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ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย 
 
 
1 ประวัติความเป็นมา   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัดกรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งโดยฯพณฯ พระบ าราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น
โรงเรียนแห่งที่ 3 ของประเทศ เปิดด าเนิน การครั้งแรกเม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2505  รวมระยะเวลาเปิด
ด าเนินการจนถึงปัจจุบัน  (พ.ศ. 2557) 52 ปี หลักสูตรที่ท าการเปิดสอนมีดังนี้ 

ปี พ .ศ.2505  ถึง  พ .ศ. 2509  คือ หลักสูตรผดุงครรภ์  รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3   
(เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน ) ใช้ระยะเวลาศึกษา  1  1/2  ปี  ด าเนินการสอน 4  รุ่น มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 166  คน   

 ปี พ.ศ.2508  ถึง  พ.ศ. 2527  เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปัจจุบัน ) ใช้ระยะเวลาศึกษา  1 1/2  ปี  ด าเนินการสอน  36  รุ่น  มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา  2,034    คน   

 ปี พ .ศ. 2526   ถึง  พ .ศ. 2531  เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย ) รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6 ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการ 7 รุ่นมีผู้ส าเร็จการศึกษา 423   คน   

 ปี พ.ศ. 2530  ถึง  พ .ศ. 2538  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(ระดับต้น ) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 764  คน    

 ปี พ .ศ. 2537  ถึง  พ .ศ. 2541  เปิดสอนหลักสูตรประกาศ นียบัตรพยาบาลศาสตร์  ระดับต้น        
รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6 ใช้ระยะเวลาศึกษา  2  ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
364  คน   

 ปี  พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547  วิทยาลัย  ได้ด าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏานในการผลิตพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 คน  ส าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2547 

 ปี พ .ศ. 2543 ถึง 2550 ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2  ปี มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจนถึงปจัจุบัน 7 รุ่น  รวม 434  คน 

 ปี พ.ศ. 2540  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี ) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี  ด าเนินการสอน  1  รุ่น คือรุ่นที่ 1 มีผู้ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรนี้  จ านวน 50 คน   

ปี พ.ศ. 2541  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบัน
สมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 2 จนถึงรุ่นที่ 6 มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 266 คน 

ปี พ .ศ. 2545 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ .ศ. 2545 ) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 1 รุ่น คือรุ่นที่ 7  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ จ านวน 56 คน 

ปี พ . ศ. 2546 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2546 ) รับ
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ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 8 จนถึงรุ่นที่ 12 มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 436 คน 

ปี พ . ศ. 2552 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2552 ) รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่นตั้งแต่รุ่นที่ 13 จนถึงรุ่นที่ 
15 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน 208 คน 

ปี พ .ศ. 2555 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2555 ) รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 16 จนถึงปัจจุบันยังไม่
มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ 

ปี พ .ศ. 2556 ด าเนินสอนตาม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2552) 
จ านวน 2 รุ่น คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 15 นักศึกษาชั้นที่ปีที่ 4 รุ่นที่ 14 และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2555) จ านวน 2 รุ่น คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 17 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
รุ่นที่ 16 

2  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง  
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
สังกัด : สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ที่ตั้ง : 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  หมายเลขโทรศัพท์ 043-423210 , 043-423211 
  โทรสาร 043 – 423212 
  เว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th 
  E-mail address :  bcnkk2001@yahoo.com 

3  ตราสัญลักษณ์  
 
 
 
 
 
 

     ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย   
 

 
 
 
 

สีประจ าวิทยาลัย     คือ สีเหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 

ธงประจ าวิทยาลัย   ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูปพระนามย่อ 
“ สว ”  

สัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัย   คือ  “สว.”   
มีตัวอักษร ส. เป็นสีแดง  
ตัวอักษร ว.  เป็นสีขาว มาจากค าว่า  สังวาลย์   ซึ่งได้รับพระราชทาน 
มาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ดอกคูน  ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น   
หมายถึง ความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

http://www.bcnkk.ac.th/
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4  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์    
อัตลักษณ์ของบัณฑิต  :  จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริ การที่เป็นมิตร มีความรัก 
ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความ คิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ประกอบด้วย จิตบริการ 
(Service mind : S)  การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
(Participation : P)  

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  :   ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชน  
 ผลิตและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข   หมายถึง การสร้างคน ทั้งในระบบการเรียนการสอน และ
การจัดอบรม  ประชุมวิชาการ แก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 

เน้นชุมชน    หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ  โดยมีความหมายและขอบเขตที่
กว้างขวางเกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพชุมชน (Community Health System)  

 
5  ปรัชญา ค่านิยม วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย 
ปรัชญา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้น
การผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้า นความรู้  ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มี
การศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง  และสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ  เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริม
การเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน  สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ค่านิยม/คุณธรรมจริยธรรมที่เน้น : ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอ้ืออาทร   

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็ นสถาบันการศึกษาชั้น น าในการผลิตบัณฑิตพยาบาล 
ที่มีสมรรถนะโดดเด่น ด้านการพยาบาลชุมชน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน เพ่ือสร้างเสริมสุข
ภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ  
1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากล มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน  
2) วิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมสุขภาพที่มุ่งเน้นการพยาบาลชุมชน  
3) บริการวิชาการ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืน   
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด ารงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย 

เป้าประสงค์ 
1) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย มีคุณภาพระดับสากล มีสมรรถนะด้านการพยาบาลชุมชน และ
เพียงพอต่อการรองรับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชนและประเทศ 
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2) ชุมชนมีองค์ความรู้ทางสุขภาพ และการพยาบาลชุมชนที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ และการพ่ึงพาตนเอง
สามารถน าความรู้มาสร้างประโยชน์ และคุณค่าต่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 
3) บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย มีคุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับความต้องกา รของ
ระบบสุขภาพชุมชน และประเทศ 
4) วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพแบบผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม เป็นที่พ่ึงของชุมชน 
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ และอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือรองรับความต้องการของระบบสุขภ าพชุมชน และสถานการณ์ทางสุขภาพ
ของประเทศ 
2) สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน 
3) การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางสาธารณสุขของชุมชนและประเทศ 
4) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ 
5) การพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากร งบประมาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ทิศทางและแนวทางการบริหารสถาบัน  

 1)  การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
 2)  การเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และความสุขในการท างานของอาจารย์และบุคลากร  
 3)  การบริหารการจัดการด้วยความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 4)  การบริหารจัดการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน ชุมชน และชุมชน 
 5)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถก้าวทันการแข่งขันใน  

 ระดับชาติและประเทศในประชาคมอาเซียน 
 6)  การพัฒนาหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับสถาบัน หน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง 

 ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 7)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การบริหาร และการปฏิบัติงาน 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถาบัน   
 1)  การผลิตบัณฑิต 
 1.1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะสากล 
 1.2  การพัฒนานักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตด้านการบริหารสุขภาพด้วยหัวใจ  
    ความเป็นมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา 
 1.3  การพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

 1.4  การเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่าย ชุมชน แหล่งฝึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 
  ภายในและต่างประเทศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 2)  การวิจัย 
 2.1  การพัฒนาระบบการวิจัยให้ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ 
 2.2  การพัฒนาระบบกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และสอดคล้องกับความ  
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    ต้องการของชุมชนและสังคม 
 2.3  การตีพิมพ์  เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ท้ัง 
    ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 3)  การบริการวิชาการแก่สังคม   
 3.1  การพัฒนาการบริการวิชาการท่ีมีคุภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  
 3.2  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในการบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ 
       ความรู้สู่ชุมชนและสังคม 
 3.3  การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ  
  นานาชาติ 
 3.4  การน าองค์ความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  
  สถาบัน ชุมชน และสังคม 
 4)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.1  การชี้น าและเป็นแบบอย่างแก่สังคมในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง 

 4.2  การปลูกจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็น 
  พลเมืองดีของประเทศ 

นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา  
1) ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัย โดยเน้นให้ฝ่าย ภาควิชา และงาน มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสร้างความพร้อมที่จะให้หน่วยงานภายในและภายนอกเข้าตรว จสอบเพื่อการประเมินและ
รับรองคุณภาพ 
2) ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นทีมขับเคลื่อนระบบและ
กลไกประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่วิทยาลัยแต่งตั้งข้ึนเป็นผู้ก ากับ ติ ดตาม ตลอดจนกระตุ้นและสนับสนุนให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพของวิทยาลัย 
3) ก าหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
4) ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอกได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
5) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วอย่างมีปร ะสิทธิภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย 
6) เสริมสร้างขวัญก าลังใจและสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้
คุณภาพไปสู่แนวปฏิบัติดี (Good Practice) และใช้กลไกการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
บูรณาการเข้ากับตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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6 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย 
1)  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
2)  มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตัดสินใจดี 
3)  มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
4)  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
5) เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6)  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามครรลองของสังคมไทย 
7)  ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
8)  มีความสามารถใช้ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคมได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้ภาษาสากลได้ 
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
9)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

 
7  จ านวนนักศึกษาและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 

ชั้นป ี จ านวน หลักสูตร 
1 107 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2 111 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
3 136 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
4 128 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

รวมทั้งหมด 482  
 
 

8 อาจารย์ 

คุณวุฒิ ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งหมด 
ปริญญาตรี 4 12 16 
ปริญญาโท 4 43 47 
ปริญญาเอก 4 2 2 

รวม 65 
ปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานไม่ครบ 3 ปี  จ านวน  5  คน 
รวมมีปริญญาตรีทั้งสิ้น   16   คน 
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สภาการพยาบาล    45 คน 
 

สัดส่วน 

ตรี  :  โท  :  เอก 
 0  :   43  :  2 
 0  :   95.55  :  4.44 

อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) = 1 : 5.95 
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ.    49 คน 
 

สัดส่วน 

ตรี  :  โท  :  เอก 
 0  :   47 :  2 
 0  :   95.91  :  4.08 

อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) = 1 : 5.47 
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  9  บุคลากรสายสนับสนุน 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 2 
พนักงานราชการ 3 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 
ลูกจ้างชั่วคราว       4 
ลูกจ้างเหมา 2 

รวม 27 
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รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  1) มีระบบบริหารงานที่สอดคล้อง

กับพันธกิจสถาบันการศึกษา 
วิทยาลัยมีระบบบริหารงานที่
สอดคล้องกับพันธกิจสถาบัน  
การศึกษาด้านการผลิต ด้านการ
จัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดย
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 
กลุ่มงาน (1-1-1, 1-1-2) 

1-1-1 เอกสารโครงสร้างการ
บริหารงานของวิทยาลัยตาม 
พันธกิจสถาบันการศึกษา 
1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งตาม
โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

  2) มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

วิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ปี 
2554-2558(1-2-1)  แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (1-2-2) 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
อาจารย์ บุคลากรทุกระดับ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานและ
ควบคุมก ากับการด าเนินงานให้เป็น 
ไปตามเปูาหมายขององค์กร โดยแผน
ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจาก
กรรมการบริหารวิทยาลัย ในการ
ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่  1 
/2556 วันที่ 11 ตุลาคม 2555 (1-2-
3) 

1-2-1 แผนกลยุทธ์ปี 2554-
2558 
1-2-2 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ2556 
1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่  1/2556 วันที่ 11 ตุลาคม 
2555 

  3) ผู้บริหารระดับรอง มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.
2556 ข้อ 19 และข้อ 21 และมี
ภาระงานสอนไม่เกิน 8 หน่วย
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา 

วิทยาลัยมีผู้บริหารในระดับรอง
ผู้อ านวยการ 4  กลุ่มท่ีมีคุณสมบัติ 
เฉพาะและประสบการณ์ตามเกณฑ์
ของสภาการพยาบาล และจ านวน 1 
คนที่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง พยาบาล
วิชาชีพช านาญการพิเศษ และมี
ประสบการณ์ด้านการสอนใน
สถานศึกษาด้านการพยาบาลมาแล้ว 
32 ปี (1-3-1) ผู้บริหารระดับรองฯ 

1-3-1 หลักฐานแสดง
คุณสมบัติเฉพาะของผู้บริหาร
ระดับรองผู้อ านวยการ 
1-3-2 เอกสารแสดงภาระงาน
สอนของผู้บริหารระดับรอง
ผู้อ านวยการ 
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทุกคนมีภาระงานสอนไม่เกิน 8 
หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 6.06 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/
ปีการศึกษา(1-3-2) 

  4) มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
อย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ 

วิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินปีงบประมาณ 2554-2558 ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย ในแต่ละ
พันธกิจ  และการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร (1-4-1) มีการจัดสรร
งบประมาณท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
การด าเนินงานของวิทยาลัย (1-4-2) 
โดยแผนได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยครั้งที่  1/2556 วันที่ 11 
ตุลาคม 2555 (1-4-3) โดยวิทยาลัยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน และภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินและงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบอย่างต่อเนื่อง (1-
4-4) 

1-4-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2554-2558 
1-4-2 รายงานการจัดสรร
งบประมาณและรายงานรายรับ-
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่  1/2556 วันที่ 11 ตุลาคม 
2555 
1-4-4  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
และภายนอก  

  5) มีการวิเคราะห์ ประเมินการใช้
งบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจ
และน าผลการประเมินไปใช้
วางแผนงบประมาณในปีต่อไป 

วิทยาลัยมีการวิเคราะห์ ประเมินและ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ครอบคลุมทุกพันธกิจในทุกไตรมาส
ของปีงบประมาณ (1-5-1) มีการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย (1-5-2) และคณะกรรมการ
บริหารได้น าผลการประเมินมาใช้ใน
การวางแผนปีงบประมาณ 2557 (1-
5-3)  

1-5-1 เอกสารการวิเคราะห์ และ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ
รายไตรมาสประจ าปีงบประมาณ 
2556 
1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่11/2556 วันที่ 9 กันยายน 
2556 
1-5-3 แผนการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานของงาน
การเงินด้านการใช้จ่ายเงิน และ
งบประมาณประจ าปี 2557  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  (เกณฑ์ส าคัญ) 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ/
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ
ในกรณีที่สภาการพยาบาลเคยให้
การรับรองแล้ว 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
ที่ไม่หมดอายุ (2-1-1) 

2-1-1 ส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง 

 

  2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
โททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์
สุขภาพ การบริหารการศึกษา หรือ
มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีคุณวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอกทางการ
พยาบาล (2-2-1) 

2-2-1 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
การศึกษา 

  3) มีประสบการณ์ด้านการสอนใน
สถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีประสบการณ์
ด้านการสอนในสถาบันการศึกษา
มาแล้ว 26 ปีโดยเริ่มปฎิบัติราชการที่
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามใน
ต าแหน่งวิทยาจารย์ วันที่ 1 เมษายน 
2530 (2-3-1) 

2-3-1 หลักฐานแสดง
ประสบการณ์ด้านการสอนใน
สถาบันการศึกษา 

  4) ด ารงต าแหน่งบริหารใน
สถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเคยด ารง
ต าแหน่งทางการบริหาร ในระดับ
หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา และ
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ที่วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม รวม 12 ปี 
(2-4-1) และปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2556 (2-4-2) 

2-4-1 เอกสารแสดงประสบการณ์
การท างานด้านการบริหาร ณ 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
2-4-2ส าเนาค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
711/2556 ลงวันที่ 6 มีนาคม 
2556 

  5) มีภาระงานสอนไม่เกิน 3 หน่วย
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีภาระงานสอน 
0.35 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปี
การศึกษา (2-5-1) 

2-5-1 รายงานสรุปภาระงานสอน
ของผู้บริหาร รองผู้อ านวยการ 
อาจารย์ประจ า และอาจารย์
พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ปี
การศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง  

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 

วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
โดยมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
แต่ละกลุ่ม คณาจารย์และบุคลากร
ร่วมเป็นคณะกรรมการ  
(3-1-1) 

3-1-1 ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีขอนแก่น ที่ 
7/2555  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 

  2) มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงที่ส าคัญขององค์กรและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบท
ของสถาบัน 

วิทยาลัยมีการวิเคราะห์ และระบุ
ความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กรและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
บริบทของสถาบัน โดยผู้รับผิดชอบ
และคณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย 
และตามบริบทวิทยาลัยพบความ
เสี่ยง 3 ด้าน (3-2-1 , 3-2-2) 

3-2-1 รายงานผลการวิเคราะห์
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2556 

3-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายใน 

  3) มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและมีการ
จัดท าแผนจัดการความเสี่ยงที่
ส าคัญขององค์กร 

วิทยาลัย มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงข องบริบท
วิทยาลัย 3 ด้าน ในข้อ 2 และมีการ
จัดท าแผนจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ
และมีความเสี่ยงสูง ขององค์กร
ปีงบประมาณ 2556  (3-3-1 ,3-3-2) 

3-3-1 เอกสารการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยง และแผน
จัดการความเสี่ยงที่ส าคัญของ
องค์กร 
3-3-2 แผนจัดการความเสี่ยงที่
ส าคัญ และมีความเสี่ยงสูง ของ
องค์กร  ปีงบประมาณ 2556 

  4) มีการด าเนินงาน ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินตามแผนและ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะหรือคณะกรรมการที่เทียบเท่า
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

มีการด าเนินงาน ติดตามประเมินผล
การด าเนินตามแผน (3-4-1, 3-4-2) 
และรายงานต่อกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาปีละ 1 ครั้ง                    
(3-4-3) 

3-4-1 เอกสารรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
3-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2  
3-4-3 รายงานประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 
9/2556  

  5) มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่
เทียบเท่าไปใช้ในการปรับแผนหรือ

มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ไปใช้ในการวางแผนและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ

3-5-1 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
3-5-2 รายงานการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต 

http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/7.4-1-1.pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/7.4-2-1(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/7.4-3-1(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/7.4-3-1(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/7.4-5-2(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/7.4-6-1(1).pdf
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 2557 ในด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่
การสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพฯ  และด้านการวิจัย ได้แก่
การตีพิมพ์การวิจัยและผลงาน
วิชาการ (3-5-1,3-5-2,3-5-3) 

3-5-3 รายงานการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านวิจัย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบสารสนเทศ (เกณฑ์ส าคัญ) 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจด้านการบริหาร 

วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจด้านการบริหาร 
จ านวน  7ระบบ ประกอบด้วย  1) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  2) 
ระบบ CHE QA Online  3) ระบบ
พัฒนาบุคลากร 4) ระบบบุคลากรใน
โปรแกรม OPEN TQF  5) ระบบ
บุคลากรสา รสนเทศ  6) ระบบการ
บริหารและการตัดสินใจ  7) ระบบ 
PIEIS   (4-1-1) 

4-1-1 เอกสารสรุปข้อมูลระบบ
สารสนเทศอิเล็กทอรนิกส์ ที่
ผู้บริหารใช้ในการบริหารองค์กร
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วพบ.ขอนแก่น 
(ด้านการบริหาร)  

  2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจด้านการเรียนการสอน 

วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเรียนการสอน จ านวน 3 
ระบบ ประกอบด้วย  1) ระบบ
ทะเบียนวัดและประเมินผล  2) 
ระบบ ห้องสมุด ULIBM 3) ระบบ 
OPEN TQF  (4-2-1) 

4-2-1 เอกสารสรุปข้อมูลระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่
ผู้บริหารใช้ในการบริหารองค์กร
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วพบ.ขอนแก่น 
(ด้านการเรียนการสอน) 

  3) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจด้านการวิจัย 

วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัย จ านวน  1 ระบบ  คือ 
ระบบงานวิจัยในโปรแกรม  OPENPI  
(4-3-1) 

4-3-1  เอกสารสรุปข้อมูลระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่
ผู้บริหารใช้ในการบริหารองค์กร
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วพบ.ขอนแก่น 
(ด้านการวิจัย) 
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  4) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจด้านการบริการ
วิชาการ 

วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริการ วิชาการ  จ านวน  1 
ระบบ  คือระบบงานบริการวิชาการ
ในโปรแกรม OPENPI (4-4-1)   

4-4-1  เอกสารสรุปข้อมูลระบบ
สารสนเทศอิเล็กทอรนิกส์ ที่
ผู้บริหารใช้ในการบริหารองค์กร
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วพบ.ขอนแก่น 
(ด้านบริการวิชาการ) 

  5) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้ านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  จ านวน 1 ระบบ คือ 
ระบบงานท านุฯ ในโปรแกรม 
OPENPI  (4-5-1) 

4-5-1 เอกสารสรุปข้อมูลระบบ
สารสนเทศอิเล็กทอรนิกส์ ที่
ผู้บริหารใช้ในการบริหารองค์กร
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วพบ.ขอนแก่น 
(ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านอาจารย์  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจ า 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการ
พยาบาลที่ไม่หมดอายุ 

วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ า ใน
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 45 คน 
อาจารย์ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่
ไม่หมดอายุ (5-1-1 , 5-1-2) 

5-1-1  เอกสารสรุปข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั้นหนึ่ง ของอาจารย์
พยาบาลประจ า วพบ.ขอนแก่น 
5-1-2 แฟูมส าเนาใบอนุญาตฯ 
และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
ของอาจารย์พยาบาลประจ า 
วพบ.ขอนแก่น 

  2) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับ
ปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์
หรือสาขาอ่ืน โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทและ

วิทยาลัยมี จ านวนอาจารย์พยาบาล
ประจ าที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โท แ ละปริญญาเอกสาขาพยาบาล
ศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
สาขาอ่ืน จ านวน 45  คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 (5-2-1) 

5-2-1 หลักฐานเอกสารแสดง
รายชื่อาจารย์พยาบาลประจ าที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลา และคุณวุฒิ
การศึกษา ของ วพบ.ขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาล
ศาสตร์ ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

  

  3) มีประสบการณ์ปฏิบัติการ
พยาบาลศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

วิทยาลัยมีอาจารย์พยาบาลประจ าใน
ปีการศึกษา 2556  จ านวน  45  คน
มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 
100 (5-3-1) 

5-3-1 เอกสารแสดงจ านวนปีที่
ส าเร็จการศึกษาและ
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ
พยาบาลของอาจารย์พยาบาล
ประจ า 

  4) มีประสบการณ์การสอนทางการ
พยาบาลทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติในสภาบันการศึกษา
พยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 
1 ปี กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การ
สอนทางการพยาบาลในสถาบัน 
การศึกษา ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล หรือหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้
และสภาการพยาบาลให้ความ
เห็นชอบ 

อาจารย์ประจ าทุกคนของวิทยาลัยมี
ประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษา
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 
ปี จ านวน  45 คน  (5-4-1) 

5-4-1 เอกสารแสดง
ประสบการณ์ การสอนทางการ
พยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษา 
ของอาจารย์พยาบาลในปี
การศึกษา 2556 

 

ตัวบ่งชี้วัดที่ 6 คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) ร้อยละของอาจารย์พยาบาล
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในทุก
สาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

ปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยมี
อาจารย์พยาบาลประจ า ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน  2 คน 
จากจ านวนอาจารย์ 49 คิดเป็นร้อย
ละ 4.44 (6-1-1) 

6-1-1 เอกสารแสดงรายชื่อพร้อม
ทั้งวุฒิการศึกษาของอาจารย์
พยาบาลประจ าทุกคน ปี
การศึกษา 2556  วพบ.ขอนแก่น 

  2) ร้อยละของอาจารย์พยาบาล
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาโทไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 

ปีการศึกษา 2556  มีอาจารย์
พยาบาลประจ าทั้งหมด  45 คน  มี
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจ านวน  
43 คนคิดเป็นร้อยละ 95.55 (6-2-1) 

6-2-1 เอกสารแสดงรายชื่อพร้อม
ทั้งวุฒิการศึกษาของอาจารย์
พยาบาลประจ าทุกคน ปี
การศึกษา 2556  วพบ.ขอนแก่น 
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ตัวบ่งชี้ที่วัด 7 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์ส าคัญ)   

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาล
ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าไม่เกิน 1:6 

ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ มี
อาจารย์ประจ า จ านวน 45 คน (7-1-
1) มีนักศึกษาที่เรียนเต็ มเวลาจ านวน 
482 คน (7-1-2) มีจ านวนรายวิชาที่
สอนโดยอาจารย์พยาบาลประจ าของ
วิทยาลัยจ านวน  30 วิชา และ 77 
หน่วยกิต จากจ านวนรายวิชาและ
หน่วยกิตท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 
2556 (7-1-3)  คิดอัตราส่วนอาจารย์
พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า เท่ากับ 1:5.95 (7-1-4) 

 

7-1-1  เอกสารแสดงจ านวน
รายชื่ออาจารย์พยาบาลประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 
2556 
7-1-2  เอกสารแสดงจ านวน
นักศึกษา ที่เรียนเต็มเวลาในปี
การศึกษา 2556 
7-1-3  เอกสารแสดงจ านวน
รายวิชา และจ านวนหน่วยกิตของ
จ านวนวิชาที่สอน โดยอาจารย์
พยาบาลประจ า และจ านวน
นักศึกษา ที่ลงทะเบียนในแต่ละ
รายวิชา 
7-1-4 เอกสารแสดงอัตราส่วน
อาจารย์พยาบาลประจ าต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  8   ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจ า 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  อาจารย์พยาบ าลประจ าทุกคนมี
ภาระงานสอนภายในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 หน่วย
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา 

อาจารย์พยาบาลประจ า ทุกคน ได้รับ
มอบหมายให้ท าการสอนในรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และ
ภาคปฏิบัติของรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร  ปร ะปีการศึกษา 2556 
และมี ภาระงาน สอน อยู่ระหว่าง 
6.80-10.00 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
การศึกษา (8-1-1 , 8-1-2)   

8-1-1  หลักฐานแสดงจ านวน   
อาจาย์พยาบาลประจ าทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556 

8-1-2  เอกสารแสดงจ านวน
ชั่วโมง การสอนภาคทฤษฎี ภาค
ทดลอง และภาคปฏิบัติ  
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ตัวบ่งชี้วัดที่ 9 การพัฒนาอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) อาจารย์พยาบาลใหม่ทุกคน
ได้รับการปฐมนิเทศและค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ 

วิทยาลัยก าหนดขั้นตอนและ
ผู้รับผิดชอบในการปฐมนิเทศ และ
เตรียมความพร้อมของอาจารย์
พยาบาลใหม่ (9-1-1) ในปีการศึกษา 
2556 มีพยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในวิทยาลัย
จ านวน 10 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ 
ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ 
จากผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ
ทุกกลุม่ และผู้ที่เก่ียวข้อง (9-1-2) 
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานทางด้านการ
พยาบาลในสาขาที่เก่ียวข้องตามแผน
ที่ก าหนด (9-1-3) 

9-1-1 เอกสารระบบกลไกการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
อาจารย์ใหม่ วพบ.ขอนแก่น 
9-1-2  เอกสารแสดงแผนการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
อาจารย์ใหม่ตามระบบที่ก าหนด 
เป็นรายบุคคล (แผน 3 ป)ี 
9-1-3 หลักฐานแสดงข้อมูลการ
อบรม ฝึกปฏิบัติงาน และประชุม
วิชาการของอาจารย์ใหม่ 

  2) อาจารย์พยาบาลประจ าที่
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือน ทุก
คนได้รับการพัฒนาทั้งในและนอก
สถาบันการศึกษาของตนเองในด้าน
วิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์
พยาบาลประจ า วิทยาลัยมีอาจารย์
พยาบาลประจ าที่ปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 9 เดือน จ านวน 45 คน 
อาจารย์ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา (9-2-1) 

9-2-1 เอกสารแสดงข้อมูลการ
อบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา 
ประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ทั้งในและต่างประเทศของ
อาจารย์แต่ละบุคคล ประจ าปี
การศึกษา 2556  

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การประเมินผลการสอนของอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีการประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ทุกคนโดยนักศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้บังคับบัญชา/
เพ่ือนอาจารย์ 

วิทยาลัยมีการประเมินผลการสอน
ของอาจารย์ทุกคนโดยนักศึกษาใน
ทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา 
(10-1-1) และมีการประเมินผลการ

10-1-1 เอกสารสรุปและผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาเป็นรายบุคคลทุกภาค
การศึกษา 
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

สอนภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติของ
อาจารย์ทุกคน โดยผู้รับผิดชอบ
รายวิชา/ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือน
อาจารย์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา (10-1-2) 

10-1-2 เอกสารสรุปและผลการ
ประเมินการสอนภาคทฤษฎี หรือ
ภาคปฏิบัติของอาจารย์ทุกคน 
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา/
ผู้บังคับบัญชา เป็นรายบุคคล 

  2) อาจารย์จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนอาจารย์
พยาบาลทั้งหมด มีผลการประเมิน
โดยนักศึกษาอยู่ในระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

อาจารย์ทุกคนมีผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษาอยู่ในระดับคะแนน
เฉลี่ย ตั้งแต่ 4.18 ถึง 4.86  โดยผ่าน
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 3.51 ร้อยละ 
100 (10-2-1) 

10-2-1 รายงานการประเมินผล
การสอนของอาจารย์ โดย
นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 

  3) อาจารย์จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนอาจารย์
พยาบาลทั้งหมด มีผลการประเมิน
โดยผู้รับผิดชองวิชา/
ผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนอาจารย์อยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนน 5.00 

อาจารย์ทุกคนมีผลการประเมินการ
สอนโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา/
หัวหน้าภาควิชา/เพ่ือนอาจารย์อยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.08 ถึง 
4.47 โดยผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3.51 ร้อย
ละ 100 (10-3-1) 

10-3-1 รายงานการประเมินผล
การสอนของอาจารย์ โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/หัวหน้า
ภาควิชา/เพ่ือนอาจารย์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

  4) ใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างชัดเจน 

หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ใน
ภาควิชา ได้ประชุมภาควิชาเพ่ือ
พิจารณาผลการประเมินและน าผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของอาจารย์ในทุกภาค
การศึกษาและตลอดปีการศึกษา 
(10-4-1) 

10-4-1 เอกสารแสดงการน าผล
การประเมินการสอนไปปรับปรุง
ไปพัฒนาการเรียนการสอนของ
อาจารย์ในระดับภาควิชา 

 

 
มาตรฐานที่ 3 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารหลักสูตร (เกณฑ์ส าคัญ) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) การใช้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานมี
การปรับปรุงอย่างน้อยทุก 5 ปี 

วิทยาลัยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และได้รับการรับรองจาก
สภาการพยาบาลและสกอ. จ านวน 1 
หลักสูตรคือหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2552 

11-1-1 เอกสารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง 2552) ที่สภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบ 
11-1-2 ส าเนาหนังสือรับรอง/
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ได้รับการรับรองจาก สกอ.และสภา
วิชาชีพ) (11-1-1 , 11-1-2) และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง 2555) ได้รับการ
รับรองจากสภาการพยาบาลวันที่ 11 
พฤษภาคม 2555 และได้รับการ
รับรองจาก สกอ. (11-1-3 , 11-1-4) 
 

อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2552 
จาก สกอ.และสภาการพยาบาล
ให้ความเห็นชอบ 
11-1-3 เอกสารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง 2555) ที่สภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบ 
11-1-4 ส าเนาหนังสือรับรอง/
อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555 
จาก สกอ.และสภาการพยาบาล
ให้ความเห็นชอบ 

  2) มีระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร 

วิทยาลัยได้ก าหนดโครงสร้างการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน (11-2-1) และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ได้แก่ การพัฒนาระบบ
และกลไกการเปิด ปรับปรุง และปิด
หลักสูตร  การควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินงานด้านการบริหารหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็น
ต้น (11-2-2) โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนดแผน ปฏิทิน 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร    
(11-2-3 , 11-2-4)  

11-2-1 เอกสารแสดงโครงสร้าง
การบริหารหลักสูตร และการจัด
กาเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการ 
วพบ.ขอนแก่น 
11-2-2 เอกสารค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
11-2-3 เอกสารแผนและปฏิทิน
การด าเนินงานด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนประจ าปีการศึกษา 2556 
11-2-4  เอกสารแสดงแนวทาง 
การปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วพบ.ขอนแก่น 

  3) มีแผนการจัดการศึกษาและ
แผนการฝึกภาคปฏิบัติทุกชั้นปี
ตลอดหลักสูตรและมีการ
ด าเนินการตามแผน 

วิทยาลัย มีแผนการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2556 ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ในเดือนธันวาคม 2555 
ก่อนเปิด ปีการศึกษา (11-3-1,11-3-
2,11-3-3) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

11-3-1 เอกสาร แผนการจัด
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2556  
11-3-2  รายงานการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2556 
11-3-3 หลักฐานแผนการจัด
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร่วมกันจัดท าแผนการจั ด
การศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ปีการศึกษา 2556 และได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการบริหาร
วิทยาลัยในเดือน มกราคม  2556 
ก่อนเปิดปีการศึกษา (11-3-4,11-3-
5,11-3-6,11-3-7) และวิทยาลัยมี
การด าเนินการบริหารหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนตามแผนที่
ก าหนดในทุกภาคการศึกษา(11-3-8) 

การศึกษาทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร 
11-3-4 แผนการจัดการศึกษา 
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
11-3-5 แผนการจั ดการศึกษา
รายวิชาปฏิบัติมี  Block 
Rotation ที่ระบุชื่อแหล่งฝึก 
จ านวนนักศึกษา ชื่อนักศึกษา 
และชื่ออาจารย์ที่สอนภาคปฏิบัติ
ประจ าในหอผู้ปุวย หรือชุมชน ใน
ปีการศึกษา 2556 
11-3-6 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
11-3-7 รายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา
ภาคทฤษฎี แล ะภาคปฏิบัติ และ
การด าเนินงานหลักสูตร (มคอ. 5 
, 6 และ 7) ปีการศึกษา 2556 
11-3-8  เอกสารแสดงผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ สกอ .
ก าหนด และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์  

  4) มีการเผยแพร่หลักสูตรและ
รายละเอียดรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้แก่
อาจารย์ที่เก่ียวข้องและนักศึกษา
ล่วงหน้าทุกรายวิชา 

วิทยาลัยมีการเผยแพร่หลักสูตรและ
รายละเอียดรายวิชาให้แก่อาจารย์
และนักศึกษา โดยในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ การประชุมสัมมนา
เตรียมความพร้อมของอาจารย์ก่อน
เปิดปีการศึกษา การประชุมสัมมนา
นักศักษา ในวันแรกของการเปิดปี
การศึกษา (11-4-1) โดยรายวิชา
ดังกล่าวได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง ตามผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา และ
การรับรองจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่อนเปิดปีการศึกษา (11-4-
2) นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบรายวิชา

11-4-1 เอกสารสรุปการเผยแพร่
หลักสูตร และรายละเอียดวิชา
ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
11-4-2 เอกสารสรุปผลการ
พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียด
รายวิชาภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) ปี
การศึกษา 2556 
11-4-3 เอกสารสรุปการปฐม 
นิเทศรายวิชาในประเด็น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ชี้แจงรายละเอียดรายวิชาในชั่วโมง
ปฐมนิเทศรายวิชา ในประเด็น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ตามวันเวลาที่ก าหนด (11-
4-3)  

ประจ าปีการศึกษา 2556 

  5) มีผลการประเมินตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานตามที่ก าหนดใน มคอ.2 
อยู่ในระดับดีทุกปี 

วิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ตามตัว
บ่งชี้ที่ก าหนดใน มคอ.2 พบว่า 
วิทยาลัยมีผลการด าเนินงานในระดับ
ดี บรรลุเปูาหมายตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ.
ก าหนด 12 ตัวบ่งชี้ จากจ านวน 12 
ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
บรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 13 ตัว
บ่งชี้ จากจ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น
ร้อยละ 100 (11-5-1) 

11-5-1 เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

วิทยาลัยประเมินความพึงพอใของ
นักศึกษาปีสุดท้ายประจ าการศึกษา 
2556 ต่อคุณภาพหลักสูตร โดยใช้
แบบสอบถาม ผลการประเมินฯ พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.46 จากคะแนนเต็ม 5 (12-1-1) 

12-1-1 รายงานประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย ต่อคุณภาพหลักสูตร 
ประจ าการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 13  แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ (เกณฑ์ส าคัญ) 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  มีแผนการสอนที่สมบูรณ์ทุกหน่วย
การเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่
น าไปใช้ในการเรียนการสอนในปี
การศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการรับรอง
สถาบันการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2556 เปิดสอนรายวิชา
ในหมวดวิชาชีพ จ านวน 31 รายวิชา 
เป็นรายวิชาภาคทฤษฏี 19 รายวิชา วิชา
ภาคปฏิบัติ 12 รายวิชา และทุกรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีแผนการ
สอนในทุกหน่วยการเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 100 (13-1-1) 

13-1-1  แฟูมรายวิชาหมวด
วิชาชีพ ภาคทฤษีและ
ภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2556 
(มคอ .3/4 และแผนการสอน
รายบท / แผนการสอน
ภาคปฏิบัติในคลินิก /แผนการ
นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน)  

 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีแผนงานและโครงการพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ทุกด้านตาม
เกณฑ์ สกอ. และตามเกณฑ์อัต
ลักษณ์ของสถาบัน โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาที่
เพียงพอทุกด้าน 

วิทยาลัยฯ มีแผนงานและโครงการ
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์  6 ด้าน และ
ตามอัต ลักษณ์ ของสถาบัน “จิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ” ที่ได้รับการ
รับรอง และการอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ จากกรรมการ  
บริหารวิทยาลัย (14-1-1 , 14-1-2 , 14-
1-3 , 14-1-4)  โดยมีการจัดท าแผนงาน
โครงการ ในการพัฒนานักศึกษา ใช้การมี
ส่วนร่วมของ นักศึกษา โดยการประชุม 
ชี้แจง อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะต่อ
แผนพัฒนานักศึกษา ที่ด าเนินการโดย
วิทยาลัย สโมสรนักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดผลการเรียนรู้และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร เช่น การประชุมชี้แจงและ

14-1-1 แ ผนการพัฒนา
นักศึกษาในแต่ละ ชั้นปี และ
ตลอดหลักสูตร  และแผนที่
แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และอัตลักษณ์บัณฑิต
จากหลั กสูตรสู่กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
14-1-2 แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2556 (ด้านการ
พัฒนานักศึกษา) 
14-1-3 แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2557 (ด้านการ
พัฒนานักศึกษา) 
14-1-4 คู่มือการด าเนินงาน
สโมสรนักศึกษาฝุายกิจการ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
14-1-5 เอกสารสรุปผลการ

http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-1-1(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-1-2(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-1-4(1).pdf
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

อภิปรายใน Moral area การประชุม
สโมสรนักศึกษา การประชุมร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่า (14-1-5)  

ประชุมการพัฒนาแผนการ
พัฒนานักศึกษา ด้วยกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ที่มุ่ งเน้นการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา สโมสร
นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า  
วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา 
2556 

  2) มีการพัฒนานักศึกษาตามแผน
โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการพัฒนานักศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการของฝุายกิจการ
นักศึกษา โดยนักศึกษามี ส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรม /โครงการภายใต้
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ใน
โครงการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ตาม TQF และอัตลักษณ์ของบัณฑิต : 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ
รับผิดชอบ และภาวะผู้น าโดยการ
สัมมนาและเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปี
การศึกษา 2556 (14-2-1) และมีส่วน
ร่วมในการประชุมฝุายกิจการนักศึกษา 
(14-2-2) 

14-2-1 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม 
TQF และอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต : การพัฒนาศักยภาพ
นักศึ กษาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความรับผิดชอบ และภาวะ
ผู้น าโดยการสัมมนาและ
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปี
การศึกษา 2556 
14-2-2 รายงานการประชุม
ฝุายกิจการนักศึกษา 
 

  3) มีองค์กรนักศึกษาและมีสถานที่
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มี สโมสร นักศึกษา และชมรม
ต่างๆ ที่มีการก าหนดโครงสร้างและ
หน้าที่ความรับผิดชอบไ ด้รับการแต่งตั้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้อ านวยการ
วิทยาลัย (14-3-1) สโมสรนักศึกษาและ
ชมรมจ านวน 5 ชมรม มีส่วนร่วมในการ
วางแผน และ ด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการต่างๆ ภายใต้แผนงานพัฒนา
นักศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามแผนที่ก าหนด  (14-3-2) 
วิทยาลัยมีสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาได้แก่ หอประชุม  1 หลัง 
ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องประชุมสโมสร
นักศึกษา 1 ห้อง ห้องชมรมต่างๆ 1 ห้อง
และลานพุ่มแก้ว เป็นต้น (14-3-3) 
 

14-3-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาและคณะกรรมการ
ชมรม ปีการศึกษา 2556 
14-3-2  เอกสารสรุปการ
ประชุมการพัฒนาแผนงาน
โครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และพัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิต ปีการศึกษา 
2556 
14-3-3 เอกสารแสดงภาพ
สถานที่ ที่ใช้พัฒนานักศึกษา 

http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-1.pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-2(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-4(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-4(1).pdf


24 
 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  4) นักศึกษาน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบ (PDCA) 

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะ  ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่ นักศึกษา และส่งเสริมให้
นักศึกษา น าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในกิจกรรมที่ด า เนินการ
โดยนักศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA)ใน
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การประชุม  
สัมมนา และเลื อกตั้งสโมสรนักศึกษา ปี
การศึกษา  2556 (14-4-1, 14-4-2) 
นักศึกษาด าเนินกิจกรรมตามวงจร
คุณภาพ   5 ประเภท  5 โครงการ /
กิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จ านวน 
1 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต : กิจกรรมสัปดาห์พัฒนาวิชาการ
และพัฒนา IT (14-4-3) 
2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริ มสุขภาพ 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต : กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และสันทนาการ "ก้านของเกมส์ 
ครั้งที่ 16" ประจ าปี 2556 (14-4-4) 
3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการสืบสานประเพณีการรับน้อง
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ (14-4-5) 
4) กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการสืบสานประเพณีการรับน้อง
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม
ชุมชนนิมนต์ยิ้ม และท าวัตรเย็น  
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
คือ โครงการสืบสานประเพณีการรับน้อง
ใหม่อย่างสร้างสรร ค์ ภายใต้กิจกรรม
บายศรีสู่ขวัญรับน้องเข้าครอบครัว  

14-4-1 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม 
TQF และอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต : การปฐมนิเทศ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้
ที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม กับการคิดอย่างเป็น
ระบบ ปีการศึกษา 2556  
14-4-2  โครงการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม 
TQF และอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต : การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความรับผิดชอบ และภาวะ
ผู้น าโดยการสัมมนาและ
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปี
การศึกษา 2556 
14-4-3 เอกสา รสรุปผลการ
ด าเนิน โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตและอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต : กิจกรรม
สัปดาห์พัฒนาวิชาการและ
พัฒนา IT 
14-4-4 เอกสารสรุปผลการ
ด าเนิน  โครงการพัฒนา
คุณลักษณะ บัณฑิตและอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต : กิจกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และสันทนาการ "ก้าน
ของเกมส์ ครั้งที่ 16" ประจ าปี 
2556 
14-4-5 เอก สารสรุปผลการ
ด าเนิน  โครงการสืบสาน
ประเพณีการรับน้องใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ 

http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-4(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-4(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-4(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-1.pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-2(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-3.pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-4(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-2-4(1).pdf
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  5) ผลความพึงพอใจต่อกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษาของ
นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกิจกรรม/โครงการอยู่ใน
ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

วิทยาลัยฯ ได้ประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ต่อ โครงการ /กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ที่ด าเนินการโดย
สถาบันการศึกษา สโมสร นักศึกษา  และ
ชมรมต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามและ
การสนทนากลุ่ม เพื่อสรุปและถอด
บทเรียนการด าเนิน  ผลการประเมินใน
ภาพรวมพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ฯ ในระดับมาก และ  มีความพึงพอใจฯ 
ต่อการพัฒนานักศึ กษา ในระดับดี 
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 (14-5-1)  

14-5-1 รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์
บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 
2556 

  6) มีการประเมินแผนงานพัฒนา
นักศึกษาและน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุง 

วิทยาลั ยฯ มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ของแผน การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (14-6-1)  และ
มีการน าผลการประเมิน รายงาน และ
เสนอต่อกรรมการบริหารวิทยาลัย  (14-
6-2) และ น าผล มาใช้ใน การพัฒนา
ปรับปรุง กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น การปรับกิจกรรมใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  การ
พัฒนากิจกรรมในโครงการพัฒนาอัต
ลักษณ์บั ณฑิต  การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมร่วมส าหรับ
นักศึกษา (14-6-3) 

14-6-1 เอกสารสรุปและ
ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาปี
การศึกษา 2556 
14-6-2 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
14-6-3 เอกสารการน าผลการ
ประเมินแผนงานพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
ไปพัฒนาปรับปรุงแผนงาน
พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2557 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 
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  1) มีระบบการดูแลและให้
ค าปรึกษาที่นักศึกษาสามารถขอ
ค าปรึกษา/ช่วยเหลือได้สะดวก
รวดเร็ว 

    วิทยาลัย มีการจัดบริการ ดูแลและให้
ค าปรึกษานักศึกษา ตามระบบการดูแล
และให้ค าปรึกษานักศึกษาของวิทยาลัย
ด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
แนะ แนวการ ด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 

15-1-1 เอกสารที่แสดงระบบ
การดูแลและการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา วพบ.ขอนแก่น 
15-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพระบบการให้การปรึกษา    

http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-1-3(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-1-3(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-1-3(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-1-3(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/3.2-1-3(1).pdf
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ระบบการให้ ค าปรึกษา ภายใต้ ระบบ
ครอบครัวเสมือน ที่มีอาจารย์เป็นผู้ดูแล
และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในความ
รับผิดชอบในครอบครัวเสมื อนแต่ละ
ครอบครัวอัตราส่วน เฉลี่ยเท่ากับ  1 ต่อ 
10 (15-1-1, 15-1-2, 15-1-3)  มีระบบ
การดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา ตาม
ประเด็น /ปัญหาความต้องการของ
นักศึกษาที่ขอค าปรึกษา ได้สะดวกรวดเร็ว  
(15-1-4,15-1-5)   

 

ประชาสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วม รับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อ
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
สู่จิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์  ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือน ปีการศึกษา 
2556 
15-1-3 เอกสารแสดงตาราง
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ในระบบครอบครัวเสมือน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
15-1-4  คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา  
15-1-5 สรุปผลการประเมิน
ความคิดเห็นของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องต่อการ
ให้บริการปรึกษาและแนะแนว 

  2) มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน วิทยาลัยก าหนดให้มีง านสวัสดิการ
นักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะแนว 
ทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ใน
โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัย (15-2-1)มี
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  ดูแลและให้
ค าปรึกษานักศึกษา (15-2-2)มีห้องแนะ
แนวและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่
สามารถให้ค าปรึกษาอย่างเป็นส่วนตัวและ
เอ้ือต่อกา รรักษาความลับของนักศึกษา
จ านวน 2  ห้อง (15-2-3) มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา ใน
ชั่วโมง Moral area ในระบบครอบครัว
เสมือน   (15-2-4) มีการจัดอาจารย์ที่
ปรึกษาปฎิบัติงานในห้องแนะแนวและให้
ค าปรึกษาเพ่ือให้เอ้ือต่อการให้ค าปรึกษา
ตามความต้องการขอค าปรึก ษาและ
ช่วยเหลือของนักศึกษา ( 15-2-5) มี
อาจารย์เวร ดูแลเรื่องความปลอดภัยและ
ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือ แก่นักศึกษา
ตามความต้องการ  (15-2-6) อาจารย์ที่
ปรึกษาท าหน้าที่ตามบทบาทท่ีก าหนด

15-2-1 แผนผังโครงสร้าง
องค์กร 
15-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากร
ในการปฎิบัติงานตาม
โครงสร้างองค์กร  
15-2-3 หลักฐานแสดงภาพ
ห้องให้ค าปรึกษา 
15-2-4 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ที่ปรึกษาในระบบครอบครัว
เสมือน ปีการศึกษา 2556 
15-2-5  ตารางการปฎิบัติงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาในหน่วย
แนะแนวและให้ค าปรึกษาปี
การศึกษา 2556 
15-2-6 ตารางการปฎิบัติงาน
ของอาจารย์เวรในปีการศึกษา 
2556 
15-2-7 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
15-2-8 เอกสารส าเนา
โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
ฟ้ืนฟูความรู้และทักษะในการ
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

(15-2-7)อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
ฟ้ืนฟูความรู้และทักษะในการให้ค าปรึกษา
จ านวน 1 ครั้ง/ปี(15-1-8)   

ให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 
2556 

  3) มีแนวปฎิบัติการรักษาความลับ
ข้อมูลนักศึกษา 

วิทยาลัยก าหนดแนวปฎิบัติในการจัดเก็บ
แฟูมข้อมูลรายงานการให้ค าปรึกษาใน
ระบบครอบครัวเสมือนและการให้
ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อรักษา
ความลับและข้อมูลของนักศึกษา (15-3-1) 

15-3-1 เอกสารแสดงแนว
ปฎิบัติการรักษาความลับ
นักศึกษา  วพบ.ขอนแก่น 

  4)  มีการรายงานความก้าวหน้าผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาและการ
พัฒนานักศึกษาตามประเด็น/
ปัญหาความต้องการนักศึกษา ( ถ้า
นักศึกษามีปัญหา ) ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาทุกภาคการศึกษา 

วิทยาลัยมีการรายงานติดตามความ 
ก้าวหน้า ด้านผลการเรียนของนักศึกษาแก่
อาจารย์ที่ปรึกษาในทุกภาคการศึกษาและ
ตลอดปีการศึกษา (15-4-1) มีการติดตาม
ผลการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมด้าน
การพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในทุกภาคการศึกษาและตลอดปี
การศึกษา (15-4-2) และผู้รับผิดชอบงาน
แนะแนวและให้ค าปรึกษา  มีการรายงาน
ข้อมูลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตาม
ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษา นักศึกษา
ตามประเด็น/ปัญหาความต้องการของ
นักศึกษาที่ขอค าปรึกษาได้สะดวกรวดเร็ว
ต่อผู้บริหารในทุกภาคการศึกษาและตลอด
ปีการศึกษา (15-4-3, 15-4-4) 

15-4-1 หลักฐานแสดงการ
รายงานความก้าวหน้าผลการ
เรียนของนักศึกษาแก่อาจารย์
ทีป่รึกษา 
15-4-2 หลักฐานแสดงข้อมูล
การเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมด้านการพัฒนา
นักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
15-4-3 แฟูมรายงานข้อมูล
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ตามระบบการดูแลและให้
ค าปรึกษานักศึกษาตาม
ประเด็น/ปัญหาความต้องการ
ของนักศึกษาที่ขอค าปรึกษา
ได้สะดวกรวดเร็ว ปีการศึกษา 
2556 
15-4-4 เอกสารสรุปการให้
ค าปรึกษาและแนะแนว
นักศึกษาในทุกภาคการศึกษา
และตลอดปีการศึกษา 

  5) มีระบบรับเรื่องอุทธรณ์และ
ร้องเรียนจากนักศึกษา 

 

 

วิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
ระเบียบประกาศหรือเอกสารที่แสดง
ระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ
นักศึกษาเพ่ือเสนอการรับรองจากคณะ
กรรมการบริหารของวิทยาลัย  
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มาตรฐานที่ 5 ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 16 แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานหลักที่
ให้บริการพยาบาลครอบคลุมทุก
สาขาและได้รับการรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานระดับชาติ 

มีแหล่งฝึกภาคปฏิบัติหลักท่ีให้บริการ
พยาบาลครอบคลุมทุกสาขา คือ 
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวช
ราชนครินทร์ เป็นต้น (16-1-1,16-1-2) 

16-1-1แฟูมข้อมูลแหล่งฝึก
ปฏิบัติทางการพยาบาล 
16-1-2 เอกสารการได้รับการ
รับรองคุณภาพของแหล่งฝึก
ปฏิบัติ 

  2) มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิและมีการจัดการฝึก
ปฏิบัติร่วมกับแหล่งฝึก 

มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานครอบคลุมทุกระดับ
ทั้งระดับปฐมภูมิ เช่น รพสต.(16-2-1, 16-
2-2) 

16-2-1 รายชื่อแหล่งฝึก
ปฏิบัติ  ปีการศึกษา 2556 
16-2-2 รายงานประสาน
แหล่งฝึก ปีการศึกษา 2556 

  3) แหล่งฝึกปฏิบัติมีจ านวน
ผู้ใช้บริการเพียงพอส าหรับการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และมีแผนการ
จัดการส าหรับแหล่งฝึกปฏิบัติที่ใช้
ร่วมกันหลายสถาบัน 

แหล่งฝึกปฏิบัติทุกรายวิชามีจ านวน
ผู้ใช้บริการเพยีงพอส าหรับนักศึกษาทุก
รายวิชาและมีแผนการจัดการส าหรับ
แหล่งฝึกปฏิบัติโรงพยาบาลขอนแก่น  
(16-3-1,16-3-2,16-3-3) 

16-3-1 แฟูมข้อมูลรายชื่อ
แหล่งฝึกและจ านวนเตียงและ
จ านวนผู้ใช้บริการต่อเดือน 
16-3-2 มคอ.6 ปีการศึกษา 
2556  
16-3-3 รายงานการประชุม
ประสานแหล่งฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับสถาบันการศึกษา
พยาบาลในจังหวัดขอนแก่น 
ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 

  4) แหล่งฝึกปฏิบัติและ
สถาบันการศึกษา มีระบบการ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน 

มีระบบความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาที่
ฝึกปฏิบัติงานและมีระบบการจัดการความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับนักศึกษาในการฝึก
ปฏิบัติงาน  โดยมีการปฐมนิเทศและ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติร่วมกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติและจัดให้มีอาจารย์พยาบาลต่อ
นักศึกษาเป็น 1:8 ทุกรายวิชาปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล (16-4-1,16-4-2) 

16-4-1 ตารางเวรอาจารย์
ประจ าหอพัก 
16-4-2 แนวทางปฏิบัติในการ
จัดการความเสี่ยงของการฝึก
ปฏิบัติงานและปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนกับนักศึกษา 

  5) มีการประเมินการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติและแหล่งฝึก
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างสถาบัน 
การศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติทุก
รายวิชาภาคปฏิบัติและน าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติร่วมกับรายวิชา สถาบัน 
การศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติทุกรายวิชา
และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัด
สัมมนาทุกรายวิชาชีพ (16-5-1, 16-5-2, 
16-5-3) 

16-5-1รายงานประเมินการ
ฝึกปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา 
2556  
16-5-2 มคอ.6 ปีการศึกษา 
2556 ทุกรายวิชาปฏิบัติการ 
16-5-3 มคอ.4 ปีการศึกษา 
2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 17 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
(เกณฑ์ส าคัญ) 

ผลการด าเนินงาน 

  มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) อัตราส่วนจ านวนอาจารย์
พยาบาลประจ าหรืออาจารย์
พยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติต่อ
นักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชา
ของภาคปฏิบัติไม่เกิน 1 : 8 ในทุก
รายวิชา  

อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลต่อนักศึกษาใน
การสอนรายวิชาภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาลอยู่ระหว่าง 1:5 ถึง 1:8 (17-1-1) 

17-1-1 เอกสารสรุป
อัตราส่วนอาจารย์พยาบาล 
และพยาบาลผู้สอน
ภาคปฏิบัติ ต่อนักศึกษาใน
การสอนแต่ละรายวิชา
ภาคปฏิบัติทางการพยาบาล
ประจ าปีการศึกษา 2556 

  2) อาจารย์พิเศษสอนภาคพิเศษ
สอนภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) ไม่มากกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์
พยาบาลประจ าในแต่ละรายวิชา 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่ออาจารย์
พิเศษภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา ไม่เกิน 
3:1 โดยวิทยาลัยฯ จัดให้อาจารย์ประจ า
นิเทศนักศึกษาเต็มเวลาทุกรายวิชา  
(17-2-1) 

17-2-1 เอกสารสรุป
อัตราส่วนอาจารย์ พยาบาล 
และพยาบาลผู้สอน
ภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาในการ
สอนแต่ละรายวิชาภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาลประจ าปี
การศึกษา 2556 

 

 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ผ่านครั้งแรก (เกณฑ์ส าคัญ) 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ผ่านในครั้งแรก ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาแต่ละปี นับจากปีสุดท้าย
ที่ได้รับการรับรองสถาบันย้อนหลัง 
3 ปี ร้อยละ 100  

ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรกของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละปี นับจากปี
การศึกษา 2555 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ได้รับ
การรับรองจากสถาบันย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2554 ผลการสอบ= 55%   
ปีการศึกษา 2555 ผลการสอบ= 84.81% 
ปีการศึกษา 2556 ผลการสอบ= 65.61% 
(18-1-1) 

18-1-1 รายงานผลการสอบ
ความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จากสภาการพยาบาลประจ าปี 
2555, 2556, 2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 19 ผลการประเมินการเรียนรู้ตามาตรฐาน 6 ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตครบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน 

ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิตครบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
6 ด้านของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย =      
(19-1-1) 

19-1-1  รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี   สาขาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 
2555 

 

 
  
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ร้อยละของส าเร็จการศึกษาเทียบ
จากจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนปี 1 หลังการสิ้นสุดวันเพิ่ม
หรือถอนรายวิชาตามระเบียบของ
สถาบันการศึกษาของรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษาร้อยละ 95 

จ านวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมดในรุ่นเดียวกัน 
128 คน จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาที่ก าหนด 128 คน ร้อยละ
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลา
ที่ก าหนด ร้อยละ 100 (20-1-1) 

20-1-1 รายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 21 การประเมินคุณภาพในของสถาบันการศึกษา (เกณฑ์ส าคัญ) 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
คะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน   
ตามเกณฑ์สกอ. 3 ปีการศึกษาล่าสุดมีดังนี ้
1) ปีการศึกษา 2555  = 4.01  คะแนน 
2) ปีการศึกษา 2554  = 4.65  คะแนน 
3) ปีการศึกษา 2553  = 3.77  คะแนน 
(21-1-1, 21-1-2, 21-1-3) 

                  =   4.143 x  10      
                            5       
 คะแนนที่ได้    =  8.29  คะแนน 

21-1-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน      
ปีการศึกษา 2555   
21-1-2 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน      
ปีการศึกษา 2554   
21-1-3 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน      
ปีการศึกษา 2553   
 

  2) มีการน าผลการประเมินไป
พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน
ของสถาบันอย่างชัดเจน 

  วิทยาลัย มีการน าผลการประเมินไป
พัฒนา /ปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถาบัน โดยจัดท าพัฒนาคุณภาพเสนอต่อ 
สถาบันพระบรมราชชนก (21-2-1) และ
จัดท าพัฒนาคุณภาพเสนอต่อ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(21-2-2)  ส่งผล ให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ทุก
ตัวบ่งชี้ (21-2-3)   

 21-2-1  แผนพัฒนาคุณภาพ 
วพบ.ขอนแก่น ปี 2556   
เสนอต่อสถาบันพระบรมราช
ชนก 
21-2-2  แผนพัฒนาคุณภาพ 
วพบ.ขอนแก่น ปี 2556   
เสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
21-2-3 สรุปผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกล-ยุทธ์ 

 

 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่ออาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด (เกณฑ์ส าคัญ)  

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
โดยอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ อย่าง
น้อยร้อยละ 20 ของจ านวน
อาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 

ในปี 2554 – 2556 วิทยาลัยมีผลงานวิจัย 
ตีพิมพ์เผยแพร่รวมทั้งสิ้นจ านวน 57 เรื่อง 
คิดผลรวมถ่วงน้ าหนักของบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ปีย้อนหลัง = 34.75 ต่อ
จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 3 
ปีย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 21.26         

22-1-1 รายชื่ออาจารย์
พยาบาลประจ าทั้งหมด
ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2554-2556  
22-1-2 ตารางสรุปรายการ
วารสาร/รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ได้คะแนนเต็ม 15 คะแนน รายละเอียดมี
ดังนี้  

1. 1) ปี 2554 วิทยาลัยฯมีอาจารย์ประจ า 
จ านวน 61.5 คน มีผลงานตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(proceeding)  1  เรื่อง การ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ(proceeding) 0 
เรื่อง การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ  2 เรื่องและการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  1 เรื่อง  
2) ปี 2555 วิทยาลัยฯมีอาจารย์ประจ า 
จ านวน 53 คน มีผลงานตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding) 4  เรื่อง การตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ(proceeding) 4 เรื่อง 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
13 เรื่องและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  2 เรื่อง 
3) ปี 2556 วิทยาลัยฯมีอาจารย์ประจ า 
จ านวน 49 คน มีผลงานตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding) 11  เรื่อง การตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceeding) 2 เรื่อง 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
13เรื่องและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  4 เรื่อง (22-1-1,22-1-
2,22-1-3) 

งานวิจัยระหว่างปี 2554-
2556 
22-1-3 ส าเนางานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสาร/รายงาน
สืบเนื่องฯ ระหว่างปี 2554-
2556  
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ตัวบ่งชี้ที่ 23 ผลงานวิชาการ (เกณฑ์ส าคัญ)    
ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  จ านวนผลงานวิชาการในลักษณะ
ต ารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ า
ทั้งหมด เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

ในปี 2554 – 2556 วิทยาลัยฯมีผลงาน
วิชาการรวมทั้งสิ้นจ านวน  2  เรื่อง คิด
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ปีย้อนหลัง เท่ากับ 2.00 
ต่อจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 
3 ปีย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 1.22  ได้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน รายละเอียด ดังนี้  

1. 1) ปี 2554 วิทยาลัยฯมีอาจารย์ประจ า  
จ านวน 61.5 คน มหีนังสือที่มีคุณภาพ 
สูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 1  เรื่อง  

2) ปี 2555 วิทยาลัยฯมีอาจารย์ประจ า 
จ านวน 53 คน มีต าราที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 1  เรื่อง 
3) ปี 2556 วิทยาลัยไม่มีผลงานวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ (23-1-1,23-1-2,23-1-3) 

23-1-1 รายชื่ออาจารย์
พยาบาลประจ าทั้งหมด
ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2554-2556  
23-1-2 ตารางสรุปผลงาน
วิชาการระหว่างปี 2554-
2556 
23-1-3 ส าเนาผลงานวิชาการ 
ระหว่างปี 2554-2556 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 24 การบริการวิชาการ  

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีแผนบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพหรือที่เก่ียวข้อง
สถาบันการศึกษา และมี
งบประมาณท่ีสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 

   ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยก าหนด
แผนและด าเนินการบริการวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาจ านวน 6 
โครงการ  โดยในแต่ละโครงการวิทยาลัย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
(24-1-1) ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา
ข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพท่ี 7  2) 
โครงการประชุมวิชาการประจ าปีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ

24-1-1 เอกสารแสดง
แผนการบริการวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและ
เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ศิษย์เก่า เรื่อง พลังส าคัญการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
3) โครงการบริการวิชาการตามนโยบาย
การขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่จังหวัด
ขอนแก่นสุขภาพดี 4) โครงการพัฒนา
ระบบบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ: 
พัฒนาหลักสูตรอบรมการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลและดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 5) โครงการ การ
พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ: การพัฒนาหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์
(หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน) 6) 
โครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ: โครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหาการดื่มสุราโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

  2) มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ (โครงการของสถาบันที่
ปรากฏในแผน) 

มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบจ านวน 1 
โครงการ (24-2-1) 

24-2-1 เอกสารโครงการและ
รายงานการน าผลการบริการ
วิชาการมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

  3) มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 

มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัยอย่างเป็นระบบจ านวน 1 
โครงการ คือโครงการพัฒนาระบบบริการ
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ: โครงการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุราโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
(24-3-1) 

24-3-1 เอกสารโครงการและ
รายงานการน าผลมีการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัยอย่างเป็นระบบ 

  4) มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
หรือพัฒนากิจกรรม/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการและผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการ และ
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการในปีการศึกษา 2557 
(24-4-1) 

24-4-1 เอกสารการสรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
แผนบริการวิชาการโครงการ
และกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการในภาพรวมและการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุง
ในแผนการพัฒนากิจกรรม/
โครงการ 
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  5) ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

วิทยาลัยก าหนดเปูาหมายและตัวบ่งชี้เพ่ือ
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ทุกตัวบ่งชี้ (24-5-1) 

24-5-1 เอกสารการสรุปและ
ประเมินผลความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนการ
บริการวิชาการปี 2556  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 25 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย  

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีแผนและโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิ
ปัญญาไทย 

วิทยาลัยมีแผน โครงการและกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2556 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 3 โครงการ และ 6 
กิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี
ท้องถิ่นท่ีมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม โครงการบูรณาการท านุ
บ ารุง ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริม
สุขภาพและปูองกันการเจ็บปุวย (25-1-1)  

25-1-1 เอกสารแสดงแผน
และโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและหรือภูมิ
ปัญญาไทย  

  2) มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
จ านวน 1 รายวิชา คือ โครงการบูรณา
การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันการเจ็บปุวย
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ( 25-2-1) 

25-2-1เอกสารโครงการ
บูรณาการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
และปูองกันการเจ็บปุวยและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา     

  3) มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ 

มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยมาใช้ใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างเสริม
สุขภาพอย่างเป็นระบบจ านวน 1 กิจกรรม 
คือ โครงการบูรณาการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

25-3-1 เอกสารโครงการ/
กิจกรรมโครงการบูรณาการ
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การสร้างเสริมสุขภาพและ
ปูองกันการเจ็บปุวยและ
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สอนรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
และปูองกันการเจ็บปุวยและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา (25-3-1) 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  4) มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
หรือพัฒนากิจกรรม/โครงการ 

ผู้รับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนโครงการและกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2556  
และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการในปีการศึกษา 2557 
(25-4-1) 

25-4-1เอกสารการสรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
แผนโครงการและกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในภาพรวมและการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงใน
แผนการพัฒนากิจกรรม/
โครงการ 

  5) ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

วิทยาลัยฯก าหนดเปูาหมายและตัวบ่งชี้
เพ่ือประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนโครงการและกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2556  
จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ บรรลุผลจ านวน 10 
ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ100 (25-5-1) 

25-5-1เอกสารการสรุปและ
ประเมินผลความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผน
โครงการและกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

 
 

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดหาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 26 บุคลากรสายสนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีการก าหนดลักษณะงาน/
ขอบเขตงานทุกต าแหน่ง 

วิทยาลัยก าหนดลักษณะงานขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในทุกต าแหน่งเป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น อาจารย์พยาบาล
ประจ า อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ       
นักจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงิน 
บรรณารักษ์ พนักงานคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(26-1-1) 

26-1-1  เอกสารระบุหน้าที่
ลักษณะงานและขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบทุก
ต าแหน่งของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีขอนแก่น 
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  2) มีแผนอัตราก าลังและมีระบบ
สารหาและปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

มีแผนยุทธศาสตร์บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปี 2554-2558  ทั้งสาย
งานอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
ครอบคลุมแผนอัตราก าลัง การสรรหา 
การปฐมนิเทศ การพัฒนาและการธ ารง
รักษาบุคลากร (26-2-1)และมีการก าหนด
ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการสรรหาและ 
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ตามระเบียบและ
แนวทางท่ีก าหนด (26-2-2)  ปีการศึกษา 
2556 วิทยาลัยมีการสรรหาอาจารย์เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านการผลิตบัณฑิต จ านวน 4 
คน (26-2-3) และด าเนินการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ท่ีมีประสบการณ์การท างาน
ไม่ถึง 3 ปี ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการ จ านวน 9 คน (26-2-4) 

26-2-1 แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปี 2554-
2558 
26-2-2  เอกสารแสดงระบบ
และกลไกการสรรหา การ 
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การ
พัฒนาและการธ ารงรักษา
บุคลากรวิทยาลัยฯ 
26-2-3 เอกสารสรุปและ
ประเมินผลการสรรหา
อาจารย์ปีการศึกษา 2556 
26-2-4 เอกสารสรุปการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ท่ีมี
ประสบการณ์การท างานไม่ถึง 
3 ปี ในต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการ 

  3) มีระบบการธ ารงรักษาบุคลากร
อย่างชัดเจนและมีการพัฒนา
บุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 10 ชม./คน/ปี 

วิทยาลัยมีการก าหนดนโยบาย แผนและ
งบประมาณการพัฒนาบุคลากรในระดับ
สถาบันและรายบุคคลที่ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย(26-3-
1) ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์และ
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการวิชาชีพและความ
เชี่ยวชาญในต าแหน่งงานที่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 10 ชม./คน/ปี 
(26-3-2) และด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน
ระบบธ ารงรักษาบุคลากรอย่างเป็น
รูปธรรม  ดังนี้  สวัสดิการสร้างเสริม
สุขภาพและตรวจสุขภาพประจ าปี  
สวัสดิการการเจ็บปุวยของบุคลากรและ
และญาติ สวัสดิการสนับสนุนอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  สวัสดิการเครื่องแต่งกาย  
ประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรที่มีผล
การปฎิบัติงานดีเด่น  กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมของผู้เกษียณราชการ  งาน
เลี้ยงต้อนรับและอ าลาบุคลากร (26-3-3, 
26-3-4) 

26-3-1 เอกสารแสดงนโยบาย
และแผนการพัฒนาบุคลากร
ในระดับสถาบันและ
รายบุคคลปีการศึกษา 2556 
26-3-2  เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนปี
การศึกษา  2556   
26-3-3 เอกสารสรุปการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมการ
ธ ารงรักษาบุคลากร 
26-3-4 เอกสารแสดงแนว
ทางการให้สวัสดิการการสร้าง
เสริมสุขภาพและการสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
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  4) มีการประเมินบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

วิทยาลัยมีการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ  2  ครั้ง/ปีงบประมาณ โดย
ด าเนินการดังนี้ ประกาศระเบียบและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบที่ กพ.ก าหนดและ
สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด (26-4-1, 26-4-2) 
ประชุมชี้แจงอาจารย์และบุคลากรทุกคน
เกี่ยวกับการด าเนินงานการประเมินผล
การปฎิบัติราชการในทุกวงรอบ 6 เดือน
ของปีงบประมาณ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์ก าหนด
ตัวชี้วัดและหน่วยน้ าหนักและผลงาน
ส าหรับการประเมินสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา
ผลงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน  และคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพื่อประเมินผลการปฎิบัติราชการ
การประชุมชี้แจงแจ้งผลการประเมิน
ภาพรวมและการลงนามรับรองผลการ
ปฎิบัติงานเป็นรายบุคคล (26-4-3 , 26-4-4) 

26-4-1 หนังสือ/ประกาศจาก
สถาบันพระบรมราชชนก 
เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน  วงรอบเมษายน 
2556-กันยายน 2556 
26-4-2 หนังสือ/ประกาศจาก
สถาบันพระบรมราชชนก 
เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือนวงรอบตุลาคม 
2556-มีนาคม 2557 
26-4-3 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการประเมิน
บุคลากร วงรอบเมษายน 
2556-กันยายน 2556 
26-4-4 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการประเมิน
บุคลากร วงรอบตุลาคม 
2556-มีนาคม 2557 
 
 
 

  5) มีบุคลากรสนับสนุนอย่างน้อยใน
ด้านโสตทัศนูปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิชาการ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่การเงินในจ านวนที่
เหมาะสม 

วิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน
ปฎิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยรวม
จ านวนทั้งสิ้น 24 คน เช่น นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 1 คน  นักวิชาการ
สารสนเทศ 1 คน เจ้าหน้าที่โสตทัศน
ศึกษา  1  คน  นักจัดการทั่วไป  2  คน  
บรรณารักษ์  1  คน  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
1  คน  พนักงานประเมินผล   1  คน  
พนักงานห้องปฎิบัติการพยาบาล  1  คน  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  3  คน  และ
อ่ืนๆ (26-5-1) 

26-5-1  เอกสารแสดงข้อมูล
ชื่อ-สกุล  และต าแหน่งงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนปี
การศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 27 การจัดการทรัพยากรการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีอาคารเรียน ห้องเรียนจ านวน
เพียงพอเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบของการ
สอนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

วิทยาลัยมีอาคารเรียน จ านวน 2 หลัง มี 
ห้องเรียนขนาดใหญ่บรรจุ 100 – 150 คน 
จ านวน 3 ห้อง ห้องเรียนขนาดกลางกลาง
บรรจุ 75-100 คน จ านวน 2 ห้อง 
ห้องเรียนขนาดเล็กบรรจุ 25 – 30 คน 
จ านวน 4 ยูนิต รวมทั้งอาคารหอประชุม 
1 หลังและห้องประชุม 1 ห้อง ที่มีจ านวน
เพียงพอเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีทุกรูปแบบที่มีการก าหนดไว้ใน
หลักสูตร (27-1-1) 

27-1-1  เอกสารแสดง
ภาพถ่ายอาคารเรียน 
ห้องเรียน อาคารหอประชุม 
และห้องประชุม 
 

  2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีอุปกรณ์
เพียงพอ พร้อมใช้ และเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรก าหนด และมีผู้รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง 

 วิทยาลัยมีหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 1 ห้องท่ีมีอุปกรณ์เพียงพอพร้อม
ใช้ เหมาะสมกับการจัด การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรก าหนด (27-2-1,27-2-2) 
โดยมีผู้รับผิดชอบดูแล สนับสนุน การ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาและการเรียนรู้
ด้วยตัวเองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง (27-2-3) 

27-2-1  เอกสารแสดง
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
27-2-2 เอกสารแสดงรายการ
อุปกรณ์การศึกษาท่ีใช้ใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
27-2-3  เอกสารระบุวัน/
เดือน/ปี /เวลา ผู้รับผิดชอบ
ดูแลห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

  3) มีเครื่องโสต ทัศนูปกรณ์เพียงพอ 
ทันสมัย และพร้อมใช้ตลอดเวลา 

     วิทยาลัย มีเครื่อง โสตทัศนูปกรณ์ และ
สื่อการเรียนรู้ที่ เพียงพอ ทันสมัย และ
พร้อมใช้ตลอดเวลา โดยมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จ านวน 1 ห้อง เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น . มีจ านวน
คอมพิวเตอร์ส าหรับ ให้บริการ ในห้อง
คอมพิวเตอร์จ านวน  20  เครื่อง  มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานของ
อาจารย์และบุคลากรจ านวน  45 เครื่อง  
(27-3-1) มีโสต  ทัศนูปกรณ์ทางด้าน
การศึกษาได้แก่ โปรเจคเตอร์ 10 เครื่อง  
ไมค์โครโฟนสาย 9 ตัว  ไมค์ลอย 9 ตัว 

27-3-1 เอกสารแสดง
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
27-3-2  เอกสารแสดง
รายงานประเภท โสต  ทัศนู  
ปกรณส์ื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/2.5-3-1.pdf
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เครื่องขยายเสียงในห้องเรียน 5 เครื่อง 
ห้องประชุม 1 เครื่อง ชุดเครื่องเสียง 2 ชุด 
และมีสื่อการเรียนการสอน วีซีดีด้านต่างๆ 
( เช่นภาษาอังกฤษ ธรรมะ และสร้างเสริม
สุขภาพ เป็นต้น ) จ านวน 345 รายการ
(27-3-2) 

  4) ห้องปฏิบัติงานเหมาะสม ต่อ
การปฏิบัติงานของอาจารย์และ
บุคลากร 

    วิทยาลัยมีห้องปฏิบัติงานของอาจารย์
บุคลากรจ านวน 20 ห้อง  ประกอบด้วย 
ห้องท างานผู้อ านวยการ 1 ห้อง  
ห้องปฎิบัติงานบุคลากรกลุ่มบริหาร3 ห้อง  
ห้องปฎิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร
กลุ่มวิชาการ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติงานของ
อาจารย์และพัฒนาบุคลากรกลุ่มพัฒนา
คุณภาพฯ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติงานของ
อาจารย์และพัฒนาบุคลากรกลุ่มกิจการ
นักศึกษา จ านวน 3 ห้อง  ห้องประชุม
ขนาดใหญ่บรรจุ 200-300 คน  1 ห้อง 
ห้องประชุมขนาดกลางบรรจุ 50 คน 
จ านวน 1 ห้อง ห้องประชุมขนาดเล็ก
บรรจุ 25-30 คน จ านวน 1 ห้อง ห้อง
ปฏิบัติงานของอาจารย์และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
จ านวน 2 ห้อง  (27-4-1) 

27-4-1  เอกสารแสดง
ภาพถ่าย  ห้องปฏิบัติงาน ของ
อาจารย์และบุคลากร 
 
 

  5) มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (healthy 
workplace) ของนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร 

  วิทยาลัยมีสถานที่และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(healthy workplace) ของนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร ดังนี้ มีห้องสมุด 1 
ห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง มีสนาม
กีฬา ลานและอุปกรณ์ส าหรับการออก
ก าลังกายและการท ากิจกรรมต่างๆ มีห้อง
สุขภาพ 1 ห้อง ห้องพักอาจารย์เวร 2 
ห้อง หอพักนักศึกษา 3 หลัง บ้านพัก
ผู้บริหาร  4 หลัง แฟลตอาจารย์และ
ข้าราชการ 1หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 
หลัง รวมทั้งมีลานไม้อเนกประสงค์ มีพ้ืนที่
และสวนหย่อมที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีลาน
วัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และ
การพัฒนานักศึกษา (27-5-1)  

27-5-1  เอกสารแสดง
ภาพถ่าย สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (healthy workplace) 
ของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร 
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  6) นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วม
ในการวางแผนความต้องการและ
ประเมินการใช้ทรัพยากรการศึกษา 

วิทยาลัยส ารวจความต้องการการใช้
ทรัพยากรศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้การ
พัฒนานักศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามในการส ารวจก่อนเปิดปี
การศึกษา  (27-6-1) และวิทยาลัย
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ทรัพยากร
การศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือน ามาวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนา (27-6-2,27-6-3)  

27-6-1 รายงานสรุปผลการ
ส ารวจความต้องการการใช้
ทรัพยากรด้านการศึกษา 
27-6-2 รายงานสรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา
ของอาจารย์ 
27-6-3 รายงานการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้
ทรัพยากรด้านการศึกษาของ
นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 28 ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มี
อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สอดคล้องกับการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงทุกสาขาในจ านวน
ที่เพียงพอพร้อมใช้ และทันสมัย 

    วิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการพยาบาล
จ านวน 3 ห้อง โดยบริหารพืน้ที่เพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ต่อการปฏิบัติการพยาบาลใน
การเรียนรู้รายวิชาภาคทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงจ านวน 5 ยูนิต 
ประกอบด้วย ด้านปฏิบัติการพยาบาล
พ้ืนฐาน  1 ยูนิต ด้านปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ยูนิต 
ด้านปฏิบัติการพยาบาลด้านการรักษา
เบื้องต้น 1 ยูนิต ด้านปฏิบัติการ clinical 
simulation  1 ยูนิต   และด้านปฏิบัติ 
การพยาบาลชุมชน 1 ยูนิต (28-1-1) โดย
แต่ละยูนิตมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่
เพียงพอส าหรับการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
ทางการพยาบาลในแต่ละสาขาในหลักสูตร 
(28-1-2) 

28-1-1 เอกสารแสดง
ภาพถ่า ยห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
28-1-2  เอกสารแสดง
รายการ  วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษาใน  
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
28-1-3 เอกสารแสดงรายการ
จ านวนคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์
และสื่อการเรียนรู้ ใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 

  2) มีตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ 
และคู่มือการใช้ที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

    วิทยาลัย มีการจัดท า ตารางการใช้
ห้องปฏิบัติการ ที่ระบุรายวิชา /สาขาการ
เรียนรู้และจ านวนนักศึกษา  (28-2-1)และ

28-2-1  ตาราง สรุปการ ใช้
ห้องปฏิบัติการ พยาบาลในแต่
ละรายวิชา /สาขาและกลุ่ ม

http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/2.5-2-6(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/2.5-2-6(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/2.5-2-6(1).pdf
http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/FileStore/2555/91700/0/2.5-2-6(1).pdf
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มีคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล
ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา (28-2-2) 

นักศึกษาในปีการศึกษา 2556  
28-2-2  คู่มือ การใช้ห้อง 
ปฏิบัติการ พยาบาลส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษา 

  3) มีระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

    วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
ในการฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล เปิดให้บริการ
นอกเวลาราชการ 3 วัน/สัปดาห์ ตั้งแต่
เวลา 16.00 – 20.00 น. ในช่วงวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (28-3-1) 

28-3-1  เอกสาร ระบุวัน /
เดือน / ปี /  เวลาและ
ผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติ  
การพยาบาลให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 
 

  4) มีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลในจ านวนที่
เหมาะสม 

    วิทยาลัยมีการมอบหมายให้มีบุคลากร
สายสนับสนุน  รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติ 
การพยาบาล 1 คน (28-4-1) 

28-4-1  เอกสารระบุชื่อ
พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการพย าบาล  ที่
รับผิดชอบ สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

  5) มีการน าผลการประเมินการใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาลของ
นักศึกษาและอาจารย์มาใช้ในการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ 

  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม
ในการส ารวจ พบว่าผู้บริหารมีความพึง
พอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.80 อาจารย์มีความพึงพอใจต่อ
การใช้ห้องปฏิบัติการคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.57
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ห้อง 
ปฏิบัติการคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.72 และผล
การประเมินพบเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ห้องปฏิบัติการคิดเป็นค่าเฉลี่ย 
3.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนอยู่ใน
ระดับดี (28-5-1) และมีการน าผลการ
ประเมินฯ มาใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
ดังนี้ การพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล 
clinical simulation การสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้การปฏิบัติการพยาบาลใน
แต่ละสาขาให้หลากหลายต่อการเรียนรู้ 
(28-5-2) 

28-5-1 เอกสารสรุปผลการ
ส ารวจความคิดเห็น ความพึง
พอใจของอาจารย์และ
นักศึกษา 
28-5-2 เอกสารสรุปการน า
ผลการประเมินฯมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 29 หนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น 

ผลการด าเนินงาน 

มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1) มีหนังสือต าราหลักทางการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่องต่อ
สาขาวิชาใน 5 สาขาวิชาหลักท่ี
ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของ
แต่ละรายวิชา 

   วิทยาลัยมีหนังสือต าราหลักทางการ
พยาบาลใน 5 สาขาวิชหลักท่ีปรากฏใน 
มคอ. 3 และมคอ. 4 ดังนี้ 1) สาขาการ
พยาบาลชุมชน 10 ชื่อเรื่อง  2) สาขาการ
พยาบาลเด็ก 14 ชื่อเรื่อง 3) สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 10 ชื่อเรื่อง  4) สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช13 ชื่อเรื่อง 
5) สาขาการพยาบาลมารดาและทารก 13 
ชื่อเรื่อง (29-1-1) 

29-1-1 รายชื่อและจ านวน
ต าราหลักหลักทางการ
พยาบาลใน 5 สาขาวิชาหลัก  

  2) มีหนังสือทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพไม่น้อยกว่า 50 
เล่มต่อนักศึกษา 1 คน ในกรณีท่ีมี
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
เข้าถึงได้ง่าย ให้มีหนังสือไม่น้อย
กว่า 30 เล่ม ต่อนักศึกษา 1 คน 

   วิทยาลัยมีหนังสือทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน  24,556 เล่ม 
เพ่ือให้บริการนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาจ านวน 482 คน คิดเป็น
อัตราส่วน 50.94 เล่มต่อนักศึกษา 1 คน 
(29-2-1, 29-2-2) 

29-2-1 เอกสารรายชื่อและ
จ านวนหนังสือทางการ
พยาบาลและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  
29-2-2 เอกสารแสดงจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลาปีการศึกษา 2556 

  3) มีวารสารวิชาชีพทางการ
พยาบาลในประเทศอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่อง 

    วิทยาลัยมีวารสารวิชาชีพทางการ
พยาบาลในประเทศอย่างต่อเนื่องจ านวน 
22 ชื่อเรื่อง (29-3-1) 

29-3-1 รายชื่อและจ านวน
วารสารวิชาชีพทางการ
พยาบาลในประเทศ ปี
การศึกษา 2556 

  4) มีวารสารวิชาชีพทางการ
พยาบาลของต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 สาขาหลัก
ทางการพยาบาล และมีฐานข้อมูล
วารสารออนไลน์ที่อาจารย์และ
นักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่าง
สะดวก ในกรณีไม่มีฐานข้อมูล
วารสารออนไลน์ที่อาจารย์และ
นักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่าง
สะดวกต้องมีวารสารวิชาชีพ
ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ของ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ชื่อ
เรื่อง ครอบคลุมทุกสาขาวิชาหลัก
ทางการพยาบาลเป็นอย่างน้อย 

    วิทยาลัยมีวารสารวิชาชีพทางการ
พยาบาลของต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
จ านวน 12 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 5 สาขา
หลักทางการพยาบาลดังนี้ 1) สาขาการ
พยาบาลชุมชน 1 ชื่อเรื่อง  2) สาขาการ
พยาบาลเด็ก 1 ชื่อเรื่อง 3) สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 ชื่อเรื่อง  4) สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 ชื่อเรื่อง 
5) สาขาการพยาบาลมารดาและทารก 1 
ชื่อเรื่อง (29-4-1) และมีฐานข้อมูลวารสาร
ออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
สืบค้นได้อย่างสะดวก ได้แก่ CINAHL 
(29-4-2) 

29-4-1 รายชื่อและจ านวน
วารสารวิชาชีพทางการ
พยาบาลของต่างประเทศ  
29-4-2 เอกสารแสดงระบบ
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์
เพ่ือการสืบค้นทางวิชาการท้ัง
ภายในและต่างประเทศ 
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มี ไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  5) มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

มีบริการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้
สายในวิทยาลัย 30 จุด (27-5-2) และมี
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่ทันสมัย
สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก ได้แก่ 
CINAHL (29-5-2) และวิทยาลัย
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อระบบบริการ
สืบค้นที่ใช้ในห้องสมุด(29-5-3) 

29-5-1 เอกสารแสดงจ านวน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องสมุด
เพ่ือให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต  
29-5-2 เอกสารแสดงรายชื่อ
และฐานข้อมูลวาสารออนไลน์
เพ่ือการสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต  
29-5-3 เอกสารสรุปผลความ
พึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อระบบบริการ
สืบค้นที่ใช้ในห้องสมุด 

 



๑ 

 

ข้อสรุปจากการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 
ปีการศึกษา  2556 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

จุดแข็ง 
1 วิทยาลัย มีผู้บริหารที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นที่ยอมรับของบุคลากรและชุมชนใกล้เคียง  
2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมกับผลผลิตขององค์กร  
3 มีสภาพความเป็นอยู่ในองค์กรโดยรวมที่อบอุ่น และเป็นแบบ “ครอบครัวเสมือน” 
4 มีผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นไปตาม อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
5 มีเครือข่ายมาก สนับสนุนการด าเนินงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของวิทยาลัย 
6 ชุมชนอยู่ใกล้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
7 ศิษย์เก่ามีความเข้มแข็ง สนับสนุนการด าเนินงานของวิทยาลัย 
8 อาจารย์มีองค์ความรู้เฉพาะทาง 
9 สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
โอกาสพัฒนา 
1 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิจัยของวิทยาลัย สนับสนุนคณาจารย์ให้มีการท าวิจัย การตีพิมพ์ในวารสาร
ที่ได้รับการรับรองทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ชุมชนอยู่ใกล้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอาจ
เพ่ิมการท าวิจัยในชุมชน บูรณาการกับการบริการวิชาการในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
2 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลงานวิชาการ/พัฒนาอาจารย์ให้สามารถเขียนบทความ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติเพ่ิมข้ึน การเขียนต าราเพื่อใช้ในการสอนนักศึกษา พัฒนาเอกสารค าสอนให้เป็นต ารา การ
น าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย น ามาสังเคราะห์ เขียนบทความวิชาการ เป็นต้น 
3 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ควรวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางจัดโครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือที่ตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน 
4 ควรพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตเพ่ิมข้ึนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 
ตลอดจนสนับสนุนอาจารย์พัฒนาทักษะความเป็นนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
5 ยังมีอาจารย์พยาบาลวุฒิปริญญาตรีควรสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการพยาบาลเพิ่มขึ้น 
6 มีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวนน้อย ควรสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน ให้ครอบคลุม  สามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
8 ควรให้มีการจัดการความรู้ให้เป็นความรู้หลักขององค์การให้เด่นชัดขึ้น และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
9 ควรสนับสนุนให้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 




