดยรวมอยู่ ร ะดั บ ดี คะแนนเฉลี่ ย 4.42 จาก
คะแนนเต็ม 5 ได้นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

1.5-4-1 รายงานผล
การประเมินการ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2561

1.5-5-1 รายงานผล
การบริการนักศึกษา
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พัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย โดยในเรื่องการควบคุมระบบ
การให้คาปรึกษาได้เพิ่มในการช่องทางติ ดต่อสื่อสารทางไลน์ ของ
กลุ่มอาจารย์เวรประจาวันเพื่อการดูแลและส่งต่อข้อมูลได้ทันท่วงที
และได้ปรับปรุงการบันทึกส่งต่อนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่ออาจารย์
นิเ ทศให้ ชัด เจนขึ้ น และจัด ให้ มีก ารให้ คาปรึก ษา ต่ ออาจารย์ ที่
ปรึ ก ษา เมื่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาพบปั ญ หาในการให้ ค าปรึ ก ษาต่ อ
นักศึกษาสามารถขอรับคาแนะนาได้ นอกจากนั้นโครงการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รใน กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา ได้เพิ่มกิจกรรมการ Share and
Show ของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมบรรยากาศวิชาการ เพิ่มใน Moral
Area โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไปเผยแพร่ผลงานวิชาการ และการประชุม
ในเวทีต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่เป็นตัวแทนที่ได้ไป
นาเสนอในเวทีวิชาการได้เล่าประสบการณ์ เรื่องที่นาเสนอ และ
ถอดบทเรียนประสบการณ์ที่ได้รับให้นักศึกษาทุกชั้นปีรับฟัง เพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้ และยังส่งเสริมการเรียนรู้และบรรยากาศทาง
วิชาการแก่นักศึกษา
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่าน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และสโมสรนักศึกษา web site ไลน์ Facebook
นอกจากนี้ ยังมีก ารจั ดเวที Share and Show ทาให้ก ระตุ้ น
บรรยากาศวิชาการของนักศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ในโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ ได้จัด
ให้มีข้อสอบ Online ทุกสาขาวิชาและเมื่อนักศึกษาทาข้อสอบผ่าน
การประเมินแล้วให้เปิดเฉลยพร้อมเหตุผล โดยไม่กาหนดระยะเวลา
ในการปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน
ผลการประเมินในรอบ 12 เดือน พบว่าผลการประเมินโดย
รวมอยู่ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยด้านที่
สูงที่สุด คือ ด้านจัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ ชีวิต
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย ( X = 4.70, SD=0.47)
รองลงมาคือด้านมีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร แหล่ ง งานทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา (X = 4.46, SD=0.61) ด้านที่มีคะแนนต่าที่สุดคือ ด้านจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา (X = 4.38, SD=0.94) และมีข้อเสนอแนะ 1) การสอบรวบ
ยอดสาระสาคัญ และการทดสอบทางคลินิก โดยเฉพาะการสอบวัด
ความรู้ทาง Online เป็นสิ่งที่ดีมาก 2) การปรับโจทย์สถานการณ์
OSCE ให้มีความแตกต่างกัน ได้นาข้อเสนอแนะไป ปรับกิ จกรรม
โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล โดยในช่วงปิดภาค
เรี ย นให้ นั ก ศึ ก ษาสรุ ป สาระส าคั ญ ในเนื้ อ หาตามสาขาวิ ชา และ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข และเมื่อ
เปิดภาคเรียน จัดให้มีสอนเสริม การทบทวนโดยแกนนานักศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2561
บทสรุปสาหรับ
ผู้บริหาร
1.5-5-2 แผนปฏิบัติ
การประจาปี
งบประมาณ 2563
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ผลการดาเนินงาน
ของนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรีย มความพร้อมสาหรับนักศึกษา และ
จั ด ให้ มี แ บบทดสอบ Online เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในแต่ ล ะ
สาขาวิชา เริ่มตั้งแต่ช่วงเรียนทฤษฎี โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 (1.5-5-1, 1.5-5-1)
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่
งานบริการวิชาการฯ กลุ่มงานวิจัยฯ ได้มีการประสานงานกับ
เป็นประโยชน์ในการ
สมาคมศิษ ย์เ ก่า วิท ยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์ ข้ อ มู ล และความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
เก่า
www.bcnkk.ac.th ได้แก่ ความรู้ วิจัยในฐานข้อมูลศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการพยาบาลชุมชน และนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น (1.5-6-1 ) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาชีพให้ศิษย์เก่า ในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดประชุ มวิชาการสาหรับศิษย์เก่าในการ
ประชุมวิชาการประจาปี 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรสุขภาพในการ
เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน “การดูแลผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0”
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี (1.5-6-2)

สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับสถาบัน)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

1.5-6-1 ภาพการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ
1.5-6-2 รายงาน
ประชุมวิชาการ
ประจาปี 2562 เพื่อ
พัฒนาบุคลากร
สุขภาพในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ
ชุมชน “การดูแล
ผู้สูงอายุในยุคไทย
แลนด์ 4.0”

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดบริการให้
งานพัฒนานักศึกษาฯ จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้าน

คาปรึกษา แนะแนว
การใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษามีการดาเนินงานดังนี้
ด้านการใช้ชีวิตและ
1. งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาฯ ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ จรรยาบรรณ
การเข้าสู่อาชีพแก่
อาจารย์ ที่ป รึ กษาทั้ งในด้า นวิชาการ วิชาชีพ ด้ านสุ ขภาพ การ
นักศึกษาในวิทยาลัย
ดารงชีวิต และการเข้าสู่อ าชีพ หลักการและกระบวนการ เทคนิค
การให้คาปรึกษาเบื้องต้น แก่อาจารย์ที่ปรึกษา (1.4-1-1)
งานพัฒนานักศึกษาฯ ได้บูรณการการให้คาปรึกษากับระบบ
ครอบครัวเสมือน โดยกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติคล้ายกับ
บุคคลในครอบครัวของนักศึกษาโดยมีบทบาทเป็นบิดาและมารดา
ส่งเสริมการดูแลนักศึกษาด้วยความเอื้ออาทร (1.4-1-2)
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

รายการหลักฐาน
1.4-1-1 คู่มือการให้
คาปรึกษาปีการศึกษา
2561
1.4-1-2 ปฏิทินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561
1.4-1-3 คาสั่งที่ 45/
2561 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561
20
มคอ
.7

มี ไม่มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
2. งานพัฒนานักศึกษาฯ ดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่ อ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ฯ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โดยมี สั ด ส่ ว น
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา 1 ต่อ 8-15 (1.4-1-3)
3. งานพัฒนานักศึกษาฯ จัดบริการให้คาปรึกษาด้านการใช้ชีวิต
ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อนักศึกษาแรกเข้า ได้มีการประเมิน
การปรับตัว ด้านการเรียน ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ของนักศึกษา
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับผลการประเมินโดยสอดแทรกเข้าไปใน
โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจาปี
การศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การ
ใช้ ชีวิ ต ในวิ ท ยาลั ย ฯ จากรุ่ น พี่ จากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา อาจารย์
ประจาชั้น การเตรียมความพร้อมในการเรียนที่แตกต่างจากการ
เรียนช่วงมัธยมปลาย การอยู่หอพัก การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น การ
อยู่ในกฎระเบียบในหอพัก ระบบพี่น้อง การเตรียมเรื่องการสืบค้น
ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การเดิ น ทาง ผลการประเมิ น พบว่ า
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน
ด้านการใช้ชีวิตอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.69 (1.4-1-4)
ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ได้มีการให้คาปรึกษาด้านการใช้
ชีวิตในหอพัก การใช้ชีวิตเมื่อขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา อาจารย์
ประจาชั้น ได้ให้คาแนะนาต่อนักศึกษาทั้งในขณะการจัดการเรียน
การสอน ภาคทฤษฎี ทดลอง และปฏิ บัติ อี กทั้ งยั งจั ดกิ จกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นทั้งใน
วิชาชีพเดียวกัน วิชาชีพอื่น และชุมชน (1.4-1-5, 1.4-1-6)
ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ได้ มี ก ารแนะน า และจั ด กิ จ กรรม
โครงการแนะแนวการใช้ชีวิตในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียม
ความพร้ อ มเข้ า สู่ วิ ช าชี พ โดยมี หั ว ข้ อ แนะแนวการใช้ ชี วิ ต
บุคลิกภาพ การสื่อสาร การเงิน เป็นต้น (1.4-1-7)
งานพัฒนานักศึกษาฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
วิชาชีพแก่นักศึกษาโดยมีการจัดบริการดังนี้
1) โครงการปฐมนิ เ ทศเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่าจากพี่สู่
น้อง ในเรื่องวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการปรับตัวเมื่อ
เข้าสู่วิชาชีพพยาบาล (1.4-1-8)
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้
นักศึกษาเข้าใจในบทบาทวิชาชีพที่ต้องมีจิตอาสา จิตบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์เพื่อเป็นพื้นฐานของคุณลักษณะพยาบาล
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ (1.4-1-9)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
1.4-1-4 โครงการ
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2561
1.4-1-5 การแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้ ้านการพัฒนา
นักศึกษาด้าน IPE
1.4-1-6 ภาพถ่ายการ
แนะนาภาคปฏิบัติ
1.4-1-7 กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศพัฒนาสมรรถนะ
โดดเด่นด้านการพยาบาล
ชุมชนและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วิชาชีพ
1.4-1-8 โครงการ
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2561
1.4-1-9 กิจกรรมส่งเสริม
จิตอาสา
1.4-1-10 กิจกรรม
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา
1.4-1-11 รูปภาพ
กิจกรรมการเข้าร่วมงาน
วันพยาบาล
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ผลการดาเนินงาน
3) กิจกรรมสนั บสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ กับ
วิชาชีพพยาบาลด้วยกันทาให้นักศึกษาเห็นตัวแบบ และมีแรงจูงใจ
ในการพัฒ นาตนเองในด้ านวิ ชาชีพ และเกิ ดความรัก ในวิ ชาชี พ
(1.4-1-10)
5) กิจกรรมการเข้าร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ทาให้นักศึกษา
ได้ ท ราบถึ งที่ ม าของการพยาบาลอี ก ทั้ งได้ เ ห็ น พลั งของวิ ชาชี พ
พยาบาล นอกจากนี้ยังได้เสริมทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาใน
เรื่ อ งการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพการดู แ ลผู้ สู ง อายุ โ ดยการร่ ว มจั ด
นิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ (1.4-1-11)
2. มีการให้ข้อมูลของ
งานพัฒนานักศึกษาฯ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
กิจกรรมพิเศษนอก
แก่นักศึกษา ในทุกภาคการศึกษา ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง สโมสรนักศึกษา web site ไลน์ Facebook ดังนี้
เต็มเวลาและนอกเวลา 1.ข้อ มูลของหน่ วยงานที่ใ ห้บริ การกิ จกรรมพิเ ศษนอกหลั กสูต ร
แก่นักศึกษา
ได้ แ ก่ กิ จ กรรมพิ เ ศษที่ ห น่ อ ยงานอื่ น ขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้
นักศึกษาเข้าร่ว มกิจกรรมพิเศษนอกหลั กสูตร เช่น การแข่งขั น
ทักษะทางการพยาบาล กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เข้าร่ว ม
กิจกรรมในการดูแลผู้วิ่งมินิมาราธอน กิจกรรม bike อุ่นไอรัก เป็น
ต้น (1.4-2-1, 1.4-2-2)
2.ข้ อมู ลแหล่ งงานทั้งเต็ มเวลาและนอกเวลาแก่นั กศึ กษา งาน
พัฒนานักศึกษาฯ ได้ดาเนินการดังนี้
2.1 ข้อมูลแหล่งงานเต็มเวลาแก่นักศึกษาเนื่องจากนักศึกษามี
การเรียนการสอนเต็ม เวลาจึงไม่ส ามารถสนับสนุนให้นัก ศึกษา
ปฏิ บั ติ ง านพิ เ ศษในแหล่ ง งานเต็ ม เวลาในระหว่ า งเปิ ด ภาค
การศึก ษา แต่ นัก ศึ ก ษาบางส่ ว นปฏิ บัติ เ ต็ มเวลาในช่ว งปิด ภาค
การศึกษา เช่น การทางานพิเศษที่ร้านค้า และห้างสรรพสินค้า ซึ่ง
นักศึกษาได้ข้อมูลรุ่นพี่
2.2 ข้อมูลแหล่งงานนอกเวลาแก่นักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาได้
ด าเนิ น การดั ง นี้ ประชาสั ม พั น ธ์ อ าจารย์ ที่ มี ค วามต้ อ งการให้
นั ก ศึ ก ษาช่ ว ยงานนอกเวลา แจ้ งมาที่ งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาฯ ๆ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เมื่อมีนักศึกษาสมัคร ได้แจ้งให้นักศึกษา
ประสานงานกับอาจารย์ที่ต้องการนักศึกษาช่วยงานนอกเวลา ในปี
การศึ ก ษา 2561 มี งานนอกเวลาแก่ นั ก ศึ ก ษาดังนี้ การช่ ว ยลง
ข้อมูลวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูลฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน การ
เก็บข้อมูลประเมินผลในงานมาราธอนนานาชาติ การลงข้อมูลของ
งานทุ นกู้ยืม การศึกษา การรับจ้ างพิม พ์งานให้อ าจารย์ เป็นต้ น
(1.4-2-3)
3. จัดกิจกรรมเตรียม งานพัฒนานักศึกษาฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จ
ความพร้อมเพื่อการ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้
ทางานเมื่อสาเร็จ
1) กิจกรรมเตรียมความพร้ อมเพื่ อการทางานเมื่อส าเร็ จ
การศึกษาแก่นักศึกษา การศึกษา ระหว่างการศึกษา โดยการทดสอบความรู้ และทักษะ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

1.4-2-1 ตัวอย่างภาพ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
1.4-2-2 หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์ขอให้จัด
กิจกรรมตามโครงการ
1.4-2-3 เอกสารข้อมูล
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา

1.4-3-1 โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ
พยาบาล
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ผลการดาเนินงาน
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ชั้ น ปี โดยด้ า นความรู้
ดาเนินการทดสอบ ด้านทักษะ และทัศนคติ ดาเนินการโดยใช้การ
ทดสอบ OSCE เพื่อให้นักศึกษาทราบจุดที่ต้องพัฒนาของตนเอง
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานในแต่ละวิชาที่นักศึกษา
เรียนเสร็จ (1.4-3-1)
2) โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ โดยมีการดาเนินการ
ทบทวนสาระส าคั ญ ของวิ ช าชี พ โดยตนเอง โดยการทดสอบ
Moodle การจั ด สอนเสริ ม การเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการรั ก
วิชาชี พ การทดสอบรวบยอดโดยเครื อ ข่ า ยวิท ยาลั ย สังกั ด ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 2 ครั้ ง และสถาบั น พระบรมราชชน
นก 2 ครั้ง (1.4-3-2)
3) กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ
การศึก ษาโดยจัด กิ จกรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ กษาในการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพในการทางานและปัจฉิมนิเทศก่อน
สาเร็ จ การศึ ก ษา ปีก ารศึ กษา 2561 มี หั วข้ อ กฎหมายและ
ระเบียบการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและองค์ กรวิ ชาชี พ การสร้า งความภาคภูมิ ใจในวิชาชี พ
พยาบาล บัณฑิตพยาบาลกับความเป็นพลเมือง การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งวิชาชีพพยาบาลเป็นต้น (1.4-3-3)
4. ประเมินคุณภาพ
งานพัฒนานักศึกษาฯ มีการประเมินคุณภาพของการจัด
ของการจัดกิจกรรม
กิจกรรมตามข้อ 1-3 โดยการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และการจัดบริการใน ต่อการจัดกิจกรรมในข้อ 1-3 ได้คา่ เฉลี่ย ผลการประเมินดังนี้
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่า
ข้อ
6 เดือน
12 เดือน
กว่า 3.51 จากคะแนน
X SD
X SD
เต็ม 5
1. จัดบริการให้คาปรึกษา
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต
และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในวิทยาลัย
4.64 0.59 4.70 0.47
2.
มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา
4.33 0.72 4.46 0.61
3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา
4.29 0.94 4.38 0.94
รวม
4.42 0.75 4.51 0.65
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.42 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านจัดบริการให้คาปรึกษา
แนะแนวด้ า นการใช้ ชี วิ ต และการเข้ า สู่ อ าชี พ แก่ นั ก ศึ ก ษาใน
วิทยาลัย (X = 4.64, SD=0.59; 4.70, 0.47 ตามลาดับ) รองลงมา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
สมรรถนะชั้นปีสอบรวบ
ยอดสาระสาคัญ
และการทดสอบทาง
คลินิก (OSCE)
1.4-3-2 โครงการพัฒนา
ความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ
พยาบาล
1.4-3-3 กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพ

1.4-4-1 รายงานผลการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร บ ริ ก า ร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561
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5. นาผลการประเมิน
จากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพื่อ
ส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้น หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของ
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
คือด้านมีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา (X
= 4.33, SD=0.72; 4.46, 0.61 ตามลาดับ) ด้านที่มีคะแนนต่า
ที่สุดคือ ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่ อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา (X = 4.29, SD=0.94; 4.38,
0.94 ตามลาดับ) และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรมีการจัดเวที
การ Share and Show ของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ
วิชาการ เพิ่มใน Moral Area โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไปเผยแพร่
ผลงานวิชาการ และการประชุมในเวทีต่า ง ๆ ของนักศึ กษา 2)
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ก้ า ว สู่ วิ ช า ชี พ ค ว ร มี ข้ อ ส อ บ
ผ่าน Online ทุ กรายวิชา และเมื่อ นักศึก ษาทาข้อสอบผ่า นการ
ประเมินแล้วให้เปิดเฉลยพร้อมเหตุผล โดยไม่กาหนดระยะเวลาใน
การปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน (1.4-4-1)
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.42 จาก
คะแนนเต็ม 5 ได้นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงดังนี้
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้า
สู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย โดยในเรื่องการควบคุมระบบการ
ให้คาปรึกษาได้เพิ่มในการช่องทางติดต่อสื่อสารทางไลน์ ของกลุ่ม
อาจารย์เวรประจาวันเพื่อการดูแลและส่งต่อข้อมูลได้ทันท่วงที
และได้ปรับปรุงการบันทึกส่งต่อนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่ออาจารย์
นิเทศให้ชัดเจนขึ้น และจัดให้มีการให้คาปรึกษา ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เมื่อ อาจารย์ที่ป รึกษาพบปัญหาในการให้ คาปรึกษาต่ อ
นักศึกษาสามารถขอรับคาแนะนาได้ นอกจากนั้นโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้ วยกิจกรรมเสริมหลั กสูตรใน กิจกรรมสนับสนุ นการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา ได้เพิ่มกิจกรรมการ Share
and Show ของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมบรรยากาศวิชาการ เพิ่มใน
Moral Area โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไปเผยแพร่ผลงานวิชาการ และ
การประชุมในเวทีต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่เป็นตัว
แทนที่ ได้ไ ปนาเสนอในเวที วิชาการได้เล่ าประสบการณ์ เรื่องที่
นาเสนอ และถอดบทเรียนประสบการณ์ที่ได้รับให้นักศึกษาทุกชั้น
ปีรั บ ฟัง เพื่อ กระตุ้ น การเรีย นรู้ และยั งส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ แ ละ
บรรยากาศทางวิชาการแก่นักศึกษา
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่าน
บอร์ดประชาสัม พันธ์ และสโมสรนักศึกษา web site ไลน์
Facebook นอกจากนี้ยังมีการจัดเวที Share and Show ทาให้
กระตุ้น บรรยากาศวิชาการของนักศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
3.
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ในโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ ได้
จัดให้มีข้อสอบ Online ทุกสาขาวิชาและเมื่อนักศึกษาทาข้อสอบ
ผ่า นการประเมิน แล้ว ให้เ ปิด เฉลยพร้ อมเหตุ ผ ล โดยไม่ ก าหนด
ระยะเวลาในการปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน
ผลการประเมินในรอบ 12 เดือน พบว่าผลการประเมินโดย

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

1.4-5-1 รายงานผลการ
บริ ก ารนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ปี ก ารศึ ก ษา
256 1 บทสรุ ป ส าหรั บ
ผู้บริหาร
1.4-5-2 แผนปฏิบัติการ
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
2563
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ผลการดาเนินงาน
รวมอยู่ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดย
ด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านจัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้
ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย (X = 4.70,
SD=0.47) รองลงมาคื อ ด้ า นมี ก ารให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา (X = 4.46, SD=0.61) ด้านที่มีคะแนนต่า
ที่สุดคือ ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่ อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา (X = 4.38, SD=0.94) และมี
ข้อเสนอแนะ 1) การสอบรวบยอดสาระสาคัญ และการทดสอบ
ทางคลินิก โดยเฉพาะการสอบวัดความรู้ทาง Online เป็นสิ่งที่ดี
มาก 2) การปรับโจทย์สถานการณ์ OSCE ให้มีความแตกต่างกัน
ได้นาข้อเสนอแนะไป ปรับกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่
วิ ช าชี พ พยาบาล โดยในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย นให้ นั ก ศึ ก ษาสรุ ป
สาระสาคัญในเนื้อหาตามสาขาวิชา และอาจารย์ประจาสาขาวิชา
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข และเมื่อเปิดภาคเรียน จัดให้มี
สอนเสริม การทบทวนโดยแกนนานักศึกษาของนักศึกษาเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษา และ จัดให้มีแบบทดสอบ
Online เพื่อเตรียมความพร้อมในแต่ละสาขาวิชา เริ่มตั้งแต่ช่วง
เรียนทฤษฎี โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2563 (1.4-5-1, 1.4-5-1)
6. ให้ข้อมูลและความรู้
งานบริการวิชาการฯ กลุ่มงานวิจัยฯ ได้มีการประสานงาน
ที่เป็นประโยชน์ในการ กับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นใน
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์ การข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์
เก่า
www.bcnkk.ac.th ได้แก่ ความรู้ วิจัยในฐานข้อมูลศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการพยาบาลชุมชน และนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่ น (1.4-6-1 ) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพให้ศิษย์เก่า ในวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดประชุมวิชาการสาหรับศิษย์
เก่ าในการประชุม วิ ชาการประจ าปี 2562 เพื่ อพั ฒนาบุค ลากร
สุขภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน “การดูแลผู้สูงอายุในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี
(1.4-6-2)

สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน

1.4-6-1 ภาพการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ
1.4-6-2 รายงานประชุม
วิชาการประจาปี 2562
เพื่อพัฒนาบุคลากร
สุขภาพในการเสริมสร้าง
สุขภาวะชุมชน “การดูแล
ผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์
4.0”

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับคณะ)
ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
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คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่ เกณฑ์การ
ผลการดาเนินงาน
มี
ประเมิน
1. จัดทา
งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดทาแผนการพัฒนานักศึกษา ซึ่งกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบค

แผนการจัด คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการที่จัดขึ้นโ
กิจกรรม
นักศึกษาจานวน 3 โครงการ 12 กิจกรรม โดยมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การ
พัฒนา
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน (SIMC) มีกิจกรรม ดังนี้ 1.1 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานว
นักศึกษาใน
ภาพรวมของ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ผ่านครอบครัวเสมือนในวันปีใหม่
สงกรานต์ วันไหว้ครู 1.3 กิจกรรมวันเด็ก 1.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศพัฒนาสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมช
วิทยาลัย
เข้าสู่วิชาชีพ 1.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา แบ่งกิจกรรมออกเป็น 1.5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โดยให้
นักศึกษามี วิทยาลัยสีเขียว (Green clean and safety college) 1.5.3 กิจกรรม smart nurse ผ่านระบบครอบครัวเสมือน
ส่วนร่วมใน สนับสนุนนักศึกษาด้านกีฬา มี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กิจกรรม กีฬาสีภายใน “ราชพฤกษ์เกมครั้งที่ 5” ระยะที่
การจัดทา
เครือข่าย 4 สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
แผนการจัด
พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาสากล 1.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สื่อโสต
กิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 2. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ในศ
การศึกษา 2561 3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลัก
ตามเกณฑ์ สกอ. มีกิจกรรมคือ 3.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
2. ใน
งานพัฒนานักศึกษาได้ ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

แผนการจัด มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการมี จานวน 3 โครงการ 12 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีดังนี้
พัฒนา
1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 (1.6-2-1)
นักศึกษา ให้ 2. ด้านความรู้ มีดังนี้
ดาเนิน
2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาสากล (1.6-2-2)
กิจกรรมที่
2.2 โครงการปฐมนิเทศ โดยพัฒนาด้านการปรับตัว การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนกา
ส่งเสริม
อย่างสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจาปีการศึกษา 2561
คุณลักษณะ
2.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศพัฒนาสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ โด
บัณฑิตที่พึง ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ระเบียบวินัยการปฏิบัติงาน (1.6-2-4)
ประสงค์ตาม
2.4 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (1.6-2-5)
มาตรฐานผล 3. ด้านทักษะทางปัญญา มีดังนี้
การเรียนรู้
3.1 กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนานั กศึกษาของสถาบัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอ
ตามกรอบ
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และผู้แทนชมรมทั้ง 5 ชมรม ร่วมสรุปและประเมินผลการดาเนินง
มาตรฐาน
ของนั ก ศึก ษา โดยน าผลการประเมิ นของปี การศึ ก ษา 2560 มาจั ด ทาแผนพัฒ นานั กศึ กษาปีก ารศึ กษา 2561
คุณวุฒิ
ดาเนินงานในแต่ละชมรมมีการดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน (1.6-2-6)
แห่งชาติ 5
3.2 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาด้านกีฬา โดยการออกแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้อ
ประการ ให้ กิจกรรม (1.6-2-7) ดังนี้
ครบถ้วน
3.2.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ราชพฤกษ์เกม ครั้งที่ 5
ประกอบด้วย 3.2.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย 4 สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
- ด้าน
3.3 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา (1.6-2-8)
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เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณธรรม
จริยธรรม
- ด้าน
ความรู้
- ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา
- ด้าน
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
- ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการดาเนินงาน

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีดังนี้
4.1 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาด้านกีฬา ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งภายในวิทยาลัย และเครือข่ายส
ภายนอก มีกิจกรรม (1.6-2-9) ดังนี้
4.1.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ราชพฤกษ์เกม ครั้งที่ 5
4.1.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย 4 สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
4.2 กิจกรรม smart nurse ผ่านระบบครอบครัวเสมือน เป็นกิจกรรมการลงชุมชนในครอบครัวเสมือนทั้ง 24 คร
การดูแลผู้สูงอายุ เยี่ยมบ้าน พูดคุยให้กาลังใจ สอนสุขศึกษา เป็นต้น (1.6-2-10)
4.3 กิจกรรมวิทยาลัยสีเขียว (Green clean and safety college) โดยการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่ การท
วิทยาลัยฯ การดูแลสิ่งแวดล้อม (1.6-2-11)
4.4 กิจกรรมวันเด็ก (1.6-2-12)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สารสนเทศ ประจาปีกา
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล การนาเสนอผลการสืบค้นการทดลองใช้ห้องปฏิบัติการ การฝึกคานวณขนาดของยา (1.
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เกณฑ์การ
ประเมิน

3. จัด
กิจกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน

วิทยาลัยดาเนินจัดกิจกรรมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดย
1. นักศึกษาทุกชั้นปี ได้รับความรู้และทักษะในกิจกรรมของโครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูต
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์ สกอ. มีกิจกรรมคือ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มาให้ความรู้ก
3-1)
2. กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาของสถาบัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และผู้แทนชมรมทั้ง 5 ชมรม ร่วมสรุปและประเมินผลการดาเนินง
ของนั ก ศึก ษา โดยน าผลการประเมิ นของปี การศึ ก ษา 2560 มาจั ด ทาแผนพัฒ นานั กศึ กษาปีก ารศึ กษา 2561
ดาเนินงานในแต่ละชมรมมีการดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน (1.6-3-2)
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เกณฑ์การ
ประเมิน

ผลการดาเนินงาน

4. ทุก
กิจกรรมที่
ดาเนินการ มี
การ
ประเมินผล
ความสาเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
และนาผล
การประเมิน
มาปรับปรุง
การ
ดาเนินงาน
ครั้งต่อไป
5. ประเมิน
ความสาเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนงานกิจกรรม จานวน 2 แผนงาน 3 โครง
วัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม จานวน 27 ตัวชี้วัด บรรลุผล 27 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100 (1.6-4-1) แ
จากปีการศึกษา 2561 ที่พบว่า มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มากเกินไป แต่กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทั้ง 5 ชมรม
ครอบคลุมความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา จึงได้นาผลการประเมินเข้าประชาพิจารณ์กับ นักศึกษ
ความต้องการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษโดยเฉพ
ปรับเปลี่ยนชมรมจากเดิม 5 ชมรม เป็น 7 ชมรม งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จึงได้นาผลการประ
ดาเนินงาน จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 โดยได้เพิ่มชมรมจากเดิม 5 ชมรม เป็น 7 ชม
ความสามารถและความต้องการของนักศึกษา และให้แต่ละชมรมมีการดาเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดกร
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานระหว่างชมรม (1.6-4-2)

6. นาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุง
การจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา

งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้สารวจความคิดเห็นของนักศึกษา จากการสนทนากลุ่ม การถอดบทเ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมนัก
พัฒนานักศึกษาของทั้ง 5 ชมรม มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มากเกินไป แต่กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทั้ง 5 ชม
และครอบคลุมความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา (1.5-6-1) จึงได้นาผลการประเมินเข้าประชาพิจารณ
ชั่วโมง moral area โดยนักศึ กษามี ความต้อ งการพัฒ นาตนเองให้ส อดคล้ องกับศตวรรษที่ 21 ในด้า นเทค
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชมรมจากเดิม 5 ชมรม เพิ่มเป็น 7 ชมรม งานพัฒนานักศึกษ
จึงได้นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 โด

งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จานวน 2 ข้อ 2
ข้อที่ 1 คือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ครบถ้วน 5 ด้าน ตามที่ สกอ. กาหนด โดยการมีส่วนร่วมของน
ภายใต้กระบวนการคุณภาพ ประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด 1 ข้อ คือ ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการได้รับการพัฒ
พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ด้านตามเกณฑ์ สกอ. ตามอัตลักษณ์ของสถาบันและกา
ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัดได้ค่าเฉลี่ย 4.35 บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 คือ
พัฒนานักศึกษาที่ครบถ้วน 5 ด้าน ตามที่ สกอ. กาหนด โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดทาแผน ภายใต้กร
วัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 2 คือ ส่งเสริมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศ
มีการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด 1 ข้อ คือ นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาอย่า
การประเมินตัวชี้วัด พบว่า นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา และได
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ ส่งเสริมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
ศตวรรษที่ 21 (1.6-5-1)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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เกณฑ์การ
ประเมิน
นักศึกษา

สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

ชมรม เป็น 7 ชมรม เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของนักศึกษา และให้แต่ละชมรมมีการด
เพื่อให้เกิดกระบวนการทางานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานระหว่างชมรม (1.6-6-2, 1.6-6-3)

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

ผลการประเมิน
5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับสถาบัน)
ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
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1 ข้อ

2 ข้อ

3 – 4 ข้อ

5 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการจัด
วิทยาลัยฯ จัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมโดย

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ซึ่งกิจกรรม
ภาพรวมของวิทยาลัย โดย พัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ครอบคลุ ม กรอบ
การจัดทาแผนการจัด
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การพัฒนาอัตลักษณ์
กิจกรรม
นักศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการที่จัด
ขึ้ น โดยวิ ท ยาลั ย ฯ และสโมสรนั ก ศึ ก ษาจ านวน 3
โครงการ 11 กิจกรรม โดยมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 1.
โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสู่ก ารเป็ น บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มี
สมรรถนะโดดเด่ น ด้ า นการพยาบาลชุ ม ชน (SIMC) มี
กิจกรรม ดังนี้ 1.1 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา 1.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ผ่านครอบครัว
เสมือนในวันปีใหม่ วันสาเร็จการศึกษา วันสงกรานต์ วัน
ไหว้ครู 1.3 กิจกรรมวันเด็ก 1.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
พั ฒ นาสมรรถนะโดดเด่ น ด้ า นการพยาบาลชุ ม ชนและ
เตรี ย มความพร้ อ มเข้า สู่ วิ ชาชี พ 1.5 กิ จ กรรมพั ฒ นา
ศักยภาพนักศึกษา แบ่งกิจกรรมออกเป็น 1.5.1 กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1.5.2 กิจกรรมกิจกรรมวิทยาลัย
สีเขียว (Green clean and safety college) 1.5.3
กิจกรรม smart nurse ผ่านระบบครอบครัวเสมือน 1.5.4
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาด้านกีฬา มี 2 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 กิจกรรมกีฬาสีภายใน “ราชพฤกษ์เกม
ครั้งที่ 5” ระยะที่ 2 กิจกรรมกีฬาประเพณีเครือข่าย 4
สถาบันการศึก ษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวั ด
ขอนแก่น 1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1.7
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาสากล 2.โครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจาปีการศึกษา 2561 3.
โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ ว ยกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ตามเกณฑ์ สกอ. มีกิจกรรมคือ 3.1 กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (1.5-1-1)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

6 ข้อ

รายการหลักฐาน
1.5-1-1 แผนพัฒนา
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น
ประจาปีการศึกษา 2561
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เกณฑ์การประเมิน
2. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ดาเนิน
กิจกรรมในประเภทต่อไปนี้
ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่กาหนดโดย
วิทยาลัย
- กิจกรรมกีฬา หรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ครอบคลุมกิจกรรม 5 ประเภท มีจานวน 3 โครงการ 11
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
กาหนดโดยวิทยาลัยมี 7 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณ ลั กษณะบั ณ ฑิต ที่ พึงประสงค์ ที่ กาหนดโดยวิ ทยาลั ย
ได้แก่ 1.1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เช่น การ
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา กิจกรรมการให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (1.5-2-1)
1.1.2 กิจกรรม smart nurse ผ่านระบบครอบครัวเสมือน
(1.5-2-2)
1.2 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา (1.5-2-3)
1.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศพัฒนาสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ (1.5-24)
1.4 กิจกรรมวันเด็ก (1.5-2-5)
1.5 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ สู่ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ประจ าปี
การศึกษา 2561 (1.5-2-6)
1.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาสากล (1.5-27)
2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ มี 1 กิจกรรม
ดังนี้
2.1 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาด้านกีฬา
2.1.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ราชพฤกษ์เกม ครั้งที่
5 ประจาปีการศึกษา 2561
2.1.2
กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ เ ครื อ ข่ า ย 4
สถาบันการศึก ษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวั ด
ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (1.5-2-8)
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม มี
1 กิจกรรม ดังนี้
3.1 กิจกรรมกิจกรรมวิทยาลัยสีเขียว (Green clean
and safety college) เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
คัดแยกขยะ (1.5-2-9)
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มี 1
กิจกรรม ดังนี้
4.1 กิจ กรรมพั ฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม ประจาปี
การศึกษา 2561 (1.5-2-10)
5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มี 1 กิจกรรม
ที่ดาเนินการแบบบูรณาการ ดังนี้
5.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ผ่านครอบครัวเสมือนในวันปีใหม่ วัน

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
1.5-2-1 เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
1.5-2-2 เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมกิจกรรม
smart nurse ผ่านระบบ
ครอบครัวเสมือน
1.5-2-3 เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานกิจกรรม
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา
1.5-2-4 เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศพัฒนาสมรรถนะโดด
เด่นด้านการพยาบาลชุมชน
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพ
1.5-2-5 เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมวันเด็ก
1.5-2-6 เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่สู่ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประจาปีการศึกษา 2561
1.5-2-7 เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านการใช้
ภาษาสากล
1.5-2-8 เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมกีฬา
สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์เกม
ครั้งที่ 5 ประจาปีการศึกษา
2561
และ กิจกรรมสานสัมพันธ์
เครือข่าย 4
สถาบันการศึกษาพยาบาล
และการสาธารณสุข จังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี
การศึกษา 2561
1.5-2-9 เอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมกิจกรรม
วิทยาลัยสีเขียว (Green
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
สาเร็จการศึกษา วันสงกรานต์ วันไหว้ครู (บูรณาการกับ clean and safety
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) (1.5-2-11)
college)
1.5-2-10 เอกสารสรุปผล
การดาเนินงานกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561
1.5-2-11 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์จิต
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ผ่านครอบครัวเสมือน
ในวันปีใหม่ วันสาเร็จ
การศึกษา วันสงกรานต์ วัน
ไหว้ครู
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้
วิทยาลัยดาเนินจัดกิจกรรมการให้ความรู้และทักษะ 1.5-3-1 เอกสารสรุปผลการ
และทักษะการประกัน
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปี โดย ดาเนินกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่
1. นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะใน ศักยภาพนักศึกษาด้าน
นักศึกษา
กิจกรรมของโครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม ความรู้และทักษะการ
หลักสูตรร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ประกันคุณภาพการศึกษา
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ตามเกณฑ์ สกอ. มี กิ จ กรรมคื อ ของปีการศึกษา 2561
กิ จ กรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาด้ า นความรู้ แ ละ 1.5-3-2 เอกสารสรุปผลการ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มี ดาเนินงานกิจกรรมของปี
ความเชี่ยวชาญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มา การศึกษา 2560 และจัดทา
ให้ความรู้กับนักศึกษาทุกชั้นปี (1.5-3-1)
แผนพัฒนานักศึกษาของ
2. กิ จ กรรมจั ด ท าแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของสถาบั น สถาบัน ของปีการศึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 2561
หลักสูต ร และอาจารย์ผู้รั บผิดชอบงานพัฒนานั กศึกษา
สโมสรนักศึกษา และผู้แทนชมรมทั้ง 5 ชมรม ร่วมสรุป
และประเมินผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมของ
นักศึกษา โดยนาผลการประเมินของปีการศึกษา 2560 มา
จั ด ท าแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2561 โดย
ออกแบบแผนการด าเนิ น งานในแต่ ล ะชมรมมี ก าร
ดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน (1.5-3-2)
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ งานพัฒนานักศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.5-4-1 เอกสารสรุปและ
มีการประเมินผล
ตามแผนงานกิจกรรม จานวน 2 แผนงาน 3 โครงการ 11 ประเมินความสาเร็จตาม
ความสาเร็จตาม
กิจ กรรม โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ของโครงการและกิจ กรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ของ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม จานวน 25 ตัวชี้วัด บรรลุผล 25 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ แผนการจัดโครงการ และ
และนาผลการประเมินมา 100 (1.5-4-1) และได้นาผลการประเมินจากปีการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี
ปรับปรุงการดาเนินงานครั้ง 2561 ที่พบว่า มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มากเกินไป แต่ การศึกษา 2561
ต่อไป
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทั้ง 5 ชมรมยังไม่มีการบูรณา 1.5-4-2 แผนพัฒนา
การและครอบคลุมความต้องการในการพัฒนาตนเองของ นักศึกษาในปีการศึกษา
นักศึกษา จึงได้นาผลการประเมินเข้าประชาพิจารณ์กับ 2562
นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี โดยนั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการพั ฒ นา
ตนเองให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาอั ง กฤษโดยเฉพาะ และมี ม ติ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

34
มคอ
.7

มี





ไม่มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
เห็ น ชอบให้ ป รั บ เปลี่ ย นชมรมจากเดิ ม 5 ชมรม เป็ น 7
ชมรม งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จึงได้
นาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดาเนินงาน จัดทา
แผนพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 โดยได้เพิ่ม
ชมรมจากเดิม 5 ชมรม เป็น 7 ชมรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความต้องการของนักศึกษา และให้แต่
ละชมรมมี ก ารด าเนิ น งานแบบบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการทางานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทางานระหว่างชมรม (1.5-4-2)
5. ประเมินความสาเร็จตาม งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา มีวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของแผนการ ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จานวน 2 ข้อ 2
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตั ว ชี้ วั ด โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 คื อ ส่ ง เสริ ม การจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ครบถ้วน 5 ด้าน ตามที่ สกอ.
กาหนด โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดทาแผน
ภายใต้กระบวนการคุณภาพ ประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด 1 ข้อ
คื อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การได้ รั บ การ
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ด้านตามเกณฑ์ สกอ.
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 อยู่ ในระดั บ 3.51 ขึ้น ไปซึ่ งผลการ
ประเมินตัวชี้วัดได้ค่าเฉลี่ย 4.35 บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อที่
1 คือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ครบถ้วน 5
ด้าน ตามที่ สกอ. กาหนด โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในกา ร จั ด ท า แ ผ น ภ า ยใต้ กร ะ บ วนกา ร คุ ณ ภ า พ
ส่วนวัตถุประสงค์ของแผนข้อที่ 2 คือ ส่งเสริมความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา มีการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด
1 ข้อ คือ นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 90 ซึ่งผลการ
ประเมินตัวชี้วัด พบว่า นักศึกษาทุกคนได้รับการพั ฒนา
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับ
การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 บรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ข้ อที่ 2 คื อ ส่งเสริม ความรู้ และทั กษะการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 (1.5-5-1)
6. นาผลการประเมินไป
งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั บ สโมสรนั ก ศึ ก ษา ได้ ส ารวจ
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง ความคิดเห็นของนักศึกษา จากการสนทนากลุ่ม การถอด
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา บทเรียน การดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
นักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในเรื่อง กิจกรรมพัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

1.5-5-1 เอกสารสรุปและ
ประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดโครงการ และกิจกรรม
พัฒนา ปีการศึกษา 2561

1.5-6-1 รายงานการประชุม
กลุ่มวิชาการ งานพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ลว
7 สิงหาคม 2562 เรื่องเพื่อ
พิจารณา การนาผลการ
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ผลการดาเนินงาน
นักศึกษาของทั้ง 5 ชมรม มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มาก
เกินไป แต่กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทั้ง 5 ชมรมยังไม่มี
การบูรณาการและครอบคลุมความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษา (1.5-6-1) จึงได้นาผลการประเมินเข้า
ประชาพิ จ ารณ์ กั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ใ นชั่ ว โมง moral
area โดยนั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาตนเองให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาอั ง กฤษโดยเฉพาะ จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้
ปรับเปลี่ยนชมรมจากเดิม 5 ชมรม เพิ่มเป็น 7 ชมรม งาน
พัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จึงได้นาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนพัฒนา
นักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 โดยได้เพิ่มชมรมจาก
เดิ ม 5 ชมรม เป็ น 7 ชมรม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถและความต้องการของนักศึกษา และให้แต่
ละชมรมมี ก ารด าเนิ น งานแบบบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการทางานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทางานระหว่างชมรม (1.5-6-2, 1.5-6-3)

รายการหลักฐาน
ประเมินไปปรับปรุง
แผนพัฒนานักศึกษา
1.5-6-2 รายงานการประชุม
สโมสรนักศึกษาเรื่อง การ
ถอดบทเรียนผลการพัฒนา
อัตลักษณ์ และคุณลักษณะ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
และข้อเสนอแนะต่อ
แผนพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่
8/2562 ลว 24 กรกฎาคม
2561
1.5-6-3 แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการแผนประจา งาน
พัฒนานักศึกษา

สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

ผลการประเมิน
5

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 – 4 ข้อ
5 ข้อ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบสารสนเทศ วิ ท ยาลั ย ฯ มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร งานวิ จั ย งาน

เพื่อการบริหาร
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผลงาน
งานวิจัยที่สามารถ
วิชาการ ที่สามารถแสดงระบบผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
นาไปใช้ประโยชน์ใน สามารถแสดง จานวนงานวิจัย การตีพิมพ์ บทความวิชาการ
การบริหารงานวิจัย
หนังสือ ตารา จานวนเงินในโครงการวิจัย สถานะโครงการวิจัย
และงานสร้างสรรค์
และแหล่งทุน สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
แหล่งการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของอาจารย์แต่
ละคน และวิเคราะห์เป็น
ร้อยละในภาพรวมของวิทยาลัย
(2.1-1-1, 2.1-1-2, 2.1-1-3)


2. สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้มีการ
จัดบริการเพื่อให้คาปรึกษาช่วยเหลือในการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกและอาจารย์ประจางานวิจัยผลงานวิชาการและและ
วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บ ริ ก ารทุ ก วั น โดยเลื อ กอาจารย์ ที่ มี ค ว าม
เชี่ยวชาญตามสาขา กาหนดนัดหมายล่วงหน้าได้อย่างน้อย 1 วัน
ให้ บ ริ ก ารในเวลา 13.00-16.00 น.และมี ก ารบั น ทึ ก ผลการให้
คาปรึกษา (2.1-2-1) โดยจัดให้มีบริการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ในการค้นคว้า ประกอบด้วย
1) คอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง ที่มีโปรแกรมคานวณสาเร็จรู ป
และฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบค้นงาน
2) printer เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร 3) โต๊ะเก้าอี้สาหรับนั่ง
ทางาน 4) ตู้จัดเก็บเอกสาร รายงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตงานวิจัยและผลวิชาการ (2.1-2-2) เมื่อผู้ใช้บริการมีความ
ต้องการรายงานการวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวต่างๆจัดให้มีช่องทาง
การติดต่อเจ้าหน้าที่คลินิกวิจัย (2.1-2-3)

- ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

วิ ท ยาลั ย ฯโดยงานวิ จั ย ฯจั ด ให้ มี มุ ม วิ จั ย ในห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ใช้ ใ น
การศึก ษาค้น คว้าและสืบ ค้นข้อ มูลให้ บริการยืมคื นหนังสือและ
รายงานวิจัยระหว่างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ผ่านบรรณารักษ์ (2.1-2-4) ประกอบด้วยสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่ อ ใช้ สื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล ด้ า นงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ เช่ น
คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล Thailis,
Pub-med (2.1-2-5) และมีวารสารทางการพยาบาลภาษาไทย
จานวน 17 รายชื่อ และวารสารทางการพยาบาลต่างประเทศ
จานวน 6 เรื่ อง เพื่ อใช้ ใ นการค้ น คว้า ท างานวิ จั ย ให้ มี คุณ ภาพ
(2.1-2-6)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
2.1-1-1 เอกสารprint out
ฐานข้อมูล และตัวอย่างใน
ฐานข้อมูล
2.1-1-2 print out หน้าเว็บ
วิทยาลัยและกลุม่ งานวิจัย
ผลงานวิชาการ
2.1-1-3 ระบบผลงานวิจัย
และ งานวิชาการ
https://administer.pi.ac.t
h/openpi/index.php/ere
searcher/welcome_cont
roller
2.1-2-1 ตารางรายชื่อ
อาจารย์ให้คาปรึกษาด้าน
การวิจัย และผลงาน
วิชาการและช่องทางการ
ติดต่อ
2.1-2-2 ภาพถ่ายคลินิกวิจัย
และแหล่งค้นคว้าข้อมูล
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ตั้งอยู่ใน
อาคารศูนย์การเรียนรู้
นวัตกรรมและการวิจัย ชั้น
ที่ 2
2.1-2-3 ช่องทางการติดต่อ
เจ้าหน้าที่คลินิกวิจัยของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น
2.1-2-4 ภาพถ่ายห้องสมุด
และภาพถ่ายมุมวิจยั ใน
ห้องสมุดเพื่อใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
2.1-2-5 print out
ฐานข้อมูลวิทยาลัยบน
www.bcnkk.ac.th เพื่อการ
ค้นคว้าด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
2.1-2-6 บันทึกขออนุมัติต่อ
อายุสมาชิกวารสารทางการ
พยาบาลภาษาไทย และ
วารสารทางการพยาบาล
ต่างประเทศ
37
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เกณฑ์การประเมิน
- สิ่งอานวยความ
สะดวกหรือรักษา
ความปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจยั

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ
วิจัย ได้แก่ 1) มีระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศโดยมี
การกาหนดผู้รับผิดชอบการเข้าถึงสารสนเทศงานวิจัยการใช้ระบบ
สารสนเทศโดยใช้ระบบ log in (2.1-2-7) 2) มีตู้จัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีระบบการจัดเก็บล็อกกุญแจเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยก่อนใช้งานต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่งานวิจัยเสมอ (2.12-8)

รายการหลักฐาน
2.1-2-7 ภาพถ่ายหน้าจอ
คอมพิวเตอร์แสดงการ log
in เข้าสู่ระบบสารสนเทศ
งานวิจัย
2.1-2-8 ตู้เก็บจัดเก็บ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เช่น
การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์
การจัดให้มี
ศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor)

วิทยาลัยฯจัดให้มีศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และการรับ
อาคันตุกะต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิต
และเผยแพร่งานวิจัย และการเรียนการสอนวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ และผดุงครรภ์ความเสี่ยงสูง 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 ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในโครงการสนับสนุนการผลิต
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่
นาไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม
(SP 2001) นาไปสู่การพัฒนาโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงใน
ชุมชนและมีการทาวิจัยร่วมกันระหว่าง
2 สถาบัน คือ วิจัยการพัฒนาแบบคัดกรองความรุนแรงและแบบ
ประเมิน ภาวะอัน ตรายในครอบครั วสาหรับ หญิงไทย (2.1-2-9,
2.1-2-10, 2.1-2-11) มีการสนับสนุนอาจารย์เผยแพร่งานวิจัยใน
วารสารในประเทศ Proceeding
ระดั บ ชาติ 8 เรื่ อ ง
Proceeding ระดับนานาชาติ จานวน 3 เรื่อง TCI 2 จานวน 2
เรื่อง
TCI 1 จานวน 6 เรื่อง และวารสารต่างประเทศ จานวน 4 เรื่อง
บทความวิชาการ TCI 2 จานวน 2 เรื่อง
รวมเป็น 25 เรื่อง โดยมีรายชื่ออาจารย์ในวิทยาลัยเป็นนักวิจัยร่วม
ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จานวน 25 คน (2.1-2-12)

2.1-2-9 Agenda การ
บรรยาย
บรรยายเกี่ยวกับ
- Sharing research
experiences for the
trainee of Program of
Nursing Specialty in High
Risk Midwifery
2.1-2-10 CV อาคันตุกะรับ
เชิญ
Dr. Tina Lee

2.1-2-11 เอกสารการ
บรรยายในการเป็นวิทยากร
รับเชิญของ
SP 2oo1 โครงการสนับสนุน
การผลิต ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ นวัตกรรม
ทางสุขภาพของวิทยาลัยที่
นาไปใช้ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน สังคม
(SP 2001)
2.1-2-12 สรุปรายชื่อ
จานวน งานวิจัยและ
บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติในปี พ.ศ. 2561
3. จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรบประมาณสนับสนุน 2.1-3-1 โครงการกากับ
ของสถาบัน เพื่อเป็น การวิจัย จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ติดตามและสนับสนุนการ
ทุนวิจัยหรืองาน
13 เรื่อง โดยเงินสนับสนุนทุนวิจัยภายในเท่ากับ 720,000 บาท ดาเนินงานผลิตผลงานวิจัย
สร้างสรรค์
(2.1-3-1, 2.1-3-2, 2.1-3-3, 2.1-3-4)
และงานสร้างสรรค์

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
และการเผยแพร่ที่มีคณ
ุ ภาพ
(RP2001) ในกิจกรรมที่ 1
หน้า 6 การพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2.1-3-2 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่องรายชื่อ
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ที่ผ่านการอนุมตั ิได้รับทุน
สนับสนุนจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ปีงบประมาณ
2562
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2562
2.1-3-3 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่องรายชื่อ
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ที่ผ่านการอนุมตั ิได้รับทุน
สนับสนุนจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ปีงบประมาณ
2562 ครั้งที่ 2
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
2.1-3-4 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่องรายชื่อ
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ที่ผ่านการอนุมตั ิได้รับทุน
สนับสนุนจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ปีงบประมาณ
2562 ครั้งที่ 3
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
4. จัดสรรงบประมาณ วิท ยาลั ย ฯมี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่ 2.1-4-1 โครงการกากับ
เพือ่ สนับสนุนการ
ผลงานวิ จั ย ในรู ป แบบการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์ ใ น ติดตามและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นเงินจานวน 228,250 บาท ดาเนินงานผลิตผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ใน (2.1-4-1, 2.1-4-2)
และงานสร้างสรรค์และการ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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การประชุมวิชาการ
หรือการตีพมิ พ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพร่งานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ผลการดาเนินงาน



5. มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย
มีการสร้างขวัญและ
กาลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ดีเด่น

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยและผลงาน
วิชาการ ในโครงการ ดังต่อไปนี้
1) โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการ
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินการจานวน
2 กิจกรรม ระยะ จานวน 5 วัน ได้รับ CNEU 35 หน่วยคะแนน
จากสภาการพยาบาล โดยมีการดาเนินการพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ (2.1-5-1) มี 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ นวัตกรรม ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล
ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน
วันพฤหัสบดี และศุกร์ที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวม 2 วัน
วิ ท ยากร ศ.ดร.เกษราวั ล ย์ นิ ล วรางกู ล ส านั ก วิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และวิทยากร
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
กิ จ กรรมที่ 2 การรั บ อาคั น ตุ ก ะต่ า งประเทศเพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการผลิตและเผยแพร่งานวิจัย และ
การเรียนการสอนระยะเวลาดาเนินการ
3 วัน ครั้ ง ที่ 1 วั น ศุ ก ร์ ที่ 16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561
เปลี่ยนเป็น 15 มีนาคม 2562 เนื่องจากวิทยากรต่างประเทศติด
ภาระกิจสาคัญ วิทยากร Dr. Tina Lee The Sinclair School
of Nursing, University of Missouri, USA
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และ ครั้ง
ที่ 3 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคมพ.ศ. 2561
วิทยากร รศ. ดร. จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
กิจกรรม ครั้ งที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 21 ธัน วาคม พ.ศ. 2561

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
เผยแพร่ทมี่ ีคุณภาพ
ในกิจกรรมที่ 3 หน้า 7
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
สนับสนุน อาจารย์ ในการ
นาเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
2.1-4-2 สรุปรายชื่อ
จานวน งานวิจัย ที่นาเสนอ
ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติในปี
พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงาน
รวม 1 วัน วิทยากร อ.ดร.สุทิน ชนะบุญ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร ขอนแก่น และ วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น
ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ
ในโครงการ ภายนอกวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้สนับสนุนให้อาจารย์
จานวน 7 คน ได้แก่ นายวิทยา วาโย นางสาวเบญจพร ฐิติญาณ
วิโรจน์ นางสาวกัลยารัตน์ คาดสนิท นางสาวสุกัญญา ตาแสง
สา นางสาววรรณพร คาพิลา
นางสาวปวินตรา มานาดี นางทิพวรรณ ทัพซ้าย เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหลักสูตร"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ " (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 13 -17 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยฯสร้างขวัญกาลังใจให้นักวิจัยโดยการยกย่องนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ในการ
ประชุมโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดย
มอบใบประกาศเกียรติคุณในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยอาวุโส จานวน 2 คน
นักวิจัยรุ่นนักวิจัยกลาง 4 คน ที่เป็นชื่อแรกในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 (2.1-5-6)
วิทยาลัยฯมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและการวิจยั ได้รับรางวัลในการนาเสนอผลงานวิจยั และ
นวัตกรรม ดังนี้
1) อ.ดร.กุลนรี หาญพัฒนาชัยกูร, ณรงค์ศักดิ์บญ
ุ ขาว, นิพัทธาห
นันแป, ธารินธร เอี่ยมลออ งานวิจัยชื่อ
ผลของการใช้ฝางเสนเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในที่
สาธารณะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
Effect of Caesalpiniasappan on bacterial
contamination reduction in public area of
Boromarajonani Nursing College
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนาเสนอผลงานวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ โครงการประชุมบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน The 5 th NEU National and
International Conference 2018
วันที่ 21 ก.ค. 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ. ขอนแก่น (2.1-5-7)
2) นักศึกษา นางสาวชุรี สายหยุด นางสาวกัญญาณี จิตจักร
นางสาวกวิณภิชา คาเมืองนางสาวชญาภา
ขันหนองจอก นางสาวชลธิชา โคตรโสภา นางสาวดวงจันทร์
แพไธสง นางสาวธัญวรัตม์ เดชพุฒ
นางสาวปภาวดี ศรีแก้วนางสาวเฟื่องฟ้า ดรแก นางสาวรัตนา
ภรณ์ นามวงษ์ โดยมีอาจารย์ปราณี

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

2.1-5-1 ประกาศรายชื่อผู้
ผ่าน
การพิจารณาเข้าร่วมการฝึก
อบรมหลักสูตร
"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 13 -17
สิงหาคม พ.ศ. 2562
2.1-5-2 ประกาศเชิดชู
เกียรตินักวิจยั วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น รายชื่อ
ของบุคคลที่มีผลงานวิจัย
หรือผลงานวิชาการโดดเด่น
ในแต่ละรุ่นทีเ่ ป็นประจักษ์ใน
ปีปฏิทิน 2561
2.1-5-3 ใบประกาศเกียรติ
คุณรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การนาเสนอผลงานวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ โครงการ
ประชุมบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
The 5 th NEU National
and International
Conference 2018 อ.
ดร.กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร
และคณะ งานวิจัยชื่อ
ผลของการใช้ฝางเสนเพื่อลด
การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
ในที่สาธารณะ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
2.1-5-4 ใบประกาศเกียรติ
คุณรางวัล 3rd PLACE
WINNER ORAL
PRESENTATION
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6. มีระบบและกลไก
เพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
แสดคงและ อาจารย์รัชนี พจนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นาเสนอ Oral presentation ชื่องานวิจัย Health literacy and
satisfaction on using Hug-Tai application in health
volunteer at KhonKaen province ได้รับรางวัล 3rd PLACE
WINNER ORAL PRESENTATION ในการประชุมวิชาการ
International Academic Works Competition Academic
Exchange Program Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang
Tuah Surabaya & Srimahasarakham Nursing College on
March 29, 2019 Srimahasarakham Nursing College,
Thailand (2.1-5-8)
มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดาเนินการตามขั้นตอนของระบบและกลไก
(2.1-6-1) ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. งานวิจยั ฯจัดทาประกาศการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทางเว็บไซต์ (2.1-6-2)
2. การนาผลงานวิจัยไปใช้ให้แจ้งความประสงค์โดย
กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ ได้แก่ การขอใช้ผลงานวิจัย เครื่องมือ
วิจัย หนังสือ ตาราหรือนวัตกรรม และส่งที่งานวิจัยฯ เป็นต้น โดย
ในรอบปีการศึกษา 2561 มีผู้ขอใช้ผลงานวิจัย จานวน 5 เรื่อง
(2.1-6-3)
3. มีการดาเนินการลิขสิทธิ์วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น ที่หน้าปกผลงาน การเผยแพร่ในเว็บไซต์
จะต้องเป็นไฟล์ pdf หรือมีลายน้าเพื่อป้องกันการคัดลอกงาน
รวมทั้งการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย จะต้องมีชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (2.1-6-4)
4. หนังสือรับรองแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออกให้เพื่อแสดงว่า
นางปิยนุช ภิญโย ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรม
ลักษณะงานทานองและคาร้อง ชื่อผลงานเพลงราพื้นเบาหวาน
ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามคาขอแจ้งข้อมูลทางลิขสิทธิ์
เลขที่ 368426 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (2.1-6-5)
5.มีการดาเนินการนาองค์ความรู้จากงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์จานวน 7 ชื่อเรื่อง (2.1-6-6, 2.1-6-7)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

2.1-6-1 เอกสารแสดงระบบ
และกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่แขวนบน
www.bcnkk.ac.th
2.1-6-2 ประกาศการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ที่แขวน
บน www.bcnkk.ac.th
2.1-6-3 บันทึกข้อความการ
ขอใช้ผลงานวิจัยที่ผ่าน
ลิขสิทธิ์วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น
2.1-6-4 ตัวอย่างงานวิจัยที่มี
การคุ้มครองสิทธิ์วรรณกรรม
ด้วยลายน้าบนผลงานวิจัยที่
เผยแพร่บน
www.bcnkk.ac.th
2.1-6-5 หนังสือรับรองแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ออกให้เพื่อ
แสดงว่า
นางปิยนุช ภิญโย ได้แจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงาน
ดนตรีกรรม ลักษณะงาน
ทานองและคาร้อง ชื่อ
ผลงานเพลงราพื้นเบาหวาน
ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาตามคาขอแจ้งข้อมูล
ทางลิขสิทธิ์ เลขที่ 368426
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.
2561 บน
www.bcnkk.ac.th
2.1-6-6 ตัวอย่างการ
คุม้ ครองสิทธิ์องค์ความรู้การ
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สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
นาวิจัยไปใช้ประโยชน์
บน www.bcnkk.ac.th
2.1-6-7 สรุปรายชื่อ จานวน
งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
ในปีการศึกษา 2561
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์การ
มี ไม่มี
ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
คะแนนที่ได้ใน ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มี จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

ระดับสถาบัน
ดังนี้
เป็นค่าเฉลี่ยของ
1. ทุนสนับสนุนวิจัยภายในเป็นเงิน = 780,000 บาท (2.2คะแนนผลการ 1, 2.2-2, 2.2-3, 2.2-4)
ประเมิน (เงิน
2. ทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกเป็นเงิน
สนับสนุน
2.1 โครงการรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
งานวิจัยหรืองาน ฉุกเฉินสาหรับผูส้ ูงอายุภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะยาว
สร้างสรรค์จาก จังหวัดขอนแก่น จานวน 100,000 บาท (2.2-5)
ภายในและ
2.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นใน
ภายนอก
การพัฒนาระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ จานวน 300,000 บาท (2.2สถาบัน) ของทุก 6)
คณะและหน่วย
2.3 ทุนวิจัยจาก the Small Grant Task Force, USA
งานวิจัยใน
ในโครงการวิจัย Danger assessment Thailand: Assessing
สถาบัน
Risk for Reassault in Abusive Thai Relationship (1,000
USD) = 31,524 บาท (2.2-7)
2.4 ทุนวิจัยจาก Sigma Foundation for Nursing, USA
ในโครงการวิจัย Danger assessment Thailand: Assessing
Risk for Reassault in Abusive Thai Relationship (10,000
USD) = 304,130 บาท (2.2-8)
2.5 ทุนวิจัยจาก NIH ให้มูลนิธิสังคมและสุขภาพ ใน
โครงการ สร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผูป้ ่วยสมองเสื่อม
สูงอายุ (Partnership in Implementation Science for
Geriatric Mental Health: PRISM) จานวน 544,660 บาท
(2.2-9)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
2.2-1 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1
ประจาปีงบประมาณ 2562
จานวน 223,650 บาท (สอง
แสนสองหมื่นสามพันหกร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน)
2.2-2 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ 2562
จานวน 369,938 บาท (สาม
แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
สามสิบแปดบาทถ้วน)
2.2-3 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 3
ประจาปีงบประมาณ 2562
จานวน 126,412 บาท (หนึ่ง
แสนหกพันสีร่ ้อยสิบสองบาท
ถ้วน)
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

- รวมทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก 1,280,314 บาท
- รวมเงินทุนสนับสนุนวิจัยภายในและภายนอก เป็นเงิน
2,060,314 บาท

2.2-4 หลักฐานการแจ้งโอน
เงินจากสถาบันพระบรมราช
ชนกโครงการวิจัยการพัฒนา
โปรแกรมการให้คาปรึกษา
แบบกลุ่มเรื่องการติด
internet และเกมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน จ.
นนทบุรี หนังสือราชการเลขที่
มธ.สบช. 10/256 จานวน
60,000 บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน)
2.2-5 สาเนาข้อตกลงใน
โครงการรูปแบบการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
สาหรับผู้สูงอายุภายใต้กองทุน
ระบบการดูแลระยะยาว
จังหวัดขอนแก่น จานวน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)
2.2-6 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนาระบบ
การดูแลผูส้ ูงอายุ จานวน
300,000 บาท (สามแสนบาท
ถ้วน)
2.2-7 หลักฐานการได้รับ
ทุนวิจัยจาก the Small
Grant Task Force, USA
(Email) จานวน 1,000 USD
(หนึ่งพันดอลลาร์) หรือ
31,524 บาท (สามหมื่นหนึ่ง
พันห้าร้อยยี่สบิ สี่บาทถ้วน)
2.2-8 หลักฐานการได้รับ
ทุนวิจัยจาก Sigma
Foundation for Nursing
จานวน 10,000 USD (หนึ่ง
หมื่นดอลลาร์) หรือ 304,130
บาท (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อย
สามสิบบาทถ้วน)
2.2-9 สาเนาข้อตกลงใน
โครงการสร้างความร่วมมือ
เพื่อการดูแลรักษาผูป้ ่วยสมอง
เสื่อมสูงอายุ (Partnership in

ข้อมูลพื้นฐาน
1

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2561
780,000 บาท

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ
และผลงานวิชาการ จากภายใน
สถาบัน
2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ
1,280,314 บาท
จากภายนอก
3 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ
2,060,314 บาท
และผลงานวิชาการจากภายใน
และภายนอก
4 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั 39.5 คน
ประจา
โดยจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ 39.5 คน (2.2-10)
ดังนั้น เงินสนับสนุนทุนวิจัย
= 2,060,314/39.5
= 52,159.85 บาท/คน/ปี
คิดเป็นคะแนน = 52,159.85/50,000 x 5
= 5.22 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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รายการหลักฐาน
Implementation Science
for Geriatric Mental
Health: PRISM) จานวน
544,660 บาท (ห้าแสนสีห่ มื่น
สี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
2.2-10 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่องการใช้ข้อมูลใน
การตอบรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ สกอ. ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
50,000 บาท/คน/ปี

ผลการดาเนินงาน
52,159.85 บาท/คน/ปี

ผลการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

5.22

บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของผลรวม ปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยฯ มีงานผลงานทางวิชาการ

ถ่วงน้าหนักของ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ วิจัย จานวน 23 เรื่อง บทความ
ผลงานทางวิชาการ วิชาการ 2 เรื่อง
ของอาจารย์ประจา รวมทั้งหมดจานวน 25 เรื่อง ดังนี้ (2.3-1,2.3-2,2.3-3)
และนักวิจัยที่
ผลการ
กาหนดไว้เป็น
ดาเนินงาน
ผลการ
คะแนนเต็ม 5 =
ปีปฏิทิน
ค่า
รายการ
ดาเนิน
ร้อยละ 30 ขึ้นไป
/ จานวน น้าหนัก
งานรวม
(เรื่อง)
2561
Proceeding
8
0.20
1.6
ระดับชาติ
Proceeding
3
0.40
1.2
ระดับนานาชาติ
วารสารวิชาการ
4
0.60
2.4
ระดับชาติ
TCI2
วารสารวิชาการ
6
0.80
4.8
ระดับชาติ
TCI 1
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
2.3-1 เอกสารสรุปรายชื่อ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น จาแนกตาม
ปีปฏิทิน 2561
2.3-2 การใช้ข้อมูลในการ
ตอบรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ สกอ.
ประจาปีการศึกษา 2561
2.3-3 รายชื่ออาจารย์
ประจาปีการศึกษา 2561
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-วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
รวม
อาจารย์พยาบาล
ประจาทั้งหมด
(คน)

ผลการดาเนินงาน
4
1.00
25
42.5

-

รายการหลักฐาน
4.0
14.0
-

โดยผลการดาเนินงาน เท่ากับ ร้อยละ
(14.0/42.5) x 100 = 32.94
คิดเป็นคะแนนได้ เท่ากับ 5.00
(32.94x 5) / 30 = 5.49
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
ร้อยละ 15

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 32.94

ผลการประเมิน
5.00

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม (ระดับคณะ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการ
กลุ่ มวิ จัย และบริ การวิ ชาการ ได้จั ดท าแผนงานบริก าร

บริการวิชาการประจาปี วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยพิจารณา
ที่สอดคล้องกับความ
จากความต้ อ งการของกระทรวง และเขตสุ ข ภาพที่ 7 และ
ต้องการของสังคมและ จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข (3.1-1-1 และ 3.1-1กาหนดตัวบ่งชี้วัด
2 ) ความต้ อ งการของแหล่ ง ฝึ ก จากข้ อ เสนอแนะให้ พั ฒ นา
ความสาเร็จในระดับ
ศักยภาพพยาบาลด้านการเรียนการสอน สาหรับพยาบาลซึ่งทา
แผนและโครงการ
หน้าที่เป็นผู้สอนในคลินิก (3.1-1-3 ) ความต้องการของสมาคม
บริการวิชาการแก่สังคม ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯในการให้บริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า ( 3.1-1และเสนอกรรมการ
4) ปั ญ หาและความต้อ งการของชุ ม ชนในเขตต าบลบ้ า นเป็ ด
ประจาคณะเพื่อ
อาเภอเมือง และอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ( 3.1-1-5 และ 3.1
พิจารณาอนุมัติ
-1 - 6 ) เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าในการจัดทาแผนงานการบริการ
วิชาการประจาปีงบประมาณ 2562 และได้กาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผน จานวน 3 แผนงาน 8 โครงการ และ
4 ตัวชี้วัด (3.1 -1 - 7) ซึ่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนงาน โครงการที่เสนอ (3.1-1-8)
ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่ตอบสนองความต้องการ ดังนี้
1.โครงการที่ตอบสนองความต้องการของกระทรวง และ
เขตสุขภาพที่ 7 จานวน 4 โครงการ (3.1-1-9 3.1-1-10 3.11-11 และ 3.1-1-12)
2. โครงการที่ ต อบสนองความต้ อ งการของแหล่ ง ฝึ ก
จานวน 1 โครงการ (3.1-1-13 )
3. โครงการที่ ต อบสนองความต้ อ งการและให้ บ ริ ก าร
วิชาการแก่ศิษย์เก่า จานวน 1 โครงการ (3.1-1-14 )
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
รายการหลักฐาน
3.1-1-1 หนังสือขอรับ
การสนับสนุนและ
ดาเนินการจัดอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุข
ระดับกลาง ที่
สนบส.135/62
ลว.29 มกราคม 2562
3.1-1-2 แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพจังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี
2562
3.1-1-3 รายงานสรุป
โครงการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลพี่
เลี้ยงในการจัดการ
เรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิทางการ
พยาบาลประจาปี
การศึกษา 2560
3.1-1-4 รายงานการ
ประชุมสมาคมศิษย์
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รายการหลักฐาน
4.โครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน จานวน เก่าวิทยาลัยฯรายงาน
2 โครงการ (3.1-1-15 และ 3.1-1-16 )
สรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลพี่
เลี้ยงในการจัดการ
เรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิทางการ
พยาบาลประจาปี
การศึกษา 2560
3.1-1-5 สรุปการ
ประชุมภาคีเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการสร้างเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุแบบ
บูรณาการตาบลบ้าน
เป็ด อ.เมือง จ.
ขอนแก่น วันที่ 17
กันยายน 2561
3.1-1-6 สรุปรายงาน
การประชุมจัดทาแผน
ร่วมกับชุมชน
เทศบาลเมือง เมืองพล
3.1-1-7 แผนปฏิบัติ
การประจาปี
งบประมาณ 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น
หน้า 143 -165
3.1-1-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยครั้งที่
1 / 2562 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2562
3.1-1-9 โครงการ
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหารการ
สาธารณสุข
ระดับกลาง กระทรวง
สาธารณสุข รุ่นที่ 33
3.1-1-10 โครงการ
พัฒนาบุคลากรตาม
ความต้องการของเขต
สุขภาพ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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2. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดทา
แผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน
หรือสังคม

วิ ท ยาลั ย ฯ โดยงานบริ ก ารวิ ช าการ ศิ ษ ย์ เ ก่ า และ
ประชาสั มพั น ธ์ไ ด้จั ดท าแผนการใช้ ป ระโยชน์ จากการบริก าร
วิชาการ (3.1-2-1) เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน
หรือสังคม ดังนี้
2.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 2 ในโครงการ บริการวิชาการแบบบูรณการอย่า ง
สร้ า งสรรค์ สั ง คม โดยนั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ ากสภาพจริ ง ใน
การศึ ก ษาสถานการณ์ ปั ญ หาสุ ข ภาพของชุ ม ชน และระบบ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
3.1-1-11 โครงการ
พัฒนาข้าราชการใหม่
เขตสุขภาพที่ 7
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่
1 ประจาปี
งบประมาณ 2562
3.1-1-12 โครงการ
อบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการผดุงครรภ์ใน
ภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5
3.1-1-13 โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
พยาบาลพี่เลี้ยงในการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิทางการ
พยาบาลประจาปี
การศึกษา 2562
3.1-1-14 โครงการ
ประชุมวิชาการ
ประจาปี แบบครบ
วงจรสู่การพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ชุมชน
3.1-1-15 โครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพระยะยาว
ที่บ้าน
3.1-1-16 โครงการ
บริการวิชาการแบบ
บูรณการอย่าง
สร้างสรรค์สังคม
3.1-2-1 แผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ
2562
3.1-2-2 โครงการ
บริการวิชาการแบบ
บูรณการอย่าง
สร้างสรรค์สังคม
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สุขภาพของชุ มชน ในเขตต าบลบ้ านเป็ ด และบ้ านทุ่ม อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น (3.1-2-2 3.1-2-3 และ 3.1-2 -4 )
2.2 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาระบบ
การดู แ ลระยะยาว ในผู้ สู งอายุ ต ามโครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้าน ใน 2
พื้นที่ ดังนี้
2.2.1 พื้นที่อาเภอพล จังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลเมืองพล
ได้ดาเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2557 ได้พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติจนผุ้สูงอายุมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น และในปี 2562 ได้พัฒนาระบบการการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุในบ้าน โดยพัฒนานวัตกรรม
ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2.2.2 ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มี
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ด้วยกิจกรรม
5 กิจกรรม ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ 2)การ
พัฒนาศักยภาพวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3) การ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4) การพัฒนา
โรงเรียนผู้สูงอายุ และ 5) การพัฒนานโยบายสาธารณะในการ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว
(3.1-2 -5)
3. โครงการบริการ
วิ ท ยาลั ย ฯ โดยงานบริ ก ารวิ ช าการ ศิ ษ ย์ เ ก่ า และ
วิชาการแก่สังคมในข้อ ประชาสั ม พั น ธ์ ได้ จั ด ท าแผนการบริ ก ารวิ ช าการประจ าปี
1 อย่างน้อยต้องมี
งบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
1โครงการที่บริการแบบ
จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ให้เปล่า
1.โครงการอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพพยาบาลพี่ เ ลี้ ย งในการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล วิทยาลัยฯได้
จัดอบรมพยาบาลวิชาชีพ จานวน 53 คน จากแหล่งฝึกรายวิชา
ปฏิบัติการทางการพยาบาลจาก โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ขอนแก่ น โรงพยาบาลจิ ต เวชฯโรงพยาบาลชุ ม ชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระยะ เวลา 5 วัน รูปแบบการ
อบรมมี ก ารบรรยาย อภิ ป รายกลุ่ ม และฝึ ก ปฏิ บั ติ เนื้ อ หา
ประกอบด้วย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มาตรฐานการ
พยาบาล ระบบสุ ข ภาพ บทบาทพยาบาลผู้ ส อนในคลิ นิ ก
รู ป แบบการสอนในคลิ นิ ก การวั ด และประเมิ น ผล และร่ ว ม
วางแผนพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินของผู้รับการอบรม ด้าน
ประโยชน์และความรู้เพิ่มขึ้น การตอบสนองความคาดหวังและ
การนาไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย 4.65 4.64 และ
4.62
ข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อยพยาบาลพี่เลี้ยงได้ บอก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
3.1-2-3 มคอ.3
รายวิชาการพยาบาล
ครอบครัว 2
3.1-2 -4 แผนการ
สอน หัวข้อ
สถานการณ์และระบบ
สุขภาพ
3.1-2 -5 โครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพระยะยาว
ที่บ้าน

3.1-3-1 สรุปโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลพี่เลี้ยงในการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิทางการ
พยาบาล
3.1-3-2 สรุปโครงการ
บริการวิชาการแบบ
บูรณการอย่าง
สร้างสรรค์สังคม
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(TQF) เสนอแนวทางในการพั ฒนาเพื่ อให้บ รรลุ วัต ถุ ประสงค์
วางแผนในการฝึ ก ปฏิ บั ติงาน และเสนอปั ญ หาอุ ป สรรค ซึ่ ง
ข้อมูลที่เสนอนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งพัฒนานัก ศึกษา
ให้มีภาวะผู้นา กล้าคิดกล้าแสดงออก เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
นักศึกษาพยาบาล (3.1-2-1)
2. โครงการบริการวิชาการแบบบูรณการอย่างสร้างสรรค์สังคม
โดยร่วมกับจังหวัดขอนแก่น หน่วยบริการสารณสุขในการจัดกิจ
จรรมให้ความรู้แก่ประชาชน และเผยแพร่นวัตกรรมสุขภาพใน
งานวั น พยาบาลแห่ งชาติ งานเทศกาลไหมนานาชาติ หน่ ว ย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินงาน ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการช่วยฟื้น
คืนชีพเบื้องต้น การออกกาลังกายโดยการราผ้าขาวม้า และการ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการติดเตียง (3.1-2-2)
4. ประเมินความสาเร็จ
ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ ได้ประเมินความสาเร็จของ
ตามบ่งชี้ของแผนและ แผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมี
โครงการบริการวิชาการ จ านวน 3 แผนงาน 8 โครงการ และ 4ตั ว ชี้ วั ด ผลการ
แก่สังคมในข้อ 1 และ ดาเนินงานพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ คิด
นาเสนอกรรมการ
เป็นร้อยละ 100 (3.1-4-1) และวิทยาลัยได้ประเมินผลโครงการ
ประจาคณะเพื่อ
บริการวิชาการทุกโครงการ (3.1-4-2, 3.1-4-3, 3.1-4-4, 3.1-4พิจารณา
5, 3.1-4-6, 3.1-4-7, 3.1-4-8, 3.1-4-9, และ 3.1-4-10) ซึ่ง
พบว่า
1) ทุกโครงการบรรลุตัวชี้วัดของโครงการ ร้อยละ 100
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการมีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับดีมาก
งานบริการวิชาการ จึงได้รายงานสรุปผลการดาเนินงานแผน
บริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2562 รวมถึงปัญหาและ
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาลัยฯ (3.1-4-10 )และเพื่อนาสู่
การจัดทาแผนปฏิบัติ การบริการวิชาการปีงบประมาณ 2563
ต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

3.1-4-1 รายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
แผนบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ
2562
3.1-4-2 สรุปรายงาน
ผลโครงการหลักสูตร
ผู้บริหารการ
สาธารณสุข
ระดับกลาง กระทรวง
สาธารณสุข รุ่นที่ 33
ประจาปี 2562
3.1-4-3 สรุปรายงาน
ผลโครงการพัฒนา
บุคลากรตามความ
ต้องการของเขต
สุขภาพ
3.1-4-4 สรุปรายงาน
ผลโครงการพัฒนา
ข้าราชการใหม่เขต
สุขภาพที่ 7
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่
1 ประจาปี
งบประมาณ 2562
3.1-4-5 สรุปรายงาน
ผลโครงการอบรม
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ผลการดาเนินงาน

5. นาผลการประเมิน
ตามข้อ 4 มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคม

ผลการประเมินแผนงานโครงการบริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2562 ถู ก น ามาปรั บ ปรุ ง เป็ น แผนงานโครงการ
บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2563 (3.1-5-1 3.1-5-2) และ
จัดทาแผนการนาไปใช้ประโยชน์ (3.1-5-3 ) ดังนี้
1) โครงการพั ฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการ
ดูแลระยะยาวที่บ้ าน ได้ดาเนินการอย่ างต่อ เนื่อง เพื่อ พัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับสังคมผู้สูงอายุ เชื่อมประสาน
ระหว่างชุมชนกับวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สามารถบูรณา
การกับการการเรียนการสอน พัฒนาทั้งผู้เรียน ชุมชนเป้าหมาย
ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง ชุมชนเข้มแข็งได้ ในปี 2563 จะ
นารูปแบบการดาเนินงานของพื้นที่ต้นแบบของอาเภอพล มา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการ
ผดุงครรภ์ในภาวะ
เสี่ยงสูง รุ่นที่ 5
3.1-4-6 โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
พยาบาลพี่เลี้ยงในการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิทางการ
พยาบาลประจาปี
การศึกษา 2562
3.1-4-7 สรุปรายงาน
ผลโครงการประชุม
วิชาการประจาปี แบบ
ครบวงจรสู่การพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างสภาวะ
ชุมชนฯ
3.1-4-8 สรุปรายงาน
ผลโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพระยะยาวที่
บ้าน
3.1-4-9 สรุปรายงาน
โครงการบริการ
วิชาการแบบบูรณการ
อย่างสร้างสรรค์สังคม
3.1.4.10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยครั้งที่
…….. / 2562 ลงวันที่
….. กันยายน 2562
3.1-5-1 รายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
แผนงานบริการ
วิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2562
3.1-5-2 แผนปฏิบัติ
การบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ
2563
3.1-5-3 แผนการ
นาไปใช้ประโยชน์จาก
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ผลการดาเนินงาน
ปรับใช้กับตาบลบ้านเป็ดโดยบูรณาการ และเชื่อมโยงโครงการที่
ดาเนินการอยู่แล้วในปี 2562 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบ
บู ร ณาการ ต าบลบ้ า นเป็ ด (3.1-5-4) โดยมี ห ลั ก ในการ
ดาเนินงาน คือ นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแล ส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุ และมีระบบการดูแลโดยผู้ดแู ลที่ผา่ น
การอบรมตามหลักสูตรฯฟื้นฟูทักษะความชานาญอย่างต่อเนื่อง
2) โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน จากสถานการณ์จริงทา
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะทางปั ญ ญา คิ ด วิ เ คราะห์ อ อกแบบ
กิจกรรม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทาให้มีการออกแบบการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการกับการบริการวิชาการ ในรายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

รายการหลักฐาน
การบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ
2563
3.1-5-4 บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการสร้างเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุแบบ
บูรณาการ ตาบลบ้าน
เป็ดระหว่าง วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น และ
เครือข่าย

6. คณะมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน

ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการแก่สั งคมโดยอาจารย์ทุกภาควิชาได้มีส่ว นร่วมในการ
ดาเนินการตามแผนบริการวิชาการในชุมชน จานวน 40 คน
จากจานวนอาจารย์วิทยาลัยทั้งหมด 40 คนคิดเป็นร้อยละ 100
(3.1-6-1)

3.1-6-1 สรุปรายชื่อ
อาจารย์ในภาควิชา
หรือหลักสูตรที่มีส่วน
ร่วมบริการทาง
วิชาการปีงบประมาณ
2562

สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม (ระดับสถาบัน)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. กาหนดชุมชนหรือ
วิ ท ยาลั ย ฯ โดยกลุ่ ม งานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ได้

องค์การเป้าหมายของ วิ เ คราะห์ แ ละทบทวนชุ ม ชนเป้ า หมายของการให้ บ ริ ก าร
การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และร่วมกับทุกสาขาวิชาเพื่อประชุมจัดทา
วิชาการแก่สังคม โดยมี แผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ วิ ทยาลัยพยาบาลบรมราช
ความร่วมมือระหว่าง ชนนี ขอนแก่น 2559 – 2563 (3.1-1-1) และมีการปรับปรุง
ภาควิชาหรือหลักสูตร แผนแผนยุ ทธศาสตร์ เป็น 2560-2564 (3.1-1-2) โดย
ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
3.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น 2559-2563
3.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น 2560-2564
3.1-1-3 สรุปรายงานการ
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ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัด
แผนงานบริการวิชาการประจาปี 2562 (3.1-1-3) และร่วมกับ
อาจารย์ทุก สาขาวิชาจัด ทาแผนงานบริการวิ ชาการร่ว มกั น
(3.1-1-4) นาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562 (3.1-1-5) รวมทั้งแผนงานบริการวิชาการ ศิษย์เก่า
และประชาสั ม พั น ธ์ ประจ าปี ง บประมาณ 2562 (3.1-1-6)
โดยงานบริการวิชาการ ศิษย์ เก่า และประชาสั มพันธ์ ได้
ร่ ว มกั น ก าหนดชุ ม ชนเป้ า หมายของการให้ บ ริ ก ารวิ ชาการ
จานวน 2 ชุมชน คือ 1) ชุมชนตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
จังหวัด ขอนแก่ น เป็ น พื้น ที่ เ ปิด ใหม่เ นื่ อ งจากเป็ น ชุ มชนที่ มี
ปั ญ หาผู้ สู ง อายุ เป็ น พื้ น ที่ ตั้ ง ของวิ ท ยาลั ย ฯรวมทั้ ง มี
งบประมาณสนั บสนุนจากจังหวัดขอนแก่น และ 2) ชุมชน
เทศบาลเมือง เมืองพล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่
เพื่อติดตามความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองได้ของ
ชุ ม ชนโดยวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การ และคณะกรรมการบริ ห าร
วิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการ (3.1-1-7)
2. จัดทาแผนบริการ
ในปี งบประมาณ 2562 วิ ท ยาลั ย ฯ โดยงานบริ ก าร
วิชาการโดยมีส่วนร่วม วิชาการ ศิษย์เก่าและประชาสัมพันธ์ ได้ประชุมการจัดทาแผน
จากชุมชนหรือองค์การ บริการวิชาการกับเครือข่ายพื้นที่ชุมชนตาบลบ้านเป็ดจานวน
เป้าหมายที่กาหนดใน 2 ครั้ง ตามแผนยุทธศาสตร์ของงาน
ข้อ 1
การประชุมครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ตาบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.
ขอนแก่น (3-1-2-1)
การประชุมครั้งที่ 2 เพื่อจัดทาแผนการบริการวิชาการตาม
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ (3-1-2-2) ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ใน
5 กิจกรรมหลักของการพัฒนาคือ การพัฒนาระบบข้อมูล
ผู้ สู ง อายุ การพั ฒ นาศั ก ยภาพวิ ท ยากรสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ การ
พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ และ การพัฒนานโยบายสาธารณะใน
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและคุ ณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ระยะยาว ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
ด้านการดูแลสุ ขภาพระยะยาวที่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (3-1-2-3)
การประชุ ม จั ด ท าแผนร่ ว มกั บ เทศบาลเมื อ ง เมื อ งพล
อ าเภอพล อ.พล จั งหวั ด ขอนแก่ น ในปี งบประมาณ 2562
ดาเนิ น การโดยชุ ม ชนพื้ น ที่ โดยอาจารย์ ข องวิ ทยาลั ย ฯท า
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ติดตาม และให้คาปรึกษาในการดาเนินงาน
ด้ า นการการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ร วมทั้ ง ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินสาหรับผู้สูงอายุ (3.1-2-4) ผู้รับผิดชอบงาน

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
ประชุม
จัดทาแผนงานกลุม่ วิจัยและ
บริการวิชาการ
3.1-1-4 สรุปรายงานการ
ประชุมงานบริการวิชาการ
ร่วมกับอาจารย์ทุกสาขาวิชา
3.1-1-5 แผนปฏิบัติการ
ประจาปีประมาณ 2562
3.1-1-6 แผนงานบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2562
3.1-1-7 สาเนารายงานการ
ประชุม
คณะกรรมกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/ 2562 วันที่
19 ตุลาคม 2562 ในวาระ
พิจารณา
3-1-2-1 สรุปการประชุมภาคี
เครื อ ข่ า ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ชุมชนต้นแบบการสร้างเสริ ม
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ แ บบบู ร ณา
การตาบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.
ขอนแก่น
วั น จั นทร์ ที่ 17 กั น ย า ย น
2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม A101 อาคาร
เรี ย น A ชั้ น 1 วิ ท ยาลั ย
พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี
ขอนแก่น
3-1-2-2 โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้าน
การดู แ ลสุ ข ภาพระยะยาวที่
บ้าน (บูรณาการเรียนการสอน
และการวิจัย)
3.1-2-3 รายงานการประชุม
กา ร จั ด แ ผ นพั ฒ นา ชุ ม ช น
ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการตาบล
บ้านเป็ด โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้าน
การดู แ ลสุ ข ภาพระยะยาวที่
บ้าน
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3. ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนาและมีความ
เข้มแข็งที่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ได้วางแผนดาเนินงานโครงการคือโครงการส่งเสริมกิจกรรม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
เพื่อสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2562 (3.1-2- 2562 ณ ห้องประชุมมณฑา
5)
ทิพย์ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
3.1-2-4 สรุ ป รายงานการ
ประชุ ม จั ด ท าแผนร่ ว มกั บ
ชุมชน เทศบาลเมือง เมืองพล
3.1-2-5 โครงการส่ งเสริ ม
กิ จ กรรมเพื่ อ สขภาพที่ ดี ใ น
ผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ
2562
ชุมชนที1่ ในการดาเนินงานที่เทศบาลเมือง เมืองพล
3.1-3-1 โครงการเสริม
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่มีเป้าหมายการพัฒนา สมรรถนะการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้รับการพัฒนาและมีความ ระบบสุขภาพอาเภอ (DHML)
เข้มแข็ง โดยพื้นที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็น
จังหวัดขอนแก่น
ต้นแบบระดับเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2562 ดังนี้
3.1-3-2 รายงานสรุ ป ผลการ
ปีงบประมาณ 2557 โรงพยาบาลพล ร่วมกับ เทศบาล
สารวจคัดกรองผู้สูงอายุในเขต
เมืองพล ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง เ มื อ ง พ ล
ระบบสุขภาพอาเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น (3.1-3-1) และ ปีงบประมาณ 2557
ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับการประเมินผู้สูงอายุระยะยาวจากทีม
3.1-3-3 โครงการปลดทุ ก ข์
อาจารย์งานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เทศบาลเมืองเมือง สร้างสุขผู้สูงอายุและคนพิการ
พลจึงร่วมกับโรงพยาบาลพล นาไปสารวจคัดกรองผูส้ ูงอายุ
ชมรมร่วมใจการกุศล อาเภอ
ทั้งหมดในชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลเพื่อแยกประเภทผูส้ ูงอายุ พล จังหวัดขอนแก่น ประจาปี
ในชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมร้อยละ 94.56 และ
พ.ศ.2558
กลุ่มติดบ้านติดเตียง ร้อยละ 5.44 มีผู้สูงอายุร้อยละ 6.51
3.1-3-4 โครงการพัฒนางาน
อาศัยอยู่บ้านคนเดียว และมีผสู้ ูงอายุร้อยละ 23.74 ใช้ส้วมนั่ง ระบบการดูแลระยะยาวด้า น
ยอง (3.1-3-2 )
สาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุที่
ปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ
มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
โรงพยาบาลพล อสม. และเหล่ากาชาดอาเภอพล ได้จดั ทา
Care) ประจาปีงบประมาณ
โครงการปลดทุกข์สร้างสุขผู้สูงอายุและคนพิการ ชมรมร่วมใจ 2559
การกุศล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อม 3.1-3-5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
สาหรับผู้สูงอายุโดยการเปลี่ยนส้วมให้ผู้สูงอายุเป็นแบบนั่ง
เทศบาลเมืองเมืองพลเพื่อการ
ร้อยละ 100.00 (3.1-3-3)
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองเมืองพล และ
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โรงพยาบาลพล ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เริม่ ดาเนิน 3.1-3-6 โครงการพัฒนางาน
โครงการพัฒนางานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาหรับผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจาปี สาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุที่
งบประมาณ 2559 (3.1-3-4) และได้พัฒนาศักยภาพพยาบาล มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
วิชาชีพ จานวน 2 คน ให้เป็นผู้จัดการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว Care) ประจาปีงบประมาณ
โดยผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงและนาความรูม้ าจัด
2560
อบรมทีมผูด้ ูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยมีอาจารย์ของวิทยาลัย 3.1-3-7 บันทึกความร่วมมือ
เป็นที่ปรึกษา ภายหลังการอบรมได้ดาเนินการโดยการสารวจ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
คัดกรองผูส้ ูงอายุทั้งหมดในชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุที่มภี าวะ
กองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
พึ่งพิงระยะยาว 76 คน และได้จัดทาฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ
ในชุ ม ชนกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว และ เกี่ยวข้อง
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ผลการดาเนินงาน
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (3.1-3-5)
ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองเมืองพล โรงพยาบาล
พล และชุมชนดาเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข สาหรับผูส้ ูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิง (Long Term
Care) ประจาปีงบประมาณ 2560 (3.1-3-6) และดาเนินการ
พัฒนานโยบายสาธารณะกองทุนดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวใน
ชุมชน ซึ่งพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพลได้เป็นแหล่งเรียนรู้การ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ของเขตสุขภาพที่ 7
(3.1-3-7) และเทศบาลเมืองเมืองพลได้ขยายกลุม่ เป้าหมายใน
การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ด้วยการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขสมวัยตามอัธยาศัยขึ้นในชุมชนทั้ง
14 ชุมชน (3.1-3-8)
ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองเมืองพล โรงพยาบาล
พล และชุมชน ดาเนินโครงการพัฒนางานระบบการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long
Term Care) ประจาปีงบประมาณ 2561 (3.1-3-9) และ ได้
ขยายการทางานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยดาเนินการ
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุเพื่อให้
ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแลเมือ่ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่ง ได้
จัดทาบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (3.1-3-10)
ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองเมืองพล โรงพยาบาล
พล และชุมชน ได้จัดทาโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ที่ดีในผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2562 (3.1-3-11)
ประเด็นการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่
ผู้สูงอายุ จานวน 300 คน ซึ่งครอบคลุมทุกชุมชนในเขต
เทศบาล จานวน 14 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 (3.1-3-12)
ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มคี วามรู้และช่องทางการรับบริการใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และเทศบาลเมือง เมืองพลได้เป็น
ต้นแบบของการดาเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
ผู้สูงอายุ สามารถเผยแพร่ผลงานใน ใน website ของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยอาจารย์ของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ผลงาน
http://www.niems.go.th/th/View/KnowledgeBase.asp
x?CateID=122 (3.1-3-13)
ชุมชนที่ 2 ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ โดยงาน
บริการวิชาการ ศิษย์เก่าและประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกับชุมชน
พื้นที่ได้วิเคราะห์ปญ
ั หาและความต้องการ พบว่ามีปัญหาและ
ความต้องการผู้สูงอายุ รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนจาก
จังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมกันดาเนินการพัฒนาชุมชนตาบล
บ้านเป็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของงานในโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้าน และได้
ดาเนินการนาสู่การปฏิบัติใน 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
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รายการหลักฐาน
3.1-3-8 โครงการโรงเรียนสุข
สมวั ย ตามอั ธ ยาศั ย เทศบาล
เมืองเมืองพล
3.1-3-9 โครงการพัฒนางาน
ระบบการดูแลระยะยาวด้า น
สาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
Care) ประจาปีงบประมาณ
2561
3.1-3-10 บันทึกความร่วมมือ
เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
การแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุ
3.1-3-11 โครงการส่งเสริม
กิ จ กรรมเพื่ อ สขภาพที่ ดี ใ น
ผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ
2562
3 . 1 -3 -1 2 ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม
กิ จ กรรมเพื่ อ สขภาพที่ ดี ใ น
ผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ
2562
3.1-3-13 รูปแบบการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
สาหรับผู้สูงอายุภายใต้กองทุน
ระบบการดูแลระยะยาว
จังหวัดขอนแก่น ใน EMS
BRIEF ปีที่ 4 ฉบับที่ 19
ธันวาคม 2561 สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
3-1-3-14
รายงานสรุ ป
กิจกรรมการการพัฒนาระบบ
ข้อมูลผู้สูงอายุ
3-1-3-15 ส าเนา website
ผู้ สู ง อายุ ใ นต าบลบ้ า นเป็ ด
Domain
name:
http://app.bcnkk.ac.th
3-1-3-16
รายงานสรุ ป
กิจ กรรมการพัฒ นาศัก ยภาพ
วิ ท ยากรสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุ
3-1-3-17 รายงานสรุปการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค ร
ดูแลผู้สูงอายุ
3-1-3-18 รายงานสรุ ป การ
56
มคอ
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ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลผูส้ ูงอายุ ได้ข้อมูลที่เป็น
ทุนและศักยภาพในชุมชน 1 ชุดข้อมูล (3-1-3-14) และ
website ผู้สูงอายุในตาบลบ้านเป็ด คือ Domain name:
http://app.bcnkk.ac.th (3-1-3-15)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ได้นวัตกรทีผ่ ่านการอบรมไปดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีนวัตรกรผ่านการอบรมจานวน 31 คน โดยนวัตกรทีผ่ ่านการ
อบรมได้ไปเป็นวิทยากรในโรงเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนสร้าง
สุข เสริมสุข และเติมสุข (3-1-3-16)
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ ได้
เยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบในการดูแลผูส้ ูงอายุ
ในชุมชน มีอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุที่ผ่านการอบรมจานวน
18 คน (3-1-3-17)
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุเกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลบ้านเป็ดจานวน 3 แห่ง(มากกว่า
แผนที่กาหนดไว้ 1 แห่ง) คือโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุข เสริม
สุข และเติมสุข โดยมีผสู้ ูงอายุสมัครร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุสร้างสุข จานวน 78 คน โรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุข 120
คน และ โรงเรียนผู้สูงอายุเสริมสุข 100 คน ซึ่งหลักสูตรที่ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานตามกรมกิจการผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วย
ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีวิต (3-1-3-18)
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนานโยบายสาธารณะในการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว โดยมี
นโยบายที่นาเสนอ จานวน 12 ข้อ (3-1-3-19)
สรุปผลการดาเนินงานชุมชนตาบลบ้านเป็ดในปีที่ 1 ตามค่า
เป้าหมายที่กาหนด เป็นดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย คือ
จานวนฐานข้อมูลที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ จานวน 1 ฐานข้อมูล ผล
การดาเนินงาน ฐานข้อมูลที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ จานวน 1 ฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ค่าเป้าหมาย คือ จานวนวิทยากร นวัตกรสร้างเสริม
สุขภาพผูส้ ูงวัย ในพื้นที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร จานวน
อย่างน้อย 30 คน และ มีคมู่ ือ/เอกสารหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพฯ 1 หลักสูตร ผลการดาเนินงาน จานวนวิทยากร
นวัตกรสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ในพื้นที่เข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตร จานวน 31 คน และ มีคมู่ ือ/เอกสารหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพฯ 1 หลักสูตร
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ ค่า
เป้าหมาย คือ จานวนจานวนอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
อย่างน้อย 30 คน และ คู่มือ/เอกสารหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพฯ 1 หลักสูตร ผลการดาเนินงาน จานวนจานวน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จานวน 18 คน และ มีคู่มือ/เอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
3-1-3-19 รายงานสรุ ป การ
พั ฒ นานโยบายสาธารณะใน
การพั ฒ นาระบบการดู แ ล
สุ ข ภ า พแล ะ คุ ณ ภา พชี วิ ต
ผู้สูงอายุระยะยาว

57
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4. ชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายดาเนินการ
พัฒนาตนอย่าง
ต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพฯ 1 หลักสูตร
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ค่าเป้าหมาย คือ
หลักสูตรโรงเรียนผูส้ ูงอายุการพัฒนาโรงเรียนผูส้ ูงอายุบ้านเป็ด
สู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนผูส้ ูงอายุต้นแบบจานวน 1 หลักสูตร
และจานวนชุดความรูส้ ร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ชุดความรู้
ผลการดาเนินงาน มีหลักสูตรโรงเรียนผูส้ ูงอายุ จานวน 1
หลักสูตร 3 พื้นที่ และมีชุดความรูส้ ร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1
ชุดความรู้
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนานโยบายสาธารณะในการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว ค่า
เป้าหมายคือมีข้อเสนอนโยบายสาธารณะ หรือแนวทางในการ
ดาเนินงานพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ต่อ รพ.สต.
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด และ สถาบันการศึกษา ผลการการ
ดาเนินงานคือ มีข้อเสนอนโยบายสาธารณะที่เสนอต่อ
เทศบาล รพสต.และวิทยาลัยจานวน 12 ข้อเสนอ
ชุมชนที่ 1 เทศบาลเมือง เมืองพล อาเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่มีเป้าหมายการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2557 - 2562 ดังนี้
ปีงบประมาณ 2557 โรงพยาบาลพล ร่วมกับ เทศบาล
เมืองพล ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพอาเภอ (DHML) จังหวัดขอนแก่น (3.1-4-1) และ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินผู้สูงอายุระยะยาวจากทีม
อาจารย์งานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เทศบาลเมืองเมือง
พลจึงร่วมกับโรงพยาบาลพล นาไปสารวจคัดกรองผู้สูงอายุ
ทั้งหมดในชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลเพื่อแยกประเภทผู้สูงอายุ
ในชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมร้อยละ 94.56 และ
กลุ่มติ ดบ้า นติด เตีย ง ร้อ ยละ 5.44 มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 6.51
อาศัยอยู่บ้านคนเดียว และมีผู้สูงอายุร้อยละ 23.74 ใช้ส้วมนั่ง
ยอง (3.1-4-2 )
ปี ง บประมาณ 2558 เทศบาลเมื อ งเมื อ งพล ร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลพล อสม. และเหล่ากาชาดอาเภอพล ได้จัดทา
โครงการปลดทุกข์สร้างสุขผู้สูงอายุและคนพิการ ชมรมร่วมใจ
การกุศล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อม
สาหรั บผู้สูงอายุโ ดยการเปลี่ ยนส้ว มให้ผู้ สูงอายุเป็น แบบนั่ ง
ร้อยละ 100.00 (3.1-4-3)
ปี ง บประมาณ 2559 เทศบาลเมื อ งเมื อ งพล และ
โรงพยาบาลพล ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่มดาเนิน
โครงการพัฒนางานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจาปี
งบประมาณ 2559 เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
7 6 ค น แ ล ะ ไ ด้ จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล ผู้ สู ง อ า ยุ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (3.1-4-4)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

3.1-4-1 โครงการเสริม
สมรรถนะการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพอาเภอ(DHML)
จังหวัดขอนแก่น
3.1-4-2 ผลสารวจคัดกรอง
ผู้สูงอายุทั้งหมดในชุมชนและ
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อแยก
ประเภทผู้สูงอายุในชุมชน
3.1-4-3 โครงการปลดทุกข์
สร้างสุขผู้สูงอายุและคนพิการ
ชมรมร่วมใจการกุศล อาเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น
3.1-4-4 โครงการพัฒนางาน
ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
Care) ประจาปีงบประมาณ
2559
3.1-4-5 โครงการพัฒนางาน
ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
Care) ประจาปีงบประมาณ
2560
3.1-4-6 ข้อตกลงเลขที่ -061
58
มคอ
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ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองเมืองพล โรงพยาบาล
พล และชุมชนดาเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
Care) ประจาปีงบประมาณ 2560 (3.1-4-5) และดาเนินการ
บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะกองทุนดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (3.14-6) และโครงการโรงเรียนสุขสมวัยตามอัธยาศัย เทศบาล
เมืองเมืองพล (3.1-4-7)
ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองเมืองพล โรงพยาบาล
พล และ ชุ มชน ด าเนิ น โครงการพั ฒนางานระบบการดู แ ล
ระยะยาวด้ า นสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง
(Long Term Care) ประจาปีงบประมาณ 2561 (3.1-4-8)
และ ได้บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (3.1-4-9)
ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองเมืองพล โรงพยาบาล
พล และชุมชน ได้จัดทาโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสขภาพ
ที่ดีในผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2562 (3.1-4-10) โดยจัด
อบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ผู้สูงอายุ จานวน
300 คน ซึ่งครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล (3.1-4-11)
ชุมชนที่ 2 ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ โดยงาน
บริก ารวิชาการ ศิ ษย์ เก่ าและประชาสั มพั นธ์ ได้ ดาเนิน การ
พัฒนาชุมชนตาบลบ้านเป็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์ของงานในโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้าน และได้
ดาเนินการนาสู่การปฏิบัติใน 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลผูส้ ูงอายุ ได้ข้อมูลที่เป็น
ทุนและศักยภาพในชุมชน 1 ชุดข้อมูล (3-1-4-12) และ
website ผู้สูงอายุในตาบลบ้านเป็ด คือ Domain name:
http://app.bcnkk.ac.th (3-1-4-13)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ได้นวัตกรที่ผ่านการอบรมไปดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีนวัตรกรผ่านการอบรมจานวน 31 คน โดยนวัตกรที่ผ่านการ
อบรมได้ไปเป็นวิทยากรในโรงเรียนผู้สูงอายุของโรงเรี ยนสร้าง
สุข เสริมสุข และเติมสุข (3-1-3-14)
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้
เยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบในการดูแลผู้สงู อายุ
ในชุมชน มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมจานวน
18 คน (3-1-3-15)
กิจ กรรมที่ 4 การพั ฒ นาโรงเรีย นผู้ สูงอายุ พั ฒนาโรงเรี ย น
ผู้สูงอายุเกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลบ้านเป็ดจานวน 3 แห่ง(มากกว่า

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
โครงการวิจัย รูปแบบพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในผู้สูงอายุภายใต้กองทุนดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ในชุมชน
จังหวัดขอนแก่น
3.1-4-7 โครงการโรงเรียนสุข
สมวัยตามอัธยาศัย เทศบาล
เมืองเมืองพล
3.1-4-8 โครงการพัฒนางาน
ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
Care) ประจาปีงบประมาณ
2561
3.1-4-9 บันทึกความร่วมมือ
เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
การแพทย์ ฉุก เฉิ นในผู้ สูงอายุ
กับภาคีเครือข่าย
3.1-4-10 โครงการส่งเสริม
กิ จ กรรมเพื่ อ สขภาพที่ ดี ใ น
ผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ
2562
3.1-4-11 สรุปผลการดาเนิน
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อสขภาพที่ดีในผูส้ ูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ 2562
3-1-3-12 รายงานสรุป
กิจกรรมการการพัฒนาระบบ
ข้อมูลผูส้ ูงอายุ
3-1-3-13 สาเนา website
ผู้สูงอายุในตาบลบ้านเป็ด
Domain name:
http://app.bcnkk.ac.th
3-1-3-14 รายงานสรุป
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
3-1-3-15 รายงานสรุปการ
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ผลการดาเนินงาน
แผนที่กาหนดไว้ 1 แห่ง) คือโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุข เสริม
สุข และเติ ม สุ ข โดยมี ผู้ สูงอายุ ส มัค รร่ ว มกิจ กรรมโรงเรี ย น
ผู้สูงอายุสร้างสุข จานวน 78 คน โรงเรียนผู้สูงอายุเติมสุข 120
คน และ โรงเรียนผู้สูงอายุเสริมสุข 100 คน ซึ่งหลักสูตรที่ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานตามกรมกิจการผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
ด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีวิต (3-1-3-16)
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนานโยบายสาธารณะในการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว โดยมี
นโยบายที่นาเสนอ จานวน 12 ข้อ (3-1-3-17)

รายการหลักฐาน
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ูงอายุ
3-1-3-16 รายงานสรุปการ
พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
3-1-3-17 รายงานสรุปการ
พัฒนานโยบายสาธารณะใน
การพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพและคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุระยะยาว
5. วิทยาลัยสามารถ
วิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
3.1-5-1 บันทึกข้อตกลง
เข้มแข็งและพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองพล ดังต่อไปนี้
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมกับ โครงการ พัฒนา
ปี
ง
บประมาณ
2560
วิ
ท
ยาลั
ย
ท
าบั
น
ทึ
ก
ข้
อ
ตกลงร่
ว
มกั
บ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
รูปแบบนโยบายสาธารณะ
เทศบาลเมืองเมืองพล สานักงานสาธารณสุขอาเภอพล
ภายนอกในการพัฒนา
กองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
โรงพยาบาลพล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและ
ชุมชนหรือองค์การ
ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น สปสช. และ สวรส. ภายใต้
เป้าหมาย
ของชุมชน
โครงการวิจัย รูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะกองทุน
3.1-5-2 รายงานการรับฟัง
ดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวในชุมชนอีสานโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (3.1-5-1, 3.1-5-2, 3.1-5-3, 3.1-5-4) ซึ่งหน่วยงานที่ ความคิดเห็นทั่วไปโดยใช้
เกี่ยวข้องมีบทบาท ดังนี้
รูปแบบนโยบายสาธารณะ
1) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง
แบบมีส่วนร่วม หน้า 11-13
เมืองพล มีบทบาทสาคัญ คือ สนับสนุนงบประมาณจาก
3.1-5-3 หนังสือราชการเลขที่
กองทุนดูแลสุขภาพตาบล และจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ
สปสช. 5.19 / ว 688 วันที่
2) รพ.พล พัฒนาระบบการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน สร้าง
14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอ
เครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน
3) สสอ.พล มีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการและการ เชิญบุคลากรในสังกัดประชุม
ประสานงาน เช่น การอบรม การเชื่อมโยงระบบบริการ
รับฟังความคิดเห็นทั่วไป
สุขภาพ
ระดับประเทศ ป. 2560
4) สปสช. มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาระบบ 3.1-5-4 หนังสือราชการเลขที่
การดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว
ศธ 0514.8.1/WeSD ว. 289
5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุจังหวัดขอนแก่น มี
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง
หน้าที่สนับสนุนวิชาการ และ ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุที่ประสบ
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความ
ปัญหาด้านสังคม
6) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีหน้าที่สนับสนุน
คิดเห็นจากผู้ให้และ
งบประมาณการวิจยั
ผู้รับบริการ ระดับเขต ปี
5) วิทยาลัยฯ มีบทบาทหน้าที่ในด้านวิชาการ ได้แก่ การ
2560
เป็นวิทยากร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สนับสนุนด้านวิชาการ
3.1-5-5 บันทึกความร่วมมือ
ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล ซึ่งเป็น
พื้นที่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสาหรับผูส้ ูงอายุ การร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ภายใต้กองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (3.1-5-2)
ในผู้สูงอายุ
1) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง
เมืองพล มีบทบาทสาคัญ คือ สนับสนุนการพัฒนาระบบ
3.1-5-6 บันทึกความร่วมมือ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะยาว
ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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6. ทุ ก ภาควิ ช าหรื อ
หลักสูตรมีส่วนร่วมใน
การด าเนิ น การตาม
แ ผ น บ ริ ก า ร ท า ง
วิ ช าการแก่ สั ง คมของ
วิทยาลัยตามข้อ 2 โดย
มี จ านวนอาจารย์ เ ข้ า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของอาจารย์ทั้งหมด
ของวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
2) รพ.พล สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
และระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครในชุมชน
3) สสอ.พล มีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการและการ
ประสานงาน เช่น การอบรม การเชื่อมโยงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
4) หน่วยกู้ชีพ มีหน้าที่สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อผูส้ ูงอายุ
5) วิทยาลัยฯ มีบทบาทหน้าที่ในด้านวิชาการ ได้แก่ การ
เป็นวิทยากร ผูเ้ ชี่ยวชาญ สนับสนุนด้านวิชาการ
ปีงบประมาณ 2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณา
การ ตาบลบ้านเป็ด จัดทาขึ้นระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ภาคีเครือข่าย (3.1-5-6) ประกอบด้วย
1) เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
2 )โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเป็ด
3) หน่วยบริการปฐมภูมิบ้านหัวทุ่ง-คาไฮ
4) โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
5) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
6) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาบลบ้าน
เป็ด
7) คณะสงฆ์ตาบลบ้านเป็ด
8) องค์กรท้องที่ (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
9) โรงเรียนสร้างสุข (บ้านหนองโจด)
10) โรงเรียนเติมสุข (บ้านหัวทุ่ง-คาไฮ)
11) โรงเรียนเสริมสุข (บ้านเป็ด)
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ตาบลบ้านเป็ด กรอบและ
แนวทางความร่วมมือ หน่วยงานทั้ง 12 ฝ่ายมีความร่วมมื อ
ทางด้านวิชาการ การวิจัย และ การให้บริการวิชาการแก่สังคม
การบริการด้านสุขภาพและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงาน
วิชาการและอื่นๆ
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมโดยอาจารย์ทุกภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการตามแผนบริการวิชาการในชุมชน จานวน 40 คน
จากอาจารย์ทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเข้าร่วม
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 (3.1-6-1) และงานบริการ
วิชาการได้ สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ร่วมดาเนินงานในแต่ล ะ
กิจกรรม (3.1-6-2)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
การสร้างเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
แบบบูรณาการ ตาบลบ้าน
เป็ดระหว่าง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น และ
เครือข่าย

3.1-6-1 คาสั่งวิทยาลัยที่
04/2562เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุแบบ
บูรณาการ ปีงบประมาณ 2562
3.1-6-2 สรุปรายชื่ออาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ปีงบ
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สรุปผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

ผลการประเมิน
5

รายการหลักฐาน
ประมาณ 2562 แบ่งตาม
ภาควิชา

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับคณะและสถาบัน)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบ
วิ ท ยาลั ย ฯก าหนดให้ ร องผู้ อ านวยการฯ กลุ่ ม งาน

ในการทานุบารุงศิลปะ อานวยการและหัวหน้างานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
และวัฒนธรรม
กิจการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามคาสั่ งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบั ติงานตาม
โครงสร้างองค์กรและปฏิบัติหน้าที่ในการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (4.1-1-1)


2. จัดทาแผนด้านทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทัง้ จัดสรร
งบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้
ตามแผน

งานทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรมและกิ จการพิเศษ กลุ่ ม
อานวยการ จัดทาแผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ จานวน 1 แผนงาน กาหนดวัตถุประสงค์
ของแผนงาน 4 วั ต ถุ ประสงค์ 4 ตัว ชี้ วัด มีโ ครงการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จานวน 3 โครงการ 10
ตัวชี้วัด 17 กิจกรรมได้แก่
2.1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การสร้างเสริมสุขภาพ มี 4 ตัวชี้วัด 4 กิจกรรม
2.2 โครงการส่งเสริมและสืบสานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทยกับการมีส่ว นร่ วมทั้ งภายในและภายนอก

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ

รายการหลักฐาน
4.1-1-1 ส าเนาค าสั่ งวิ ท ยาลั ย
พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี
ขอนแก่น เลขที่ 51/2561 เรื่อง
แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์กร
ปีการศึก ษา 2561-2562 ลง
วันที่ 11 กันยายน 2561
4 . 1 -2 -1 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปี ง บประมาณ 2562
( หน้า 166-185)
4.1-2-2 ส าเนารายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
วิทยาลัยฯครั้งที่ 11 ลงวันที่ 17
ก.ย 61 วาระพิจารณา
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ผลการดาเนินงาน
สถาบัน มี 4 ตัวชี้วัด 10 กิจกรรม
2.3 โครงการส่ ง เสริ ม การท านุ บ ารุ ง และสื บ สาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยสู่ ก ารเผยแพร่ ภ ายในและภายนอก
สถาบัน มี 2 ตัวชี้วัด 3 กิจกรรม
โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการอย่าง
เพียงพอ จานวน 351,440 บาท (4.1-2-1, 4.1-2-2)
3. กากับติดตามให้มีการ
หัวหน้างานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
ดาเนินงานตามแผนด้าน มีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุ
ทานุบารุงศิลปะและ
บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยจั ด ท าผั ง ก ากั บ ติ ด ตาม
วัฒนธรรม
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานแต่ละกิจกรรมในขั้นตอน
ของโครงการในแผนฯ (4.1-3-1) พร้อมสรุปผลรายงาน
ต่อรองผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการและคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือนและ 12
เดื อน เพื่อ ให้ ข้อ ชี้ แนะการด าเนิน งานและแก้ ไขปัญ หา
อุปสรรคในการดาเนินงาน
ผลการก ากั บ ติ ด ตาม ครั้ ง ที่ 1 พบว่ า มี ก าร
ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ จานวน 1 ข้อ (จาก 4
ข้อ) คือ การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงานการสร้าง
เสริมสุขภาพ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมี กิ จ กรรมของโครงการที่ ด าเนิ น การแล้ว เสร็ จ ตาม
แผนงานจานวน 6 กิจกรรมจาก 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 66.66 ใช้งบประมาณเป็นจานวนเงิน 97,175 จาก
งบประมาณทั้งสิ้น 351,440 คิดเป็นร้อยละ 27.65 ของ
งบประมาณที่ ก าหนด และจากการด าเนิ น พบปั ญ หา
อุปสรรคระหว่างการดาเนินงาน คือ กิจกรรมการบูรณา
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยกับกิจกรรม
เสริมหลักสู ตรและเสริ มสร้างสุข ภาพบุคลากรอย่างเป็ น
ระบบโดยชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้สโมสร
นักศึ กษา โดยใช้ผ้ าขาวม้า ออกกาลังกายประกอบเพลง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่กาหนดกิจกรรมทุกบ่ายวัน
พุธ เวลา 13.00-14.00 น.ขาดความต่อเนื่องนักศึกษา ปี
2,3 และ 4 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานบนตึกผู้ป่วย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯให้
ข้อเสนอแนะว่าควรปรับเวลาของการดาเนินกิจกรรมให้
เหมาะสมและสะดวกต่อ เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
(4.1-3-2)
ผลการกากับติดตามครั้งที่ 2 พบว่า มีโครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ จานวน 17 กิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณเป็นจานวนเงิน 274,734
คิดเป็น ร้อ ยละ 91.55 ของงบประมาณที่ก าหนด และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานทั้ง 4 วัตถุประสงค์ 4
ตัวชี้วัด โครงการทั้ง 3 โครงการ 10 ตัวชี้วัดบรรลุทั้ง 10
ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานพบปัญหาอุปสรรค คือ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

4.1-3-1 ผังกากับติดตามการ
ดาเนินงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
พิเศษ
4.1-3-2 สาเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 10
เม.ย. 62 วาระพิจารณา 4.1-33 สาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 8 ลงวันที่ 26 ก.ค. 62
วาระพิจารณา
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4. ประเมินความสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมจัดเวทีเผยแพร่นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ในการ
สร้างเสริมสุขภาพหน่วยงานภายนอก ซึ่งเวลาของการจัด
กิจกรรมในแผนงานตรงกับช่วงของการปิดภาคการศึกษา
และการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการกาหนดกิจกรรมให้เป็นระยะ
ตามปฏิทินการศึกษาเพื่อให้ทุกชั้นปีมีส่วนร่วม (4.1-3-3)
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษมีการ
ประเมิ น ความส าเร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จ านวน 1 แผนงาน มี ก ารด าเนิ น การบรรลุ ทั้ ง 4
วัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานตามพันธกิจให้
บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน กากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในกลุ่มทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
3. เพื่อทานุบารุง อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
4. เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน การสร้าง
เสริมสุขภาพ โดยใช้บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
จากการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมใน พบว่าบรรลุตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน
4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโครงการที่กาหนดใน
แผนสามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
ผลการประเมิน มีการดาเนินการครบตามแผนที่กาหนด
ทั้ง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 90 ของโครงการที่กาหนดใน
แผนงานสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละของค่าจ่ายตามมติคณะกรรมการกาหนด
ผลการประเมิน โครงการที่กาหนดในแผนงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ตามแผน ใช้งบประมาณเป็นจานวนเงิน 274,734 คิดเป็น
ร้อยละ 91.55 ของงบประมาณในแผนฯ
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของโครง/กิจกรรมสามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการประเมิน พบว่า จากการดาเนินโครง/กิจกรรม
สามารถดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
โครงการ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
4. ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร หรือ
สิทธิบัตร ของนวัตกรรมงานสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

4.1-4-1 ตารางสรุปผลการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
และ ตัวบ่งชี้ การดาเนินงาน
สรุปปัญหา และแนวทางการ
ปรับปรุงปีการศึกษา 2561
4.1-4-2 สาเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 10
เม.ย. 62 วาระพิจารณา
4.1-4-3 สาเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8 ลงวันที่ 19
ก.ค. 62 วาระพิจารณา
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5. นาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทย
ผลการประเมิน ผลการดาเนินงานนักศึกษาได้รบั เกียรติ
บัตรนวัตกรรมงานสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย จานวน 3 เกียรติบัตร
จากการดาเนินงานมีการประเมินความสาเร็จ ตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ (4.1-4-1) โดยพบ
ปัญหาอุปสรรคระหว่างการดาเนินงาน ในรอบ 6 เดือน คือ
โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 3การบูรณาการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาไทยกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบโดยชมรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้สโมสรนักศึกษา โดยใช้
ผ้าขาวม้าออกกาลังกายประกอบเพลงเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ที่กาหนดกิจกรรมทุกบ่ายวันพุธ เวลา 13.0014.00 น.ขาดความต่อเนื่องนักศึกษา ปี 2,3 และ 4 ไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากขึ้นฝึกปฏิบัติงานบน
ตึกผู้ป่วย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรปรับเวลาของการดาเนินกิจกรรมให้
เหมาะสมและสะดวกต่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(4.1-4-2) และผลการประเมินการดาเนินงานในรอบ 12
เดือน พบปัญหาอุปสรรค คือ กิจกรรมจัดเวทีเผยแพร่
นวัตกรรมภูมิปญ
ั ญาไทย ในการสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงานภายนอก เวลาของการจัดกิจกรรมในแผนงาน
ตรงกับช่วงของการปิดภาคการศึกษาและการขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการกาหนดกิจกรรมให้เป็นระยะ
ตามปฏิทินการศึกษาเพื่อให้ทุกชั้นปีมีส่วนร่วม (4.1-4-3)
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษได้นาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมบริหารวิทยาลัยฯ
ตามผลการประเมิน มาปรั บปรุ งกิ จ กรรมด้ า นท านุบ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมในรอบ 6 เดือน คือ ปรับกิจกรรมที่ 3
การบูรณาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยกับ
กิจ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รและเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพบุ ค ลากร
อย่ า งเป็ นระบบโดยชมรมส่ งเสริ มศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ภายใต้ ส โมสรนั ก ศึก ษา โดยใช้ ผ้ า ขาวม้ า ออกก าลั งกาย
ประกอบเพลงเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง จากเดิ ม ที่
กาหนดในแผนงานทานุฯที่ดาเนินกิจกรรม ทุกวันพุธ เวลา
13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงาน

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

4.1-5-1 ตารางสรุปผลการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
และ ตัวบ่งชี้ การดาเนินงาน
สรุปปัญหา และแนวทางการ
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2561
4.1-5-2 แผนปฏิบัติงาน
ประจาปีปีงบประมาณ 2563
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ผลการดาเนินงาน
ณ หอผู้ป่วย ทาให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
จึงทาให้ ขาดความต่ อเนื่อ งของกิ จกรรม ดังนั้น งานท านุ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจึ ง ได้ ป ระชุ ม ปรึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาชมรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ปรับกิจกรรมให้ดาเนินใน
เวลาที่ เ หมาะสมและสะดวกต่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ
นักศึกษา โดยให้มีการออกกาลังกายทุกวันอังคารและวัน
พฤหัสบดี ช่วงเวลาก่อนที่นักศึกษาทุกคนเข้า Study เวลา
18.30-19.00 น. หลั ง จากปรั บ การจั ด กิ จ กรรมพบว่ า
กิจกรรมสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและนักศึกษา
ทุกชั้นปีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผนที่กาหนดไว้ มี
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 และมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 4.53
( จาก
คะแนนเต็ม 5 ) และนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาปรับ ปรุ งแผนงาน กิจ กรรม ในรอบ 12 เดื อน คื อ
กิจกรรมจัดเวทีเผยแพร่นวั ตกรรมภูมิปัญญาไทย ในการ
สร้างเสริมสุขภาพหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ทุกชั้นปีมีส่วน
ร่ ว มโดยการก าหนดกิ จ กรรมให้ เ ป็ น ระยะตามปฏิ ทิ น
การศึกษาเป็น 4 ระยะตามปฎิทินการศึกษา 2562 บรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมปีงบประมาณ
2563 (4.1-5-1, 4.1-5-2)
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ได้มี
การบริการด้านทานุ
การเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมต่ อ สาธารณชน จ านวน 5
บารุงศิลปะและ
กิจกรรม ดังนี้
วัฒนธรรมต่อ
1) จัดขบวนแห่นางนพมาศในงานประเพณีลอยกระทง
สาธารณชน
โดยการเผยแพร่สบื สานประเพณีลอยกระทง จัดทากระทง
จากวัสดุธรรมชาติ พร้อมเผยแพร่การราเซิ้งอีสานและการ
ใช้ผ้าขาวม้าประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (4.1-6-1)
(4.1-6-2)
2) เผยแพร่วัฒนธรรมการราอีสานแสดงในการเกษียนอายุ
ของบุคลากรสมาชิกสภากาแฟสีหราช ซึ่งประกอบไปด้วย
บุคลากรในองค์กรภาคเอกชน เช่น โรงแรมราชวดี รีสอร์ท
ภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการกองบิน
ข้ า ราชการกองทั พ บก วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เป็นต้น (4.1-6-3)
3) เผยแพร่การใช้ผ้าขาวม้าในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง
เป็ น นวั ต กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาคิ ด ค้ น ขึ้ น โดยเผยแพร่ กั บ
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ วันที่ 9 มค 62 ในงาน พอสว. และ ในวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มค. 62 เป็นต้น (4.1-6-4)
4) เผยแพร่ กิจ กรรมราบายศรี สู่ข วัญ ในโครงการอบรม

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

4.1-6-1 สาเนาหนังสือขอการ
สนับสนุน
ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เรื่องขอ
ความอนุเคราะห์จัดขบวนนาง
นพมาศเข้าร่วมงานประเพณีวัน
ลอยกระทง ประจาปี 2561 ลง
วันที่ 20 พ.ย. 61
4.1-6-2 รูปภาพกิจกรรมการ
เข้าร่วมขบวนนางนพมาศเข้า
ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจาปี 2561
4.1-6-3 รูปภาพกิจกรรมการ
แสดงในการเกษียณอายุของ
สมาชิกสภากาแฟสีหราช
4.1-6-4 รูปภาพกิจกรรม
เผยแพร่กับผูส้ ูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป ในวันส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานพอสว.
และ ในวันเด็กแห่งชาติ
4.1-6-5 รูปภาพเผยแพร่
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ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการใหม่ของเขตสุขภาพที่ 7 และงานต้อนรับผู้
อบรมหลั กสู ต รผดุ งครรภ์ ค วามเสี่ ย งสู ง วั นที่ 4 ก.พ.
2562 (4.1-6-5)
5) กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมราบวงสรวงศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองขอนแก่น ร่วมกับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
(4.1-6-6)

รายการหลักฐาน
กิจกรรมราต้อนรับในโครงการ
อบรมข้าราชการใหม่ของเขต
สุขภาพที่ 7 และงานต้อนรับผู้
อบรมหลักสูตรผดุงครรภ์ความ
เสี่ยงสูง
4.1-6-6 รูปภาพเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมราบวงสรวงศาล
เจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น
ร่วมกับประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น

สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

ผลการประเมิน
5

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5-6 ข้อ
7 ข้อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์ วิ ท ยาลั ย ฯมี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี

ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 (5.1-1-1) มีการแต่งตั้งกรรมการจัดทา
จากการวิเคราะห์
แผนยุ ท ธศาสตร์ และประชุ ม จั ด ท าแผนโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
SWOT กับวิสัยทัศน์
บุคลากรในองค์กรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิง
ของสถาบัน และ
ปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2562 (5.1-1พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ 2) มีการวิเคราะห์องค์โดยใช้ SWOT analysis จัดทา TOWS
ทางการเงิน และ
Matrix (5.1-1-3) นามากาหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันคือ “เป็น
แผนปฏิบัติการ
สถาบันการศึกษาชั้ นนา ที่เน้นชุมชน” มีประเด็นยุทธศาสตร์ 5
ประเด็น เป้า ประสงค์ 13 เป้ าประสงค์ กาหนดตั วชี้ วัด ของแผน
ประจาปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุตาม ยุ ท ธศาสตร์ จ านวน 15 ตั ว ชี้ วั ด (5.1 -1-4, 5.1-1-5) แผน
ตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ. 2560 –
2564 ได้ รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารวิท ยาลั ย ฯ
ของแผนกลยุทธ์
(5.1-1-6) และวิ ทยาลั ย ฯได้น าไปจัด ทาแผนกลยุ ทธ์ ทางการเงิ น
ประจาปี 2560 – 2564 (5.1-1-7) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรให้เอื้อ
ต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ในพันธกิจต่างๆของสถาบันให้เกิด
ผลสาเร็จ บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนที่กาหนด
ไว้ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารน าแผนกลยุ ท ธ์ ม าจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปีให้
สอดคล้ อ งครอบคลุ ม 5 พั น ธกิ จ และ 4 มิ ติ ต าม balance
scorecard (5.1-1-8) และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สู่
กลุ่ ม งานและบุ ค ลากร (5.1-1-9) และมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 2 ครั้ง ใน
รอบ 6 เดือน พบว่า ผลการดาเนินงานบรรลุตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัดจาก
ทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 และ
รอบ 12 เดือน พบว่า ผลการดาเนินงานบรรลุตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด
จากทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80 (5.1-1-10, 5.1-1-11)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
5.1-1-1 แผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น พ.ศ.25602564
5.1-1-2 โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ
2562 วันที่ 16-18
กรกฎาคม 2561
5.1-1-3 การวิเคราะห์
SWOT ขององค์กร เล่ม
แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.
2560-2564 หน้า 1619
5.1-1-4 แผนที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยพยาบาลบรมรา
ชนนี ขอนแก่น ปี
2560-2564 เล่มแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น พ.ศ.25602564 หน้า 28
5.1-1-5 ตารางประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI) ค่าเป้าหมายกล
ยุทธ์ แลแผนงาน/
โครงการ เล่มแผน
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รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
ยุทธศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น พ.ศ.25602564 หน้า 29-35
5.1-1-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งที่ 11/2561
ลงวันที่ 11กันยายน
2561 วาระพิจารณา
เรื่อง รับรองแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น พ.ศ.25602564
5.1-1-7 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น พ.ศ.25602564
5.1-1-8 แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1-1-9 รายงานการ
ประชุมประจาเดือน
พฤศจิกายน ครั้งที่
1/2562 วันที่ 1
พฤศจิกายน 2561 วาระ
แจ้งเพื่อทราบเรื่อง การ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด
ความสาเร็จ (KPI) ของ
แผนกลยุทธ์ประจาปี
งบประมาณ 2562 สู่
กลุ่มงานและ
ผู้รับผิดชอบรายบุคคล
5.1-1-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งที่ 5/2562
ลงวันที่ 10 เมษายน
2562 วาระพิจารณา
เรื่องการติดตาม
แผนงานโครงการของ
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 รอบ
6 เดือน (ตุลาคม 2561
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2. การกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหาร
หลักสูตร
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน

วิ ท ยาลั ย มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
การดาเนินงานของหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่า
ของการบริห ารหลั ก สูต ร ประสิท ธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ลในการผลิ ต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันดังนี้
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมด 58,624,293.88 บาท ต่ อ จ านวน
นักศึกษา 431 คน ในปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 136 ,019.24
บาท (5.1-2-1)
2. สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร 111,097,857.11 บาท ต่ อ จ านวน
นั ก ศึ ก ษา 431 คน ในปี ง บประมาณ 2561 เป็ น เงิ น
257,767.65 บาท (5.1-2-2)
3. ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุ ทธิ 1,254,142.38 บาท ต่ อ
งบดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 2.16 (5.1-2-3)
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์
พัฒนาสายสนับสนุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (5.1-2-4)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา ใช้งบ 1,332,696
บาท ต่อนักศึกษา 431 คน เท่ากับ 3 ,092.10 บาทต่อคน
(5.1-2-4-1)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ใช้งบ 1,347,075.53
บาท เท่ากับ 32,855.50 บาท ต่อคน (5.1-2-4-2)
- สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาสายสนั บ สนุ น ใช้ ง บ
321,430.26 บาท เท่ากับ 10,714.34 บาท ต่อคน (5.1-24-3)
5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ
ศู น ย์ ส ารสนเทศต่ อ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดในปี ง บประมาณนั้ น ใช้
งบประมาณ 2,609,526.13 บาท ต่อจานวนนักศึกษา 431 คน
เท่ากับ 6,054.58 บาทต่อคน (5.1-2-5)
และมีการนาผลที่ได้จากการดาเนินงานมาวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ถึงแนวโน้มและโอกาสในการแข่งขัน
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และตั ว อย่ า งการ
วิเ คราะห์ ความคุ้ม ค่ าด้ า นประสิ ทธิ ผ ล(5.1-2-6) และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อนาไปประกอบการพิจารณา
จัดทาแผนใช้งบประมาณปีถัดไป (5.1-2-7)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
– มีนาคม 2562)
5.1-1-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งที่ 9/2562
ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2562 วาระพิจารณา
เรื่องการติดตาม
แผนงานโครงการของ
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 รอบ
12 เดือน
5.1-2-1 รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่อง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ
จานวนนักศึกษาใน
ปีงบประมาณนั้น หน้า 2
5.1-2-2 รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่อง
สินทรัพย์ถาวรต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ในปีงบประมาณนั้น
หน้า 3
5.1-2-3 รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นเรื่องร้อยละเงิน
เหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบดาเนินการ หน้า 5
5.1-2-4 รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น
เรื่องงบประมาณสาหรับ
การพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์
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รายการหลักฐาน
ประจา บุคลากรสาย
สนับสนุนและนักศึกษา
ดังนี้
5.1-2-4 -1 เรื่องสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา หน้า 8
5.1-2-4 -2 เรื่องสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
อาจารย์ หน้า 8
5.1-2-4 -3 เรื่องสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสาย
สนับสนุน หน้า 9
5.1-2-5 รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นเรื่องค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ใช้ในระบบ
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์
และศูนย์สารสนเทศต่อ
นักศึกษาทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้น หน้า
11
5.1-2-6 รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เรื่องวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน หน้า 12
5.1-2-7 รายงานการ
ประชุมกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 2/62 วันที่ 3
ธันวาคม พ.ศ.261
3. ดาเนินงานตามแผน 1.วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง 5.1-3-1 คาสั่งวิทยาลัย
บริหารความเสี่ยง ที่
ประกอบด้วย ผู้อานวยการ เป็น ประธาน รองผู้อานวยการ และ พยาบาลบรมราชชนนี
เป็นผลจากการ
ผู้แทนในแต่ละพันธกิจหลักของวิทยาลัย พร้อมกาหนดหน้าที่ความ ขอนแก่น ที่ 54/2561
วิเคราะห์และระบุ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ (5.1-3-1)
ลงวันที่ 5 กันยายน
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 2. วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดาเนินการ
2561 เรื่อง แต่งตั้ง
ปัจจัยภายนอก หรือ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม

ผลการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 พบว่ามี
ความเสีย่ ง จานวน 4 ด้าน (5.1-3-2) ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีจานวน 2 ประเด็น คือ
1.1) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ ประเด็น หลักสูตรการอบรม
ของวิทยาลัยมีจานวนเท่าเดิมและบางหลักสูตรใกล้ครบกาหนดการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ (ปัจจัยภายใน)
1.2) พั น ธกิ จ ด้ านท านุบ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ประเด็น การ
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมยังไม่ชัดเจนและโครงการส่งเสริมและสืบสานทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมความเป็ น ไทยกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถาบัน นโยบายขอความร่วมมือจากภายนอกไม่ได้อยู่ใน
แผน มีความเร่งด่วน (ปัจจัยภายใน)
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน มีจานวน 7 ประเด็น คือ
2.1) พันธกิจด้านการผลิต ประเด็นการส่ง มคอ.3,4 ล่าช้าไม่ตรง
ตามเวลาที่กาหนดและการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ไม่สอดคล้องครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน (ปัจจัยภายใน)
2.2) พันธกิจด้านการผลิต ประเด็นบางรายวิชามีการประเมินผล
ผู้เรียนไม่แยกผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ปัจจัยภายใน)
2.3) พันธกิจด้านการผลิต ประเด็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารและการสนับสนุนการเรียนรูไ้ ม่มีประสิทธิภาพ (ปัจจัย
ภายใน)
2.4) พันธกิจด้านการผลิต ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษา
พยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงาน (ปัจจัยภายใน)
2.5) พันธกิจด้านวิจัย ประเด็นผู้รบั ทุนสนับสนุนการวิจัยทาสัญญา
รับทุนล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระบบกลไก
(ปัจจัยภายใน)
2.6) พันธกิจด้านวิจัย ประเด็นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคน
และการส่งกลับงานวิจัยหลังการพิจารณามีความล่าช้า (ปัจจัย
ภายใน)
2.7) พันธกิจด้านวิจัย ประเด็นระบบผลิตผลงานทางวิชาการและ
การจดสิทธิบัตรประสบความสาเร็จในบุคลากรอาจารย์บางคน
พบว่าในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ที่มีความเสีย่ งที่มีผลงานทาง
วิชาการหรือการจดสิทธิบตั ร (ปัจจัยภายใน)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีจานวน 1 ประเด็น คือ
3.1) พันธกิจด้านวิจัย ประเด็นระบบสารสนเทศด้านทุนสนับสนุน
การวิจัยและการเบิกจ่ายทุนของวิทยาลัยไม่มีข้อมูลสาหรับการ
บริหารงานในระบบสารสนเทศทาให้ไม่สามารถนาสู่การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (ปัจจัยภายใน)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือ
กฏหมายที่เกีย่ วข้อง มีจานวน 2 ประเด็น คือ
4.1) พันธกิจด้านการผลิต ประเด็นนักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัตติ าม
ระเบียบวินยั และข้อบังคับที่สถาบันกาหนด (ปัจจัยภายใน)
4.2) พันธกิจด้านการผลิต ประเด็นการได้รับอุบัตเิ หตุทางการจราจร

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
ความเสีย่ ง
5.1-3-2 เอกสารสรุปผล
การวิเคราะห์และระบุ
ความเสีย่ งและปัจจัย
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงตามพันธกิจของ
วิทยาลัยฯ ประจาปี
งบประมาณ 2562
5.1-3-3 เอกสารสรุปผล
การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลาดับความ
เสี่ยงสูงมากและสูง
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1-3-4 แผนบริหาร
ความเสีย่ งที่มีระดับ
ความเสีย่ งสูงมากและสูง
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1-3-5 เอกสาร
ดาเนินการควบคุม
ติดตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งสูงมากและสูง
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1-3-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ
ประจาเดือนเมษายน
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 10
เมษายน 2562 เรื่อง
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ ประจาปี
งบประมาณ 2562
รอบ 6 เดือน
5.1-3-7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ
ประจาเดือนสิงหาคม
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 23
สิงหาคม 2562 เรื่อง
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ผลการดาเนินงาน
ของนักศึกษาพยาบาลจากการเดินทางไปฝึกปฏิบตั ิงาน (ปัจจัย
ภายนอก)
3. วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสีย่ ง และนามาจัดลาดับความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง (5.1-3-3)
4. วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง จานวน 12 แผน (5.13-3) ดังนี้
1) หลักสูตรการอบรมของวิทยาลัยมีจานวนเท่าเดิมและบาง
หลักสูตรใกล้ครบกาหนดการรับรองจากสภาวิชาชีพ
2) การกากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจนและโครงการส่งเสริมและสืบสาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยกับการมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน นโยบายขอความร่วมมือจากภายนอกไม่ได้
อยู่ในแผน มีความเร่งด่วน
3) การส่ง มคอ.3,4 ล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดและการเขียน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล ไม่สอดคล้องครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
4) บางรายวิชามีการประเมินผลผู้เรียนไม่แยกผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน
5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารและการสนับสนุน
การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ
6) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงาน
7) ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทาสัญญารับทุนล่าช้าหรือไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระบบกลไก
8) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และการส่งกลับงานวิจัย
หลังการพิจารณามีความล่าช้า
9) ระบบผลิตผลงานทางวิชาการและการจดสิทธิบัตรประสบ
ความสาเร็จในบุคลากรอาจารย์บางคน พบว่าในปีการศึกษา 2561
มีอาจารย์ที่มคี วามเสี่ยงที่มผี ลงานทางวิชาการหรือการจดสิทธิบัตร
10) ระบบสารสนเทศด้านทุนสนับสนุนการวิจัยและการเบิกจ่ายทุน
ของวิทยาลัยไม่มีข้อมูลสาหรับการบริหารงานในระบบสารสนเทศ
ทาให้ไม่สามารถนาสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
11) นักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบวินัยและข้อบังคับที่
สถาบันกาหนด
12) การได้รับอุบัตเิ หตุทางการจราจรของนักศึกษาพยาบาลจากการ
เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน
5. วิ ท ยาลั ย ฯ โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งด าเนิ น การ
ควบคุมตามแผนบริหารความเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง
โดยการมอบหมายให้ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในความเสี่ ย งนั้ น ๆ เป็ น
ผู้ดาเนินการควบคุมและมอบหมายให้รองผู้อานวยการเป็นผู้กากับ
ติดตาม (5.1-3-5)
โดยผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเมื่ อ สิ้ น สุ ด
ปีงบประมาณ 2562 พบว่า

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ ประจาปี
งบประมาณ 2562
รอบ 12 เดือน
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ผลการดาเนินงาน
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ พันธกิจด้านการบริการวิชาการ ประเด็น
หลักสูตรการอบรมของวิทยาลัยมีจานวนเท่าเดิมและบางหลักสูตร
ใกล้ครบกาหนดการรับรองจากสภาวิชาชีพ ลดลงจากระดับความ
เสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสีย่ งต่า
2) ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ / พั น ธกิ จ ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ประเด็นการกากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผน
ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมยั ง ไม่ ชั ด เจนและโครงการ
ส่งเสริมและสืบสานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยกับการมี
ส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน นโยบายขอความร่วมมือ
จากภายนอกไม่ได้อยู่ในแผน มีความเร่งด่วน ลดลงจากระดับความ
เสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่า
3) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ พันธกิจด้านการผลิต ประเด็น
การส่ง มคอ.3,4 ล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดและการเขียน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล ไม่สอดคล้องครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน ลดลงจากระดับ
ความเสีย่ งสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่า
4) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ พันธกิจด้านการผลิต ประเด็น
บางรายวิชามีการประเมินผลผู้เรียนไม่แยกผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่
ละด้าน ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่า
5) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ พันธกิจด้านการผลิต ประเด็น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารและการสนับสนุนการ
เรียนรูไ้ ม่มีประสิทธิภาพ ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงเป็นระดับ
ความเสีย่ งต่า
6) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ พันธกิจด้านการผลิต ประเด็น
ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงาน
ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่า
7) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ พันธกิจด้านวิจัย ประเด็นผูร้ ับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยทาสัญญารับทุนล่าช้าหรือไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระบบกลไก ลดลงจากระดับความเสีย่ งสูง
มากเป็นระดับความเสีย่ งต่า
8) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ พันธกิจด้านวิจัย ประเด็นการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และการส่งกลับงานวิจัยหลังการ
พิจารณามีความล่าช้า ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงเป็นระดับความ
เสี่ยงต่า
9) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน/ พันธกิจด้านวิจัย ประเด็นระบบ
ผลิตผลงานทางวิชาการและการจดสิทธิบัตรประสบความสาเร็จใน
บุคลากรอาจารย์บางคน พบว่าในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ที่มี
ความเสีย่ งที่มีผลงานทางวิชาการหรือการจดสิทธิบัตร ลดลงจาก
ระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับความเสีย่ งต่า
10) ความเสี่ยงด้านการเงิน/ พันธกิจด้านวิจัย ประเด็นระบบ
สารสนเทศด้านทุนสนับสนุนการวิจัยและการเบิกจ่ายทุนของ
วิทยาลัยไม่มีข้อมูลสาหรับการบริหารงานในระบบสารสนเทศทาให้
ไม่สามารถนาสู่การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ลดลงจากระดับความเสี่ยง
สูงมากเป็นระดับความเสี่ยงต่า

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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11) ด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง/ พันธกิจด้านการผลิต ประเด็นนักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบวินัยและข้อบังคับที่สถาบันกาหนด ลดลงจากระดับ
ความเสีย่ งสูงเป็นระดับความเสี่ยงต่า
12) ด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง/ พันธกิจด้านการผลิต ประเด็นการได้รับอุบตั ิเหตุทาง
การจราจรของนักศึกษาพยาบาลจากการเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน
ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงเป็นระดับความเสี่ยงต่า
6.วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานสรุ ปผล
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบ 6
เดือน (5.1-3-6) และรอบ 12 เดือน (5.1-3-7)
4. บริหารงานด้วยหลัก ผู้ บ ริ ห ารได้ บ ริ ห ารงานโดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห าร
ธรรมาภิบาลอย่าง
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นเครื่องมือในการ
ครบถ้วนทั้ง 10
บริหารการดาเนินงานของสถาบัน ครบทั้ง 10 ประการ ดังนี้
ประการที่อธิบายการ 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ดาเนินงานอย่าง
ผู้บริหารมีการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรม
ชัดเจน
ราชชนนี ขอนแก่น ปี 2560-2564 โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ไว้ 5 ประเด็น ตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด (5.1-4-1) และแปลงสู่แผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ 2562 (5.1-4-2) และมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ผล
การดาเนินงานในรอบ 6 เดือน ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์บรรลุ
เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 15 ตัวชี้วั ด คิดเป็นร้อยละ 20
และผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน บรรลุเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด
จากทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80 (5.1-4-3, 5.1-4-4) และ
วิทยาลัยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 องค์ป ระกอบ
ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด มีการรายงานผล 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสถาบันพระบรมราช
ชนกในรอบ 12 เดือน บรรลุเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100 (5.1-4-5, 5.1-4-6, 5.1-4-7) ผู้บริหารมีการกากับดูแลให้มีการ
เบิ ก จ่า ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 โดยติ ด ตามในการ
รายงานผลจากงานการเงินในที่ประชุมกรรมการบริหาร โดยผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 เป็นไปตามแผน ทันตามกาหนดเวลา
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100
(5.1-4-8)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารมี แนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนในการใช้งบประมาณ โดย
ก ากั บ การใช้ ส าธารณู ป โภคและลดการใช้ พ ลั งงาน โดยปรั บ ใช้
โทรศั พท์แบบหมายจ่ายรายเดือนจากบริ ษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ จานวน 3 หมายเลข
เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้รายเดือน แล้วพบว่ามีอัตรา
ค่ า ใช้ บ ริ ก ารที่ ถู ก กว่ า ค่ า บริ ก ารโทรศั พ ท์ ร ายเดื อ นตั้ ง แต่ เ ดื อ น
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 จานวน 7 เดือน รวมเป็นเงิน
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5.1-4-1 แผน
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ปี
2560-2564
5.1-4-2 แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1-4-3 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ 5/2562
ลงวันที่ 11 เมษายน
2562 วาระพิจารณา
เรื่อง การติดตาม
แผนงานโครงการและ
ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
2562 รอบ 6 เดือน
5.1-4-4 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ 9/2562
ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2562 วาระพิจารณา
เรื่อง การติดตาม
แผนงานโครงการของ
แผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ 2562
รอบ 12 เดือน
5.1-4-5 สาเนากรอบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติ
75
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16,695.48 บาท เฉลี่ย 2,385.06 บาทต่อเดือน หลังปรับเป็นเหมาย
จ่ายรายเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2562
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,523.86 บาท เฉลี่ย
1,174.62 บาทต่อเดือน พบว่าค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนเฉลี่ย
ลดลงเดือนละ 1,210.44 บาท (5.1-4-9, 5.1-4-10)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหาร ปรับปรุง
กระบวนการบริหารและแก้ไขปัญหาการดาเนินงานให้ตรงกับความ
ต้องการของประเทศ ประชาชน และชุมชน โดยวิทยาลัยมีการจัด
โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (5.1-4-11) ดังนี้
1) ตอบสนองต่อความต้องการของเขตสุขภาพที่ 7 มี 2
โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7
“หลั ก สู ต รการเป็ น ข้ า ราชการที่ ดี ” ประจ าปี ง บประมาณ 2562
จานวน 3 รุ่น (5.1-4-12, 5.1-4-13, 5.1-4-14) และโครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง
รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ประจาปี 2562 (5.1-4-15, 5.1-4-16)
2) ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งฝึ กภาคปฏิบัติ ได้แก่
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2562 (5.1-4-17)
3) ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม ได้แก่
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ระยะยาวที่บ้าน (5.1-4-18)
4) ตอบสนองต่อความต้องการของศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ได้แก่
โครงการบริการวิชาการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน (5.1-4-19)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ในการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบัน ได้แก่ พันธกิจผลิตบัณฑิตตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ
บัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2560 ตามกรอบ TQF
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับดีมาก (5.1-4-20) พันธกิจด้าน
วิจัยจาแนกตามปีปฏิทิน 2561 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารในประเทศ Proceeding ระดับชาติ 8 เรื่อง
Proceeding ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง วารสารวิชาการระดับชาติ
TCI 2 จานวน 4 เรื่อง TCI 1 จานวน 6 เรื่อง และวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 4 เรื่อง รวมเป็น 25 เรื่อง (5.1-4-21) พันธกิจด้าน
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองและชี้นาในการแก้ปัญหา
ของสังคม โดยจัดทาโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้าน
การดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้าน (5.1-4-22) และพันธกิจด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหารได้สนับสนุนให้บุคลากรวิทยาลัยเข้า
ร่ ว มประเพณี วั น ส าคั ญ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ประเพณี วั น ลอยกระทง
ประเพณีบุญผะเหวด วันสาคัญต่างๆ ของจังหวัดและประเทศ เป็น
ต้น (5.1-4-23)
5. หลั กความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารยึดหลั กความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดาเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด
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ราชการระดับวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1-4-6 เอกสาร
ภาพถ่ายแสดงการส่ง
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
5.1-4-7 สาเนาคู่ฉบับ ที่
สธ.0213.0931/1908
ลงวันที่ 2 สิงหาคม
2562 เรื่อง ขอส่ง
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ
2562 รอบ 12 เดือน
5.1-4-8 เอกสารรายงาน
ผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองของการ
ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่
3 ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ในภาพรวมของวิทยาลัย
5.1-4-9 สาเนาบันทึก
ข้อความ ที่ สธ.
0213.0931/953 วันที่
30 เมษายน 2562 เรื่อง
ขออนุมัติเพิ่มหมายเลข
โทรศัพท์และขอยกเลิก
หมายเลขโทรศัพท์
5.1-4-10 เอกสารสรุป
ค่าบริการรายเดือน
โทรศัพท์ภายในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ปีงบประมาณ
2562
5.1-4-11 แผนการ
นาไปใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ
2562
76
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ต่อราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติชัดเจน ประกาศให้แต่ละบริษัทยื่น
เสนอราคาแข่งขันบนหน้าเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ อย่างโปร่งใส เช่น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณศูนย์การ
เรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ (e-bidding) (5.1-4-24) ได้ ด าเนิ น การตาม
กระบวนการอย่ า งโปร่ ง ใส โดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะรั้ววิทยาลัย ประกาศการประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) เผยแพร่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
(5.1-4-25) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (5.1-4-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่
หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ผู้ยื่นข้อเสนอทักท้วงผลการ
พิจารณาได้และรายงานผล (5.1-4-27)
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารยึดหลักการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือในการทางานร่วมกับ
ชุมชนและสังคม วิทยาลัยฯจัดทาโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุในตาบล
บ้านเป็ด ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ โดยการมีส่วน
ร่วมของหน่ วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อ งในจั งหวั ดขอนแก่น และมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นแกนนา ซึ่งมีการทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเป็ด หน่วยบริการปฐมภูมิ
บ้ า นหั ว ทุ่ งค าไฮ โรงเรี ย นขอนแก่ น วิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นแก่ น นคร
วิทยาลัย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลบ้าน
เป็ ด คณะสงฆ์ ต าบลบ้ า นเป็ ด องค์ ก รท้ อ งที่ โรงเรี ย นสร้ า งสุ ข
โรงเรียนเติมสุข และโรงเรียมเสริมสุข (5.1-4-28, 5.1-4-29)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) มีการมอบ
อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจในการบริหารองค์กร
ผู้บริหารมีการถ่ ายโอนอานาจการตัดสินใจ การมอบอานาจและ
ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบให้แก่รองอานวยการกลุ่มบริหาร
และยุท ธศาสตร์ ในเรื่อ งการอนุมั ติ ใช้ ห้ องเรีย นและห้อ งประชุ ม
(5.1-4-30)
8. หลักนิติธรรม (Rule of law) ผู้บริหารได้ใช้อานาจตามที่
กฎหมายในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาต่อระบบคัด
ตรงจากพื้ น ที่ ได้ ด าเนิ น การยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรมโดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการรั บสมั ครและคั ดเลื อกบุ คคลเข้า ศึกษา
(5.1-4-31) ปฏิบัติตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562 (5.1-4-32)
9. หลักเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารให้บุคลากรในวิทยาลัยได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องสวัสดิการภายในวิทยาลัย โดย
มีการสงเคราะห์สมาชิกอย่างเสมอภาค เช่น กรณีเจ็บป่วยรักษาตัว
ในสถานพยาบาล จ่ายค่าของเยี่ยมไม่เกิน 1,000 บาท กรณีคลอด
บุตร บวช หรือแต่งงาน จ่ายเงินหรือค่าของไม่เกิน 1,500 บาท

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
5.1-4-12 สรุปโครงการ
พัฒนาข้าราชการใหม่
เขตสุขภาพที่ 7
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ด”ี รุ่นที่ 1
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1-4-13 สรุปโครงการ
พัฒนาข้าราชการใหม่
เขตสุขภาพที่ 7
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ด”ี รุ่นที่ 2
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1-4-14 สรุปโครงการ
พัฒนาข้าราชการใหม่
เขตสุขภาพที่ 7
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ด”ี รุ่นที่ 3
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1-4-15 รายงาน
สรุปผลการจัดอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการผดุง
ครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง
รุ่นที่ 4/2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
– 23 พฤศจิกายน 2561
5.1-4-16 รายงาน
สรุปผลการจัดอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการผดุง
ครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง
รุ่นที่ 5/2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2562 – 24 พฤษภาคม
2562
5.1-4-17 รายงาน
สรุปผลการจัดอบรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลพี่เลีย้ ง
ในการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติทางการ
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กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมรวมถึงคู่สมรส บุตร บิดามารดาผู้ให้กาเนิด
จัดซื้อพวงหรีดหรือสิ่งของไม่เกิน 500 บาท และจ่ายเงินสมทบเป็น
เจ้าภาพประกอบพิธีศพรายละไม่เกิน 3,000 บาท (5.1-4-33)
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหาร มี
การประสานความแตกต่างในประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ เพื่อหาข้อยุติ
ร่วมกัน ในการเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เช่น การหาข้อยุติเกี่ยวกับ
การพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการวงรอบที่ 1
และ 2 ประจาปีงบประมาณ 2562 (5.1-4-34, 5.1-4-35)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
พยาบาล ประจาปี
การศึกษา 2562
5.1-4-18 สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพระยะยาวที่
บ้าน
5.1-4-19 สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแบบครบ
วงจรสู่การพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
ชุมชน
5.1-4-20 รายงานวิจัย
การประเมินคุณภาพ
บัณฑิตปีการศึกษา
2560 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น
5.1-4-21 รายงานตาราง
สรุปรายชื่อผลงานวิจยั ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
อาจารย์พยาบาลประจา
ทั้งหมด (เกณฑ์สาคัญ)
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น
จาแนกตามปีปฏิทิน
2561 (n=25)
5.1-4-22 สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพระยะยาวที่บ้าน
5.1-4-23 สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ส่งเสริมและสืบสานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทยกับการมี
ส่วนร่วมทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
5.1-4-24 สาเนา
ประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวง
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รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
สาธารณสุข ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง
ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างรั้ว (แบบ A
และแบบ B) บริเวณ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ด้วยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
5.1-4-25 เอกสาร
ภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ
5.1-4-26 คาสั่ง
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
4147/2561 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
5.1-4-27 สาเนา
ประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 17
ธันวาคม 2561 เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคา ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างรั้ว (แบบ A
และแบบ B) บริเวณ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ตาบลบ้านเป็ด
อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
5.1-4-28 สาเนาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการเสริมสร้าง
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รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
สุขภาพผูส้ ูงอายุแบบ
บูรณาการตาบลบ้าน
เป็ดระหว่างวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นและเครือข่าย
5.1-4-29 โครงการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
5.1-4-30 เอกสารคาสั่ง
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ที่
54/2560 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2560 เรื่อง
มอบอานาจให้รอง
ผู้อานวยการวิทยาลัย
ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการวิทยาลัย
5.1-4-31 สาเนาคู่ฉบับ
ที่ 01/2562 ลงวันที่ 2
มกราคม 2562 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันพระบรมราช
ชนก ประจาปีการศึกษา
2562 การรับตรงจาก
พื้นที่
5.1-4-32 สรุปโครงการ
รับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ ของสถาบันพระ
บรมราชชนก ประจาปี
การศึกษา 2562
5.1-4-33 สาเนาเอกสาร
สถาบันพระบรมราชชน
นกที่ สธ
0213.01/7869 ลงวันที่
17 สิงหาคม 2560 เรื่อง
ลงนามในระเบียบ
คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการสานักงาน
ปลัดกระทรวง
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5. การกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคนในหน่วยงาน ใน
สถาบันมีการ
ดาเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ

ในปี บ ประมาณ 2561 วิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกในการ
จัดการความรู้ จากผลการดาเนินงานพบว่ า มีการจัดการความรู้
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ความรู้ให้มีแนวทางในการให้สามารถนาความรู่ไปใช้ประโยชน์ และ
เผยแพร่ได้
ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ โดยงานจัดการความรู้ กลุ่ม
งานบริการวิชาการและวิจัย ได้ ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนมีการ
ด าเนิ น การจั ด การความรู้ ที่ มุ่ งเน้ น การจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ ห้
ครอบคลุม พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และอานวยการ
และได้กากับติดตามตามการดาเนินงานแผนที่กาหนด (5.1-5-1,
5.1-5-2, 5.1-5-3)
1. การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรม
ของกลุ่มและองค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ปี
การศึกษา2561 (5.1-5-4) เพื่อดาเนินการจัดการความรู้วิเคราะห์
และจาแนกบ่งชี้ความรู้ที่จาเป็นเพื่อจัดการความรู้ของสถาบันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์(5.1-5-5) โดยประชุมวิเคราะห์องค์ความรู้ที่
จาเป็นและ นาเข้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
การผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดและคัดเลือกประเด็นองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาจานวน 3 เรื่องคือ
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
ขั้นสูง
2. การบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพื่อการผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
สาธารณสุข
5.1-4-34 รายงานการ
ประชุมประจาเดือน
ธันวาคม ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 23 พฤศจิกายน
2561 วาระแจ้งเพื่อ
ทราบ เรื่องหลักเกณฑ์
การประเมินผลปฏิบัติ
ราชการวงรอบที่
1/2562
5.1-4-35 รายงานการ
ประชุมประจาเดือน
พฤษภาคม ครั้งที่
5/2562 วันที่ 31
พฤษภาคม 2562 วาระ
แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลปฏิบตั ิ
ราชการวงรอบที่
2/2562
5.1-5-1 รายงานการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงานจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ
2562
5.1-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย ครั้งที่
5/2562 วันที่ 10
เมษายน 2562 เรื่อง
รายงานผลการ
ดาเนินงานตามขั้นตอน
การจัดการความรู้
5.1-5-3 สรุปรายงานผล
และการประเมินรหัส
โครงการที่ RP 2003
โครงการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ประจาปีงบประมาณ
2562
5.1-5-4 คาสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นที่ 74/2561
เรื่องแต่งตั้ง
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3.การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง (5.1-5-6)
2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
งานจั ด การความรู้ ไ ด้ น าประเด็ น องค์ ค วามรู้ ที่ คั ด เลื อ กมา
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรที่สนใจและมีองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับประเด็นจัดการความรู้ที่กาหนด สมัครเป็นชุมชนนัก
ปฏิบัติ และแต่งตั้ง คณะกรรมการชุมชนนักปฏิบัติ (5.1-5-7) พร้อม
ทั้งกาหนดแผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ 2562 ใน
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (5.1-5-8) เพื่อให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้และการบันทึกองค์ความรู้ที่เหมาะต่อ
การใช้ งาน โดยงานจั ดการความรู้ ได้ จั ดเวที ให้ มี การแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ของแต่ละชุมชน และกาหนดแบบบันทึกการเรียนรู้เพื่อสกัด
องค์ความรู้จากความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) (5.1-5-9) เมื่อมีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ใ นประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร การ
แลกเปลี่ ย นครั้ ง ที่ 1 ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ต้ อ งแสวงหาความรู้ จ าก
บุคลากรและร่วมแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน และมีการจดบันทึก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนการแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป
คื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลการน าองค์ ค วามรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ ปัญหาที่พบการปรับใช้ครั้งต่อไปในชุมชนนักปฏิบัติของ
ตน ซึ่ ง ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กระบวนความคิดขั้นสูงได้มีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง (5.1-510) ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการบริ ก ารวิ ช าการสู่ ก ารผลิ ต ผลงาน
วิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง(5.1-5-11) ชุมชนนัก
ปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการพั ฒ นาองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ครั้ ง ที่ ได้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง (5.1-5-12)
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะ
ต่อการใช้งานของตน ซึ่งเมื่อชุมชนนักปฏิบัติได้องค์ความรู้ที่เกิด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในแต่ละครั้งผู้เกี่ยวข้องจะนาไปปรับใช้
และนาผลการการปรับปรุง ดัดแปลง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับ
ใช้ ใ นครั้ ง ต่ อ ไป พั น ธกิ จ ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได้ อ งค์ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
(5.1-5-13) การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้น
สูง
พันธกิจด้านการวิจัย ได้องค์ความรู้การบริการวิชาการสู่การผลิตผล
งานวิชาการ(5.1-5-14)
พันธกิจด้านการอานวยการ ได้องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาองค์กร
แห่งความสุข (5.1-5-15)
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
งานจัดการความรู้ได้ติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมของ
ชุมชนนักปฏิบัติซึ่งมีการใช้องค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนความคิดขั้นสูงโดยใช้การสอนด้วย Simulation
Learning ในวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ และ
Project Base learning กลุ่มวิชาชุมชน (5.1-5-16) และ. เรื่อง

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ปีการศึกษา
2561
5.1-5-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ เรื่อง การ
กาหนดความรู้หลักที่
จาเป็น งานจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
5.1-5-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย ครั้งที่
2/2561 วันที่ 3
ธันวาคม 2561 เรื่องการ
กาหนดความรู้หลักที่
จาเป็นของชุมชนนัก
ปฏิบัติ
5.1-5-7 คาสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นที่ 10/2562
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุมชนนัก
ปฏิบัติ
5.1-5-8 แผนการจัดการ
ความรู้ประจาปี
งบประมาณ 2562
5.1-5-9 แบบบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
5.1-5-10 เอกสารคัด
สาเนาบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อ
แสวงหาความรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริม
กระบวนความคิดขั้นสูง
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
5.1-5-11 เอกสารคัด
สาเนาบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อ
แสวงหาความรู.้ เรื่อง
การบูรณาการบริการ
วิชาการกับการวิจัยเพื่อ
การผลิตผลงานวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่
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ผลการดาเนินงาน
การบู ร ณาการบริ ก ารวิ ช าการกั บ การวิ จั ย เพื่ อ การผลิ ต ผลงาน
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์(5.1-5-17)ได้แนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่อง การบูร
ณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพื่อการผลิต ผลงานวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่
5. การน าประสบการณ์ จากการทางานและการประยุ กต์ ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนนักปฏิบัติบันทึกความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดเป็นความรู้ชัดแจ้ง(5.1-5-13, 5.1-5-14, 5.1-5-15) งานจัดการ
ความรู้ ไ ด้ จั ด เวที ใ ห้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์
ความรู้กับอาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัย พร้อมกับ จัดเวทีให้
มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ กั บ อาจารย์
เครือข่ายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในสังกัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(5.1-5-18) ภายในวิทยาลัยโดยนาองค์ความรู้
ไปแขวนลงใน เว็บไซด์ของวิทยาลัย www.bcnkk.ac.th
(5.15-19) และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และข้อเสนอแนะใน web blog ผลพบว่า บุคลากร
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ เป็นจานวน 79 ความคิดเห็น ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ชุมชนนักปฏิบัติ ได้นาไปปรับปรุงดัดแปลงองค์ความรู้ให้
เหมาะสมกับการใช้งานของตน
6. การจดบันทึก ขุมความรู้ และแก่นความรู้ สาหรับไว้ใช้งาน
และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก เหมาะกับการใช้
งานมากขึ้น
ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ บั น ทึ ก องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ และสกัดเป็นองค์ความรู้ออกมาโดยชัดแจ้งนามาบันทึก ไว้
เป็นคู่มือ แนวปฏิบัติที่ดี คือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
และ การบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพื่อการผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์
(5.1-5-16, 5.1-5-17)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
5.1-5-12 เอกสารคัด
สาเนาบันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อ
แสวงหาความรู้ของ การ
พัฒนาองค์กรแห่ง
ความสุขเพื่อสร้างการ
เรียนรูส้ ู่ความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ครั้ง
ที่ 1 และครั้งที่ 2
5.1-5-13 บันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดขั้นสูง
ครั้งที่ 3
5.1-5-14 บันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
บริการวิชาการกับการ
วิจัยเพื่อการผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ ครั้งที่ 3
5.1-5-15 บันทึกการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
องค์กรแห่งความสุขเพื่อ
สร้างการเรียนรู้สู่ความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
5.1-5-16 คู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมกระบวน
ความคิดขั้นสูง
5.1-5-17 คู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการ
วิจัยเพื่อการผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่
5.1-5-18 เอกสารคัด
สาเนาโครงการพัฒนา
ครูมืออาชีพด้านการ
จัดการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับ
ระบบสุขภาพ กิจกรรมที่
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6. การกากับติดตาม
ผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีการดาเนินการตามระบบกลไกการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (5.1-6-1)
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์อัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนโดยการดาเนินการ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและงานทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์อัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
1.2 จัดทาแผนสรรหาทดแทนอัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนตามผลการวิเคราะห์อัตรากาลังมาตรฐานกาหนด
ต าแหน่ งของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น ผลการ
ด าเนิ น การพบว่ า มี แ ผนวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง ของบุ ค ลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนบริหารอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและงานทรั พ ยากรบุ ค คล วางแผนการ
บริหารอัตรากาลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
2.1 สารวจและจัดทาทาเนียบของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2.2 จัดทาแผนการบริหารด้านอัตรากาลัง โดยการกาหนดความ
เชี่ยวชาญตาม Special area ในแต่ละงาน กรณีที่มีการลาออก ย้าย
เกษีย ณ หรื อลาศึ กษาต่ อ ผลการด าเนิน การพบว่ ามี แผนบริห าร
อัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อการบริหาร
อัตรากาลัง (5.1-6-1, 5.1-6-2)
ขั้นตอนที่ 3 การสรรหาและธารงรักษาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและงาน
ทรัพยากรบุคคลวางแผนการสรรหาและธารงรักษาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
3.1 มีการสรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผน
วิเคราะห์อัตรากาลัง
3.2 มีระบบการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
เพื่อให้มีการเรียนรู้งานในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบและมีระบบ
การ Coaching โดยพี่เลี้ยง
3.3 กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรสายวิชาการและ

3
5.1-5-19 สาเนาเว็บไซด์
ของวิทยาลัย กลุ่ม
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ Web blog
การจัดการความรู้ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น
5.1-6-1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
5.1-6-2 แผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ
2560 – 2564
5.1-6-3 แผนปฐมนิเทศ
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
5.1-6-4 แผนการบริหาร
ด้านอัตรากาลัง ในแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรปี
2560 – 2564
5.1-6-5 คู่มือมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง (Job
description)
5.1-6-6 แผนการ
ส่งเสริมพัฒนารายบุคคล
ในแผนยุทธศาสตร์ การ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรปี 2560 –
2564
5.1-6-7 โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
5.1-6-8 เอกสารรายงาน
สรุปผลการนาความรู้

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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ผลการดาเนินงาน
สายสนับสนุนให้ชัดเจน
3.4 มอบหมาย หน้าที่ ภาระงานให้เหมาะสม กับคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์
3.5 การสร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยการสนั บ สนุ น
งบประมาณในการพั ฒ นาตนเอง ส าหรั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ
7,000 บาท/คน/ปี และบุคลากรสายสนับสนุนคนละ 5,000 บาท/
คน/ปี การกาหนดเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ การพัฒนาคุณวุฒิ
ให้สูงขึ้น และการประกาศยกย่องเชิดชูเพื่อรับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ
ทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน ผลการด าเนิ น การพบว่ า มี
บุ ค ลากรเพี ย งพอส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านและมี คุ ณ สมบั ติ ต าม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ของบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสาย
สนับสนุน (5.1-6-3, 5.1-6-4)
ขั้ น ตอนที่ 4 วางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ชาการและสาย
สนับสนุน
1. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและงานทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ดังนี้
1.วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด (Training needs) และ
ตามความต้องการในการพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP)
2. จัดทาแผนการพัฒนาที่ ครอบคลุมประเด็นสาคัญในเรื่อง การ
ผลิ ต ผลงานวิ ช าการ การจั ด การเรี ย นการสอนการวั ด และการ
ประเมิ น ผล การพั ฒ นาสมรรถนะความเชี่ ย วชาญเฉพาะสาขา
ทางการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน
ทักษะด้านการบริหาร การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะตาแหน่ง
การพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น/ตาแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาและเทคโนโลยี ผลการดาเนินการพบว่ามีแผนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรายบุคคล (5.1-6-6)
ขั้นตอนที่ 5 พิจ ารณาแผนพั ฒนาบุค ลากรสายวิ ชาการและสาย
สนับสนุน ดังนี้
1. งานทรั พ ยากรบุ ค คลขออนุ มั ติ แ ผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ
2. กรณีไม่อนุมัติ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและงาน
ทรัพยากรบุคคลจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหม่ ผลการ
ด าเนิ น การพบว่ า แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ชาการและสาย
สนับสนุนรายบุคคลได้รับการอนุมัติและดาเนินการภายใต้โครงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (5.1-6-7)
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน งานบริหารทรัพยากรบุคคล ดาเนินการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
และทักษะ ที่ได้รับจาก
การอบรมพัฒนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน ปี
การศึกษา 2561
5.1-6-9 สรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนา
บุคลากร
5.1-6-10 สรุปจานวน
ชั่วโมงการไปพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน

85
มคอ
.7

มี ไม่มี



เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
1.จั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาสมรรถนะให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานโดยจัดสรรงบงบประมาณในการพัฒนาตนเอง สาหรับ
บุ ค ลากรสายวิ ช าการ 7,000 บาท/คน/ปี และบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนคนละ 5,000 บาท/คน/ปี
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้ไปพัฒนา
ตนเองตามแผน
3. มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการจัดการเรียน
การสอน แนวปฏิบัติในการพัฒนางานด้านต่างๆ
4. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ งานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ชาการในการ
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสายวิ ชาการและสายสนั บ สนุ น ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
บริ ก ารวิ ชาการ การพัฒ นาศั ก ยภาพในการผลิ ต ผลงานวิ จัย และ
ผลงานวิชาการ และติดตามให้มีการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
5. จัดให้มีการประเมินการสอน การประเมินผลงานจาก Teaching
portfolio และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ
6. งานทรั พยากรบุค คลติด ตามให้บุค ลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนารายงานการนาความรู้และทักษะ ที่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ (5.1-6-8)
ขั้ น ตอนที่ 7 ประเมิ น ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารและพั ฒ นา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
คณะกรรมการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและงานทรั พ ยากร
บุคคล ดาเนินการประเมินความสาเร็จของการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและนาผลการประเมินเข้า
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (5.1-6-9)
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินการตามระบบกลไกได้มีการทบทวนระบบ
กลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ปีการศึกษา 2561 พบว่า บรรลุเป้าหมายบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนได้รับ การพัฒนาตามเกณฑ์ทุกคน (5.1.6-10) เมื่ อ
สิ้นสุดการดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการดาเนินงาน และ
กาหนดแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานปี
การศึกษา 2561
7. การกากับติดตาม
วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกการกากับการประกันคุณภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
การศึกษาปีการศึกษา 2560 พบว่ามีการดาเนินงานได้ตามขั้นตอน
ทุกหน่วยงานใน
ของระบบและกลไก กากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ
วิทยาลัยมีการ
ระดับสถาบัน
ดาเนินงานด้านการ
จึงใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงานให้มี
ประกันคุณภาพภายใน ความสอดคล้ อ งกั บ แนวทาง ระบบกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
ตามระบบและกลไกที่ การศึกษาภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สถาบันพระบรมราชชนก)
วิทยาลัยกาหนด
และ กาหนดติดตามการดาเนินการ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย การ
ในการกากับการประกันคุณภาพของสถาบัน (5.1.7-1)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

5.1.7-1 คู่มือทบทวน
และ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2561
5.1.7-2 คู่มือทบทวน
และกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา2561
5.1.7-3 คาสั่งแต่งตั้ง
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ตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมิน
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี ก ารก าหนดเป้ า หมายไว้ ว่ า ผล
ประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ 4.51 ขึ้ นไป ผลการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561 พบว่าสามารถดาเนินการได้ตาม
ระบบและกลไก มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาครบทุ ก
องค์ประกอบ
ในปีการศึกษา 2561 มีการดาเนินการตามระบบกลไกการ
กากับการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ดังนี้
1.งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ศึ ก ษาทบทวน ตั ว ชี้ วั ด
คาอธิบายการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งกาหนดระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา (5.1.7-2)
2. ผู้ อ านวยการฯ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในประกอบด้วยผู้อานวยการ รองผู้อานวยการทุก
กลุ่มงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย น อ ก ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผู้แทนแหล่งฝึกและชุมชนเช่นหัวหน้า
ฝ่ า ยการโรงพยาบาลขอนแก่ น ผู้ แ ทนจากโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุข ภาพต าบลบ้ า นเป็ ด ผู้ แ ทนจากเทศบาลต าบลบ้ านเป็ ดพร้ อ ม
กาหนดบทบาทหน้าที่ (5.1.7-3)
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มีการประชุมกาหนดแนว
ทางการควบคุมคุณภาพโดยการกาหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และกาหนดผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-4) และประกาศใช้คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา (5.1.7-5)
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผรู้ ับผิดชอบดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามที่กาหนดทุก 6 เดือน (5.1-7-6) และรายงาน
ผลการกากับติดตามต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 2 ครั้ง (5.17-7)
5. วิทยาลัย มีก ารประเมินคุ ณภาพการศึ กษา ปี การศึกษา 2560
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสถาบันพระบรม
ราชชนก (5.1-7-8) ในวั น ที่ 25-27 กั น ยายน พ.ศ. 2561 งาน
ประกันคุณภาพการศึกษานาผลการประเมินคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 (5.1-7-9 ) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา ผลการด าเนิ น งานและ ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน (5.1-7-10 )
6. วิ ท ยาลั ย มี ก ารน าผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
กา ร ศึ ก ษา ร ะ ดั บ ส ถา บั น แ ล ะ ข้ อ เ ส น อแ น ะ จ า กค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (5.1-7-11)
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการกากับการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 พบว่า ได้มีการดาเนินการกากับติดตามตามระบบ
กลไกที่ตั้งไว้และได้มีการทบทวนระบบกลไกการกากับการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2561 พบว่ า กระบวนการก ากั บ
ติดตามยังไม่ชัดเจน ในปีการศึกษา 2562 จึงปรับปรุงและพัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
71/2561 ลงวันที่ 17
ธันวาคม 2561 และ
คาสั่งที่ 73/2561 ลง
วันที่ 17 ธันวาคม 2561
5.1-7-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น วันที่ 30
มกราคม 2562
5.1.7-5 คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา
2561
5.1.7-6 ผังการกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2561
5.1.7-7 เอกสารคัด
สาเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย ครั้งที่
5/2562 ลงวันที่ 10
เมษายน พ.ศ.2562 ครั้ง
ที่ 9/2562 ลงวันที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2562
5.1-7-8 คาสั่งสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่
2557/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ปี
การศึกษา 2560 ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561
5.1-7-9 รายงานผลการ
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สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระบบก ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รโดย มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกากั บติ ด ตามการด าเนินงานประกัน คุณภาพให้ มี
ความชัดเจนและกากับการดาเนินการประกันคุณภาพให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีการศึกษา 2562
(5.1-7-12)

ผลการดาเนินงาน
7 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 5
ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม่มี เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไก วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2560 ได้ว่า มีการ

ในการกากับติดตาม ดาเนินงานได้ตามขั้นตอนของระบบและกลไก การกากับการประกัน
การดาเนินการ
คุณภาพหลักสูตร
ประกันคุณภาพ
จึงใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยปรับปรุงขั้นตอนการดาเนิน งานให้มี
หลักสูตรและคณะ ความสอดคล้ อ งกั บ แนวทาง ระบบกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
ให้เป็นไปตาม
การศึกษาภายในของหน่วยงานต้นสังกัด(สถาบันพระบรมราชชนก)
องค์ประกอบการ
และกาหนดติดตามการดาเนินการ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
ประกันคุณภาพ
การกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้กาหนดกาหนดเป้าหมาย
หลักสูตรและคณะ ตัวบ่งชี้ไว้ว่าผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอยู่ใน
ระดับ 3.61 ขึ้นไป(5. 3-1-1) โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1.1 การควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประกัน
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา
2560
5.1-7-10 เอกสารคัด
สาเนารายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ครั้งที่
1/2562 ลงวันที่ 19
ต.ค.2561
5.1-7-11 แผนพัฒนา
คุณภาพ(Quality
Improvement plan)
ปีการศึกษา 2561
5.1-7-12 คู่มือทบทวน
และกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
2562(ฉบับที่ 4)

รายการหลักฐาน
5.3-1-1 คู่มือ ทบทวน และ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปี 2561
5.3-1-2 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
71/2561 ลงวันที่ 17 ธ.ค.
2561..และ คาสั่งที่
71/2561 ลงวันที่ 17 ธ.ค.
2561
5.3-1-3 รายงานการประชุม
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ผลการดาเนินงาน
คุณภาพการศึกษา (5.3-1-2) ควบคุมคุณภาพ โดยประชุมกาหนด
แนวทางการควบคุมคุณภาพโดยกาหนดองค์ประกอบตัวบ่งชี้คุณภาพ
และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ระดั บ หลั ก สู ต ร โดยก าหนดเป็ น 6
องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ (5. 3-1-3) นอกจากนี้มีการประชุมชี้แจง
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกากับประกันคุณภาพหลักสูตรและ
แนวทางในการดาเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 และแจกคู่มือประกันฯให้อาจารย์ทุกคน(5.3-1-4)
1.2 การก ากั บ ติ ด ตามโดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ร่วมกันวางแผนดาเนินการกากับติดตามตรวจสอบให้มี
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่กาหนด
และสรุปรายงานผล 2 ครั้ง และรายงานผลดาเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 2 ครั้ง โดยครั้ง
ที่ 1 เมื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอนครบรอบ 6 เดือนของปี
การศึกษา เพื่อติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร และติดตามการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการ
ตามตั ว บ่ งชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร และติ ด ตามการ
ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรครั้งที่ 2 เมื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ครบปีการศึกษา เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการดาเนินงานของปี
การศึกษา 2561 ตามผังกากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร
(5.3-1-5)
1.3 การประเมินและการพัฒนาคุณภาพโดย คณะกรรมการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประชุมจัดทาแผนการพัฒนา
คุ ณ ภาพตามผลการประเมิ น คุ ณ ภาพและข้ อ เสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย และสรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงานว่ามี
คุณภาพดีขึ้นหรือไม่อย่างไร เพื่อวางแผนการปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษา 2561
เมื่อสิ้นสุ ดการดาเนินการตามระบบกลไก พบว่า ได้มีการ
ดาเนินการกากับติดตามตามระบบกลไกที่ตั้งไว้ครบทุกขั้นตอนและ
ได้ มี ก ารทบทวนระบบและกลไก การก ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรปีการศึกษา 2561 พบว่ากระบวนการกากับติดตามยังไม่ มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 จึงปรับปรุงและ
พัฒ นา กลไก การก ากั บ การประกั นคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รโดย มี ก าร
แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรให้มีความชัดเจนและกากับการดาเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
(5.3-1-6)
2. มีคณะกรรมการ คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในก ากั บ ติ ด ตาม
กากับติดตามการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
ดาเนินงานให้เป็นไป การศึกษาระดับหลักสูตรปีละ 2 ครั้ง ตามที่กาหนดโดยครั้งที่ 1 เมื่อ
ตามระบบที่กาหนด ดาเนินการจัดการเรียนการสอนครบ 6 เดือนของปีการศึกษา และ
ในข้อ 1 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อดาเนินการครบหนึ่งปีการศึกษา (5.3-2-1) และส่งผล
รายงานผลการ
ดาเนินงานการกากับติดตามต่อ กรรมการกากับคุณภาพบัณฑิตและ

รายการหลักฐาน
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น วันที่ 30
มกราคม 2562
5.3-1-4 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561
5.3-1-5 ผังกากับติดตาม
การดาเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
5.3-1-6 คู่มือทบทวนและ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปี 2562 (ฉบับที่
4)



5.3-2-1 เอกสารรายงาน
ผลการดาเนินการกากับ
ติดตามการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
5.3-2-2 เอกสารคัดสาเนา
รายงานการประชุม

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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ผลการดาเนินงาน
ติดตามให้
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
กรรมการบริหาร
(5.3-2-2)
วิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา





3. มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ
ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ วิทยาลัยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 6 คน อาจารย์ประจาหลักสูตร 40 คน และจัดสรร
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเพื่อสนับ สนุนการดาเนินงานของหลักสูตร
ดังนี้ บรรณารักษ์ 1 คนพนักงานห้องสมุด 1 คน นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 1 คนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน เจ้าพนักงาน
คอมพิวเตอร์ 1 คน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 คน พนักงาน
ประจาห้องปฏิบัติการ 1 คน พนักงานประมวลผล 1 คน อาจารย์ที่
ปรึกษาดูแลนักศึกษาสัดส่วน 1 ต่อ 10 พร้อมจัดสรรงบประมาณ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 1,319,500 บาท งบประมาณพัฒนา
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น มีแผนการจัดซื้อโปรเจคเตอร์
ประจาห้องเรียน สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
ได้แก่ ไมค์ลอย ประจาห้องเรียนและ พัฒนาห้ องปฏิบัติการ พัฒนา
ห้องสมุด พัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตร จานวนเงิน 3,309,900 บาท (5.3-3-1) มีการจัดบริการรถ
รับส่งนักศึก ษาในการฝึ กปฏิบั ติงาน รวมทั้งการศึก ษาดูงานนอก
วิทยาลัยฯ
4. นาผลการ
วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย
ประเมินคุณภาพทุก คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสถาบันพระบรมราช
หลักสูตร เสนอ
ชนก (5.3-4-1) ในวันที่ 25-27 กันยายน พ.ศ. 2561 งานประกัน
คณะกรรมการ
คุณภาพการศึกษานาผลการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ
บริหารวิทยาลัยเพื่อ การศึกษาระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 (5.3-4-2) เสนอต่อ
พิจารณา
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา ผลการดาเนินงานและ ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับ ปรุงการดาเนินงานของหลักสูต ร
(5.3-4-3)

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
คณะกรรมการกากับ
คุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 6 ปี
การศึกษา 2561 ลงวันที่ 8
มีนาคม พ.ศ.2562 และ
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.
2562 ลงวันที่9 สิงหาคม
2562
และ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562
ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 9/2562 ลง
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.
2562
5.3-3-1 เอกสารคัดสาเนา
งบประมาณที่จัดสรรใน
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562

5.3-4-1 คาสั่งสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2557/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ปีการศึกษา
2560 ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ลงวันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
5.3-4-2 รายงานผลการ
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5.นาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
หลักสูตรและการ
ดาเนินงานของ
วิทยาลัยให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน

วิทยาลัยมีการนาผลการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามโครงการ/กิจกรรมดังนี้
(1).การพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล ประจาปีการศึกษา
2561
1.1.เตรียมพร้อมความรู้รวบยอดและการทดสอบความรู้รวบยอด
ชั้นปีที่ 4
1.2.เตรี ย มพร้ อ มความรู้ รวบยอดและการทดสอบทั กษะทาง
คลินิคชั้นปี ที่ 1-3
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ตามที่กาหนด

รายการหลักฐาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2560
5.3-4-3 เอกสารคัดสาเนา
รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
ลงวันที่ 19 ต.ค.2561
5.3-5-1 สรุปผลการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7
ปีการศึกษา 2561
5.3-5-2 สรุปผล
แผนพัฒนาคุณภาพ
(Quality Improvement
plan) ปีการศึกษา 2561

1). ร้อยละของบัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนใบใบประกอบวิชาชีพได้ใน
ครั้งแรกมากกว่า ร้อยละ70
เปรียบเทียบผลดาเนินงาน 2558-2560
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
ผ่านร้อยละ
57.14
88.28 75
ลาดับที่ของการสอบ 26
4
3
ในกลุ่ ม วิ ท ยาลั ย ใน
สังกัดของ สบช
2). นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้รับการเตรียมพร้อมความรู้รวบยอดและ
การทดสอบทักษะทางคลินิค ร้อยละ 100
(2)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น
การสอนในชุมชน และการปรับปรุงสาระที่ทันสมัย
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ด้าน
ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ ประจาปีการศึกษา 2561
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินงานครบ 3 กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่
กาหนด คือ
1) มีการเตรียมพร้อมให้อาจารย์ นักศึกษา และแหล่งฝึก ก่อ นเปิด
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

ใช้หลักสูตร
2) มคอ 3และมคอ.4 ได้รับการเตรียมและเสร็จก่อนเปิดเรียน และ
กากับส่ง มคอ 5 และมคอ.6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนภายใน 30
วัน ร้อยละ 100
3) แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ มีความพึงพอใจต่อการประสานแผนการฝึก
ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ในระดับมาก ร้อยละ
80 ขึ้นไป
4) มีการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการประเมินผลการ
จัด การเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีแ ละปฏิ บั ติ ความพึ งพอใจใน
ระดับมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5). มีรายวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จริงใน
ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จานวน 3 รายวิชา จาก 11 ราย
วิชาชีพที่เปิดสอน คิดเป็นร้อยละ 27.27
6). มี การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับ การวิจัย การบริ การ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7). การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอน
จานวน 54 รายวิชา
(3). โครงการสัมมนาหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2561
4.1 การประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาหลักสูตร 2555 ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ 2 กิจกรรม พบว่า บรรลุตามเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
1) มีการดาเนินการประเมินผลหลักสูตรพยาบาล
ศาตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่น 19 จานวน 108 คน พบว่า
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.36 ด้ านที่มากที่สุด คื อ สภาพแวดล้ อมเอื้อ ต่อการเรียนรู้ 4.68
และด้านที่น้อยที่สุดคือการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษา 4.02
2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาหลักสูตร ปีการศึกษา
2561 2 ครั้ง
ครั้ งที่ 1 วั นที่ 20 มิถุ นายน 2562 ณ โรงพยาบาลขอนแก่ น
แหล่งฝึกหลัก โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มผู้บริหาร
หั ว หน้ า ตึ ก และ Preceptor จ านวน 28 คน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์นิเทศ 8 คน รวม 36 คน
ครั้ ง ที่ 2 วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2562 โดยมี ผู้ เ ข้ า ประชุ ม
ประกอบด้วย อาจารย์พิเศษสอนทฤษฎี จานวน 5 คน ภาคปฏิบัติ
ระดั บ ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ จ านวน 9 คน ผู้ ส อนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 8 คน รวม 22 คน
พบว่าความพึงพอใจต่อหลักสูต รและการจัดการเรี ยนของผู้ใ ช้
บัณฑิตและอาจารย์ผู้สอน จานวน 58 คน มีความพึงพอใจ อยู่ระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 92.10 (4). การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ ความ
เป็นครูมืออาชีพ
ผลการดาเนินการ
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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ผลการดาเนินงาน
ผลของการดาเนินงาน พบว่า ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ที่กาหนด คือระดับอาจารย์ไม่ผา่ นเกณฑ์ระดับ 1 > ร้อยละ 20
เนื่องจากไม่สามารถประเมินระดับของอาจารย์ เนื่องจากพบปัญหา
การจัดทาผลงาน และเกณฑ์การประเมิน แต่มี ผลดาเนินการ คื อ
อาจารย์ทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาครูมอื
อาชีพ ในระดั บ มาก มากกว่า ร้อ ยละ 90 และวิ ทยาลัย มีคู่ มื อและ
เครื่องมือในการประเมินระดับของครูมืออาชีพ
(5). โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสู่ ก ารเป็ น บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มี
คุณภาพ มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน
กิ จ กรรมที่ 1) กิ จ กรรมจิ ต อาสาสร้ า งสุ ข ภาวะชุ ม ชนผ่ า นระบบ
ครอบครัวเสมือน
กิจกรรมที่ 2) กิจกรรมสนับสนุน การเผยแพร่ ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ ผ่านครอบครัวเสมือนในวันปีใหม่ วั นสาเร็จ
การศึ ก ษา วั น สงกรานต์ วั น ไหว้ ค รู (บู ร ณาการกั บ งานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม)
กิจกรรมที่ 4) บริการวิชาการ
กิ จ กรรมที่ 5) ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศพั ฒ นาสมรรถนะโดดเด่ น ด้ า นการ
พยาบาลชุมชนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 6) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 และด้านจิต
อาสา
กิจกรรมที่ 7) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กิจกรรมที่ 8) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมที่ 9) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาสากล
ผลการดาเนินการ
ดาเนินกิจกรรม 9 กิจกรรม พบว่า มี 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 7 ตัว ไม่บรรลุตัวบ่งชี้ที่ 7 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) ค่าเฉลี่ยของนักศึกษาทุกชั้นปี มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐาน
ระดับคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF 6 ด้าน) อยู่ในระดับดี เท่ากับ 4.35
(เกณฑ์ ≥ 4.00 )
2) ค่าเฉลี่ยนักศึกษาทุกชั้นปีมีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ (SAP: จิตบริการ การคิดวิเคราะห์ การและคานึงถึงสิทธิ
และความร่วมมือผู้ป่วย ) อยู่ระดับมาก เท่ากับ 4.41 (เกณฑ์ ≥ 4.00
)
3) ค่าเฉลี่ยนักศึกษาทุกชั้นปี มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาล
ชุมชน (SIM C) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.18 (เกณฑ์ ≥ 3.51)
4) ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปี มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสูงกว่า
ระดับ Beginner อย่างน้อย ร้อยละ95 (เกณฑ์ ≥ 95%)
ชั้นปีที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 93.58
ชั้นปีที่ 2 เท่ากับ ร้อยละ 95.00
ชั้นปีที่ 3 เท่ากับ ร้อยละ 93.50
ชั้นปีที่ 4 เท่ากับ ร้อยละ 97.22
5) ค่าเฉลี่ยของ.นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ด้าน

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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ผลการดาเนินงาน
การเรียนรู้และนวตกรรมและด้านชีวิต อาชีพและการดารงชีวิตอยู่ใน
ระดับดี เท่ากับ 4.34 (เกณฑ์ ≥ 3.51)
6) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษา
เบื้องต้นได้ในครั้งแรก อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 99.6 (เกณฑ์ ≥99)
7) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลประเมินสมรรถนะโดดเด่น
ด้านการพยาบาลชุมชน อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.32 ไม่ผ่านเกณฑ์
(เกณฑ์ ≥4.51)
8) ค่าเฉลี่ยค่านิยมร่วมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และ
วิทยาลัย ซื่อสัตย์ รับผิด ชอบ เอื้ออาทร อยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ
4.52 (เกณฑ์ ≥ 3.51)
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล
ผลการดาเนินการ
จานวนผู้เข้าอบรม 53 คน ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่ น 27 คน รพ.จิ ต ฯ 1 คน โรงพยาบาลชุ ม ชน 14 คน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 7 และศูนย์อนามัยที่ 7
1). ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ในคลินิกอยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80
2) ผู้ เ ข้ า อบรมมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อการเป็ น พยาบาลพี่ เ ลี้ ย งอยู่ ใ น
ระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80
3) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 (ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.60)

รายการหลักฐาน

(7)โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องสมุด
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้บรรลุ 4 ข้อ ดังนี้
1.ระดับความสาเร็จของการสรรหาหนังสือ ตารา วารสารวิชาชีพ
และระบบสืบค้นตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ ระดับ 5 คะแนน
2 ผลการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ
4
3 ระดับคะแนนผลการประเมินการจัดทรัพยากรการศึกษา ระดับ
5 คะแนน
4.สารสนเทศมีความพร้อมเป็นปัจจุบันอย่างน้อย 8 ระบบ
ไม่บรรลุ 1 ข้อ ดังนี้
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการก่อนการปฏิบัติ
จริงในสถานการณ์จาลอง ระดับ 5 คะแนน
6. มีผลการประเมิน วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในหลักสูตร 5.3-6-1 ผลการประเมิน
คุณภาพทุก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 คุณภาพองค์ประกอบที่ 1

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
หลักสูตรผ่าน
มีผลการประเมิน คุณภาพทุกหลักสูต รผ่านองค์ป ระกอบที่ 1 การ ระดับหลักสูตรปีการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1
กากับมาตรฐาน
2561
การกากับมาตรฐาน
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

ผลการประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ตาราง ป.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)
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องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับคณะ)
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับสถาบัน)
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับคณะ)
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับสถาบัน)
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ระดับคณะ)
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ระดับสถาบัน)
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับคณะและสถาบัน)
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2561 (ระดับสถาบัน)

ประเมินตนเอง
4.12
2.65
4.51
5
5
5
5
4.26
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.69
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

จานวน
ตัวบ่งชี้

I
1.2 2.65
3.58
1.3 4.51
2.2 5.00
-

1

5

2
3
4

3
1
1

5

2

-

รวม

12

3

ผลการประเมิน

4.05
ดี

P
1.4
1.5
2.1
3.1
4.1
5.1
5.3

คะแนน
เฉลี่ย

O

5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
7
5.00
ดีมาก

5.00

0.00 - 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ผลการประเมิน
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

1.1

4.12

4.26

การดาเนินงานระดับดี

2.3

5.00
-

5.00
5.00
5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4.69

การดาเนินงานระดับดีมาก

2
4.56
ดีมาก
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