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ก  รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ประจาํป�การศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) 

 
 
 
 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป�นการประเมินตนเองของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ประจําป�
การศึกษา 2558  เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันจากสถาบันพระบรมราชชนก แนว
ทางการประเมินคุณภาพใช1องค2ประกอบตัวบ�งช้ี และ เกณฑ2การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 5 องค2ประกอบ 
12 ตัวบ�งช้ี ตามท่ีกําหนดในคู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับเดือน
สิงหาคม 2558 ซ่ึงสอดคล1องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พ.ศ.2557 และ สอดคล1องกับเกณฑ2มาตรฐานของสภาการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให1สามารถเทียบเคียง
กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได1เต็มศักยภาพ 

 การประเมินในครั้งน้ี วิทยาลัย ไม�ขอรับการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 และ วิทยาลัยฯ มีหน�วยเดียวมีสถานภาพเป�น
สถาบัน จึงไม�ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 รายงานผลการดําเนินการ ฉบับน้ีเพ่ือใช1เป�นส�วนหน่ึงของการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต�อสถาบันพระ
บรมราชชนก โดยมุ�งหวังว�าจะได1รับการช้ีแนะจากสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือนําข1อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ
บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในป�ต�อไป 
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1. สว่นนํา : สภาพปจัจบุนัของวทิยาลยั  
 
1.1  ชื�อหนว่ยงาน ที�ต ั�ง 

ชื�อหนว่ยงาน วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน่  
ที�ต ั�ง เลขที� 354 หมู ่2 ถนนเลี�ยงเมอืง ตําบลบา้นเป็ด อําเภอเมอืง จังหวดัขอแกน่ 40000 
หมายเลขโทรศพัท ์043 –423210  043-423211    โทรสาร  043-423212 
เว็บไซต ์ www.bcnkk.ac.th 
E-mail address bcnkk@bcnkk.ac.th 

 
1.2 ตราสญัลกัษณ ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ดอกไมป้ระจําวทิยาลยั  คอื ดอกคนู 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  ส ี  ประจําวทิยาลยั  คอื สเีหลอืงดอกคนู  ซึ�งหมายถงึ ความเจรญิรุ่งเรอืง และความมคีณุธรรม 
 
1.5  ธง  ประจําวทิยาลยั ใชพ้ืAนของธงเป็นสเีหลอืงดอกคนู มตีราสญัลักษณ์วทิยาลัย ตรงกลาง เป็นรูปพระนามย่อ 
“ สว ”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ขอ้มูลท ั�วไปของวทิยาลยั 
 
2.1 ประวตัวิทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน่ 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ เดมิชื�อโรงเรยีนผดงุครรภข์อนแกน่ สงักัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ เปิด
ดําเนนิการ เมื�อวนัที�             8 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2505  

 หลักสูตรที�เปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ.2509 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผูส้ําเร็จการศกึษาชั Aน
มัธยมศกึษาปีที� 3 (เทยีบเท่ามัธยมศกึษาปีที� 1 ในปัจจุบัน) ใชร้ะยะเวลาศกึษา 1 1/2 ปี ดําเนนิการสอน 4 รุ่น มี
ผูส้าํเร็จการศกึษา 166 คน 

 พ.ศ.2508 เปลี�ยนชื�อจาก “โรงเรยีนผดงุครรภข์อนแกน่” เป็น “เป็นโรงเรยีนผดงุครรภอ์นามัยขอนแก่น” 
เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผูส้ําเร็จการศกึษามัธยมศกึษาปีที� 6 (เทียบเท่ามัธยมศกึษาปีที� 4 ใน
ปัจจบุนั) ใชร้ะยะเวลาศกึษา 1 1/2 ปี ดําเนนิการสอน 36 รุ่น มผีูส้าํเร็จการศกึษา 2,034 คน 

ส�วนที่ 1 



 
2 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ประจําป�การศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) 

 พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ.2531 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับผูส้ําเร็จ
การศกึษามัธยมศกึษาปีที� 6 ใชร้ะยะเวลา 2 ปี ดําเนนิการสอน 7 รุ่น มผีูส้าํเร็จการศกึษา 423 คน 

 พ.ศ.2530 เปลี�ยนชื�อจาก “โรงเรียนผดุงครรภอ์นามัยขอนแก่น” เป็น “วทิยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขอนแก่น” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับตน้) รับผูส้ําเร็จการศกึษา
มัธยมศกึษาปีที� 6 ใชร้ะยะเวลาศกึษา 2 ปี ดําเนนิการสอน 12 รุ่น มผีูส้าํเร็จการศกึษา 764 คน 

 พ.ศ.2536 ไดม้พีระราชกฤษฎกีา แบง่สว่นราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ไดจั้ดตั Aง “สถาบัน
พัฒนากําลังคนดา้นสขุภาพ” ดแูลงานดา้นการผลติและพัฒนากําลังคนดา้นสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ ลง
วันที� 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 และมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขใหว้ทิยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ ์
ขอนแก่น แยกออกจากศนูยอ์นามัยที� 6 เพื�อไปสังกัดสถาบันพัฒนากําลังคนดา้นสขุภาพ ที�ไดรั้บพระราชทานชื�อ
เป็นสถาบนัพระบรมราชชนกในปี พ.ศ.2553 

และวทิยาลยัพยาบาลในสงักดัสถาบันพระบรมราชชนก ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอ้ัญเชญิ                      
พระนามาภไิธย “บรมราชชนนี” เป็นชื�อของวทิยาลัยพยาบาลในสังกัด  ดังนัAน วทิยาลัยพยาบาลขอนแก่น  จงึ
เปลี�ยนชื�อเป็น “วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น หนังสอืวังสระประทุมลงวันที� 14 กุมภาพันธ์ 2537 
ประกาศใน                         พระราชกจิจานุเบกษา เลม่ 111 ตอนพเิศษ ลงวนัที� 14 กมุภาพันธ ์2537 หนา้ 8-12  

พ.ศ.2536 วิทยาลัยไดย้า้ยมาสังกัดสถาบันพัฒนากําลังคนดา้นสุขภาพ และเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรพยาบาลศาสตรร์ะดบัตน้ รับผูส้าํเร็จการศกึษามัธยมศกึษาปีที� 6 ใชร้ะยะเวลาศกึษา 2 ปี ดําเนนิการ
สอน 4 รุ่น มผีูส้าํเร็จการศกึษา 481 คน 

พ.ศ.2538 เริ�มกอ่สรา้งวทิยาลัยในที�ดนิแห่งใหม่  ในวงเงนิ 89,860,000 สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2541  ได ้
ทําเรื�องขอพระราชทานทูลเชญิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด
อาคารใหม ่เมื�อวนัที� 22 ธันวาคม พ.ศ.2542 

 พ.ศ.2540 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรดํ์าเนินการสอน 1 รุ่น รับผูส้ําเร็จการศกึษา
มัธยมศกึษาปีที� 6 ใชร้ะยะเวลาศกึษา 4 ปี มผีูส้าํเร็จการศกึษาจากหลกัสตูรนีA เมื�อ พ.ศ.2543 จํานวน 50 คน 

 พ.ศ.2541 – 2545 เปิดสอดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ แต่เมื�อสําเร็จการศกึษาไดรั้บ
ปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ เนื�องจาก พ.ศ.2544 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดรั้บวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
ขอนแกน่ เขา้เป็นสถาบันสมทบ จงึเปลี�ยนจากหลักสตูรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเ์ป็นหลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ มผีูส้าํเร็จการศกึษารุ่นที� 2 ถงึ รุ่นที� 5 จํานวน 213 คน 

 พ.ศ.2542 ถงึ พ.ศ.2547 วทิยาลัยไดดํ้าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏาน ในการผลติพยาบาลหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ จํานวน 5 คน สาํเร็จการศกึษาในเดอืนมนีาคม 2547 

 พ.ศ.2543 ถงึ พ.ศ.2549 วทิยาลยัไดเ้ปิดสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ตอ่เนื�อง 2 ปี) รับผูส้ําเร็จ
การศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรพยาบาลศาสตร ์ระดบัตน้ เขา้ศกึษาใชร้ะยะเวลาศกึษา 2 ปี  มผีูส้ําเร็จการศกึษา 
7 รุ่น รวม 434 คน 

 พ.ศ. 2546 ไดทํ้าการเปิดหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูร พ.ศ. 2545) รับผูส้ําเร็จการศกึษา
มัธยมศกึษาปีที� 6 ใชร้ะยะเวลาศกึษา 4 ปี ดําเนินการสอน 1 รุ่น คอืรุ่นที� 7  มผีูส้ําเร็จการศกึษาจากหลักสูตรนีA 
จํานวน 56 คน 

พ. ศ. 2547 ไดทํ้าการเปิดหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2546) รับผูส้ําเร็จ
การศกึษามัธยมศกึษาปีที� 6 ใชร้ะยะเวลาศกึษา 4 ปี ดําเนินการสอนตั Aงแต่รุ่นที� 8 จนถึงรุ่นที� 12 มีผูส้ําเร็จ
การศกึษา จํานวน 436 คน 

พ. ศ. 2552 ไดทํ้าการเปิดหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552) รับผูส้ําเร็จ
การศกึษามัธยมศกึษาปีที� 6 ใชร้ะยะเวลาศกึษา 4 ปี ดําเนนิการสอน 3 รุ่นตั Aงแตรุ่่นที� 13 จนถงึรุ่นที� 15 มผีูส้ําเร็จ
การศกึษาจากหลกัสตูรนีA จํานวน 343 คน 

พ.ศ. 2552 – 2555 วทิยาลัยไดม้ีโครงการร่วมมือระหว่างวทิยาลัย กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ในโครงการผลติพยาบาลชุมชน เพื�อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื�อเพิ�ม
อตัรากําลังพยาบาลวชิาชพีในภาวะที�ขาดแคลนพยาบาลวชิาชพีโดยมการวางแผนไวจํ้านวน 200 คน รับนักศกึษา
ที�ผ่านการอบรมจติอาสาจากพืAนที�จังหวัดขอนแกน่ ปีละ 50 คน มผีูส้ําเร็จการศกึษาจากหลักสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑติ จํานวนทั AงสิAน 199 คน 

ปี พ.ศ. 2555 ไดทํ้าการเปิดหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับผูส้าํเร็จ
การศกึษามัธยมศกึษาปีที� 6 ใชร้ะยะเวลาศกึษา 4 ปี ดําเนนิการสอนตั Aงแตรุ่่นที� 16 จนถงึปัจจบุนั มผีูส้ําเร็จ



 
3 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ประจําป�การศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) 

การศกึษาในหลักสตูรนีA จํานวน 110 คน 

ปัจจุบันนีAวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน่ ทําการผลติบัณฑติพยาบาล 1 หลักสตูร คอื หลักสตูร
พยาบาล    ศาสตรบณัฑติ 

จากอดตีถงึปัจจุบนัมผีูอํ้านวยการที�เป็นผูนํ้าทางและนําพาวทิยาลยัใหม้พัีฒนาการอยา่งตอ่เนื�องดงันีA 

  1.   ปี พ.ศ.2505 – พ.ศ.2506  นายแพทยจํ์าลอง  มุง่การด ี
  2.   ปี พ.ศ.2506 – พ.ศ.2510  นายแพทยป์ระมขุ  จันทวมิล 
  3.   ปี พ.ศ.2510 – พ.ศ.2512  นายแพทยน์ภ  สกลพุาณชิย ์
  4.   ปี พ.ศ.2512 – พ.ศ.2512  แพทยห์ญงิสรุางค ์ ตนัประเสรฐิ 
  5.   ปี พ.ศ.2512 – พ.ศ.2515  นายแพทยน์ภดล  สตูรสคุนธ ์
  6.   ปี พ.ศ.2515 – พ.ศ. 2517  นายแพทยป์ระธาน นมิมานเหมนิทร ์
  7.   ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2518  นายแพทยโ์สภณ  ชาลปต ิ
  8.   ปี พ.ศ.2518 – พ.ศ.2543  อาจารยช์มุพล  พลนรา 
  9.   ปี พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547  อาจารยพ์งึพศิ  การงาม 
  10. ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2550  ดร.นฤมล  เอนกวทิย ์
  11. ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555  ดร.มกราพันธุ ์  จฑูะรสก 
  12. ปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558  ดร.จริาพร  วรวงศ ์
  13. ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั  ดร. วชัร ี   อมรโรจนว์รวฒุ ิ
 

 
 
 
 
 
2.2 อตัลกัษณข์องบณัฑติ     

อตัลักษณ์บัณฑติวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนขีอนแกน่คอื “จติบรกิารดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย”์  
ประกอบดว้ย จติบรกิาร (Service mind : S)  การคดิเชงิวเิคราะห ์(Analytical thinking : A) และการมสีว่นร่วม
ของผูรั้บบรกิาร (Participation : P) ทั Aง 3 องคป์ระกอบนีAแสดงพฤตกิรรมในลกัษณะบรูณาการผสมผสานเป็นเนืAอ
เดยีว  มคีวามหมายในแตล่ะประเด็นดงันีA 

 ความเป็นผูม้จีติบรกิาร (Service mind)    
หมายถงึ การใหบ้รกิารที�เป็นมติร มคีวามรัก ความเมตตา ใสใ่จในปัญหาและความทกุขข์องผูรั้บบรกิารและ

ผูเ้กี�ยวขอ้ง พรอ้มที�จะใหบ้รกิารโดยคํานงึถงึประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน วางใจเป็นกลางในการใหบ้รกิาร 
โดยคํานงึถงึความเป็นเหตเุป็นผลบนพืAนฐานของความเขา้ใจคนอื�นตามความเป็นจรงิซึ�งมคีณุลกัษณะดงันีA 

1) ใหบ้รกิารดว้ยความเต็มใจโดยเขา้ใจผูอ้ื�นตามเงื�อนไขที�เฉพาะของบคุคลนัAนๆยอมรับในความคดิ 
พฤตกิรรม และความเป็นตัวตนของผูรั้บบรกิาร ไมเ่อาความคดิของตนเองไปตดัสนิ 

2) ใหบ้รกิารหรอืกรทํากจิกรรมตา่งๆโดยไมห่วงัสิ�งตอบแทนและเห็นประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน 
3) ใหบ้รกิารตามปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บบรกิารที�สอดคลอ้งกับบรบิทและสภาพจรงิของ

ผูรั้บบรกิารดว้ยความใสใ่จในปัญหา ความทกุขข์องผูรั้บบรกิารและผูเ้กี�ยวขอ้ง 

เป็นผูม้คีวามคดิเชงิวเิคราะห ์ (Analytical thinking) 
การคดิที�อยูบ่นฐานของการมขีอ้มลูที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจรงิเพื�อเป็นการวเิคราะหปั์ญหาและ

ความตอ้งการที�แทจ้รงิของผูรั้บบรกิารอย่างมวีจิารณญาณโดยเชื�อมโยงความรูสู้ก่ารแกปั้ญหาของผูรั้บบรกิารที�
สอดคลอ้งกับบรบิทสภาพการดํารงชวีติโดยมคีณุลกัษณะดงันีA 

1) มองความจรงิตามความเป็นจรงิของโลก ของชวีติ เพื�อประเมนิสภาพการณ์ตามความเป็นจรงิอยา่งเป็น
ระบบ 

2) รวบรวมขอ้มลูที�เป็นจรงิอยา่งเป็นระบบ โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้ละกระบวนการคดิอย่างตอ่เนื�อง 
3) วเิคราะหปั์ญหาและความตอ้งการบนพืAนฐานขอ้มูลจรงิของผูรั้บบรกิาร 
4) เชื�อมโยงความรูว้ชิาการเขา้สูก่ารแกปั้ญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของผูรั้บบรกิาร โดยสอดคลอ้ง

กบับรบิท 
5) พัฒนาตนเองโดยไมย่ดึตดิกบักรอบแนวคดิหรอืความรูว้ชิาการหรอืประสบการณ์ของตนเองเพยีงอย่าง

เดยีว 
6) พัฒนาตนเองโดยไมย่ดึตดิกบักรอบแนวคดิ หรอืความรูว้ชิาการหรอืประสบการณ์ของตนเองเพยีงอย่าง

เดยีว 



 
4 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ประจําป�การศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) 

การบรกิารโดยใหผู้ร้บับรกิารมสีว่นรว่ม (Participation) 
เป็นการใหบ้รกิารสขุภาพที�คํานงึถงึความแตกตา่งของบคุคลซึ�งเกดิจากความเขา้ใจ สภาพการดํารงชวีติ 

บรบิท เงื�อนไข ศกัยภาพ ความสามารถ ที�มผีลตอ่พฤตกิรรมสขุภาพของผูรั้บบรกิาร ทั AงนีAผูใ้หบ้รกิารสามารถ
กลั�นกรอง คัดเลอืกความรูท้ี�เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลอืกเพื�อใหผู้รั้บบรกิารนําไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชวีติจรงิ โดย
ใหผู้รั้บบรกิารมสีว่นร่วมรับรู ้ตดัสนิใจและแกปั้ญหาสขุภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและสง่เสรมิให ้
ประชาชนสามารถพึ�งตนเองดา้นสขุภาพได ้โดยมคีณุลักษณะดงันีA 

1) ผูใ้หบ้รกิารตอ้งใหบ้รกิารที�ตรงกบัปัญหา และความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร 
2) ใหผู้รั้บบรกิารมสีว่นร่วมในการใหข้อ้มลู ร่วมรับรู ้ร่วมคดิ และร่วมตดัสนิใจในการดแูลสขุภาพของ

ตนเองและครอบครัว 
3) ผูใ้หบ้รกิารทําหนา้ที�เป็นผูส้นับสนุน กระตุน้ เสนอทางเลอืกที�เหมาะสมในการแกปั้ญหา แกผู่รั้บบรกิาร

แตม่ใิชเ่ป็นผูกํ้าหนดวธิกีารแกปั้ญหาของประชาชน 
4) กระตุน้ สง่เสรมิใหผู้รั้บบรกิารมกีารพัฒนาศกัยภาพ สามารถแกปั้ญหาสขุภาพของตนเองและครอบครัว

เพื�อนําไปสูก่ารพึ�งตนเองดา้นสขุภาพได ้

 
2.3 เอกลกัษณข์องวทิยาลยั 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน่เป็นสถาบันการศกึษาที�ตั Aงอยู่ในชมุชน  พรอ้มที�จะพัฒนาใหเ้ป็น
แหลง่เรยีนรูข้องทอ้งถิ�น ประเทศ และอาเซยีน  มคีวามมุ่งหวังเป็นสถาบันการศกึษาที�    1) มคีวามสมบรูณ์ในการ
จัดการศกึษาที�เนน้ผลติบัณฑติพยาบาลที�มสีมรรถนะโดดเด่นดา้นการพยาบาลชมุชน   ผลติบัณฑติพยาบาลโดย
ใหค้วามสาํคญักบัการจัดการศกึษาที�คดัเลอืกคนจากชมุชน สง่เสรมิการมสีว่นร่วมจากชมุชนในการจัดสรรทรัพยากร
เพื�อจัดการศกึษาและพัฒนาระบบการจัดการศกึษาที�เนน้การเรยีนการสอนเพื�อชมุชนโดยการผลติบัณฑติพยาบาล
ที�มีคุณภาพ เพื�อส่งมอบผูส้มบูรณ์พรอ้มดว้ยความรูแ้ละปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใชชุ้มชน  ชมุชนและผูใ้ช ้
บัณฑติใหก้ารยอมรับและเชื�อมั�นในคณุลักษณ์ของบัณฑติจนเป็นที�ประจักษ์   2) พัฒนาบคุลากรสาธารณสขุที�มี
ความรูค้วามสามารถโดยจัดการศกึษาระยะสั Aน เพื�อพัฒนาขดีความสามารถที�เพยีงพอต่อการรองรับความตอ้งการ
ดา้นสขุภาพของทอ้งถิ�นและระบบสขุภาพของประเทศ บคุลากรสาธารณสขุที�ผ่านการพัฒนาจากวทิยาลัยมปีรมิาณ
และคณุภาพที�เพยีงพอตอ่การรองรับการขยายตวัของภารกจิดา้นสาธารณสขุในชมุชน  

เอกลักษณ์ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน่ คอื “ผลติบณัฑติพยาบาลและพัฒนาบคุลากร
สาธารณสขุที�เนน้ชมุชน ” 

การผลติบณัฑติและพัฒนาบคุลากรสาธารณสขุไดดํ้าเนนิการผ่านกระบวนการจัดการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  
สรา้งองคค์วามรู ้และบริการวชิาการดา้นสุขภาพนําสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ  โดยพัฒนาความเป็นเลศิทาง
วชิาการสขุภาพดว้ยการใหบ้รกิารวชิาการและจัดทําคลังความรูด้า้นการพยาบาลชมุชน   เนน้การนําสง่ความรูแ้ละ
ปัญญาทางสขุภาพสูอ่งคก์รสขุภาพทอ้งถิ�นและชมุชน เพื�อเป็นกลไกที�สําคัญในการร่วมสรา้งและพัฒนาทอ้งถิ�นให ้
อยู่ดมีีความสขุ มภีูมคิุม้กันทางสุขภาพที�เพียงพอและยั�งยืน จงึเป็นการสมควรที�วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
ขอนแกน่กําหนดเอกลักษณ์ของวทิยาลัยฯเป็น “ผลติบัณฑติพยาบาลและพัฒนาบคุลากรสาธารณสขุที�เนน้ชมุชน” 
โดยผลติบัณฑติพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุหมายถงึ การสรา้งคนทั Aงในระบบการเรยีนการสอน และ
การจัดอบรม ประชมุวชิาการแกนั่กศกึษาพยาบาล และบคุลากรทางสาธารณสขุ 

เนน้ชมุชน หมายถงึ ความสมัพันธท์ั Aงปวงที�เกี�ยวขอ้งกับสขุภาพ โดยมคีวามหมายและขอบเขตที�
กวา้งขวางเกี�ยวขอ้งกบัเหตแุละปัจจัยตา่งๆที�มผีลกระทบกับสขุภาพหลายดา้น ทั Aงดา้นบคุคล ครอบครัว ชมุชน 
สภาพแวดลอ้ม และระบบบรกิารสขุภาพชมุชน(Community Health System) 

2.4 คุณลกัษณะบณัฑติที�พงึประสงค ์
1) มทีศันคตทิี�ดตีอ่วชิาชพี และสามารถประกอบวชิาชพีไดอ้ย่างมคีณุภาพ 
2) มคีวามสขุมุรอบคอบ ซื�อสตัย ์ตดัสนิใจด ี
3) มคีณุธรรมความรับผดิชอบตอ่วชิาชพี ตอ่สงัคม และอทุศิตนเพื�อประโยชน์สว่นรวม 
4) สามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ ื�นไดด้ ี
5) เป็นผูม้คีวามสามารถในการคดิ วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
6) มบีคุลกิภาพที�เหมาะสมและดํารงตนเป็นแบบอยา่งที�ดตีามครรลองของสงัคมไทย 
7) ใฝ่รูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื�องตลอดชวีติ 
8) มคีวามสามารถใชท้ักษะที�จําเป็นตอ่การดํารงชวีติในสงัคม ไดแ้ก ่การใชภ้าษาไทยดแีละใช ้

ภาษาสากลได ้รวมทั Aงใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสม 
9) มสีขุภาพสมบรูณ์แข็งแรงทั Aงร่างกายและจติใจ 
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2.5 นโยบายของวทิยาลยั 

นโยบายการบรหิารและพฒันาสถาบนัของผูอํ้านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี 
ขอนแกน่ 

1. การพฒันาสถาบนัและบุคลากร   
   1)  พัฒนาวทิยาลัยสูอ่งคก์รแห่งความสขุ องคก์รตน้แบบดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และ

องคก์รแห่งการเรยีนรู ้บนฐานของ Mindfulness Organizational Development (MOD) ธรรมาภบิาล วัฒนธรรม 
จรยิธรรม คา่นยิม อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั 

    2)  เร่งรัดการพัฒนา ขับเคลื�อน และใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิาร การ
ตัดสินใจ และการดําเนินงานในทุกพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ใหต้่อเนื�อง มี
ประสทิธภิาพ และทนัสมัย   

3)  บรหิารจัดการศกึษาของวทิยาลยัใหม้คีณุภาพ มาตรฐาน และพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิ 
ดว้ยกระบวนการและกลไกขับเคลื�อนสูก่ารมสีว่นร่วม การปฏบิัตอิย่างชัดเจนและต่อเนื�อง ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื�อการ
ดําเนนิการที�เป็นเลศิ (EdPEx) เพื�อการรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษาของวทิยาลยั 

4) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ วชิาชพี และศลิปะวัฒนธรรมที�เขม้แข็ง
และมปีระสทิธภิาพ กับสถาบันการศกึษา หน่วยงาน องคก์ร  ชมุชน และภาคเีครือขา่ยที�เกี�ยวขอ้งทั Aงภายในและ
ตา่งประเทศ 

   5)  การเสริมสรา้งศักยภาพและขดีความสามารถของบุคลากร เพื�อการปฏบิัตงิานให ้
เกดิผลสมัฤทธิu การพัฒนาวทิยาลยัสูก่ารเป็นองคก์รคณุภาพ และการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน โดยมุ่งเนน้การพัฒนา
ความรูค้วามสามารถและความเชี�ยวชาญเฉพาะสาขาที�ปฏบิัตงิาน  ทักษะดา้นภาษาอังกฤษ  และทักษะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

2. การผลติบณัฑติ 
   1)  การพัฒนาการจัดการศกึษาใหม้คีุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื�อง มุ่งเนน้การ

พัฒนาการเรยีนรูท้ี�นําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลง เพื�อการผลติบัณฑติพยาบาลที�มคีณุภาพ เป็นที�ยอมรับของชมุชนและ
สงัคม บนฐานของความร่วมมอืระหวา่งระบบการจัดการศกึษา ระบบสขุภาพ และการมสีว่นร่วมในการจัดการศกึษา
ระหวา่งผูผ้ลติ ผูใ้ชบ้ณัฑติ วชิาชพี และภาคเีครอืขา่ยที�เกี�ยวขอ้ง   

   2)  การออกแบบและจัดการเรียนรูแ้นวใหม่ที�มคีุณภาพ เนน้การมสีว่นร่วม การพัฒนา
ความรูค้วามสามารถและทักษะทางวชิาชพี และการกระบวนการเรียนรูข้องนักศกึษา โดยกระบวนการจัดการ
ความรู ้และการวจัิยและพัฒนา เพื�อสง่เสรมิใหนั้กศกึษาสอบขอขึAนทะเบยีนและรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีการ
พยาบาลและการผดงุครรภ ์ผา่นในครัAงแรก 

   3) การพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นคนด ีเป็นผูม้ีอัตลักษณ์จติบริการดว้ยหัวใจความเป็น
มนุษย ์ มคีณุธรรม จรยิธรรม จติอาสา รับผดิชอบตอ่ตนเอง ชมุชน สงัคม และประเทศ  

3. การวจิยั 
1)  เร่งรัดการเพิ�มปรมิาณ คณุภาพ และเผยแพร่งานวจัิยและผลงานวชิาการในระดับชาติ

และนานาชาต ิ รวมทั Aงการนําผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน์ทุกกลุม่สาขาทางการพยาบาล บนฐานของการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถและความเชี�ยวชาญทางวชิาการ  ความร่วมมอืกับสถาบันการศกึษา องคก์ร ชมุชน และภาคี
เครอืขา่ยที�เกี�ยวขอ้งทั Aงภายในประเทศและตา่งประเทศ  

         2)  พัฒนากระบวนการและกลไกที�มปีระสทิธภิาพในการสนับสนุนการขอทนุวจัิยจากแหลง่
ทนุภายนอก   

4. การบรกิารวชิาการแกส่งัคม   
   1)  พัฒนาการมีส่วนร่วมและประสทิธภิาพในการบริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม 

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความจําเป็นทางสขุภาพ ความตอ้งการของชมุชนและสงัคม 
   2)  พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และการศกึษาต่อเนื�องที�มีคุณภาพ มาตรฐาน ใน

พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข การบริการวชิาการและการถ่ายทอดองค์ความรูท้างสุขภาพที�เนน้ชุมชน และเป็น
เอกลกัษณ์ของวทิยาลยั  

   3)  ยกระดับศักยภาพวทิยาลัยใหเ้ป็นศูนยค์วามเป็นเลศิทางวชิาการดา้นสุขภาพดา้น
การพยาบาลชมุชน สามารถสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทางสขุภาพที�สามารถนําไปใชป้ระโยชน์และรองรับความ
ตอ้งการของชมุชนและประเทศ  

5. การทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 
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   ปลกูฝัง ชีAนํา และเป็นแบบอย่างที�ดตีอ่สงัคมในการทํานุบํารุง สบืสานศลิปะ วัฒนธรรม            
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมภาคอสีานตอนบนและของไทยอยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เนื�อง 

 

นโยบายคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 

1. ดา้นการผลติบณัฑติ 
   1) ผลติบณัฑติใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้มปัีญญาทางสขุภาพ มคีวามเขา้ใจ เขา้ถงึ และพัฒนา
สขุภาวะของชชุนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
   2) จัดการศกึษาที�สอดคลอ้งกับหลักสตูรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาการพยาบาลศาสตร ์(TQF) 
   3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคัญและการเรียนรูจั้ดการ
เปลี�ยนแปลงโดยคํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคลของนักศกึษา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที�
เหมาะสมและยดืหยุน่ เนน้การมสีว่นร่วมจากบคุลากรภายในสถาบนั แหลง่ฝึก ชมุชนและเครอืขา่ยที�เกี�ยวขอ้ง 
   4) พัฒนาการเรียนการสอนแบบบรูณาการโดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญและสอดคลอ้งกับ
การจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 และการเป็นสมาชกิประชาคมอาเซยีน 
   5) พัฒนานักศกึษาเป็นนักปฏบิัตกิารคณุภาพ มอีัตลักษณ์จติบรกิารดว้ยหัวใจความเป็น
มนุษย ์และมสีมรรถนะดา้นการพยาบาลชมุชน 
   6) การจัดการเรียนรูท้ี�หลากหลายเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคัญ โดยเนน้การเปลี�ยนแปลงขั Aน
พืAนฐานและการเปลี�ยนแปลงภายใน (Transformative education) 
   7) พัฒนารูปแบบการเรยีนรูท้ี�สอดคลอ้งกับศตวรรษที� 21 อาทเิชน่ Blended Learning 
Research Based Learning (RBL) Problem Based Learning (PBL) Simulation Learning , Service Learning 
การจัดการศกึษาบรูณาการสภาพจรงิ (Authentic Learning) เป็นตน้ 
   8) สรา้งสรรคร์ะบบการเรียนการสอน ใหม้ีความเป็นเลศิที�มุ่งสรา้งผูเ้รียนใหเ้ป็นนัก
ปฏบิัตกิารพยาบาลที�มคีณุภาพ เขา้ใจและเขา้ถงึชมุชน ใหม้คีวามเชี�ยวชาญและเขา้ถงึชมุชน มกีารแสวงหาแนว
ปฏบิัตทิี�ด ีเพื�อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยมกีารจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบบูรณาการที�เนน้การ
เรยีนรูต้ามสภาพจรงิและถอดประสบการณ์เรยีนรู ้
   9) พัฒนาระบบการบรหิารการศกึษาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน ที�มคีณุภาพ
ตามมาตรฐานการจัดการศกึษาสอดคลอ้งกับนโยบายการจัดการศกึษาของชาต ิผูท้ี�ผ่านระบบการศกึษาของ
วทิยาลัยมอีัตลักษณ์และจติวญิญาณในการบริการสุขภาพอย่างมืออาชพี และเคารพในศักดิuศรีความเป็นมนุษย ์
อยา่งเทา่เทยีมกนัภายใตจ้ติบรกิารดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์
   10) พัฒนากจิกรรมเสรมิหลกัสตูรที�มปีระสทิธภิาพ เพื�อสรา้งและพัฒนาผูเ้รยีนแบบองค์
รวมใหเ้ป็น คนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม ความรับผดิชอบ ความเป็นจติอาสา และอัตลักษณ์จติบรกิารดว้ยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
   11) สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืที�เขม้แข็งในการผลติบัณฑติกับหน่วยงาน 
แหลง่ฝึกชมุชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั Aงในและตา่งประเทศ 

 

2. ดา้นการวจิยัและผลงานวชิาการ 
1) พัฒนางานวจัิยและผลงานวขิาการใหม้คีณุภาพและไดม้าตรฐาน 
2) สนับสนุนการวจัิยและผลติผลงานวชิาการ ที�มุ่งแกปั้ญหาสขุภาพและ/หรอืเป็นประโยชน์

ตอ่ชมุชน สงัคมและวชิาชพี อยา่งเต็มศกัยภาพ 
3) สนับสนุนการวจัิยและผลติผลงานวชิาการ ที�พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการ

พยาบาล 
4) สง่เสรมิและสนับสนุนการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการวจัิย ผลติผลงานวชิาการ มา

ใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน  
5) สรา้งและพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นการวจัิย ผลติผลงานวชิาการทั Aงภายในและ

ตา่งประเทศ ใหเ้ขม้แข็งและยั�งยนื รวมทั Aงใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
6) สรา้งขวัญและกําลังใจใหก้ับบุคลากรของวทิยาลัยในการวจัิยและผลติผลงานวชิาการ 

โดยสนับสนุนทนุ ยกยอ่ง เชดิชเูกยีรต ิและใหร้างวลั 
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3. ดา้นการบรกิารวชิาการแกส่งัคม 
   1) พัฒนาหลักสตูรที�สอดคลอ้งกับความตอ้งการของชมุชน สังคม และประเทศ เพื�อ
สรา้งรายรับจากการบรกิารวชิาการ 
   2) พัฒนาวทิยาลยัสูค่วามเป็นเลศิ เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูต้น้แบบดา้นการดแูลสขุภาพ
ปฐมภมู ิ

 
4. ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 

   สง่เสรมิใหว้ทิยาลัยดําเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งเป็นระบบ อย่างมสีว่นร่วม 
และนําผลไปปรับปรุงพัฒนาใหเ้หมาะสมกับสภาพของแตล่ะงาน 

 
5. ดา้นการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม 

   1) ทํานุบํารุง รักษา สง่เสรมิ และสบืสานศลิปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาไทย มกีารบรูณา
การกบัการเรยีนการสอน การวจัิย และการพัฒนานักศกึษา 
   2) มุง่เนน้การอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม ตลอดจนสบืสานประเพณีและวัฒนธรรม
ดงีาม เพื�อรักษาเอกลกัษณ์ชมุชนและของชาต ิ
   3) มุ่งสง่เสรมิใหบุ้คลากรและนักศกึษาเป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และมจีติบรกิารดว้ย                  
หัวใจความเป็นมนุษย ์
 
2.6  ทศิทางยทุธศาสตรก์ารพฒันาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี ขอนแกน่ (พ.ศ. 2559-2563)   

วสิยัทศัน ์(Vision) ปีงบประมาณ 2558  
เพื�อมุง่สูก่ารเป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาลชั Aนนํา 1  ใน 5 ของกลุม่วทิยาลยัพยาบาลสงักัดสถาบนัพระ

บรมราชชนก 
 
วสิยัทศัน ์(Vision) ปีงบประมาณ 2559 (ฉบบัปรบัปรุง พฤษภาคม 2559) 
 เป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาลชั Aนนําที�เนน้ชมุชน 

พนัธกจิ  (Mission) 
พันธกจิเป็นกรอบการดําเนนิงานตามภารกจิขององคก์ร และภารกจิการพัฒนาไปสูว่สิยัทศัน ์วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนน ี ขอนแกน่ไดกํ้าหนดพันธก์จิไว ้5 พันธกจิ ดงันีA 
 1. ผลติบณัฑติพยาบาลสูร่ะบบสขุภาพชมุชน  

2. วจัิยและพัฒนาองคค์วามรู ้
3. บรกิารวชิาการแกส่งัคมตามเอกลักษณ์ของสถาบนั 
4. ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาสถาบนัและบคุลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นหลักที�สําคัญ หรือเป็นวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ที�จะพัฒนาดว้ยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิuสูงสุดตามที�กําหนดไวใ้นวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยทุธศาสตรป์ระกอบดว้ย  5 ประเด็นยทุธศาสตร ์ดงันีA 

1. การผลติบณัฑติพยาบาลที�มคีณุภาพและมสีมรรถนะโดดเดน่ดา้นการพยาบาลชมุชน 
2. การวจัิยพัฒนาองคค์วามรูท้ี�มุง่เนน้สขุภาวะ 
3. การบรกิารวชิาการเสรมิสรา้งสขุภาวะชมุชน 
4. การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิ�น 
5. การพัฒนาสถาบนัสูค่วามเป็นเลศิ 

 

เป้าประสงค ์(Goal) 
เป้าประสงคเ์ป็นผลสมัฤทธิuของการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร ์ซึ�งสามารถแบง่เป้าประสงคเ์ป็น  3  

เป้าประสงคห์ลกั ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนีA 
1. บัณฑติและบคุลากรดา้นสขุภาพไดรั้บการสรา้งและพัฒนาใหม้สีมรรถนะที�พงึประสงคแ์ละหัวใจความ

เป็นมนุษยส์อดคลอ้งกบัระบบสขุภาพ 
2. สถาบันมคีวามเขม้แข็งดา้น วจัิย บรกิารวชิาการ และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม สามารถพึ�งตนเองได ้

เป็นที�พึ�งของทอ้งถิ�นชมุชนและสงัคม  ไดรั้บการยอมรับระดบัประเทศและอาเซยีน 
3. สถาบนัมคีวามเขม้แข็งดา้นบรหิาร วจัิย บรกิารวชิาการ และ ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมภายใตอ้งคก์รแห่ง

ความสขุ สามารถพึ�งตนเองได ้เป็นที�พึ�งของทอ้งถิ�นชมุชนและสงัคม ไดรั้บการยอมรับระดบัประเทศและอาเซยีน 
 



 
8 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ประจําป�การศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) 

กลยทุธ ์(Strategic)  
กลยทุธใ์นการพัฒนาเพื�อใหบ้รรลเุป้าประสงคต์ามพันธกจิของวทิยาลยั ประกอบไปดว้ยดงันีA 
1. เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารและพัฒนาบคุลากรใหม้สีมรรถนะของการปฏบิัตงิานที�มผีลสมัฤทธิuและเป็น

ผูนํ้าการเปลี�ยนแปลง 
2. สรา้งเครอืขา่ยการวจัิย นวตักรรม การจัดการความรูข้องการเรยีนรูสู้ส่ขุภาวะ 
3. เพิ�มประสทิธภิาพการการบรหิารจัดการของสถาบัน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และวทิยบรกิารที�

ทนัสมัยและมปีระสทิธภิาพ 
4. พัฒนาสถาบนัสูอ่งคก์รตน้แบบคณุธรรม และมคีวามสขุ  
5. เพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารการศกึษา หลักสตูรและกระบวนการเรยีนรูสู้ก่ารเปลี�ยนแปลงและสงัคมสขุ

ภาวะ  
6. ยกระดับคณุภาพงานวจัิยใหต้อบสนองความจําเป็นดา้นสขุภาพและระบบสขุภาพเป็นที�ยอมรับระดับ

สากล 
7. พัฒนาศูนยก์ลางการเรียนรูต้น้แบบดา้นการดูแลสขุภาพปฐมภูมทิี�มุ่งเนน้การดูแลระยะยาวที�บา้นใน

ภมูภิาค ASEANใหท้นัตอ่การเปลี�ยนแปลง 
8. ยกระดบัคณุภาพการศกึษาขององคก์รสูค่วามเป็นเลศิอยา่งยั�งยนื 
9. พัฒนากลไกจัดการความรูใ้หเ้อืAอตอ่การบรูณาการใชค้วามรูจ้ากภูมปัิญญาทอ้งถิ�นในการจัดการศกึษา

และบรกิารสขุภาพ 
10. พัฒนาการผลติบัณฑติที�มคีุณภาพสงู/ที�มุ่งสรา้งสมรรถนะโดดเด่นดา้นการพยาบาลชมุชน บรกิาร

สขุภาพดว้ยจรยิธรรมและหัวใจความเป็นมนุษย ์
11. พัฒนาองคค์วามรู ้วจัิยและนวัตกรรมที�นําไปใชป้ระโยชน์และสรา้งคณุคา่ในการเสรมิสรา้งสขุภาวะ

ชมุชน 
12. พัฒนาบคุลากรดา้นสขุภาพใหม้สีมรรถนะของการปฏบิัตงิานที�สอดคลอ้งกับความตอ้งการในระบบ

สขุภาพอยา่งมคีณุภาพ 
13. สบืสานอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิ�นอสีาน ในการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
14. พัฒนาบณัฑติใหไ้ดรั้บการยอมรับและเชื�อมั�นจากชมุชนและสงัคม  
15. พัฒนาคลังความรูแ้ละผลงานวชิาการเชงิประจักษ์และเผยแพร่สูส่าธารณชนใหส้อดคลอ้งกับความ

จําเป็นดา้นสขุภาพในบรบิทสงัคมไทย 
16. สรา้งรายไดเ้พิ�มจากการบรกิารวชิาการแบบครบวงจร 
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2.7 โครงสร
างการบริหารองค�กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ป งบประมาณ 2559 - 2561 

ผู
อํานวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสถาบัน 

ผู
ช�วยผู
อํานวยการด
านบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย�ประจําหลักสูตร 

กลุ�มบริหารและยุทธศาสตร� 

งานบริหารทั่วไป สารบรรณ พัสดุ 
และอาคารสถานที่ 

 

งานการเงิน บัญชี ตรวจสอบและประเมินผล 
 

งานทรัพยากรบุคคล และการเจ$าหน$าที่ 
 

งานวิทยบริการ และสารสนเทศ 

งานนโยบายและแผน จัดการความรู$ ประชาสัมพันธ)  และ
ยานพาหนะ 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุมภายใน 

และบริหารความเสี่ยง 

กลุ�มวิชาการ 

ภาควิชาพื้นฐานบริหาร พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและ
การศึกษาทั่วไป 

 

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู$ใหญ3 และผู$สูงอายุ 
 

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน และการ 
รักษาพยาบาลเบื้องต$น 

 

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ) 
และการพยาบาลจิตเวช 

งานบริหารหลักสูตร ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 
 

กลุ�มวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ) 
 

งานบริการวิชาการและศูนย)ความเป4นเลิศ 
 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม        และกิจการพิเศษ 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและผลงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค�กร 

มติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 
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2.8 จํานวนบุคลากร 
 
จํานวนบคุลากรในปีการศกึษา 2558  มดีงันี� 

ตําแหนง่ บุคลากร
ท ั�งหมด 

ปฏบิตังิานจรงิ หมายเหตุ 

อาจารยพ์ยาบาลที มคีณุสมบตัติามเกณฑ ์ 40.5 35.5 ลาเรยีนปรญิญาเอก 5 คน 
ขา้ราชการสายสนับสนุน 2 2  
พนักงานราชการ 4 4  
พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ 15 13 ลาเรยีนปรญิญาโท 2 คน 
ลกูจา้งชั วคราว 5 5  
ลกูจา้งเหมาบรกิาร 4 4  
 
วฒุกิารศกึษาอาจารยพ์ยาบาล 

วฒุกิารศกึษา จํานวนท ั�งหมด หมายเหตุ 
1. ปรญิญาเอก 4.5  
2. ปรญิญาโท ปฏบิตังิานจรงิ 31  
3. ปรญิญาโท ลาศกึษาตอ่ 5  

รวม 40.5  
 
จํานวนนกัศกึษาในปีการศกึษา 2558 มดีงันี� 

 
 

 

 

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 

จํานวน (คน) 

    - ชั �นปีที  1 109 
   -  ชั �นปีที  2 110 
   -  ชั �นปีที  3 106 
   -  ชั �นปีที  4 110 

รวม 435 
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2.9  ป�จจัยเกื้อหนุน 
ลําดับ อาคารสถานท่ี จํานวน หน�วย 

1 อาคารศูนย�การเรยีนรู� 1 หลัง 
      1.1  ห�องประชุมใหญ� 1 ห�อง 
      1.2  ห�องประชุมย�อย      4 ห�อง 
      1.3  ห�องพักอาจารย� 1 ห�อง 
      1.4  ห�องประวัติศาสตร� 1 ห�อง 
      1.5  ห�องคลินิกวิจยั 1 ห�อง 
      1.6  ห�องสมาคมศิษย�เก�า วพบ.ขอนแก�น 1 ห�อง 
      1.7  ห�องคลังพัสดุ 1 ห�อง 

2 อาคารอํานวยการ 1 หลัง 
      2.1  ห�องผู�อํานวยการ 1 ห�อง 
      2.1  ห�องประชุม 2 ห�อง 
      2.2  ห�องพักอาจารย� 4 ห�อง 
      2.3  ห�องทะเบียนวัดประเมินผล 1 ห�อง 
      2.4  ห�องทะเบียนนักศึกษา  1 ห�อง 
      2.5  ห�องธุรการ 1 ห�อง 
      2.6  ห�องการเงิน 1 ห�อง 
      2.7  ห�องอาหาร 1 ห�อง 

3 อาคารเรยีน 2 หลัง 
      3.1  ห�องเรียน 5 ห�อง 
      3.2  ห�องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 ห�อง 
      3.3  ห�องปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร� 1 ห�อง 
      3.4  ห�องปฏิบัติการคอมพวิเตอร� 1 ห�อง 
      3.5  ห�องสมุด 1 ห�อง 
      3.6  ห�องแนะแนวให�คําปรึกษา 1  ห�อง 
      3.7  ห�องสมาคมศิษย�เก�า 1 ห�อง 
      3.8  ห�องพัสดุ 1 ห�อง 
      3.9  ห�องโสตทัศนูปกรณ� 1 ห�อง 
      3.10  ห�องควบคุมระบบคอมพวิเตอร� 1 ห�อง 
      3.11  ห�องประชุม 1 ห�อง 
      3.12  ห�องพักครู 2 ห�อง 

4 หอประชุม 1 หลัง 

5 โรงอาหาร 1 หลัง 

6 บ�านพักอาจารย� 4  หลัง 

7 แฟลตอาจารย� 1 หลัง 

8 บ�านพักเจ�าหน�าท่ี 2 หลัง 

9 หอพักนักศึกษาและห�องพักอาจารย�เวร 2 หลัง 

10 อาคารเยี่ยมญาต ิ 1 หลัง 

11 หอพระ 1 หลัง 

12 โรงจอดรถยนต�ราชการ 1 หลัง 
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13 ลานจอดรถจักรยานยนต� 1 แห�ง 

14 สนามเปตอง 1 สนาม 

15 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 

16 สนามวอลเลย�บอล 1 สนาม 

17 สนามฟุตบอล 1 สนาม 

18 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 1  ระบบ 
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ผลการประเมินตามตัวบ�งชี้ ประจําป�การศึกษา 2558 
 

องค!ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ ผลลัพธ	 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
�  ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก

หลักสตูรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
ผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสตูร ของหลักสุตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2555) ในทุก
องค	ประกอบมีคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 4.20 จาก
คะแนนเตม็ 5 (1.1-1-1) 

1.1-1-1 มคอ.7 รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําป7การศึกษา 
2558 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
3.51 4.20 4.20 บรรล ุ

 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2 อาจารย!ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ ป<จจัยนําเข=า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
�  โดยการแปลงค�าร=อยละของอาจารย	

ประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปBน
คะแนนระหว�าง 0 – 5 
1)  เกณฑ!เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2  
    - ค�าร=อยละของอาจารย	ประจําสถาบัน
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดให=เปBน
คะแนนเตม็ 5 = ร=อยละ 40 ข้ึนไป 
กําหนดให=เปBนคะแนนเตม็ 5 = ร=อยละ 80 
ข้ึนไป 

วิทยาลัยมีอาจารย	พยาบาลประจําท้ังหมด 
40.5 คน  มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวน 
4.5 คน 
คิดเปBนร=อยละ (4.5/40.5) X100 เท�ากับ 
11.11  ได=คะแนนเท�ากับ (11.11x5)/40 
เท�ากับ  1.39  คะแนน (1.2-1-1) 

1.2-1-1 รายช่ืออาจารย	
พยาบาลประจําป7การศึกษา 
2558 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
1 1.39 1.39 บรรล ุ

 
 
 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 อาจารย!ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ส�วนที่ 2 
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ชนิดของตัวบ�งชี ้ ป<จจัยนําเข=า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
�  โดยการแปลงค�าร=อยละของ

อาจารย	ประจําคณะท่ีดาํรง
ตําแหน�งทางวิชาการเปBนคะแนน
ระหว�าง 0-5 
1) เกณฑ!เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข 
และ ค2  
    - ค�าร=อยละของอาจารย	ประจํา
สถาบันท่ีดํารงตาํแหน�งผู=ช�วย
ศาสตราจารย	 รองศาสตราจารย	 
และศาสตราจารย	รวมกัน ท่ี
กําหนดให=เปBนคะแนนเตม็ 5 = 
ร=อยละ 60 ข้ึนไป 
 

     วิทยาลัยมีอาจารย	พยาบาลประจําท้ังหมด 
40.5 คน มีตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พิเศษ เทียบเปBนระดับผู=ช�วยศาสตราจารย	  18.5  
คน  
คิดเปBนร=อยละ (18.5 /40.5) X 100   
เท�ากับ 45.68  
ได=คะแนนเท�ากับ (45.68 X5)/60 เท�ากับ   
3.81  คะแนน (1.3-1-1) 
 
 
 

1.3-1-1 รายช่ืออาจารย	พยาบาล
ประจําป7การศึกษา 2558 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
3.51 3.81 3.81 บรรล ุ

 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย!ประจํา 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ ป<จจัยนําเข=า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
�  คํานวณหาค�าความแตกต�าง

ระหว�างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต�ออาจารย	ประจํากับเกณฑ	
มาตรฐาน และนํามาเทียบกับค�า
ความต�างท้ังด=านสูงกว�าหรือต่ํา
กว�าท่ีกําหนดเปBนคะแนน 0 และ 
5 คะแนน และใช=การเทียบ
บัญญัตไิตรยางศ	ดังน้ี 
- ค�าความแตกต�างท้ังด=านสูงกว�า
หรือต่ํากว�าเกณฑ	มาตรฐานไม�
เกินร=อยละ 10 กําหนดเปBน
คะแนน 5 
- ค�าความแตกต�างท้ังด=านสูงกว�า
หรือต่ํากว�าเกณฑ	มาตรฐานไม�
เกินร=อยละ 20 กําหนดเปBน
คะแนน 0 
- ค�าความแตกต�างท้ังด=านสูงกว�า
หรือต่ํากว�าเกณฑ	มาตรฐานตั้งแต�

 
 
 
 
 
 
 

     จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า เท�ากับ 
237.72  จํานวนอาจารย	ประจํา เท�ากับ 35.5 คน 
คิดเปBน 6.70 ต�อ 1 ซ่ึงอยู�ในเกณฑ	 6 ต�อ 1 กลุ�ม
วิทยาศาสตร	สุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร	(1.4-
1, 1.4-2, 1.433) 
 
 
 
 
 
 

ช้ันป7 จํานวน(คน) FTES 
1 109 0 
2 110 82.50 
3 106 97.17 
4 110 58.06 
รวม 435 237.72 

1.4-1 รายช่ือนักศึกษาในป7
การศึกษา 2558 
 
1.4-2 รายช่ืออาจารย	พยาบาล
ประจํา ป7การศึกษา 2558 
 
1.4-3 รายงานสรุปการคิด FTES 
และสรุปอัตราส�วนอาจารย	
พยาบาลประจําต�อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท�า ป7การศึกษา 2558 
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มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร=อยละ 10.01 และไม�เกินร=อยละ 
20 ให=นํามาเทียบ
บัญญัตไิตรยางศ	ตามสตูร เพ่ือ
เปBนคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ  

 
สรุปผลการประเมิน 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
1 ต�อ 6 1 ต�อ 6.70 5 บรรล ุ

 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ!การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข=อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข=อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข=อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข=อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข=อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�

มี 
เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

�  1. จัดบริการให=คําปรึกษา 
แนะแนวด=านการใช=ชีวิต และ
การเข=าสู�อาชีพแก�นักศึกษา
ในวิทยาลัย 

วิทยาลัยโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา  ฝVาย
วิชาการ   จัดให=มีการจัดบริการให=คําปรึกษาแนะ
แนวด=านการใช=ชีวิตและการเข=าสู�อาชีพแก�นักศึกษา
และกําหนดแนวทางปฏิบัตไิว=ในคู�มือคู�ระบบงานให=
คําปรึกษา  (1.5-1-1)  โดย 
1) มีอาจารย	ท่ีปรึกษาจํานวน  40  คน กําหนด
จํานวนสัดส�วนอาจารย	ต�อนักศึกษาจํานวนไม�เกิน 1 
ต�อ 10-11 (1.5-1-2)  มีการแต�งตั้งอาจารย	ท่ีปรึกษา
(1.5-1-3)  เพ่ือให=คําปรึกษาท้ังทางด=านวิชาการ 
ด=านวิชาชีพ และการใช=ชีวิตแก�นักศึกษา ภายใต=
ระบบครอบครัวเสมือนซ่ึงกําหนดให=อาจารย	ท่ี
ปรึกษาพบนักศึกษาในครอบครัวของตนเองอย�าง
น=อย สัปดาห	ละ 1 ครั้งครั้งละ1ช่ัวโมง ในวันพุธ 
เวลา 13.00น.-14.00 น ( 1.5-1-4)  มีการแต�งตั้ง
อาจารย	ท่ีปรึกษาท่ีมคีวามเช่ียวชาญด=านจิตวิทยา
และจิตเวช เพ่ือดูแลนักศึกษาท่ีมคีวามเสี่ยงสูงในป7
การศึกษา  2558 (1.5-1-5)  มีนักศึกษาท่ีมีความ
เสี่ยงสูงได=รับคําปรึกษาท้ังหมด  4  ราย และมีการ
บันทึกการให=คําปรึกษา โดยใช=แบบฟอร	ม บันทึก
การให=คําปรึกษา และส�งให=งานบรกิารนักศึกษาฯ
เพ่ือให=สามารถดูแลนักศึกษาอย�างต�อเน่ือง(1.5-1-6)  
 การให=คําปรึกษาแนะแนวเพ่ือการเข=าสู�อาชีพแก�
นักศึกษา มีการจัดบริการดังน้ี 

1.5-1-1 คู�มือระบบงานให=คําปรึกษา 
หน=า  11  แนวทางการดําเนินงานและ
การจัดบริการให=คําปรึกษา  แนะแนว
แก�นักศึกษา 
 
1.5-1-2 รายช่ืออาจารย	ท่ีปรึกษาและ
นักศึกษาท่ีดูแล 
 
1.5-1-3 คําสั่งแต�งตั้งอาจารย	ท่ีปรกึษา
ประจําครอบครัว ป7การศึกษา 2558 
ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2558 
 
1.5-1-4 ตัวอย�างบันทึกการให=
คําปรึกษา 
 
1.5-1-5 คําสั่งแต�งตั้งอาจารย	ท่ีปรกึษา
ท่ีมีความเสี่ยงสูง 
 
1.5-1-6 ตัวอย�างบันทึกการให=
คําปรึกษานักศึกษาท่ีมีความเสีย่งสูง 
 
 
1.5-1-7 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
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มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร=อมสู�การเรียนรู= ประจําป7การศึกษา  2558 
(1.5-1-7)     
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร=อมสู�วิชาชีพก�อนสําเร็จการศึกษา (1.5-1-8)    
3)  กิจกรรมเสวนาเรื่องเล�าจากพ่ีสู�น=องในวันไหว=ครู  
เรื่องจิตบริการด=วยหัวใจความเปBนมนุษย	  จิตอาสา 
(1.5-1-9) 
4)  กิจกรรมการศึกษาดูงานระบบสุขภาวะอําเภอ 
(DHML )อําเภอชุมแพ(1.5-1-10)  
5) กิจกรรมวันพยาบาลเสวนาพยาบาลไทย (1.5-1-
11 ) 
6)  กิจกรรมตรวจสุขภาพและส�งเสริมสุขภาพชุมชน
ของนักศึกษาและอาจารย	ในการออกหน�วยแพทย	
เคลื่อนท่ี  พอสว.(1.5-1-12 ) 
7)  กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ  ผู=สูงอายุในวันรับเบ้ีย
ยังชีพผู=สูงอายุเทศบาลตําบลบ=านเปBด(1.5-1-13) 

นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร=อมสู�การ
เรียนรู=  
 
1.5-1-8 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร=อมสู�
วิชาชีพก�อนสําเร็จการศึกษา 
 
1.5-1-9   ตารางกิจกรรมวันไหว=ครู 
 
1.5-1-10  สรุปรายงานการศึกษาดู
งานระบบสุขภาวะอําเภอ (DHML )
อําเภอชุมแพ 
 
1.5-1-11 ตารางกิจกรรมวันพยาบาล 
 
1.5-1-12  รายงานกิจกรรมการออก
หน�วย  พอสว. 
 
1.5-1-13 รายงานการเข=าร�วมกิจกรรม
ส�งเสริมสุขภาพ  ผู=สูงอายุในวันรับเบ้ีย
ยังชีพผู=สูงอายุเทศบาลตําบลบ=านเปBด 

�  2. มีการให=ข=อมูลของ
หน�วยงานท่ีให=บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก�นักศึกษา 

วิทยาลัยโดยกลุ�มงานบริการและพัฒนานักศึกษา มี
การให=ข=อมูลของหน�วยงานท่ีให=บรกิารกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสตูร  แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก�นักศึกษา   ในทุกภาคการศึกษา ผ�านบอร	ด
ประชาสมัพันธ	และสโมสรนักศึกษา ดังน้ี 
1.ข=อมูลของหน�วยงานท่ีให=บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร ได=แก� 
    1.1 งานบริการและพัฒนานักศึกษาด=าน
ทุนการศึกษาและทุนกู=ยมื 
เพ่ือการศึกษาให=บริการท่ีห=องแนะแนวให=คําปรึกษา  
ในเวลา 08.00-16.30 น. ให=ข=อมูลแหล�งเงินทุน  
ระเบียบการกู=ยมื  รายละเอียดของระยะเวลาบริการ 
(1.5-2-1 ) 
    1.2 งานบริการและพัฒนานักศึกษา
ประชาสมัพันธ	เชิญชวนเข=าร�วมกิจกรรม พิเศษนอก
หลักสตูร ของหน�วยงานอ่ืนได=แก� การว่ิงมาราธอน  
เชิญร�วมกิจกรรมวันรอยกระทง  ชมนิทรรศการ 
Bike for Mom จ.ขอนแก�น  ประกวดสุนทรพจน	   
การร�วมรณรงค	ยุติความรุนแรงต�อเด็กและสตรี  
กิจกรรมคนดีความดี  แทนคุณแผ�นดิน (1.5-2-2) 
2.ข=อมูลแหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�

1.5-2-1  ประกาศวิทยาลัย  เรื่อง  
การขอรับทุนสนับสนุนทางการศึกษา 
 
1.5-2-2 หนังสือราชการ
ประชาสมัพันธ	การว่ิงมาราธอน  การ
รณรงค	ยุติความรุนแรงต�อเด็กและสตรี 
เชิญร�วมกิจกรรมวันรอยกระทง  ชม
นิทรรศการ Bike for Mom  จ.
ขอนแก�น  ประกวดสุนทรพจน	   การ
ร�วมรณรงค	ยตุิความรุนแรงต�อเด็กและ
สตรี  กิจกรรมคนดีความดี  แทนคุณ
แผ�นดิน 
 
 
1.5-2-3  ประกาศวิทยาลัย  เรื่องการ
ช�วยเก็บแบบสอบถามงานวิจัย 
โครงการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย 
1.5-2-4  เอกสารข=อมูลแหล�งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา 
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นักศึกษา  ได=แก� 
    2.1 ข=อมูลแหล�งงานเตม็เวลาแก�นักศึกษา ได=แก� 
การช�วยเก็บแบบสอบถามงานวิจัยโครงการสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทยฯ  ในระหว�างปfดเทอม ( 1.5-
2-3  ) 
    2.2 ข=อมูลแหล�งงานนอกเวลาแก�นักศึกษา ได=แก� 
การลงข=อมูลของงานทุนกู=ยืมการศึกษา การรับจ=าง
พิมพ	งานให=อาจารย	   การรับจ=างทํางานบ=านให=
อาจารย	ของวิทยาลัย เช�น รดีผ=า ตัดหญ=า (1.5-2-4 ) 

�  3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร=อมเพ่ือการทํางานเมื่อ
สําเรจ็การศึกษาแก�นักศึกษา 

วิทยาลัยโดยงานกิจการและพัฒนานักศึกษาฝVาย
วิชาการ   จัดกิจกรรมเตรียมความพร=อมก�อนสําเร็จ
การศึกษาแก�นักศึกษา ได=แก� 
     1)  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร=อมสู�วิชาชีพและป<จฉิมนิเทศก�อน
สําเรจ็การศึกษา (1.5-3-1)     
     2)  กิจกรรมเสวนาเรื่องเล�าจากพ่ีสู�น=องในวัน
ไหว=ครู  เรื่องจิตบริการด=วยหัวใจความเปBนมนุษย	  
จิตอาสา (1.5-3-2) 
    3)  กิจกรรมการศึกษาดูงานระบบสุขภาวะ
อําเภอ (DHML )อําเภอชุมแพ(1.5-3-3) 
     4) กิจกรรมวันพยาบาลเสวนาพยาบาลไทย 
(1.5-3-4) 
     6)  กิจกรรมตรวจสุขภาพและส�งเสริมสุขภาพ
ชุมชนของนักศึกษาและอาจารย	ในการออกหน�วย
แพทย	เคลื่อนท่ี  พอสว. (1.4-3-5) 
    
     7)  กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ  ผู=สูงอายุในวันรับ
เบ้ียยังชีพผู=สูงอายุเทศบาลตําบลบ=านเปBด(1.5-3-6) 

1.5-3-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร=อมสู�
วิชาชีพและป<จฉิมนิเทศก�อนสาํเรจ็
การศึกษา  ป7การศึกษา 2558  
 
 
1.5-3-2  ตารางกิจกรรมวันไหว=คร ู
 
1.5-3-3  สรุปรายงานการศึกษาดงูาน
ระบบสุขภาวะอําเภอ (DHML )อําเภอ
ชุมแพ 
 
1.5-3-4  ตารางกิจกรรมวันพยาบาล 
 
1.5-3-5 รายงานการออกหน�วย  
พอสว. 
 
1.5-3-6  รายงานการเข=าร�วมกิจกรรม
ส�งเสริมสุขภาพ  ผู=สูงอายุในวันรับเบ้ีย
ยังชีพผู=สูงอายุเทศบาลตําบลบ=านเปBด 
 

�  4. ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข=อ 1-3 ทุกข=อ
ไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

วิทยาลัยโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา มีการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมตามข=อ  1-3 
โดยการสํารวจคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการจัดบริการให=
คําปรึกษา แนะแนวด=านการใช=ชีวิต  การเข=าสู�อาชีพ
แก�นักศึกษา รวมท้ังประเมินคุณภาพการให=ข=อมูล
ของหน�วยงานท่ีให=บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�
นักศึกษาประเมินคุณภาพ  การเตรียมความพร=อม
เมื่อสําเร็จการศึกษา  หลังสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
การจัดบริการ พบว�า 
     - นักศึกษาประเมินคุณภาพของจัดบริการให=

1.5-4-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการให=คําปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช=ชีวิตแก�นักศึกษา  กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสตูร แหล�งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษาและ
กิจกรรมเตรยีมความพร=อมเพ่ือการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�
นักศึกษา 
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คําปรึกษา แนะแนวด=านการใช=ชีวิตและการเข=าสู�
อาชีพแก�นักศึกษาอยู�ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.61 
จากคะแนนเตม็ 5  
     - นักศึกษาประเมินคุณภาพของการให=ข=อมูล
ของหน�วยงานท่ีให=บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�
นักศึกษา อยู�ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.35 จาก
คะแนนเตม็ 5 
     - นักศึกษาประเมินคุณภาพต�อการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร=อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแก�นักศึกษา  อยู�ระดับดมีาก คะแนนเฉลี่ย 
4.64 จากคะแนนเต็ม 5  (1.5-4-1) 

�  5. นําผลการประเมินจากข=อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให=บริการและการให=ข=อมลู 
เพ่ือส�งให=ผลการประเมิน
สูงข้ึน หรือเปBนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได=นําผลจากผลการ
ประเมินข=อ 4  ซ่ึงจากการประเมินท้ัง 3ข=อ  คะแนน
ท่ีได=ค�าเฉลี่ยมากกว�า  3.51      ( 1.5-5-1) 
1.  ด=านการจัดกิจกรรมให=คําปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประเด็นข=อท่ีได=
คะแนนต่ําท่ีสุดคือ นักศึกษาเข=าถึงระบบบริการให=
คําปรึกษาได=ง�าย  สะดวก  และการประชาสัมพันธ	
ข=อมูลข�าวสารท่ีรวดเร็ว  ทันเหตุการณ	  มีการพัฒนา 
โดยเพ่ิมช�องทางในการติดต�อกับอาจารย	ท่ีปรึกษา  
โดยทางโทรศัพท	  จัดตั้งแกนนํานักศึกษาในด=านการ
ให=คําปรึกษาในทุกครอบครัว เพ่ือสามารถประสาน
กับอาจารย	ท่ีปรึกษาได= และจัดตารางเวรอาจารย	ท่ี
ปรึกษา ในช�วงนอกเวลา และให=ข=อมูลข�าวสารเดือน
ละ 1 ครั้ง  เพ่ิมการประชาสัมพันธ	ข=อมูลข�าวสารแก�
เครือข�ายประชาสัมพันธ	นักศึกษา  เสียงตามสาย  
พัฒนาแกนนําด=านการสื่อสารและประชาสัมพันธ	ทุก
ช้ันป7  ช้ันป7ละ 3  คน  ผลการประเมินพบว�ามีการ
รับข=อมูลข�าวสารเปBนประโยชน	รวดเร็ว นักศึกษา
เข=าถึงระบบบริการให=คําปรึกษาได=ง�าย  สะดวก ข้ึน 
สามารถขอรับคําปรึกษาและขอความช�วยเหลือได=
ตรงตามความต=องการ ( 1.5-5-2)  
2.  แต�เชิงคุณภาพนักศึกษาต=องการให=พัฒนาด=าน
การประชาสัมพันธ	ข=อมูลให=รวดเร็ว  ทันเวลา  กลุ�ม
งานบริการและพัฒนานักศึกษาได=ปรับการดําเนิน
กิจกรรมโดยให=ข=อมูลข�าวสารเดือนละ 1 ครั้ง  เพ่ิม
การประชาสัมพันธ	ข=อมูลข�าวสารแก� เครือข�าย
ประชาสัมพันธ	นักศึกษา  เสียงตามสาย  พัฒนาแกน
นําด=านการสื่อสารและประชาสัมพันธ	ทุกช้ันป7  ช้ันป7
ละ 3  คน  และเมื่อสิ้นสุดป7การศึกษา  ได=มีการ
ประเมินซํ้าโดยการสนทนากลุ�มผลการประเมิน

11.5-5-1บทสรุปผู=บรหิารผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการแก�นักศึกษา ป7
การศึกษา 2558 
1.5-5-2  ภาพตารางช�องทางการให=
คําปรึกษาแก�นักศึกษา  
1.5-5-3 รายช่ือแกนนํานักศึกษาด=าน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ	 
1.5-5-4  รายงานสรุปการจัดทํา
แผนงานของงานบริการนักศึกษาฯ 
ร�วมกับสโมสรนักศึกษา 
1.5-5-5 ผลการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก�
นักศึกษา เมื่อสิ้นสดุป7การศึกษา 2558 
โดยการใช=การสนทนากลุ�ม 
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มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

พบว� า  นัก ศึกษามี การรับข= อมู ลข� าวสาร เปBน
ประโยชน	 ท่ีรวดเร็ว ทันเวลา ข้ึน( 1.5-5-3)    
3. ด=านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร=อมเพ่ือการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา   ข=อท่ีได=
คะแนนต่ํ า ท่ีสุดคือ นักศึกษามีส�วนร�วมในการ
วางแผนกําหนดจัดโครงการ/กิจกรรม  งานบริการ
นักศึกษาฯ เข= าร� วมกับการ จัดสัมมนาสโมสร
นักศึกษาของงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือ
นําเสนอโครงการแก�สโมสรนักศึกษา และให=สโมสร
นักศึกษาได=วิพากษ	กิจกรรม   พบว�านักศึกษาพึง
พอใจท่ีได=มีส�วนร�วมในการวางแผนกําหนดจัด
โครงการ/กิจกรรม ได=เรียนรู=การบริหารจัดการโครง  
กิจกรรมเตรียมความพร=อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแก�นักศึกษาตรงกับสิ่งท่ีนักศึกษาต=องการ
เรียนรู=  เกิดความรับผิดชอบในกิจกรรมของโครงการ
มากข้ึน  รู=สึกเปBนเจ=าของโครงการ  ภูมิใจท่ีได=มีส�วน
ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม( 1.5-5-4) 
  ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการแก�นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดป7การศึกษา 
2558พบว�าดีข้ึนท้ัง3ข=อ ( 1.4-5-5) 
 

 � 6. ให=ข=อมูลและความรู=ท่ีเปBน
ประโยชน	แก�ศิษย	เก�า 

งานบริการและพัฒนานักศึกษาให=ข=อมูลและความรู=
ท่ีเปBนประโยชน	แก�ศิษย	เก�าผ�านทางเว็บไซต	 
วิทยาลัยฯ ได=แก�ความรู= วิจัยในฐานข=อมูลศูนย	ความ
เปBนเลิศด=านการพยาบาลชุมชน  และนวัตกรรม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก�น (1.5-6-1) 
และร�วมกับสมาคมศิษย	เก�า วพบ.ขอนแก�น 
จัดบริการวิชาการประจําป7ให=แก�ศษิย	เก�าเพ่ือให=
ความรู=ท่ีเปBนประโยชน	ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย	
เก�าได=แก� การจัดโครงการพัฒนาประสบการณ	
วิชาการ  วิชาชีพ  และการบริการข=อมูลข�าวสารท่ี
เปBนประโยชน	แก�ศิษย	เก�า   โครงการให=ข=อมูล และ
ความรู=ท่ีเปBนประโยชน	แก�ศิษย	เก�า เรื่อง การเปลีย่น
ผ�านความคิดกับจิตบริการด=วยใจสู�ความสุขในการ
ทํางาน  7-8 กุมภาพันธ	 2559 โดยพบว�าศิษย	เก�า
เข=าร�วมโครงการท้ังหมด  107  คน(1.5.-6-2) 

1.5-6-1  ภาพการประชาสมัพันธ	ผ�าน
เว็บไซต	 วิทยาลัยฯ 
 
1.5-6-2  สรุปรายงาน โครงการให=
ข=อมูล และความรู=ท่ีเปBนประโยชน	แก�
ศิษย	เก�า เรื่อง การเปลี่ยนผ�าน
ความคิดกับจิตบริการด=วยใจสู�
ความสุขในการทํางาน 7-8 กุมภาพันธ	 
2559 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
6ข=อ 6ข=อ 5คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ชนิดตัวบ�งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข=อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�

มี 
เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

�  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
วิทยาลัย โดยให=นักศึกษามสี�วน
ร�วมในการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรม 

วิทยาลัยจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
โดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาร�วมกันมี กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครอบคลมุกิจกรรม 5 ด=าน เพ่ือส�งเสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค	 ครอบคลุมกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การพัฒนาอัตลักษณ	
นักศึกษา ทักษะการเรียนรู=ในศตวรรษท่ี 21 
โครงการท่ีจดัข้ึนโดยวิทยาลัยฯ จํานวน 4  โครงการ 
8 กิจกรรม โดยนักศึกษาจํานวน 1โครงการ 5 
กิจกรรม  (1.6-1-1) 

1.6-1-1 แผนพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก�น ประจําป7การศึกษา 
2558 

�  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให=ดําเนินกิจกรรมใน
ประเภทต�อไปน้ีให=ครบถ=วน 
   - กิจกรรมส�งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค	ท่ีกําหนดโดย
วิทยาลัย 
   - กิจกรรมกีฬา หรือการส�งเสรมิ
สุขภาพ 
   - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน	 
หรือรักษาสิ่งแวดล=อม 
   - กิจกรรมเสริมสร=างคุณธรรม
และจริยธรรม 
   - กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วิทยาลัยได= ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ครอบคลมุกิจกรรม 5 ประเภท มจํีานวน 5 
โครงการ 13 กิจกรรม ดังน้ี 
      1. การพัฒนานักศึกษาด=านคุณลักษณะบันฑิต
ท่ีพึงประสงค	 โดยงานพัฒนานักศึกษา 
      - โครงการกีฬาและส�งเสริมสขุภาพ (1.6-2-1) 
      - กิจกรรมส�งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค	 (1.6-2-2) 
      - ค�ายจิตอาสาพัฒนาผู=สูงอายุในชุมชนบ=าน
แบก อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (1.6-2-3) 
      - กิจกรรมเสริมสร=างคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาในระดับสถาบัน (1.6-2-4) 
     - กิจกรรมส�งเสรมิประเพณีวันสงกรานต	บูรณา
การกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(1.6-2-5) 
   โดยสโมสรนักศึกษา 
     - โครงการส�งเสรมิกิจกรรมเพ่ือสุขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา บริบทของวิทยาลัยฯ (1.6-2-6) 
     - โครงการกิจกรรมสัปดาห	วิชาการร�วมใจก=าว
ไกลสู�เซียน ประจําป7การศึกษา 2558 (1.6-2-7) 
     - โครงการสุขภาพดีด=วยวิถีพอเพียง (1.6-2-8) 
     - ค�ายคุณธรรมจริยธรรมชุมชนนิมนต	ยิ้มวิถี 
วพบ. (1.6-2-9) 
     - โครงการนุ�งผ=าไทยรวมใจใส�บาตรมารยาทงาม
ตามวิถีไทย (1.6-2-10) 
    2. การพัฒนานักศึกษาด=านกีฬาและส�งเสริม

1.6-2-1 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการกีฬาและ
ส�งเสริมสุขภาพ 
 
 
1.6-2-2 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมส�งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค	 
 
1.6-2-3 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานค�ายจิตอาสาพัฒนา
ผู=สูงอายุในชุมชนบ=านแบก อําเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม   
   
1.6-2-4 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมเสรมิสร=าง
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใน
ระดับสถาบัน 
 
1.6-2-5 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมส�งเสรมิ
ประเพณีวันสงกรานต	บูรณาการ
กับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
1.6-2-6 เอกสารสรุปผลการ
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มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สุขภาพ โดยงานพัฒนานักศึกษา 
    - โครงการกีฬาและส�งเสริมสุขภาพ กีฬาสีภายใน 
ราชพฤกษ	เกมส	ครั้งท่ี 1 และ กีฬา 4 
สถาบันการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุข (1.6-2-
11) 
    โดยสโมสรนักศึกษา 
   - โครงการสุขภาพดดี=วยวิถีพอเพียง  (1.6-2-12) 
   3. การพัฒนานักศึกษาด=านบําเพ็ญประโยชน	หรือ
รักษาสิ่งแวดล=อม โดยงานพัฒนานักศึกษา 
    -  กิจกรรมส�งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค	 (1.6-2-13) 
    โดยสโมสรนักศึกษา 
    - โครงการกิจกรรมสัปดาห	วิชาการร�วมใจก=าว
ไกลสู�เซียน ประจําป7การศึกษา 2558 (1.6-2-14) 
    - ค�ายคุณธรรมจริยธรรมชุมชนนิมนต	ยิ้มวิถี 
วพบ. (1.6-2-15) 
    - โครงการนุ�งผ=าไทยรวมใจใส�บาตรมารยาทงาม
ตามวิถีไทย (1.6-2-16) 
    4. การพัฒนานักศึกษาด=านเสรมิสร=างคุณธรรม
และจริยธรรม โดยงานพัฒนานักศึกษา 
    -  กิจกรรมส�งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค	 (1.6-2-17) 
    - กิจกรรมเสรมิสร=างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
ในระดับสถาบัน (1.6-2-18) 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเตรียม
ความพร=อมทางวิชาชีพในการทํางานและป<จฉิม
นิเทศก�อนสําเร็จการศึกษา(1.6-2-19) 
    - โครงการค�ายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการ
ปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม� (1.6-
2-20) 
     โดยสโมสรนักศึกษา 
     - ค�ายคุณธรรมจริยธรรมชุมชนนิมนต	ยิ้มวิถี 
วพบ. (1.6-2-21) 
     - โครงการนุ�งผ=าไทยรวมใจใส�บาตรมารยาทงาม
ตามวิถีไทย (1.6-2-22) 
   5. การพัฒนานักศึกษาด=านส�งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยงานพัฒนานักศึกษา 
   -  กิจกรรมส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค	 (1.6-2-23) 
   - กิจกรรมส�งเสริมประเพณีวันสงกรานต	บูรณา
การกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1.6-2-24) 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเตรยีม

ดําเนินงานโครงการส�งเสรมิ
กิจกรรมเพ่ือสุขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา บริบทของ
วิทยาลัยฯ 
 
1.6-2-7 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการกิจกรรม
สัปดาห	วิชาการร�วมใจก=าวไกลสู�
เซียน ประจําป7การศึกษา 2558 
 
1.6-2-8 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการสุขภาพดีด=วย
วิถีพอเพียง 
 
1.6-2-9 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานค�ายคุณธรรมจริยธรรม
ชุมชนนิมนต	ยิ้มวิถี วพบ. 
 
1.6-2-10 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการนุ�งผ=าไทยรวม
ใจใส�บาตรมารยาทงามตามวิถีไทย 
 
1.6-2-11 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการกีฬาและ
ส�งเสริมสุขภาพ 
 
1.6-2-12 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการสุขภาพดีด=วย
วิถีพอเพียง 
 
1.6-2-13 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมส�งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค	 
 
1.6-2-14 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการกิจกรรม
สัปดาห	วิชาการร�วมใจก=าวไกลสู�
เซียน ประจําป7การศึกษา 2558 
 
1.6-2-15 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานค�ายคุณธรรมจริยธรรม
ชุมชนนิมนต	ยิ้มวิถี วพบ. 
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มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ความพร=อมทางวิชาชีพในการทํางานและป<จฉิม
นิเทศก�อนสําเร็จการศึกษา (1.6-2-25) 
   - โครงการค�ายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการ
ปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม� (1.6-
2-26) 

 
1.6-2-16 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการนุ�งผ=าไทยรวม
ใจใส�บาตรมารยาทงามตามวิถีไทย 
 
1.6-2-17 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมส�งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค	 
 
1.6-2-18 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมเสรมิสร=าง
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใน
ระดับสถาบัน 
 
1.6-2-19 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการเตรยีม
ความพร=อมทางวิชาชีพในการ
ทํางานและป<จฉิมนิเทศ 
 
1.6-2-20 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการค�ายคุณธรรม
จริยธรรม ในโครงการปฐมนิเทศ 
 
1.6-2-21 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานค�ายคุณธรรมจริยธรรม
ชุมชนนิมนต	ยิ้มวิถี วพบ. 
 
1.6-2-22 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการนุ�งผ=าไทยรวม
ใจใส�บาตรมารยาทงามตามวิถีไทย 
 
1.6-2-23 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมส�งเสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค	 
 
1.6-2-24 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมส�งเสรมิ
ประเพณีวันสงกรานต	 
 
1.6-2-25 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
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มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ศักยภาพนักศึกษาในการเตรยีม
ความพร=อมทางวิชาชีพในการ
ทํางานและป<จฉิมนิเทศ 
 
1.6-2-26 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการค�ายคุณธรรม
จริยธรรม ในโครงการปฐมนิเทศ 

�  3. จัดกิจกรรมให=ความรู=และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก�นักศึกษา 

วิทยาลัยดําเนินจัดกิจกรรมการให=ความรู=และทักษะ
การประกันคุณภาพแก�นักศึกษาแก�นักศึกษาทุกช้ันป7 
โดย 
     1. นักศึกษาทุกช้ันป7 ได=รับความรู=และทักษะใน
กิจกรรมของโครงการเสรมิสร=างประชาธิปไตยและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป7
การศึกษา 2558  (1.6-3-1) 
     2. วิทยาลัยฯ ส�งผู=แทนสโมสรนักศึกษาเข=าร�วม 
โครงการการจัดการความรู=และทักษะด=านประกัน
คุณภาพการศึกษา  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สรรพสิทธิประสงค	 จ.อุบลราชธานี (1.6-3-2)   

1.6-3-1 เอกสารสรุปผลการให=
ความรู=และทักษะการประกัน
คุณภาพแก�นักศึกษา ประจําป7
การศึกษา 2558 
 
1.6-3-2 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมประชุม
โครงการการจัดการความรู=และ
ทักษะด=านประกันคุณภาพ
การศึกษา  ณ วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค	                        
จ.อุบลราชธานี 
 
 
 

�  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค	ของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งต�อไป 

วิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนงานกิจกรรม จํานวน 1 แผนงาน 5 โครงการ 
13 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค	ของโครงการและ
กิจกรรม จํานวน 17 ตัวช้ีวัด บรรลุผล 17 ตัวช้ีวัด 
คิดเปBน ร=อยละ 100 (1.6-4-1) และได=นําผลการ
ประเมินจากป7การศึกษา 2558 เรือ่งการสนับสนุน
ให=นักศึกษาเข=าร�วมโครงการนําเสนอด=านวิชาการ
และนวัตกรรม มาจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาในป7
การศึกษา 2559 (1.6-4-2) 

1.6-4-1 เอกสารสรุปและประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค	ของ
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนา ป7การศึกษา 2558 และ 
2559 
 
1.6-4-2 แผนพัฒนานักศึกษาในป7
การศึกษา 2559 

�  5. ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค	ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ประเมินความสาํเรจ็
ตามวัตถุประสงค	ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามวัตถุประสงค	ท่ีกําหนด จํานวน 2 ข=อ 
จากจํานวนตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด บรรลุเปiาหมายท้ัง 2 
วัตถุประสงค	 และ 2 ตัวช้ีวัด คิดเปBนร=อยละ 100 
(1.6-5-1) จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
จากการสนทนากลุ�ม และการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ผลการประเมิน พบว�า 
นักศึกษามีความคิดเห็นของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1.6-5-1 เอกสารสรุปและประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค	ของ
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนา ป7การศึกษา 2558 
 
1.6-5-2 ถอดบทเรียนผลการ
พัฒนาอัตลักษณ	 และคุณลักษณะ
บัณฑิต ป7การศึกษา 2558 
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มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ท่ีได=รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามเกณฑ	 
สกอ. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค	ตามอัต
ลักษณ	สถาบัน และทักษะการเรียนรู=ในศตวรรษท่ี 
21 ในระดับ ดมีาก คะแนนเฉลี่ย 4.30 จากคะแนน
เต็ม 5 มีข=อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา คือ การส�งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค	ด=านวิชาการ และการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู=และนวัตกรรมว�า วิทยาลัยควรมี
การส�งเสริมให=นักศึกษาได=มีการนําเสนอผลงาน
วิชาการมากข้ึนกว�าป7การศึกษาท่ีผ�านมา (1.6-5-2) 

�  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได=นําผลการ
ประเมินเรื่องการส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค	ด=านวิชาการ และการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู=ในศตวรรษท่ี 21 ด=านการเรยีนรู=และ
นวัตกรรม(1.6-6-1) มาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนเพ่ิมงบประมาณ
และเวทีนําเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม ให=
มากข้ึน ผ�านโครงการพัฒนานักศึกษาสู�การมีอัต
ลักษณ	และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค	 (1.6-6-
2) 

1.6-6-1 รายงานการประชุมกลุ�ม
กิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 5/2559  
เรื่องเพ่ือพิจารณา การนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนา
นักศึกษา 
 
1.6-6-2 แผนปฏิบัติการประจําป7
งบประมาณ 2560 โครงการแผน
ประจํา งานบริการและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
5 5 5 บรรล ุ

 
 
 

องค!ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรAางสรรค! 
ชนิดตัวบ�งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข=อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
�  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
1. วิทยาลัยฯ มรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เปBน
ระบบสารสนเทศเพ่ือใช=บริหารงานวิจัยและงาน

2.1-1-1 เอกสาร print out 
ฐานข=อมูล และตัวอย�างข=อมูลใน
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มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นําไปใช=ประโยชน	ในการ
บริหารงานวิจัยและงาน
สร=างสรรค	 

สร=างสรรค	 (2.1-1-1 , 2.1-1-2)   ฐาน 
 
2.1-1-2  print out หน=าเว็บ
วิทยาลัยและกลุ�มงานวิจัย
ผลงานวิชาการ 

�  2. สนับสนุนพันธกิจด=านการ
วิจัยหรืองานสร=างสรรค	อย�าง
น=อยในประเด็นต�อไปน้ี 
- ห=องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร=างสรรค	 หรือศูนย	
เครื่องมือ หรือศูนย	ให=
คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย 
    - ห=องสมุดหรือแหล�ง
ค=นคว=าข=อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร=างสรรค	 
    - สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรืองานสร=างสรรค	 
เช�นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห=องปฏิบัติการวิจยั 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร=างสรรค	 
เช�น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร=างสรรค	 
การจัดให=มศีาสตราจารย	
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย	
รับเชิญ (visiting professor) 

1) มีห=องคลินิกวิจัยเพ่ือให=คําปรึกษาและสนับสนุน
ช�วยเหลือในการวิจัยและผลติผลงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพ โดยจัดให=มีวัสดุอุปกรณ	เพ่ือใช=ในการค=นคว=า  
คือ คอมพิวเตอร	จํานวน 1 เครื่องเพ่ือใช=ในการสืบค=น
ข=อมูล (2.1-2-1)  
2) งานวิจัยและผลงานวิชาการจัดให=มีบริการให=
คําปรึกษาในการทําวิจัยและผลติผลงานวิชาการ  โดย
อาจารย	ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกและ
อาจารย	ประจํากลุ�มวิจัยและผลงานวิชาการ  ทุกวันใน
เวลา 13.00-16.00 น. สามารถนัดหมายล�วงหน=าได=
อย�างน=อย 1 วัน  (2.1-2-2) 
3) มีห=องสมุดและมุมน่ังแยกเปBนสดัส�วนเพ่ือใช=ในการ
ค=นคว=า และสืบค=นข=อมูล (2.1-2-3) มีฐานข=อมูลเพ่ือ
การค=นคว=าด=านงานวิจยัและงานสร=างสรรค	จํานวน  2 
ฐานข=อมูล  ได=แก� Thailis  และ Pub-med และมี
บันทึกขออนุมัติต�ออายุสมาชิกวารสารทางการพยาบาล
ภาษาไทย และสญัญาซ้ือขายวารสารทางการพยาบาล 
(ภาษาต�างประเทศ)  (2.1-2-4 , 2.1-2-5) 
4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกในห=องปฏิบัติการวิจัยโดย
ให=บริการยมืและคืนหนังสือ  และรายงานวิจัยระหว�าง
เครือข�ายและความร�วมมือระหว�างห=องสมุดผ�าน
บรรณารักษ	  
      กําหนดระดับผู=รับผดิชอบการเข=าถึงระดับ
สารสนเทศงานวิจัยมผีู=ดูแลการใช=ระบบสารสนเทศโดย
ใช=ระบบ log in   
      มีคอมพิวเตอร	ใช=เปBนฐานข=อมูลวิจัยและกําหนด
ระบบlog in ผ�านรหัสก�อนใช=งานทุกครั้ง 
       ตู=จัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวข=องกับงานวิจัยมีระบบ
การจัดเก็บ ล็อกกุญแจเพ่ือรักษาความปลอดภัย (2.1-
2-6) 
5) มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือส�งเสริม
การผลิตและเผยแพร�  งานวิจัยและผลงานวิชาการ  
จํานวน  4 โครงการ  ได=แก�  
     1. โครงการสนับสนุนการผลิตองค	ความรู= 
ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  นวัตกรรมทางสุขภาพ
ของวิทยาลัยท่ีนําไปใช=ประโยชน	และสร=างคุณค�าต�อ
ชุมชน สังคม (2.1-2-7) 
     2. โครงการพัฒนาคลังความรู=และผลงานวิชาการท่ี

2.1-2-1  ภาพถ�ายห=องคลินิก
วิจัยและแหล�งค=นคว=าข=อมลู 
 
2.1-2-2  ตารางรายช่ืออาจารย	
ให=คําปรึกษาสนับสนุนการวิจยั  
และผลงานวิชาการ 
 
2.1-2-3 ภาพถ�ายห=องสมุด  และ
ภาพถ�ายมุมน่ังแยกเปBนสดัส�วน
เพ่ือการค=นคว=าและสืบค=นข=อมูล 
 
2.1-2-4 print out  ฐานข=อมูล
เพ่ือการค=นคว=าด=านงานวิจยัและ
งานสร=างสรรค	 
 
2.1-2-5 บันทึกขออนุมัติต�ออายุ
สมาชิกวารสารทางการพยาบาล
ภาษาไทย และสญัญาซ้ือขาย
วารสารทางการพยาบาล 
(ภาษาต�างประเทศ)  
 
2.1-2-6 ภาพถ�ายแสดงสิ่ง
อํานวยความสะดวก เช�น 
คอมพิวเตอร	จดัเก็บฐานข=อมลู  
และตู=เก็บจัดเก็บเอกสารท่ี
เก่ียวข=องกับงานวิจัย 
 
2.1-2-7   โครงการสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยท่ีมคุีณภาพ 
เพ่ือการตีพิมพ	เผยแพร�ให=เปBนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 
2.1-2-8  โครงการพัฒนาคลัง
ความรู=และผลงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพ 
 
2.1-2-9  โครงการส�งเสริมองค	
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มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีคุณภาพ (2.1.2-8) 
     3. โครงการส�งเสรมิองค	ความรู=จากการวิจยัและ
นวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=ประโยชน	และสร=างคุณค�า
ต�อชุมชนและสังคม (2.1-2-9) 
     4. โครงการสร=างเครือข�ายการวิจัย นวัตกรรม การ
จัดการความรู=เพ่ือส�งเสริมการเกิดสุขภาวะในชุมชน 
(2.1-2-10) 
6) จัดให=มีนักวิจัยจากต�างประเทศเปBนวิทยากรบรรยาย
ในวิทยาลัยพยาบาลฯ  ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559   
ได=แก�  Prof. Dr Patrick Martiny หัวข=อบรรยาย  
ได=แก� Changing teaching stylefor transformative 
learning  within and beyond DHML District 
Health system Management Learning   ใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย	
เพ่ือเปBนนักวิชาการ (AI) เพ่ือการเรียนรู=และสนับสนุน
ระบบบรหิารจัดการสุขภาพระดับอําเภอ (2.1-2-11) 

ความรู=จากการวิจัยและ
นวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=
ประโยชน	และสร=างคุณค�าต�อ
ชุมชนและสังคม 
 
2.1-2-10 โครงการสร=าง
เครือข�ายการวิจัย นวัตกรรม 
การจัดการความรู=เพ่ือส�งเสริม
การเกิดสุขภาวะในชุมชน 
 
2.1-2-11  CV อาคันตุกะรับ
เชิญ (visiting professor) Prof. 
Dr Patrick Martiny และ
เอกสารการบรรยายในการเปBน
วิทยากรรับเชิญของโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย	เพ่ือเปBน
นักวิชาการ (AI) เพ่ือการเรียนรู=
และสนับสนุนระบบบรหิาร
จัดการสุขภาพระดับอําเภอ 

�  3. จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเปBนทุนวิจัยหรือ
งานสร=างสรรค	 

ในป7การศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มกีารจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการวิจยั (2.1-3-1)  จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและผลงานวิชาการ  21 เรื่อง โดย
เงินสนับสนุนทุนวิจัยภายในเท�ากับ 790,000 บาท 
(2.1-3-2) 

2.1-3-1 แผนปฏิบัติการ
ประจําป7งบประมาณ  พ.ศ. 
2559 (ฉบับปรับปรุง  
พฤษภาคม 2559)ในโครงการ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเพ่ือการตีพิมพ	เผยแพร�
ให=เปBนท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติในกิจกรรมท่ี 1 
หน=า 6 การพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมให=ได=รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
2.1-3-2 ประกาศวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแก�น  เรื่องรายช่ืองานวิจัย
และผลงานวิชาการท่ีผ�านการ
อนุมัติได=รับทุนสนับสนุนจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแก�น ป7งบประมาณ  2559  
ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2558  และ 
28 มีนาคม 2559 

�  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ 2.1-4-1 แผนปฏิบัติการ
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มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สนับสนุนการเผยแพร�
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร=างสรรค	ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ	ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร�
งานวิจัย หรืองานสร=างสรรค	
ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ	ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

เผยแพร�ผลงานวิจยัหรือในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ	ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติใน เปBนเงิน
จํานวน 118,800 บาท (2.1-4-1 , 2.1-4-2)   

ประจําป7งบประมาณ  พ.ศ. 
2559 (ฉบับปรับปรุง  
พฤษภาคม 2559)ในโครงการ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเพ่ือการตีพิมพ	เผยแพร�
ให=เปBนท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติในกิจกรรมท่ี 2 
หน=า 7 ส�งเสรมิ  สนับสนุน
อาจารย	ในการนําเสนอและ
เผยแพร�ผลงานวิจยั / ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
2.1-4-2 สรุปรายช่ือ จํานวน 
งานวิจัย ท่ีนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ	
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติในป7 พ.ศ. 2558 

�  5.  มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย	และนักวิจัย มีการ
ส ร= า ง ข วั ญ แ ล ะ กํ า ลั ง ใ จ
ตลอดจนยกย�องอาจารย	และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและ
งานสร=างสรรค	ดีเด�น 

วิทยาลัยฯ การพัฒนาสมรรถนะอาจารย	ในด=านการวิจัย
และผลงานวิชาการ  ในโครงการ  ดังต�อไปน้ี 
1. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือการตีพิมพ	เผยแพร�ให=เปBนท่ียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ ระยะเวลาดําเนินการ  2 ระยะ จํานวน 
6 วัน กิจกรรม  ได=แก� 
แนวคิดการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา 
      1)  การพัฒนางานวิจัยจาก PICO และการใช=สถิติ
เชิงปริมาณ 
      2) การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิเคราะห	 
      3) การเตรียมบทความวิจัย  การตรวจประเมิน
คุณภาพบทความวิจัย  และแนวทางการตีพิมพ	เผยแพร�
ท่ีมีคุณภาพ 
      4) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย	 
      5) การประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอโครงร�างวิจัย  
บทความวิจัย  และรับฟ<งการวิพากษ	จากวิทยากร
ผู=ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือพัฒนาแก=ไขผลงานให=มีคุณภาพและ
สามารถตีพิมพ	เผยแพร� (2.1-5-1) 
      
2. โครงการพัฒนาคลังความรู=และผลงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพ  ระยะเวลาดําเนินการ  2 ระยะ จํานวน 6 วัน 
กิจกรรม  ได=แก� 
        1)แนวทางการพัฒนาบทความวิชาการ  หนังสือ  
ตํารา 

2.1-5-1  ร า ย ง า น ส รุ ป ใ น
โครงการสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย ท่ีมี คุณภาพเพ่ือการ
ตีพิมพ	เผยแพร�ให=เปBนท่ียอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
2.1-5-2  รายงานสรุปโครงการ
พัฒนาคลังความรู=และผลงาน
วิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 
2.1-5-3  รายงานสรุปโครงการ
ส�งเสริมองค	ความรู=จากการวิจัย
และนวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=
ประโยชน	และสร=างคุณค�าต�อ
ชุมชนและสังคม 
 
2.1-5-4  รายงานสรุปโครงการ
ส ร= า ง เ ค รื อ ข� า ย ก า ร วิ จั ย 
นวัตกรรม การจัดการความรู=
เพ่ือส�งเสริมการเกิดสุขภาวะใน
ชุมชน   
 
2.1-5-5  ใบประกาศอ.ปfยนุช 
ภิญโย  เข= าร� วมในโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ�นใหม� 
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มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2) การประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอโครง   
บทความวิชาการ  และผลงานวิชาการ  รับฟ<งการ
วิพากษ	จากวิทยากรผู=ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือพัฒนาแก=ไข
ผลงานให=มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ	เผยแพร�  (2.1-
5-2)   
3. โครงการส�งเสริมองค	ความรู=จากการวิจัยและ
นวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=ประโยชน	และสร=างคุณค�า
ต�อชุมชนและสังคม 
กิจกรรม  ได=แก� 
          - ผู=ทรงคุณวุฒิให=ความรู=เก่ียวกับการสังเคราะห	
งานวิจัยและอาจารย	มีส�วนร�วมในการสังเคราะห	งานจน
เกิดองค	ความรู=จากงานวิจัยและถูกนําไปใช=ประโยชนใน
ชุมชน  (2.1-5-3) 
4. โครงการสร=างเครือข�ายการวิจัย นวัตกรรม การ
จัดการความรู=เพ่ือส�งเสริมการเกิดสุขภาวะในชุมชน 
กิจกรรม  ได=แก�  มีการแลกเปลี่ยนความรู=จากงานวิจัย
และการพัฒนางานวิจัยร�วมกับเครือข�ายจากแหล�งฝ�ก  
ได=แก�  
- โรงพยาบาลศูนย	ขอนแก�น  จํานวน 6 เรื่อง 
- โรงพยาบาลหนองสองห=อง  จํานวน 3 เรื่อง 
- โรงพยาบาลชนบท  จํานวน 3 เรื่อง 
- โรงพยาบาลอุบลรัตน	  จํานวน 1 เรื่อง  (2.1-5-4) 
5. สนับสนุนให=อาจารย	ได=รับการพัฒนาสมรรถนะด=าน
การวิจัยโดยเข=าร�วมโครงการและรายช่ืออาจารย	ท่ีร�วม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ�นใหม� (ลูกไก�) รุ�นท่ี 2 
(2.1-5-5) 
6.วิทยาลัยฯสร=างขวัญกําลังใจให=นักวิจัยโดยการยกย�อง
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยเปBนท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติในการประชุมโครงการส�งเสริมองค	ความรู=
จากการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=ประโยชน	
และสร=างคุณค�าต�อชุมชนและสังคม  โดยมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณในวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
จํานวน 18 คน  มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย�อง
นักวิจัยอาวุโส  นักวิจัยรุ�นนักวิจัยกลาง  และนักวิจัย
หน=าใหม�  จํานวน 3 คน (2.1-5-6) 

(ลูกไก�) รุ�นท่ี 2 
 
2.1-5-6  ประกาศรายช่ือนักวิจัย
ท่ีมีผลงานวิจัยเปBนท่ียอมรับใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ 
ประจําป7 พ. ศ.  2558 

�  6. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วย
ในการ คุ= มครองสิ ท ธ์ิ ขอ ง
งานวิจัยหรืองานสร=างสรรค	ท่ี
นํ า ไ ป ใ ช= ป ร ะ โ ย ช น	 แ ล ะ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ ท่ี
กําหนด 

มีระบบและกลไกการคุ=มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร=างสรรค	 ดําเนินการตามข้ันระบบและกลไก (2.1-6-
1) ตามประเด็นดังน้ี 
     1. งานวิจัยฯจัดทําประกาศการคุ=มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสร=างสรรค	 ทางเว็บไซต	  (2.1-6-2) 
     2. ผู=สนใจในการนําผลงานวิจยัไปใช= แจ=งความ
ต=องการโดยกรอกแบบฟอร	มการขอใช=ผลงานวิจัย 
เครื่องมือวิจัย หนังสือ ตํารา หรือนวัตกรรม และส�งท่ี

2.1-6-1 เอกสารแสดงระบบ
และกลไกคุ=มครองสิท ธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสร=างสรรค	 
 
2.1-6-2 ประกาศการคุ=มครอง
สิ ท ธ์ิ ข อ ง ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร=างสรรค	 
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มี ไม�มี เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กลุ�มงานวิจัยฯ (2.1-6-3) 
     3. งานวิจัยฯ ดําเนินการคุ=มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสร=างสรรค	 โดยการให=เจ=าของผลงานพิมพ	คํา
ว�า ลิขสิทธ์ิวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น  ท่ี
หน=าปกผลงาน หรือ การขอเลข ISBN หรือ การ
เผยแพร�ในเว็บไซต	จะต=องเปBนไฟล	 pdf หรือ  มีลายนํ้า 
เพ่ือปiองกันการคัดลอกงาน รวมท้ังการเข=าใช=ระบบ
ฐานข=อมูลงานวิจัย จะต=องมีช่ือผู=ใช=และรหัสผ�าน (2.1-
6-4) 
           1. มีการจัดเก็บข=อมลูองค	ความรู=จากงานวิจยั
และการนําผลงานวิจัยไปใช=ประโยชน	 
           2. งานวิจัยฯพิจารณาอนุญาตให=ผู=สนใจนํา
ผลงานวิจัยไปใช=  โดยส�งแบบฟอร	มการขอใช=
ผลงานวิจัย เครื่องมือวิจัย หนังสือ ตํารา หรือ
นวัตกรรม โดยทําหนังสืออนุญาตให=ใช=ผลงานวิจัยหรือ
งานสร=างสรรค	 
ผลการดําเนินงานการคุ=มครองสิทธ์ิฯ รวม 4 เรื่อง 
ประกอบด=วยองค	ความรู=จากงานวิจัยท่ีนําไปใช=
ประโยชน	  จํานวน 1 เรื่อง  และรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ	ระบุข=อความลิขสิทธ์ิของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี  จํานวน 3 เรื่อง 

2.1-6-3  ตัวอย�างปกรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ	ท่ีระบุข=อความ
ลิขสิทธ์ิวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก�น 
 
2.1-6-4 ตัวอย�างการคุ=มครอง
สิทธ์ิองค	ความรู=เรื่องรูปแบบการ
ดูแลผู=สูงอายุในชุมชนท่ีอยู� ใน
ระยะพ่ึงพิง 

 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
5 5 5 บรรล ุ

 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรAางสรรค! 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ ป<จจัยนําเข=า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�

มี 
เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

�  จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร=างสรรค	จากภายในและ
ภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให=เปBนคะแนนเตม็ 
5 = 50,000 บาทข้ึนไป
ต�อคน 

ป7การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มี จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และผลงานวิชาการ จํานวน 16 เรือ่ง โดยเงินสนับสนุนทุนวิจยั
ภายใน เปBนเงิน 730,000 บาท (2.2-1, 2.2-2, 2.2-3) และทุน
สนับสนุนวิจัยภายนอกเปBนเงิน 1,189,750 บาท (2.2-4, 2.2-
5) รวมเงินทุนสนับสนุนวิจัย เปBนเงิน 1,919,750 บาท จํานวน
อาจารย	ประจําเท�ากับ 35.5 คน (2.2-6) 
  
  ข=อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

ป7การศึกษา 2558 

2.2-1 ประกาศวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก�น เรื่อง 
รายช่ืองานวิจัยและผลงาน
วิชาการ ท่ีผ�านการพิจารณาทุน
สนับสนุน ครั้งท่ี 1 ป7งบประมาณ 
2558 
2.2-2 ประกาศวิทยาลัยพยาบาล
ฯ เรื่อง รายช่ืองานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ท่ีผ�านการ
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มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ดังน้ัน เงินสนับสนุนทุนวิจัย = 1,919,750/35.5 
                                  
                     =  54,077.5 บาท/คน/ป7 
  
 คิดเปBนคะแนน  = 54,0775.5/50,000 x 5 
  
                     = 5.41  คะแนน  
 

1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ 
และผลงานวิชาการ จาก
ภายในสถาบัน 

730,000 บาท 

2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ 
จากภายนอก 
1) 847,150 บาท (สวรส) 
2) 342,600 บาท (สวรส) 

 1,189,750 บาท 
  

3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ
และผลงานวิชาการจากภายใน
และภายนอก    

1,919,750 บาท 

4 จํานวนอาจารย	ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

35.5 คน 

พิจารณาทุนสนับสนุน ครั้งท่ี 2 
ป7งบประมาณ 2559 
2.2-3 หลักฐานการแจ=งโอนเงิน
จากสถาบันพระบรมราชชนก
หนังสือราชการเลขท่ี สธ.
0203.01/2986 
2.2-4  สําเนาข=อตกลงเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแล
สุขภาพท่ีบ=านในระบบบริการ
ปฐมภูมิของไทย รับทุนจาก 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส) จํานวนเงิน 847,150 
บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
หน่ึงร=อยห=าสิบบาทถ=วน) ป7ท่ี 2 
(25%) 
2.2-5 สําเนาข=อตกลงเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัย โครงการ  
รูปแบบการพัฒนานโยบาย
สาธารณะกองทุนดูแลผู=สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชนอีสานภายใต=
กระบวนการมีส�วนร�วมของ
ชุมชน รับทุนจาก สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส) 
จํานวนเงิน 342,600 บาท (สาม
แสนสี่หมื่นสองพันหกร=อยบาท
ถ=วน- งบประมาณคิดเฉพาะงวด 
1) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 
ป7 (ต�อเน่ือง) 
2.2-6 ประกาศวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก�น เรื่องการ
ใช=ข=อมูลในการตอบรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ	 สกอ. 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
5 คะแนน 54,077.5 บาท/คน/ป� 5 บรรลุเป5าหมาย 

 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย!ประจําและนกัวิจัย 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ ผลลัพธ	 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

�  ร=อยละของผลรวมถ�วง
นํ้าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย	
ประจํา และนักวิจัยท่ี
กําหนดไว=เปBนคะแนนเต็ม 
5 = ร=อยละ 30  ข้ึนไป 

ป7 พ.ศ.  วิทยาลัยฯ มีงานวิจัย ท่ีได=รับการตีพิมพ	เผยแพร� 
ท้ังหมด จํานวน  30 เร่ือง ดังน้ี (2.3-1) 

รายการ ผลการ
ดําเนินงาน
ป7ปฏิทิน 
 / จํานวน 

(เรื่อง) 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน
รวม 

ค�า
นํ้าหนัก 

2558 
Proceeding
ระดับชาต ิ

19 3.8 0.20 

Proceeding
ระดับ
นานาชาติ 

2 - 0.40 

วารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ
TCI2 

2 1.2 0.60 

วารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ
TCI 1 

6   4.8 0.80 

วารสารวิชาการ
ระดับ
นานาชาติ SJR 

3 3.0 1.00 

รวม 33 12.80 - 
อาจารย	
พยาบาล
ประจําท้ังหมด 
(คน) 

40.5 - - 

   -ได=รับการตีพิมพ	เผยแพร�ในรายงานสืบเน่ืองการประชุม
ระดับชาต ิ จํานวน 19 เรื่อง 
  -ได=รับการตีพิมพ	เผยแพร�ในรายงานสืบเน่ืองการประชุม
ระดับนานาชาต ิ จํานวน - เรื่อง 
  -ได=รับการตีพิมพ	ในวารสารท่ีได=รับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการอยู�ในฐานข=อมูล 
TCI กลุ�มท่ี 2 จํานวน 2 เรื่อง 
  -ได=รับการตีพิมพ	ในวารสารท่ีได=รับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการอยู�ในฐานข=อมูล 
TCI กลุ�มท่ี 1 จํานวน 6 เรื่อง 
  -ได=รับการตีพิมพ	ในวารสารระดบันานาชาติ 
จํานวน 3 เรื่อง  และมีจํานวนอาจารย	ประจําท้ังหมด 
จํานวน 40.5 คน (2.3-2) (2.3-3 , 2.3-4 , 2.3-5) 
 โดยผลรวมถ�วงนํ้าหนัก   เท�ากับ 12.80 คิดเปBนร=อยละ 

2.3-1 เอกสารสรุปรายช่ือ
ผลงานวิจัยท่ีได=รบัการตีพิมพ	
เผยแพร� วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก�น จําแนกตาม
ป7ปฏิทิน 2558 
2.3-2 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น 
เรื่องการใช=ข=อมูลในการตอบ
รายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ	 สกอ. 
2.3-3 สรุปการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎ	ธานี
วิจัย ครั้งท่ี 11/2558 เรื่อง 
บูรณาการงานวิจัยสู�
มหาวิทยาลยัรับใช=สังคม ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎ	ธานี 
วันท่ี 29-30 ตุลาคม 2558  
2.3-4 สรุปการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ 2558 เรื่อง "ความ
หลากหลายทางสุขภาพ" 
Diversity in Health and 
Well-Being" ณ โรงแรมวัง
จันทร	จังหวัดพิษณโุลก วันท่ี 25-
26 มิถุนายน 2558 
2.3-5 สรุปการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติครี��งท่ี 3 
เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสู�ความรู=
ท่ียั่งยืน The 3rd NEU 
National and International 
Research Conference 2015 
(NEUNIRC 2015) "Integrated 
Research Enhances 
Sustainable Knowledge" วัน
เสาร	ท่ี 11 กรกฎาคม 2558 ณ 
อาคารเอนกประสงค	 
มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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31.60 ได=ค�าคะแนนเท�ากับ  5.00 คะแนน 
 โดยผลการดําเนินงาน เท�ากับ ร=อยละ (12.80 /
40.5) x 100 =  31.60 คิดเปBนคะแนนได= เท�ากับ 
5.00 (31.60 x 5) / 30 = 5.26 
 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
5 5 5 บรรล ุ

 
 
 

องค!ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข=อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�

มี 
เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

�  1. กําหนดชุมชนหรือ
องค	การเปiาหมายของการ
ให=บริการทางวิชาการแก�
สังคม โดยมีความร�วมมือ
ระหว�างภาควิชาหรือ
หลักสตูร 

วิทยาลัยโดยกลุ�มงานวิจัยและบริการวิชาการร�วมกับทุก
ภาควิชา  ได=ร�วมกันทบทวนชุมชนเปiาหมายของการ
ให=บริการวิชาการแก�สังคม ในการประชุมจัดทําแผน
ยุทธศาสตร	 ประจําป7งบประมาณ 2559 – 2563 ได=
ร�วมกันกําหนดให=ชุมขนตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก�น เปBนพ้ืนท่ีเปiาหมายของการให=บริการ
วิชาการเพ่ือสร=างเข=มแข็ง (3.1-1-1, 3.1-1-2, 3.1-1-3) 
และผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น (3.1-1-4) 

3.1-1-1 รายงานการประชุมสรุปผล
การประเมินการบริการวิชาการ 
ประจําป7งบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 1 
/ 2558 วันท่ี 16ตุลาคม 2558 
 
3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะ
กรรมจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป7
งบประมาณ 2559 ครั้งท่ี 1 / 2558 
วันท่ี 30 กันยายน 2558 
 
3.1-1-3 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก�น ท่ี 85 / 2559 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการ ประจําป7งบประมาณ 
2559 วันท่ี 28 กันยายน 2558 
 
3.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ 
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ป7งบประมาณ 2559 ครั้งท่ี3/ 2559 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2558 

�  2. จัดทําแผนบริการ
วิชาการโดยมีส�วนร�วมจาก
ชุมชนหรือองค	การ
เปiาหมายท่ีกําหนดในข=อ 
1 

ป7งบประมาณ 2559 วิทยาลัยโดยงานบริการวิชาการ 
ร�วมกับผู=แทนชุมชน ต.บ=านโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแก�น ซ่ึง
ประกอบด=วย ผู=อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสรมิสุขภาพ
ตําบล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข แกนนํา
อสม.ทุกหมู�บ=าน หมู�บ=านละ 3 คน แกนนําผู=สูงอายุทุก
หมู�บ=าน หมู�บ=านละ 2 คน ผู=ใหญ�บ=าน ผู=ช�วยผู=ใหญ�บ=าน 
กํานัน รองนายกอบต. สมาชิก อบต.ของแต�ละหมู�บ=าน 
ได=ร�วมประชุมทบทวนและวิเคราะห	ป<ญหาและความ
ต=องการของผู=สูงอายุ และ ป<ญหาระบบการดูแล
ผู=สูงอายุ เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทําแผนการพัฒนา
ระบบการดูแลผู=สูงอายุของตําบลบ=านโนน (3.1-2-1) ซ่ึง
ประกอบด=วย 2 โครงการ คือ 
      1) โครงการพัฒนาศูนย	การเรียนรู=ต=นแบบด=านการ
ดูแลสุขภาพระดับอําเภอ ท่ีมุ�งเน=นการดูแลระยะยาวท่ี
บ=านสู�ความเปBนเลิศทางการพยาบาลชุมชน ซ่ึงพ้ืนท่ีบ=าน
โนนเปBนพ้ืนทีเปiาหมาย โดยมีเปiาหมายเพ่ือดูแลผู=สูงอายุ
ในตําบลบ=านโนน  (3.1-2-2) 
      2) โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพ
อําเภอภายใต=การเสรมิสมรรถนะการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพอําเภอ (DHML) แบบเสรมิพลัง ของภาคี
เครือข�ายเขตบริการสุขภาพท่ี 7 โดยงบประมาณ
สนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 
เขต 7 ขอนแก�น โดยมีเปiาหมายเพ่ือพัฒนาระบบการ
ดูแลผู=สูงอายุระยะยาวในตําบลบ=านโนน(3.1-2-3, 3.1-
2-4, 3.1-2-5) 

3.1-2-1 รายงานการประชุมการ
จัดทําแผนงานการดูแลผู=สูงอายุ 
ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก�น ประจําป7งบประมาณ 
2559 ณ ห=องประชุม รพสต.บ=าน
โนน ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก�นวันท่ี  28 ตุลาคม 
2558 
 
3.1-2-2 โครงการพัฒนาศูนย	การ
เรียนรู=ต=นแบบด=านการดูแลสุขภาพ
ระดับอําเภอ ท่ีมุ�งเน=นการดูแลระยะ
ยาวท่ีบ=านสู�ความเปBนเลิศทางการ
พยาบาลชุมชน 
 
3.1-2-3 โครงการ ประเมินผลการ
พัฒนาระบบสุขภาพอําเภอภายใต=
การเสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ(DHML) 
แบบเสรมิพลังร�วมของภาคีเครือข�าย
เขตบริการสุขภาพท่ี 7 
 
3.1-2-4 หนังสือท่ี สปสช.530/ 
00730 เรื่อง แจ=งสนับสนุนการ
ดําเนินงาน District Health 
Management Learning ของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 
 
3.1-2-5 หนังสือเลขท่ี สปสช.
5.30/0487 เรื่อง แจ=งโอนเงิน 
สนับสนุนโครงการประเมินผลการ
พัฒนาระบบสุขภาพอําเภอภายใต=
การเสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ (DHML) 
แบบเสรมิพลังร�วมของภาคีเครือข�าย
เขตบริการสุขภาพท่ี 7 

�  3. ชุมชนหรือองค	การ
เปiาหมายได=รับการพัฒนา
และมีความเข=มแข็งท่ีมี

ชุมชนตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูงได=ดําเนินการพัฒนา
ระบบการดูแลผู=สูงอายุอย�างต�อเน่ืองในชุมชน โดยมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น เปBนวิทยากร 

3.1-3-1 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการป7งบประมาณ 2555  
โครงการออกกําลังกายเพ่ือ
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หลักฐานปรากฏชัดเจน เพ่ือให=คําปรึกษา คําแนะนํา วิทยากรการอบรม ตั้งแต�
ป7งบประมาณ 2555 - 2559 หลังการศึกษาข=อมูล
ผู=สูงอายุ ดังน้ี 
     ป7งบประมาณ 2555 ชุมชนดําเนินโครงการออก
กําลังกายสร=างเสริมสุขภาพ โดยการรวมกลุ�มออกกําลัง
กายผู=สูงอายุในชุมชน บ=านหมู� 2 สัปดาห	ละ 3 วัน และ
ผู=สูงอายุทุกคนในชุมชนได=รับการดูแลจากชุมชน(อสม.) 
โดยงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสุขภาพตําบล 
(3.1-3-1) 
     ป7งบประมาณ 2556 ชุมชนดําเนินโครงการสาย
สัมพันธ	ผู=สูงวัย  ใส�ใจสุขภาพ ตาํบลบ=านโนน ทําให=เกิด
เครือข�ายชมรมผู=สูงอายุ ครอบคลมุท้ังตําบล และมี 3 
หมู�บ=าน เปBนสมาชิกชมรมผู=สูงอายขุองสภาผู=สูงอายุแห�ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ	 สาขาจังหวัด
ขอนแก�น และผู=สูงอายุในชุมชนท่ีช�วยตนเองได=น=อย
ได=รับการตดิตามเยี่ยมจากอสม.และเจ=าหน=าท่ี ทุกราย 
(3.1-3-2) 
     ป7งบประมาณ 2557 รพสต.ร�วมกับ อสม.บ=านโนน 
มีการสาํรวจคัดกรองผู=สูงอายุท้ังหมดในชุมชนและจัดทํา
ฐานข=อมูลเพ่ือแยกประเภทผู=สูงอายุในชุมชนครบ ร=อย
ละ 100 และมอบหมายการดูแลให=กับอสม.ในแต�ละคุ=ม
ในการดูแลผู=สูงอายุท่ีช�วยตนเองไม�ได= (3.1-3-3) 
     ป7งบประมาณ 2558 ชุมชนมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข=องกับการพัฒนาระบบการดูแล
ผู=สูงอายุระยะยาว และดําเนินการพัฒนาระบบดูแล
ผู=สูงอายุในชุมชน ดังน้ี 
     1) มีเครือข�ายคณะกรรมการหมู�บ=านจัดการสุขภาพ
ตําบลบ=านโนน (3.1-3-4) และเครอืข�ายคณะกรรมการ
ตําบลจัดการสุขภาพตาํบลบ=านโนน (3.1-3-5) 
     2)คณะกรรมการฯ ชุดน้ีดําเนินโครงการเสรมิสร=าง
ความเข=มแข็งเครือข�ายแกนนําสุขภาพผู=สูงอายตุําบล
บ=านโนน โดยได=รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 
หลักประกันสุขภาพตําบล (3.1-3-6) 
    3) พ้ืนท่ีได=รับการคัดเลือกเปBนพ้ืนท่ีนําร�องการพัฒนา
ระบบดูแลผู=สูงอายุระยะยาวของอําเภอ และ จังหวัด
ขอนแก�น ภายใต= โครงการอบรมผู=ดูแลผู=สูงอายุ คปสอ.
ซําสูง 2558 โดยได=รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ทําให= ตําบลบ=าน
โนนมีกลุ�มอาสาสมัครดูแลผู=สูงอายุท่ีผ�านการอบรม 70 
ช่ัวโมง  หมู�บ=านละ 3 คน จํานวน 21 คน และมีการ
จัดทําฐานข=อมูลผู=สูงอายุและภาวะสุขภาพของผู=สูงอายุ 
(3.1-3-7) 

เสรมิสร=างสุขภาพผู=สูงอายุบ=านโนน 
หมู�ท่ี 2 ต.บ=านโนน อ.ซําสูง จ.
ขอนแก�น 
 
3.1-3-2 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการป7งบประมาณ 2556 
โครงการสายสัมพันธ	ผู=สูงวัย ใส�ใจ
สุขภาพ ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก�น ป7งบประมาณ 
2556 
 
3.1-3-3 แบบประเมินการดูแล
ผู=สูงอายุระยะยาว ตําบลบ=านโนน 
และ ฐานข=อมูลผู=สูงอายุ ตําบลบ=าน
โนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก�น 
ป7งบประมาณ 2557 
 
3.1-3-4 คําสั่งองค	การบริหารส�วน
ตําบลบ=านโนน เรื่อง แต�งตั้ง
คณะกรรมการหมู�บ=านจัดการ
สุขภาพ วันท่ี 16 มีนาคม 2558 
 
3.1-3-5 คําสั่งองค	การบริหารส�วนตํา
บนบ=านโนน เรื่อง แต�งตั้ง
คณะกรรมการตําบลสุขภาวะ วันท่ี 
16 มีนาคม 2558 
 
3.1-3-6 โครงการเสริมสร=างความ
เข=มแข็งเครือข�ายแกนนําสุขภาพ
ผู=สูงอายุตาํบลบ=านโนน ป7 2558ลง
วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 
3.1-3-7 โครงการฝ�กอบรมผู=ดูแล
ผู=สูงอายุในชุมชน คปสอ.ซําสูง ป7บ
ประมาณ 2558 
 
3.1-3-8 รายงานการประชุมการ
จัดทําแผนการดูแลผู=สูงอายุ ตําบล
บ=านโนน อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก�น ประจําป7งบประมาณ 
2559 ณ ห=องประชุม รพสต.บ=าน
โนน ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก�น วันท่ี 28 ตุลาคม 
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     ซ่ึงการจากการเปรียบเทียบผลการสํารวจสภาวะ
สุขภาพของผู=สูงอายดุ=วยเครื่องมือ ADL ระหว�างป7 
2556 ท่ีเคยมีการเก็บรวบรวมข=อมูลวิจัยและทํา
ฐานข=อมูลของชุมชน พบว�าผู=สูงอายุ แบ�งออกเปBน 3 
กลุ�ม คือ กลุ�มช�วยตนเองได= ร=อยละ 89.5 กลุ�มติดบ=าน 
ร=อยละ 6.2 กลุ�มติดเตียง ร=อยละ 4.3 หลังการดําเนิน
กิจกรรมในชุมชน 3 ป7ท่ีผ�านมา(พ.ศ.2558)จากรายงาน
การประชุมประเมินผลการดําเนินงานจากการสํารวจ
ข=อมูลผู=สูงอายุพบว�ากลุ�มผู=สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป คือ 
กลุ�มช�วยตนเองได= ร=อยละ 95.3 กลุ�มตดิบ=าน ร=อยละ 
2.1 กลุ�มติดเตียง ร=อยละ 2.6 (3.1-3-8) 
     4) พ้ืนท่ีตําบลบ=านโนน เปBนเครือข�ายแหล�งเรียนรู=ใน
ชุมชนของวิทยาลัยฯ ได=แก� การศึกษาดูงานจากประเทศ
อินโดนีเซีย (3.1-3-9)  เปBนพ้ืนท่ี CBL โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู=บริหารสาธารณสุข ระดับกลาง (3.1-3-10)  
และเปBนแหล�งเรยีนรู=ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบ
สุขภาพอําเภอและการดูแลผู=สูงอายุของวิทยาลัย (3.1-
3-11, 3.1-3-12) 
     ป7งบประมาณ 2559 ชุมชนดําเนินโครงการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมกลุ�มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ
โรคหัวใจ เพ่ือดูแลสุขภาพกลุ�มผู=สงูอายุและผู=ปVวยกลุ�ม
อ่ืนๆ (3.1-3-13) ซ่ึงทําให=ผลการประเมินสถานบริการ
สาธารณสุขตําบลบ=านโนนได=รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1  การพัฒนามาตรฐานเครือข�ายสถานบริการ
ปฐมภูมิ   (PCA) จาก CUP อ.ซําสูง และ ได=รับการ
คัดเลือกให=นําเสนอโปสเตอร	 ในการประชุมระดับชาติ 
(3.1-3-14) 

2558 
 
3.1-3-9 Boromarajonani 
College of Nursing Khon Kaen 
Agenda collaboration about 
teaching , researching, 
academic service, student 
Affair 
 
3.1-3-10 หนังสือราชการขออนุญาต
นําผู=เข=าร�วมอบรมหลักสูตรผู=บรหิาร
การสาธารณสุขระดับกลางศึกษาดู
งานในพ้ืนท่ีและแผนงาน CBL 
โครงการอบรมหลักสูตรผู=บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง 
 
3.1-3-11 หนังสือเลขท่ี สธ 
0203.0931/831 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห	ส�งนักศึกษาเข=าร�วมเรียนรู=
ระบบสุขภาพอําเภอซําสูง ลงวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2559 
 
3.1-3-12 หนังสือเลขท่ี สธ
0203.0931/1033 เรื่องขอความ
อนุเคราะห	วิทยากร ลงวันท่ี 26 
มิถุนายน 2559 
 
3.1-3-13 โครงการปรับปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมกลุ�มเสี่ยง โรคเบาหวาน
และโรคหัวใจ 
 
3.1-3-14 หนังสือตอบรับบทคัดย�อ
เข=าร�วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาตคิรั้งท่ี 1 เรื่อง “การพัฒนา
เครือข�ายการดูแลสุขภาพผู=สูงอายุ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตําบล
บ=านโน อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก�น ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 
2559 

�  4. ชุมชนหรือองค	การ
เปiาหมายดําเนินการ
พัฒนาตนอย�างต�อเน่ือง 

หลังการร�วมประชุมนําเสนอข=อมลูสถานการณ	ป<ญหา
และความต=องการของผู=สูงอายุในชุมชน ใน
ป7งบประมาณ 2554  ชุมชนตําบลบ=านโนน มีการพัฒนา

3.1-4-1 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการป7งบประมาณ 2555  
โครงการออกกําลังกายเพ่ือ
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ระบบการดูแลผู=สูงอายุในชุมชนอย�างต�อเน่ืองตั้งแต�ป7 
2555 - 2559 ดังน้ี 
      ป7งบประมาณ 2555 แกนนํา อสม. และชุมชน เริ่ม
มีการรวมกลุ�มของผู=สูงอายุ ภายใต=โครงการออกกําลัง
กายสร=างเสรมิสุขภาพของผู=สูงอายุ บ=านหมู� 3 ซ่ึงการจัด
กิจกรรมส�งเสริมการรวมกลุ�มออกกําลังกาย อาทิตย	ละ 
3 วัน และมีกิจกรรมเยีย่มดูแลผู=สงูอายุท่ีช�วยตนเองได=
น=อยโดยอสม.(3.1-4-1) 
     ป7งบประมาณ 2556 พ้ืนท่ีตําบลบ=านโนน ได=ดําเนิน 
โครงการสายสัมพันธ	ผู=สูงวัย  ใส�ใจสุขภาพ ตําบลบ=าน
โนน อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแก�น เพ่ือขยายเครือข�าย
ชมรมผู=สูงอายุ และ มีการรวมกลุ�มจัดกิจกรรมการเยีย่ม
บ=านเพ่ือดูแลผู=สูงอายุในชุมชน (3.1-4-2) 
      ป7งบประมาณ 2557 ชุมชนตําบลบ=านโนน ชุมชนมี
การสํารวจและจัดประเภทผู=สูงอายุตามการประเมิน
ความต=องการการดูแลระยะยาวในตําบลครบร=อยละ 
100 เพ่ือใช=เปBนข=อมูลในการวางแผนออกแบบให= อสม.
ติดตามดูแลเยี่ยมผู=สูงอายุทุกรายในชุมชนและจัดทํา
ฐานข=อมูลของผู=สูงอายตุําบลบ=านโนน (3.1-4-3)    
      ป7งบประมาณ 2558 ชุมชนได=จัดตั้งคณะกรรมการ
หมู�บ=านจัดการสุขภาพ (3.1-4-4) และคณะกรรมการ
ตําบลจัดการสุขภาพ (3.1-4-5) ได=จัดทําโครงการ
เสรมิสร=างความเข=มแข็งเครือข�ายแกนนําสุขภาพ
ผู=สูงอายุตาํบลบ=านโนน ป7 2558เพ่ือส�งเสรมิให=ผู=สูงอายุ
รวมกลุ�ม และส�งเสริมสุขภาพร�วมกัน (3.1-4-6) 
นอกจากน้ีอาสาสมัครดูแลผู=สูงอายุและแกนนําอสม. ใน
ชุมชนได=เข=าร�วมกับการพัฒนาทักษะการเปBนผู=ดูแล
ผู=สูงอายุระยะยาว หมู�บ=านละ 3 คน ภายใต=โครงการ
ฝ�กอบรมผู=ดูแลผู=สูงอายุในชุมชน คปสอ.ซําสูง 
ป7งบประมาณ 2558 ร�วมกับเครือข�ายผู=ดูแลผู=สูงอายุ
อําเภอซําสูง ทําให=ตําบลบ=านโนนมีผู=ดูแลผู=สูงอายุ 
จํานวน 21 คน (3.1-4-7) 
     ป7 2559 คณะกรรมการตําบลจัดการสุขภาพร�วมกับ
ชุมชนดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ�มเสี่ยง 
โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ เพ่ือดแูลสุขภาพกลุ�ม
ผู=สูงอายุและผู=ปVวยกลุ�มอ่ืนๆ (3.1-4-8) 

เสรมิสร=างสุขภาพผู=สูงอายุบ=านโนน 
หมู�ท่ี 2 ต.บ=านโนน อ.ซําสูง จ.
ขอนแก�น 
 
3.1-4-2 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการป7งบประมาณ 2556 
โครงการสายสัมพันธ	ผู=สูงวัย ใส�ใจ
สุขภาพ ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก�น ป7งบประมาณ 
2556 
 
3.1-4-3 แบบประเมินการดูแล
ผู=สูงอายุระยะยาว ตําบลบ=านโนน 
และ ฐานข=อมูลผู=สูงอายุ ตําบลบ=าน
โนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก�น 
ป7งบประมาณ 2557 
 
3.1-4-4 คําสั่งองค	การบริหารส�วน
ตําบลบ=านโนน เรื่อง แต�ง
คณะกรรมการหมู�บ=านจัดการ
สุขภาพ วันท่ี 16 มีนาคม 2558   
                                                                                                   
3.1-4-5 คําสั่งองค	การบริหารส�วนตํา
บนบ=านโนน เรื่อง แต�งตั้ง
คณะกรรมการตําบลสุขภาวะ วันท่ี 
16 มีนาคม 2558 
 
3.1-4-6 โครงการเสริมสร=างความ
เข=มแข็งเครือข�ายแกนนําสุขภาพ
ผู=สูงอายุตาํบลบ=านโนน ป7 2558 
 
3.1-4-7 โครงการฝ�กอบรมผู=ดูแล
ผู=สูงอายุในชุมชน คปส อ.ซําสูง 
ป7งบประมาณ 2558 
 
3.1-4-8 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ�มเสี่ยง โรคเบาหวาน 
และโรคหัวใจ 

�  5. วิทยาลัยสามารถสร=าง
เครือข�ายความร�วมมือกับ
หน�วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค	การ

วิทยาลัยสร=างเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาชุมชน
เข=มแข็งและพัฒนาชุมชนตําบลบ=านโนน ดังต�อไปน้ี 
   1. การทําบันทึกข=อตกลงร�วมกับ อบต.บ=านโนน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอซําสูง โรงพยาบาลซําสูง 

3.1-5-1 บันทึกความร�วมมือ การ
ร�วมเปBนเครือข�ายพัฒนารูปแบบ
กองทุนดูแลผู=สูงอายฯุ  อําเภอซําสูง  
จ.ขอนแก�น 
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เปiาหมาย เทศบาลซําสูง และ สปสช. ภายใต=โครงการ พัฒนา
รูปแบบกองทุนดูแลผู=สูงอายุระยะยาวภายใต=
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ  ซ่ึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข=องมี
บทบาท (3.1-5-1) ดังน้ี   
      1) หน�วยงานองค	กรปกครองส�วนท=องถ่ินอบต.บ=าน
โนน มีบทบาทสําคัญ คือ สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนดูแลสุขภาพตาํบล และจัดสวัสดิการสาํหรับ
ผู=สูงอาย ุ
      2) รพสต.บ=านโนน พัฒนาระบบการดูแลผู=สูงอายุ
ในชุมชน สร=างเครือข�ายอาสาสมัครในชุมชน 
      3) สสอ.ซําสูง และ รพ.ซําสูง มีบทบาทในการ
สนับสนุนด=านวิชาการและการประสานงาน เช�น การ
อบรม การเช่ือมโยงระบบบริการสขุภาพ 
      4) สปสช. มีหน=าท่ีสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
ระบบการดูแลผู=สูงอายรุะยะยาว 
      5) วิทยาลัยฯ มีบทบาทหน=าท่ีในด=านวิชาการ 
ได=แก� การเปBนวิทยากรพ่ีเลี้ยงการอบรมท่ีเก่ียวข=องกับ
ผู=สูงอายุของ คณะกรรมการจัดการสุขภาพตําบลบ=าน
โนน ป7งบประมาณ 2558 (3.1-5-2) และการอบรม
เก่ียวกับการพัฒนาผู=ดูแลผู=สูงอายุ ให=กับเครือข�าย
ประสานงานสาธารณสุขอําเภอซําสูง ป7 2558 (3.1-5-3) 
      ซ่ึงทําให=วิทยาลัยฯและชุมชนตําบลบ=านโนนเปBน
เครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ
และการดูแลผู=สูงอายรุ�วมกัน ทําให=ได=รับการคัดเลือกให=
นําเสนอโปสเตอร	 ในการประชุมระดับชาติ (3.1-5-4) 
      ป7งบประมาณ 2559 วิทยาลัยฯ ร�วมกับชุมชน
ตําบลบ=านโนน ได=สร=างเครือข�ายความร�วมมือกับ
สถานีโทรทัศน	สถานีวิทยุโทรทัศน	แห�งประเทศไทย 
ขอนแก�น เพ่ือจัดเวทีสื่อประชาสัมพันธ	แลกเปลี่ยน
เรียนรู=และถอดบทเรียนการ พัฒนาระบบการดูแล
ผู=สูงอายุในชุมชน ของตําบลบ=านโนนเพ่ือเผยแพร�สู�
สาธารณะ (3.1-5-5) (5) วิทยาลัยฯ มีบทบาทหน=าท่ีใน
ด=านวิชาการ ได=แก� การเปBนวิทยากรพ่ีเลี้ยงการอบรมท่ี
เก่ียวข=องกับผู=สูงอายุของ คณะกรรมการจัดการสุขภาพ
ตําบลบ=านโนน ป7งบประมาณ 2558 (3.1-5-2) และการ
อบรมเก่ียวกับการพัฒนาผู=ดูแลผู=สูงอายุ ให=กับเครือข�าย
ประสานงานสาธารณสุขอําเภอซําสูง ป7 2558 (3.1-5-3) 
     ซ่ึงทําให=วิทยาลัยฯและชุมชนตําบลบ=านโนนเปBน
เครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ
และการดูแลผู=สูงอายรุ�วมกัน ทําให=ได=รับการคัดเลือกให=
นําเสนอโปสเตอร	 ในการประชุมระดับชาติ (3.1-5-4) 
     ป7งบประมาณ 2559 วิทยาลัยฯ ร�วมกับชุมชนตําบล

 
3.1-5-2 หนังสือขอความอนุเคราะห	
วิทยากร ของรพสต.บ=านโนน วันท่ี 3 
กันยายน 2558 
 
3.1-5-3 หนังสือขอความอนุเคราะห	
บุคลากรในหน�วยงานเปBนวิทยากร 
ของโรงพยาบาล ซําสูง วันท่ี 2 
ตุลาคม 2558 
 
3.1-5-4 หนังสือตอบรับบทคัดย�อเข=า
ร�มการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ท่ี 1 เรื่อง “การพัฒนาเครือข�ายการ
ดูแลสุขภาพผู=สูงอายุแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต=ตําบล
จัดการสุขภาพ ตําบลบ=านโนน 
อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแก�น” ลง
วันท่ี 18 สิงหาคม 2559 
 
3.1-5-5 หนังสือเลขท่ี สธ 
0203.0931/1297 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห	จัดทําข�าวประชาสัมพันธ	 
ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 
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เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

บ=านโนน ได=สร=างเครือข�ายความร�วมมือกับ
สถานีโทรทัศน	สถานีวิทยุโทรทัศน	แห�งประเทศไทย 
ขอนแก�น เพ่ือจัดเวทีสื่อประชาสัมพันธ	แลกเปลี่ยน
เรียนรู=และถอดบทเรียนการ พัฒนาระบบการดูแล
ผู=สูงอายุในชุมชน ของตําบลบ=านโนนเพ่ือเผยแพร�สู�
สาธารณะ (3.1-5-5) 

�  6. ทุกภาควิชาหรือ
หลักสตูรมสี�วนร�วมในการ
ดําเนินการตามแผน
บริการทางวิชาการแก�
สังคมของวิทยาลัยตามข=อ 
2 โดยมีจํานวนอาจารย	
เข=าร�วมไม�น=อยกว�าร=อยละ 
5 ของอาจารย	ท้ังหมดของ
วิทยาลัย 

ป7การศึกษา 2558 อาจารย	ทุกภาควิชาได=มสี�วนร�วมใน
การดําเนินการตามแผนบริการวิชาการในชุมชน จํานวน 
30 คน จากอาจารย	ท้ังหมด 35.5 คน คิดเปBนร=อยละ 
84.51 (3.1-6-1, 3.1-6-2, 3.1-6-3,3.1-6-4, 3.1-6-5, 
3.1-6-6, 3.1-6-7,3.1-6-8) 

3.1-6-1 คําสั่ง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก�น ท่ี 44/ 
2559 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาศูนย	เรยีนรู=และ
ประสานงานต=นแบบการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ ลงวันท่ี 
13 มิถุนายน 2559 
3.1-6-2 หนังสือเลขท่ี 609  ลงวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
นํานักศึกษาออกฝ�กเสริมสมรรถนะ
ด=านการพยาบาลชุมชนในระดับปฐม
ภูมิ ณ. เครือข�ายบริการสุขภาพ
อําเภอชุมแพ และอําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก�น 
3.1-6-3 หนังสือเลขท่ี 793  ลงวันท่ี 
30  มิถุนายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
นํานักศึกษาออกฝ�กเสริมสมรรถนะ
ด=านการพยาบาลชุมชนในระดับปฐม
ภูมิ ณ. เครือข�ายบริการสุขภาพ
อําเภอชุมแพ และ 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก�น 
3.1-6-4 หนังสือเลขท่ี 798  ลงวันท่ี 
30  มิถุนายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
ไปราชการ 
3.1-6-5 หนังสือเลขท่ี 690  ลงวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
ไปราชการ 
3.1-6-6 หนังสือเลขท่ี 834  ลงวันท่ี 
11 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
ไปราชการ 
3.1-6-7 สรุปรายงานรายช่ืออาจารย	
ท่ีเข=าร�วมโครงการ พัฒนาศูนย	เรียนรู=
และประสานงานต=นแบบด=านการ
ดูแลสุขภาพระดับอําเภอท่ีมุ�งเน=น
การดูแลระยะยาวท่ีบ=านสู�ความเปBน
เลิศทางการพยาบาลชุมชน  และ 



 40 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ประจําป�การศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) 

มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

รายช่ืออาจารย	ท่ีเข=าร�วมโครงการ 
ประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพ
อําเภอภายใต=การเสรมิสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ
(DHML) แบบเสริมพลังร�วมของภาคี
เครือข�ายเขตบริการสุขภาพท่ี 7 
3.1-6-8 รายช่ืออาจารย	ท่ีเขียน
หนังสือ เรื่อง การเรยีนรู=การบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ สู�การ
พัฒนาระบบสุขภาพ 

 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
5 5 5 บรรล ุ

 
 
 

องค!ประกอบท่ี 4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ข=อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�

มี 
เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

�  1. กําหนดผู=รับผิดชอบใน
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     วิทยาลัยกําหนดผู=รับผดิชอบโดยมีงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  กลุ�มงานวิจัย บรกิารวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (4.1-1-1)   

4.1-1-1 สําเนาคําสั่งแต�งตั้งบุคลากรใน
การปฏิบัติงานตามโครงสร=างองค	กร 
ประจําป7งบประมาณ 2559 

�  2. จัดทําแผนด=านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค	ของแผน 
รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให=

   งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทําแผนด=านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 แผนงาน 2 ตัว
บ�งช้ี โครงการ 4 โครงการ 5 ตัวบ�งช้ี 30 กิจกรรม
พร=อมจัดสรรงบประมาณ 244,000 บาท สามารถ
ดําเนินการได=ตามแผน (4.1-2-1) 
 
 

4.1-2-1 แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป7งบประมาณ
2559 
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เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สามารถดําเนินการได=
ตามแผน 

 
   

�  3. กํากับติดตามให=มีการ
ดําเนินงานตามแผนด=าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     หัวหน=างานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทําตาราง
กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน (4.1-3-1)  ประชุมกลุ�ม
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตดิตามผลการดาํเนินงาน
ผลการดําเนินงานจากการกํากับตดิตามครั้งท่ี 1 พบว�า 
โครงการอยู�ระหว�างการดําเนินโครงการ มีกิจกรรมท่ี
ดําเนินการแล=วเสร็จ 18 กิจกรรม จาก 30 กิจกรรม 
คิดเปBนร=อยละ 60 และรายงานต�อต�อรองผู=อํานวยการ
กลุ�มงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (4.1-3-2)  ผลการดําเนินงานจากการ
กํากับติดตามครั้งท่ี 2 พบว�ามีโครงการดําเนินการแล=ว
เสร็จทุกโครงการ  มีกิจกรรมดําเนินการแล=วเสร็จ 29 
กิจกรรมจาก 30 คิดเปBนร=อยละ 96.66 และรายงาน
ต�อรองผู=อํานวยการกลุ�มงานวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (4.1-3-3) เมื่อสิ้นสุด
ป7งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานต�อผู=บริหาร 
(4.1-3-4)  

4.1-3-1 ผังกํากับติดตามการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
4.1-3-2 เอกสารคัดสําเนารายงาน
ต�อรองกลุ�มวิจัยฯ ครั้งท่ี 1 
 
4.1-3-3 เอกสารคัดสําเนารายงาน
ต�อรองกลุ�มวิจัยฯ ครั้งท่ี 2 
 
4.1-3-4 บทสรุปผู=บริหาร รายงานผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

�  4. ประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบ�งช้ีท่ีวัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค	ของแผน
ด=านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเมินความสําเรจ็
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบว�าการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีความสําเร็จของแผนงาน 2 ตัว
บ�งช้ี บรรลุร=อยละ 100 และการดาํเนินงานตามตัว
บ�งช้ีความสําเรจ็ของโครงการ 5 ตัวบ�งช้ี บรรลุร=อยละ 
100  สอดคล=องกับวัตถุประสงค	ของแผนงาน ท่ี
กําหนดให=การดําเนินงานด=านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป<ญญาท=องถ่ินเปBนไปตาม
เปiาหมายท่ีกําหนด (4.1-4-1) 

4.1-4-1  ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงค	 ตัวบ�งช้ี การ
ดําเนินงาน ป<ญหา และแนวทางการ
ปรับปรุงแผน ป7งบประมาณ 2559 
 
 

�  5. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด=านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

     งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามกิจกรรม พบ 1) ป<ญหาความไม�เข=าใจ
ของทีมงานในการทํากิจกรรมจริยธรรมนําองค	กรใน
ข้ันตอนของการทําบุญ และถวายภัตตาหาร จึงนํามา
ปรับปรุงโดยการเตรยีมความพร=อมของทีมงานให=มี
ความเข=าใจตรงกันให=ชัดเจนยิ่งข้ึนในกิจกรรม         
วันวิสาขบูชา ส�งผลให=การดําเนินงานราบรื่น 2)  ปรับ
กิจกรรมวันเข=าพรรษาท่ีตรงกับช�วงปfดภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเปBนกิจกรรมเข=ากรรมจําศีลแทนเพ่ือให=
นักศึกษาเข=าร�วมกิจกรรมตรงตามแผนท่ีกําหนด โดย
นําไปบรรจุไว=ในแผนปฏิบัติการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมป7งบประมาณ 2560 (4.1-5-1, 4.1-5-
2) 

4.1-5-1 ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน
ตามวัตถุประสงค	 ตัวบ�งช้ี การ
ดําเนินงาน ป<ญหา และแนวทางการ
ปรับปรุงแผน ป7งบประมาณ 2559 

 
4.1-5-2 แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ป7งบประมาณ 2560 

�  6. เผยแพร�กิจกรรมหรือ
การบริการด=านทํานุบํารุง

     งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมต�อสาธารณชน จํานวน 3 กิจกรรม คือ 

4.1-6-1 หนังสือเชิญเข=าร�วมกิจกรรม
งานประเพณลีอยกระทง เทศบาล
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ศิลปะและวัฒนธรรมต�อ
สาธารณชน 

1) จัดขบวนแห� และรําในงานประเพณีลอยกระทง 
(4.1-6-1, 4.1-6-2)  
2) จัดขบวนแห� นครกัณฑ	 ในงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (4.1-6-3, 4.1-6-4)  
3) เข=าร�วมกล�าวสุนทรพจน	 เรื่อง คุณธรรมกับวิชาชีพ
พยาบาล และเผยแพร�ศลิปวัฒนธรรม “รําดอกคูน” 
ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
เขตสุขภาพท่ี 7 (4.1-6-5, 4.1-6-6)  

ตําบลบ=านเปBด ประจําป7 2558 
4.1-6-2 รูปภาพกิจกรรมวันลอย
กระทง 
4.1-6-3 หนังสือขอการสนับสนุนขบวน
แห� งานประเพณบุีญมหาชาต ิ
4.1-6-4 รูปภาพกิจกรรมงานประเพณี
บุญมหาชาติ  
4.1-6-5 หนังสือแจ=งผลการคัดเลือก
เขตสุขภาพท่ี 7  
4.1-6-6 รูปภาพกิจกรรมในงานประชุม
วิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขต
สุขภาพท่ี 7 

สรุปผลการประเมิน 
เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
5 5 5 บรรล ุ
 
 
 

องค!ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 
 
ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ!ตามพันธกิจกลุ�มสถาบัน และเอกลกัษณ!ของ

สถาบัน 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข=อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�

มี 
เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

�  1. พัฒนาแผนกลยุทธ	จาก
ผลการวิเคราะห	 SWOT กับ
วิสัยทัศน	ของสถาบัน และ
พัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ	ทาง
การเงินและแผนปฏบัิติการ
ประจําป7ตามกรอบเวลา
เพ่ือให=บรรลผุลตามตัวบ�งช้ี
และเปiาหมายของแผนกล
ยุทธ	 

วิทยาลัยฯมีแผนยุทธศาสตร	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก�น พ.ศ.2559-2563 (ฉบับปรับปรุง 
พฤษภาคม 2559)  (5.1-1-1) มีการแต�งตั้งกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร	 และประชุมจัดทําแผนโดยการมีส�วนร�วม
ของบุคลากรในองค	กรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากรด=านการบริหารและ
พัฒนาสถาบันให=เกิดผลลัพธ	ของการพัฒนาองค	กรคุณภาพ 
(5.1-1-2)  มีการดําเนินการวิเคราะห	องค	กรโดยใช=  
SWOT analysis จัดทํา TOWS Matrix  (5.1-1-3)  นํามา
กําหนดวิสัยทัศน	ของสถาบันคือ “เพ่ือมุ�งสู�การเปBน

5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร	วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น 
พ.ศ. 2559-2563  (ฉบับปรับปรุง
พฤษภาคม 2559) 
 
5.1-1-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด=านการบริหารและ
พัฒนาสถาบันให=เกิดผลลัพธ	ของ
การพัฒนาองค	กรคุณภาพ 
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สถาบันการศึกษาช้ันนํา ท่ีเน=นชุมชน” มีประเด็น
ยุทธศาสตร	 5 ประเด็น เปiาประสงค	 17 เปiาประสงค	  
กําหนดตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร	จํานวน 19 ตัวช้ีวัด 
(5.1-1-4,5.1-1-5  )  แผนยุทธศาสตร	 ได=รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ(5.1-1-6)  และ
วิทยาลัยฯได=นําไปจัดทําแผนกลยทุธ	ทางการเงินประจําป7 
2559 -2563 (ฉบับปรับปรุงพฤษภาคม 2559) (5.1-1-7) 
ให=สอดคล=องกับแผนยุทธศาสตร	ของวิทยาลัย นอกจากน้ี
ยังมีการนําแผนยุทธศาสตร	มาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป7งบประมาณ 2559   โดยกําหนดแผนปฏิบัติการ
ประจําป7ให=สอดคล=องครอบคลมุ 5 พันธกิจ และ 4 มิติ
ตาม balance scorecard (5.1-1-8) และมีมอบหมาย
ผู=รับผิดชอบในการนําแผนยุทธศาสตร	สู�การปฏิบัติ (5.1-1-
9) มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและ
เปiาหมายของแผนยุทธศาสตร	 พบว�า ผลการดําเนินงาน
บรรลตุัวช้ีวัด 18 ตัวช้ีวัด จากท้ังหมด 19 ตัวช้ีวัด คิดเปBน
ร=อยละ 94.74  (5.1-1-10)            

5.1-1-3 การวิเคราะห	 SWOT 
องค	กร 
 
5.1-1-4  แผนท่ียุทธศาสตร	การ
พัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก�น ป7 2559 -2563 
 
5.1-1-5  ตาราง ประเด็น
ยุทธศาสตร	  เปiาหมาย  ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ (KPI) ค�าเปiาหมาย   
กลยุทธ	  และแผนงาน / โครงการ 
 
5.1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารครั้งท่ี พิเศษ 
2/2559 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2559 
 
5.1-1-7 แผนกลยุทธ	ทางการเงิน 
ประจําป7 2559 –2563 (ฉบับ
ปรับปรุงพฤษภาคม 2559) 
5.1-1-8 แผนปฏิบัติการประจําป7
งบประมาณ 2559 (ฉบับปรับปรุง 
พฤษภาคม 2559) 
 
5.1-1-9 ตาราง แผนงาน / 
โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณและ
ผู=รับผิดชอบ 
 
5.1-1-10  บทสรุปผู=บริหาร
รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร	 

�  2. การกํากับติดตามส�งเสรมิ
สนับสนุนให=ทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะห	ข=อมูล
ทางการเงินท่ีประกอบไป
ด=วยต=นทุนต�อหน�วยในแต�
ละหลักสตูร สดัส�วน
ค�าใช=จ�ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย	 บุคลากร 
การจัดการเรยีนการสอน
อย�างต�อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห	
ความคุ=มค�าของการบริหาร

วิทยาลัยมีการกํากับตดิตามการใช=จ�ายงบประมาณตลอด
ป7งบประมาณ 2559 เพ่ือเปBนการส�งเสริมสนับสนุนให=
สอดคล=องกับการดําเนินงานของหลักสูตรโดยมีการ
วิเคราะห	ข=อมูลความคุ=มค�าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข�งขันดังน้ี ค�าใช=จ�ายท้ังหมดต�อจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท�า 119,498.60 บาท (5.1-2-1) สินทรัพย	
ถาวรต�อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า 228,304.11 
บาท (5.1-2-2) ร=อยละของเงินเหลือจ�ายสุทธิต�องบ
ดําเนินงาน คิดเปBนร=อยละ 3.96 (5.1-2-3) งบประมาณ
สําหรับการพัฒนา คณาจารย	ท้ังในประเทศและ

5.1-2-1 ค�าใช=จ�ายท้ังหมดต�อ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในป7งบ 
ประมาณน้ัน 119,498.60 บาท 

5.1-2-2 สินทรัพย	ถาวรต�อจํานวน
นักศึกษาท้ังหมดในป7งบประมาณ
น้ัน 228,304.11 บาท 

5.1-2-3 ร=อยละของเงินเหลือจ�าย
สุทธิต�องบดําเนินงาน คิดเปBนร=อย
ละ 3.96 



 44 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ประจําป�การศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) 

มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสตูร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข�งขัน 

ต�างประเทศต�ออาจารย	ประจํา เท�ากับ 89,954.30 (5.1-2-
4) ค�าใช=จ�ายท้ังหมดท่ีใช=ในระบบห=องสมุด คอมพิวเตอร	 
และศูนย	สารสนเทศต�อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า 
9,587.94 บาท (5.1-2-5) และมีการวิเคราะห	ความคุ=มค�า
ของการบริหารหลักสตูร ถึงแนวโน=มและโอกาสในการ
แข�งขัน มีการนําผลท่ีได=จากการดาํเนินงานมาวิเคราะห	ถึง
ความคุ=มค�าของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ตัวอย�างการวิเคราะห	ความ
คุ=มค�าด=านประสิทธิภาพ และตัวอย�างการวิเคราะห	ความ
คุ=มค�าด=านประสิทธิผล(5.1-2-6) 

5.1-2-4 งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารย	ท้ังในประเทศ
และต�างประเทศต�ออาจารย	
ประจํา เท�ากับ 89,954.30 บาท 

5.1-2-5 ค�าใช=จ�ายท้ังหมดท่ีใช=ใน
ระบบห=องสมุด คอมพิวเตอร	 และ
ศูนย	สารสนเทศต�อนักศึกษา
ท้ังหมดในป7งบประมาณน้ัน 
9,587.94 บาท 

5.1-2-6 เอกสารวิเคราะห	ความ
คุ=มค�าของการบริหารหลักสตูร 

�  3. ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ท่ีเปBนผล
จากการวิเคราะห	และระบุ
ป<จจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากป<จจัย
ภายนอก หรือป<จจัยท่ีไม�
สามารถควบคุมได=ท่ีส�งผล
ต�อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันและให=ระดับ
ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

1. วิทยาลัยมีการแต�งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2559ประกอบด=วย 
ผู=อํานวยการ เปBน ประธาน และตวัแทนผู=รับผดิชอบในแต�
ละพันธกิจหลักของวิทยาลัย ได=แก� รองผู=อํานวยการ 
หัวหน=ากลุ�มวิชา หัวหน=ากลุ�มงาน รวมท้ังมีการระบุ
รายละเอียดการทํางาน หน=าท่ีความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ (5-1-3-1) 
2. วิทยาลัยโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
ดําเนินการคัดเลือก และจัดลาํดับความสําคัญของแผนงาน
โครงการจากประเด็นยุทธศาสตร	 และแผนงานประจําของ
วิทยาลัยฯ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ จํานวน 3 ด=าน   (5.1-3-
2 )  ดังน้ี ความเสี่ยงด=านกลยุทธ	 มีจํานวน 1 โครงการ คือ  
โครงการพัฒนานักศึกษาสู�การเปBนบัณฑิตพยาบาลท่ีมี
คุณภาพ (ป<จจัยภายใน)  เสีย่งด=านการดําเนินงาน มี
จํานวน 2 โครงการ คือ                                               
     1) โครงการสนับสนุนการผลติผลงานวิจัยท่ีมคุีณภาพ
เพ่ือการตีพิมพ	เผยแพร�ให=เปBนท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ (ป<จจัยภายใน)                                                                
     2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให=
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง (ป<จจัยภายใน)                                                               
ความเสีย่งด=านกฎระเบียบต�างๆ มจํีานวน 2 โครงการ คือ                               
     1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย	และเจ=าหน=าท่ี 
ด=านการบริหารจัดการเอกสาร  การเบิกจ�าย (ป<จจัย
ภายใน)                                                                
     2) โครงการสวมหมวกนิรภัยเพ่ือปiองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรของนักศึกษา (ป<จจัยภายนอก)                                                                
3. วิทยาลัยโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเนินการ
วิเคราะห	และระบุป<จจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ และลดโอกาส

5.1-3-1 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก�น ท่ี 
27/2559 ลงวันท่ี 7 เมษายน 
2559 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประจําป7
งบประมาณ พ.ศ.2559 
 
 
5.1-3-2 เอกสารการคัดเลือก และ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
โครงการจากประเด็นยุทธศาสตร	
และแผนงานประจําของวิทยาลัยฯ 
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
5.1-3-3 เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะห	ระบุความเสี่ยงและป<จจัย
ท่ีก�อให=เกิดความเสี่ยง         
       
5.1-3-4 เอกสารสรุปผลการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่งและจัดลําดับความเสีย่ง 
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
5.1-3-5 แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูงประจําป7
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
5.1-3-6 เอกสารดําเนินการ
ควบคุม ติดตามแผนบริหารความ
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ท่ีจะบรรลุเปiาหมายตามยุทธศาสตร	ประจําป7ของวิทยาลัย
ฯ โดยดําเนินการจัดลําดับความสาํคัญของป<จจัยเสี่ยง ระบุ
ความเสีย่ง ป<จจัยเสี่ยง และประเมนิความเสีย่งตามระดับ
โอกาสในการเกิดเหตุการณ	 และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (5.1-3-3,5.1-3-4) 
4. วิทยาลัยโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง จํานวน 5 แผน 
(5.1-3-5)  ดังน้ี                                                         
     1) ผลการสอบความรู=เพ่ือข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ	ช้ันหน่ึง 
ผ�านครั้งแรก ไม�เปBนตามเปiาหมาย     
     2) การผลิตและเผยแพร�งานวิจัย และผลงานวิชาการ 
ในระดับชาติและนานาชาติไม�เปBนไปตามแผนและ
เปiาหมายท่ีกําหนด                                                          
     3) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจไม�มปีระสิทธิภาพ                                        
     4) ระเบียบ ข=อบังคับ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
การเบิกจ�าย ค�าใช=จ�ายเดินทางไปราชการ  ค�าใช=จ�ายใน
การอบรมสัมมนา ค�าตอบแทนการสอน ค�าตอบแทนอ่ืนๆ 
ไม�มีประสิทธิภาพ                      
     5) นักศึกษา  ไม�สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ี
รถจักรยานยนต	ทําให=เสี่ยงต�อการเกิดอันตรายจาก
อุบัติเหตุจากการจราจร 
5. วิทยาลัยโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
ดําเนินการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับ
ความเสีย่งสูงโดยการมอบหมายให=ผู=ท่ีรับผิดชอบในความ
เสี่ยงน้ันๆ เปBนผู=ดําเนินการควบคุมและมอบหมายให=รอง
ผู=อํานวยการเปBนผู=กํากับ ตดิตาม รวมท้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได=มีการติดตามรายไตรมาส และ
ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูง พบว�า                                           
     1) ความเสี่ยงของการผลิตผลงานวิจัย มีผลรวมการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบลดลงจากระดับระดับความ
เสี่ยงสูงมาก เปBนระดับความเสีย่งต่ํา             
     2) ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและตัดสินใจ มีผลรวมการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบลดลงจากระดับระดับความเสี่ยงสูงมาก เปBน
ระดับความเสี่ยงต่ํา                         3) ความเสี่ยงด=าน
กฎระเบียบ ข=อบังคับ  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
การเบิกจ�าย  มผีลรวมการประเมนิโอกาสและผลกระทบ
ลดลง จากระดับระดับความเสี่ยงสูงมาก เปBนระดับความ
เสี่ยงต่ํา            

เสี่ยง ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 
2559 
 
5.1-3-7 เอกสารรายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง ประจําป7งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
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4) ความเสี่ยงต�อการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตจุาก
การจราจรของนักศึกษา มีผลรวมการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบลดลงจากระดับระดับความเสี่ยงสูงมาก เปBน
ระดับความเสี่ยงต่ํา           
 5) ความเสี่ยงของการพัฒนานักศึกษา ระดับความเสีย่ง
ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก เปBนระดับความเสี่ยงสูง 
คือผลการสอบความรู=เพ่ือข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ	ช้ันหน่ึง 
ผ�านครั้งแรก ไม�เปBนตามเปiาหมาย จึงบรรจุในแผนบริหาร
ความเสีย่งท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง ประจําป7งบประมาณ 
พ.ศ.2560 (5.1-3-6)                           
6.วิทยาลัย โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง รายงาน
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ รายงานต�อคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ 
และรายงานต�อสบช. ในรายงานคํารับรองฯ รอบรายงาน
ความก=าวหน=าการดําเนินการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน 

�  4. บริหารงานด=วยหลักธรร
มาภิบาลอย�างครบถ=วนท้ัง 
10 ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอย�างชัดเจน 

ผู=บริหารได=บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ=านเมืองท่ีดี (Good Governance) เปBน
เครื่องมือในการบรหิารการดําเนินงานของสถาบัน ครบท้ัง 
10 ประการ ดังน้ี           

        1.  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู=บริหารมี
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร	โดยกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร	 ไว= 5 ประเด็น (5.1-4-1)  และแปลงสู�
แผนปฏิบัติการประจําป7งบประมาณ 2559 (5.1-4-2) 
วิทยาลัยมีการกําหนดตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร	 19 
ตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันพระบรมราชชนก 7 ตัวช้ีวัด และมีการติดตามการ
ดําเนินงาน 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน (5.1-4-3)   และ 12 
เดือนผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร	บรรลุ
เปi าหมาย  18 ตั ว ช้ี วัด  คิด เปBน ร= อยละ  94.73 การ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสถาบันพระบรมราชชนก บรรลุ
เปiาหมาย 7 ตัวช้ีวัด คิดเปBนร=อยละ 100 (5.1-4-4) 
ผู=บริหาร มีการกํากับดูแลให=มีการเบิกจ�ายงบประมาณ 
ป7งบประมาณ 2559 โดยติดตามในการรายงานผลจากก
งานการเงินในท่ีประชุมกรรมการบริหาร (5.1-4-5) โดยผล
การเบิกจ�ายงบประมาณป7 2559 เปBนไปตามแผน ทันตาม
กําหนดเวลา เบิกจ�ายได=ร=อยละ 97.48 ได=ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (5.1-4-6) 

      2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)   ผู=บริหารมีแนว

5.1-4-1 แผนยุทธศาสตร	
ยุทธศาสตร	วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก�นป7 2559-2563 

5.1-4-2 แผนปฏิบัติการประจําป7
งบประมาณ 2559 

5.1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารครั้งท่ี 8 
/2559  วันท่ี 28 เมษายน2559 

5.1-4-4 เอกสารปรินส	หน=าเวบ
ไซด	ส�งตัวช้ีวัดสถาบันพระบรมราช
ชนกป7งบประมาณ 
2559(www.krs.pi.ac.th) 

5.1-4-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 5 
/2559 วันท่ี 9 กุมภาพันธ	  พ.ศ 
2559 

5.1-4-6 เอกสารรายงานผลการ
เบิกจ�ายงบประมาณ ป7 2559 ต�อ
สถาบันพระบรมราชชนก 

5.1-4-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 9 
/2559 วันท่ี 1o มิถุนายน  พ.ศ 
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ทางการดําเนินงานเพ่ือให=เกิดความคุ=มค�าคุ=มทุนในการใช=
งบประมาณ โดยใช=หลักเกณฑ	และกรอบอัตราการเบิก
ค�าใช=จ�ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให=เปBนตาม
ประมวลกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังและ
เปBนไปตามมาตรการประหยัดค�าใช=จ�ายในการเดินทางไป
ราชการและการฝ�กอบรม การประชุม (5.1-4-7) มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานครอบคลุมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยกําหนดข้ันตอนการทํางาน
เพ่ือให=บรรลุเปiาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร ครอบคลุม 6 องค	ประกอบ คือ การกํากับ
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย	 หลักสูตรการเรียน
การสอน ฯ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู= ในคู�มือระบบ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก�น  (5.1-4-8) และแต�งตั้งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย  เพ่ือเปBนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการให=
สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ (5.1-4-9) และผล
การดําเนินงานการผลิตบัณฑิตสามารถตอบสนองความ
ต=องการของผู= ใช=บัณฑิต โดยพิจารณาได=จากผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาป7การศึกษา 
2558 ตามกรอบTQF โดยผู=ใช=บัณฑิต อยู�ในระดับดี 
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.56 (5.1-4-10)   

         3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ผู=บริหาร ปรับปรุงกระบวนการบริหารและแก=ไขป<ญหา
การดําเนินงานให=ตรงกับความต=องการของประเทศ 
ประชาชนและชุมชน โดยได=รับความ เช่ือมั่นและไว=วางใจ
กระทรวงสาธารณสุขแต� งตั้ ง ให= วิทยาลัย เปBน ศูนย	
ประสานงานและการจัดการเรียน สถาบันท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู=และเครือข�ายบริการสุขภาพระดับอําเภอ (DHML) 
ของเขตบริการสุขภาพท่ี 7 (5.1-4-11) วิทยาลัยได=รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
เขต 7 ให=ดําเนินโครงการ เสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ จังหวัดขอนแก�น (District 
health management learning, DHML) (5.1-4-12)  
ผลการดําเนินงานส�งผลให=ผู=นําระบบสุขภาพระดับอําเภอ
ในพ้ืนท่ี 6 อําเภอจังหวัดขอนแก�น ได=รับการพัฒนา มีองค	
ความรู= มีการทํางานเปBนทีมในการขับเคลื่อนการดูแล
สุขภาพระดับอําเภอ เช�น ผู=สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพาระยะ
ยาวในตําบล ได=รับการเยี่ยมดูแลจากผู=ดูแลในชุมชน  (5.1-
4-13) 

         4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
ผู=บริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน=าท่ีและผลงาน

2559 วาระพิจารณาแนวทางการ
เบิกจ�ายค�าใช=จ�ายตามมาตรการ
ประหยดัการเบิกค�าใช=จ�าย 

5.1-4-8 คู�มือระบบประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น 

5.1-4-9 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก�นเลขท่ี 6 / 
2559เรื่องแต�งตั้งคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก�น 

5.1-4-10 เอกสารรายงานการ
ติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQFและคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค	ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น 
ตามความคิดเห็นของผู=ใช=บัณฑิต 
ป7การศึกษา 2558 

 

5.1-4-11  คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุขท่ี 91o / 2557 ลง
วันท่ี16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง
แต�งตั้งศูนย	ประสานงานและ
เรียนรู= DHML 

5.1-4-12 หนังสือจาก สปสช.
เลขท่ี สปสช.530/00730 ลงวันท่ี 
15 ธันวาคม 2558 และ สปสช.
530/0487 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 
2559 เรื่องแจ=งการโอน
งบประมาณสนับสนุนโครงการ
DHML 

5.1-4-13 เอกสารสรุปผล
ดําเนินงานโครงการเสริม
สมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอําเภอ จังหวัดขอนแก�น 
(District health management 
learning, DHML ) 

5.1-4-14 เอกสารปรินส	หน=าเวบ
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ต�อเปiาหมายท่ีกําหนดไว=ตามพันธะสัญญาท่ีผู=อํานวยการ
ลงนามกับสถาบันพระบรมราชชนก   โดยมีการถ�ายทอด
ตัวบ�งช้ีจํานวน 7 ตัวช้ีวัดไปสู�งาน และกลุ�มงานต�างๆ ใน
การดําเนินงาน มีการติดตามประเมินผลให=เปBนไปตาม
เปiาหมาย และสามารถรายงานสถาบันพระบรมราชชนก
ได=ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผลการดําเนินพบว�า บรรลุ
เปiาหมายทุกตัวบ�งช้ี (5.1-4-14) (5.1-4-15)    ผู=บริหาร
ยึดหลักภาระรับผิดชอบต�อการบริการวิชาการแก�สังคม ใน
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขโดยกํากับให=มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพข=าราชการ หลักสูตรข=าราชการท่ี
ดี เขตสุขภาพท่ี 7 ประจําป7งบประมาณ 2559 (5.1-4-16)  
ส�งผลให=ข=าราชการมีความรู=ความเข=าใจในบทบาทหน=าท่ี 
หลักการปฏิบัติงานข=าราชการ จรรยาข=าราชการ มี
ทัศนคติ ท่ีดีต�อการทํางานเพ่ือประชาชน (5.1-4-17) 
รับผิดชอบต�อป<ญหาสาธารณะด=านสุขภาพของประชาชน
โดยทํางานเปBนเครือข�ายร�วมกับเขตบริการสุขภาพท่ี 7 
โดยดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู=การพัฒนาระบบ
สุขภาพอําเภอ (DHML) : การพัฒนาศูนย	การเรียนรู=และ
ประสานงานต=นแบบการดูแลสุขภาพระดับอําเภอท่ีมุ�งเน=น
การดูแลระยะยาวท่ีบ=านสู�ความเปBนเลิศทางการพยาบาล
ชุมชน  (5.1-4-18)  และจัดทําโครงการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางความ สาขาการผดุงครรภ	ในภาวะ
ความเสี่ยงสูง เพ่ือตอบสนองต�อความต=องการการพัฒนา
บุคลากรตามความต=องการของเขตบริการสุขภาพและตาม
ความต=องการของประเทศ (5.1-4-19) 

        5. หลักความโปร�งใส (Transparency) ผู=บริหารยึด
หลั กความโปร� ง ใส โดยการดํ า เ นิน งานในรูปแบบ
คณะกรรมการต�างๆ เช�น แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประเมินผลการปฏิ บัติราชการป7งบประมาณ 2559  
วงรอบท่ี 1 (5.1-4-20) และวงรอบท่ี 2 เพ่ือให=เกิดความ
โปร�งใสในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนข้ัน
เงินเดือน (5.1-4-21) ผู=บริหารยึดหลักความโปร�งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ=างเพ่ือให=การดําเนินงานเกิดประโยชน	สูงสุดต�อ
ราชการ  ตัวอย�างเช�นการจ=างเหมางานบริการกําจัดปลวก
ป7งบประมาณ 2559  มีการแต�งตั้งกรรมการรับซองสอบ
ราคา กรรมการเปfดซองสอบราคา และกรรมการตรวจรับ
พัสดุ  และจัดทําประกาศสอบราคา  ให=ทราบโดยท่ัวกัน 
ในการเปfดซองสอบราคาคณะกรรมการดําเนินการด=วย
ความโปร�งใส ตามหลักเกณฑ	ระเบียบพัสดุ ยึดหลัก
ประโยชน	ทางราชการ ได=บริษัทท่ีเสนอราคาต่ําสุด โดย
เปfดโอกาสให=บริษัทอ่ืนๆท่ีไม�ได=รับคัดเลือกสามารถซักถาม
ข=อสงสัยได= หากไม�มีข=อร=องเรียนใดๆจึงดําเนินการทํา

ไซด	ส�งตัวช้ีวัดสถาบันพระบรมราช
ชนกป7งบประมาณ 
2559(www.krs.pi.ac.th) 

5.1-4-15 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 7 ตัวช้ีวัด 

5.1-4-16 โครงการพัฒนา
ศักยภาพข=าราชการ หลักสูตร
ข=าราชการท่ีดี เขตสุขภาพท่ี 7 
ประจําป7งบประมาณ 2559 

5.1-4-17 เอกสารบทสรุปผู=บริหาร
ในเล�มรายงานสรุปการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาข=าราชการใหม�
ของเขตสุขภาพท่ี 7 ประจําป7
งบประมาณ 2559 

5.1-4-18 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาการ
เรียนรู=การพัฒนาระบบสุขภาพ
อําเภอ (DHML) : การพัฒนาศูนย	
การเรยีนรู=และประสานงาน
ต=นแบบการดูแลสุขภาพระดับ
อําเภอท่ีมุ�งเน=นการดูแลระยะยาว
ท่ีบ=านสู�ความเปBนเลิศทางการ
พยาบาลชุมชนป7งบประมาณ 
2559  

5.1-4-19 เอกสารคู�มือหลักสตูร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ	ความ
เสี่ยงสูง  

5.1-4-20 เอกสารคําสั่งแต�งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ วงรอบท่ี 1  
ป7งบประมาณ 2559 

5.1-4-21 เอกสารคําสั่งแต�งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  วงรอบท่ี 2 
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สัญญาจ=างตามระเบียบ และมีกรรมการตรวจการจ=าง
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทให=ได=คุณภาพงานเพ่ือ
รักษาประโยชน	ของราชการ  ( 5.1-4-22 ) 

           6.หลักการมีส�วนร�วม (Participation) ผู=บริหาร
ยึดหลักการมีส�วนร�วมของประชาชนและผู=มีส�วนได=ส�วน
เสียในการร�วมพัฒนาวิทยาลัย โดยมีการแต�งตั้งกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก(5.1-4-23)  เพ่ือรับฟ<ง
ข=อคิดเห็นและแนวทางการดําเนินงานท่ีเปBนประโยชน	ต�อ
วิทยาลัย(5.1-4-24) และวิทยาลัยมีการรับฟ<งความคิดเห็น
จากอาจารย	ประจําแหล�งฝ�กและผู=ใช=บัณฑิต เพ่ือให=ได=
ข=อเสนอแนะและแนวทางท่ีเปBนประโยชน	ต�อการพัฒนา
งานด=านการพัฒนาบัณฑิตของวิทยาลัย (5.1-4-25) 

           7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
การบริหารองค	กร ผู=บริหารมีการถ�ายโอนอํานาจการ
ตัดสินใจ การมอบอํานาจและความรับผิดชอบอย�างเปBน
ระบบให=แก�รองผู=บริหารทุกระดับ เช�นการมอบอํานาจรอง
ผู=อํานวยการฝVายบริหารและยุทธศาสตร	ในการอนุญาตให=
บุคลากร ลูกจ=างสายสนับสนุนลาปVวย ลากิจ  จํานวนไม�
เกิน 1 วัน รวมท้ังมอบอํานาจให=รองผู=อํานวยการกลุ�ม
บริหารพิจารณาการใช=ยานพาหนะทางราชการ (5.1-4-
26)   

         8. หลักนิติธรรม (Rule of law) ผู=บริหารได=ใช=
อํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดในการดูแลผู=ใต=บังคับบัญชา
ตามระเบียบวินัยของราชการโดยไม�เลือกปฏิบัติ เช�น และ
มีการนําระเบียบต�างๆมาใช=ในการบริหารจัดการ เช�น การ
ให=เงินทุนการศึกษาแก�ผู=ลาศึกษาต�อโดยใช=ระเบียบด=าน
การใช=เงินรายได=สถานศึกษา (5.1-4-27) (5.1-4-28) (5.1-
4-29)    การบริหารและเบิกจ�ายพัสดุโดยใช=คู�มือระเบียบ
พัสดุ (5.1-4-30) และ การให=ความเปBนธรรมกับนักศึกษาท่ี
มีการกระทําความผิดต�อระเบียบวินัยโดยมีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข=อเท็จจริงก�อนและยึดระเบียบ
สถาบันพระบรมราชชนก ว�าด=วยการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด พ.ศ 2552 ในการพิจารณาตัดสิน 
(5.1-4-31) โดยในป7การศึกษา 2558 ไม�พบข=อร=องเรียน
ใดๆ 

          9. หลักเสมอภาค (Equity) ผู=บริหารให= บุคลากร
ในวิทยาลัยได=รับการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกัน เช�น 
สนับสนุนให=อาจารย	และเจ=าหน=าท่ีสายสนับสนุน ทุกคนได=
พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาความรู= ความสามารถในการ

ป7งบประมาณ 2559 

5.1-4-22  ตัวอย�างเอกสารการ
จัดซ้ือจัดจ=างงานบริการจ=างเหมา
กําจัดปลวกป7งบประมาณ 2559 

5.1-4-23  คําสั่งวิทยาลัยเลขท่ี 
3/2559 เรื่องการแต�งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น 

5.1-4-24 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก วันท่ี 9 
กุมภาพันธ	 2559 

5.1-4-25 เอกสารสรุปการประชุม
รับฟ<งความคิดเห็นจากอาจารย	
ประจําแหล�งฝ�กและผู=ใช=บัณฑิตป7
การศึกษา 2558 

5.1-4-26 หนังสือสําเนาคําสั่ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก�นท่ี 64/2556 ลงวันท่ี 11 
ตุลาคม 2556 เรื่องยกเลิกคําสั่ง
และมอบอํานาจให=รอง
ผู=อํานวยการปฎิบัตริาชการแทน
ผู=อํานวยการวิทยาลัย 

5.1-4-27 คู�มือแนวทางปฏิบัติการ
เบิกจ�ายเงินรายได=สถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2555 

5.1-4-28 แนวทางปฏิบัติวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น
ว�าด=วยการให=ทุนลาศึกษาต�อ
สําหรับบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใช=เงินรายได=สถานศึกษา 

5.1-4-29 เอกสารแสดงการขอ
อนุมัติให=ทุนการศึกษาแก�บุคลากร
ทางการศึกษา 

5.1-4-30 คู�มือระเบียบพัสดุเล�ม1 
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ปฏิบัติงาน (5.1-4-32) นอกจากน้ียังใช=วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําป7 โดยทุกคนได=รับการประเมิน
อย�างเสมอภาค ใช=ตัวช้ีวัดเช�นเดียวกัน  ภายใต=กรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดเท�ากัน  ท้ังในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการวงรอบท่ี 1 (5.1-4-33) และ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการวงรอบท่ี 2 ป7งบประมาณ 
2559 (5.1-4-34) 

          10. หลักมุ� ง เน=นฉันทามติ  (Consensus 
Oriented) ผู=บริหาร มีการประสานความแตกต�างใน
ประโยชน	ของฝVายต�างๆ เพ่ือหาข=อยุติร�วมกัน ในการเปBน
ประโยชน	แก�ทุกฝVาย เช�นได=ประชุมหาข=อตกลงร�วมกันกับ
อาจารย	ในเรื่องเกณฑ	การการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการกําหนดนํ้าหนักตัวช้ีวัดการประเมินผล
ปฏิบัติราชการของแต�ละตําแหน�งในการประเมินผลปฏิบัติ
ราชการป7งบประมาณ 2559 (5.1-4-35 ) รวมท้ังการ
กําหนดวัฒนธรรมการปฏิบัติตนร�วมกันของบุคลากรเช�น
ด=านการแต�งกาย การทํางานร�วมกัน เปBนต=น (5.1-4-36) 

5.1-4-31 ระเบียบสถาบันพระ
บรมราชชนก ว�าด=วยการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
พ.ศ 2552 ในเล�มคู�มือนักศึกษาป7
การศึกษา 2558 

5.1-4-32 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
ครั้งท่ีพิเศษ 2 /2559 ลงวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2559 

5.1-4-33 เอกสารเกณฑ	การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วงรอบ 1 ป7งบประมาณ 2559 

5.1-4-34 เอกสารเกณฑ	การ
ประเมินประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการวงรอบ 2 ป7งบประมาณ 
2559 

5.1-4-35 รายงานการประชุม
ประจําเดือนครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 
10 มิถุนายน 2559  วาระ
พิจารณาแนวทางการเลื่อน
เงินเดือนข=าราชการและบุคลากร
และเกณฑ	ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

5.1-4-36 รายงานการประชุม
ประจําเดือนครั้งท่ี ครั้งท่ี 1/2559
วันท่ี 8 มกราคม 2559 เรื่องเพ่ือ
พิจารณา ระเบียบการแต�งกาย 
และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ร�วมกันของบุคลากร 

�  5. การกํากับติดตามส�งเสรมิ
สนับสนุนให=ทุกหน�วยงาน
ตามโครงสร=างของวิทยาลัย
มีการดําเนินการจัดการ
ความรู=ตามระบบ และ
ครอบคลมุพันธกิจด=านการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจยั 

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น มีการแต�งตั้ง 
คณะกรรมการจัดการความรู=เพ่ือดาํเนินการจัดการความรู=
ขององค	กร(5.1-5-1)   
    2. คณะกรรมการจัดการความรู=ประชุมวิเคราะห	องค	
ความรู=ท่ีจําเปBนในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร	ท่ี
กําหนดและคัดเลือกประเด็นองค	ความรู=ประจําป7
การศึกษา 2558 จํานวน 3 เรื่อง คือ     1) เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน=นผู=เรยีนเปBนศูนย	กลางเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู=ในศตวรรษท่ี21  2) การผลิตบทความ
วิจัยเพ่ือการตีพิมพ	เผยแพร�ผลงานวิจัยระดับชาติและ

5.1-5-1  คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก�น ท่ี 
23/2559 เรื่องแต�งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู=
ป7งบประมาณ 2559 
 
5.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู= 29 
มีนาคม 2559 วิเคราะห	และ
จําแนกบ�งช้ีความรู=ท่ีจําเปBนเพ่ือ
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นานาชาติ  3) การประชาสัมพันธ	ภายในองค	กร(5.1-5-2) 
และจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติการ (5.1-5-3)  นําเสนอต�อคณะ
กรรมการบริหารฯพิจารณาอนุมัติ(5.1-5-4)  
   3. จัดทําแผนการจัดการจัดการความรู= (5.1-5-5)   
   4. คณะกรรมการจัดการความรู=และชุมชนนักปฏิบัติท้ัง 
3 กลุ�มได=ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู=เพ่ือแสวงหาความรู=ตาม
ประเด็นท่ีกําหนด ดังน้ี 
         4.1 กลุ�มพันธกิจด=านการผลิตบัณฑิต  ประชุม
แลกเปลีย่น 2 ครั้ง(5.1-5-6) 
         4.2 กลุ�ม พันธกิจวิจัย ประชุมแลกเปลี่ยน 2  ครั้ง
(5.1-5-7) 
         4.3 พันธกิจพัฒนาสถาบันและบุคลากรประชุม
แลกเปลีย่น 2  ครั้ง(5.1-5-8) 
    5. ชุมชนนักปฏิบัติการ  ได=ประมวล กลั่นกรองและ
พัฒนาองค	ความรู= 
         5.1 กลุ�มพันธกิจด=านการผลิตบัณฑิต ได=ประมวล 
กลั่นกรองและพัฒนาองค	ความรู=เรือ่ง ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน=นผู=เรยีนเปBนศูนย	กลางเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู=ในศตวรรษท่ี21   (5.1-5-9) 
        5.2 ชุมชนนักปฏิบัติการกลุ�ม พันธกิจวิจัยได=
ประมวล กลั่นกรองและพัฒนาองค	ความรู=   การเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ	เผยแพร�ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ  (5.1-5-10)  
  
      5.3 ชุมชนนักปฏิบัติการกลุ�ม พันธกิจพัฒนาสถาบัน
และบุคลากรได=ประมวล กลั่นกรองและพัฒนาองค	ความรู=   
การประชาสัมพันธ	ภายในองค	กร  (5.1-5-11)  
  6. วิทยาลัยฯมีการแบ�งป<นแลกเปลี่ยนความรู= 
ทักษะของผู=มีประสบการณ	ตรง โดยงานจัดการความรู=ฯ 
ได=จัดเวที ให=ชุมชนนักปฏิบัติได=แลกเปลี่ยนองค	ความรู= ใน
เวที Show  and  Share ซ่ึงมี อาจารย	และบุคลากรท่ี
สนใจเข=าร�วมแลกเปลี่ยนองค	ความรู= (5.1-5-12)  
และจัดให=มีช�องทางในการเข=าถึงความรู=โดยประชาสัมพันธ	
องค	ความรู=ในเว็บไซด	วิทยาลยั Blog KM BCNKK (5.1-5-
13)  
    7. อาจารย	และบุคลากรในวิทยาลัยได=นําองค	ความรู=ไป
ใช=ในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานในส�วนท่ีเก่ียวข=อง 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของการนําองค	ความรู= 
          7.1 ด=านการตีพิมพ	เผยแพร�งานวิจัยได=พัฒนาตาม
ระบบและกลไกทําให=วิทยาลยัฯมผีลงานวิจัยและ การ
เผยแพร�ผลงานวิจยัเพ่ิมข้ึน(5.1-5-14)  
          7.2 องค	ความรู=ด=านการผลิตนําไปใช=เพ่ือให=ในการ

จัดการความรู=ของสถาบันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร	 
 
5.1-5-3 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก�นท่ี เรื่อง
แต�งตั้งสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติการ 
 
5.1-5-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารครั้งท่ี 
3/2559 วันท่ี 28 เมษายน 2559 
 
5.1-5-5  แผนการจัดการความรู=ป7
ประจําป7งบประมาณ 2559 
 
5.1-5-6  เอกสารคัดสําเนาการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู=เพ่ือแสงหา
ความรู=ของ   กลุ�มพันธกิจด=านการ
ผลิตบัณฑิต  ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 
2 
 
 
5.1-5-7 เอกสารคัดสําเนาการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู= เพ่ือแสงหา
ความรู=ของ  กลุ�ม พันธกิจวิจัย 
ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
 
5.1-5-8  เอกสารคัดสําเนาการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู= เพ่ือแสงหา
ความรู=ของ  กลุ�ม พันธกิจพัฒนา
สถาบันและบุคลากร ครั้งท่ี 1 และ
ครั้งท่ี 2 
 
5.1-5-9 รายงานสรุป องค	ความรู=
ระบบและกลไกการพัฒนาและ
การจัดการความรู=ในประเด็น เรื่อง
การจัดการเรยีนการสอนท่ีเน=น
ผู=เรยีนเปBนศูนย	กลางเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู=ในศตวรรษท่ี21 
 
5.1-5-10  รายงานสรุป Flow 
Chart การพัฒนาระบบสนับสนุน
แบบการผลิตบทความวิจัยเพ่ือ
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จัดการเรียนการสอนป7การศึกษา 2559  (5.1-5-15) 
          7.3 การประชาสัมพันธ	องค	กรผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญเกิดระบบการประชาสัมพันธ	ภายในองค	กรอย�างเปBน
รูปธรรมชัดเจน (5.1-5-16)  
    8.  งานจัดการความรู=ได=ติดตามการดําเนินงานการ
จัดการความรู=โดยการสอบถามและใช=แบบกรอกรายงาน
การดําเนินงานทุก 6 เดือน (5.1-5-17)  และรายงานการ
ติดตามในท่ีประชุมประจําเดือน(5.1-5-18)   

การตีพิมพ	เผยแพร�ผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
5.1-5-11 รายงานสรุป องค	
ความรู= การประชาสมัพันธ	ภายใน
องค	กร 
 
5.1-5-12 เอกสารจัดกิจกรรม 
Show  and  Share  
 
5.1-5-13  Web blog การจัดการ
ความรู= ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก�น 
 
5.1-5-14 เอกสารคัดสําเนาการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู=   กลุ�มพันธกิจ
ด=านการผลติบัณฑิต  ครั้งท่ี 3 
 
5.1-5-15  เอกสารคัดสาํเนาการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู= กลุ�มพันธกิจ
ด=านการวิจัย ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 
5.1-5-16  เอกสารคัดสาํเนา การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู=   กลุ�มพันธกิจ
ด=านพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
ครั้งท่ี 3 
 
5.1-5-17 รายงานการติดตามผล
การดําเนินงานจัดการความรู=ป7
การศึกษา 2559 
 
5.1-5-18 เอกสารอัดสําเนา 
รายงานการประชุมประจําเดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก�น ครั้งท่ี 5/2559 วันท่ี 29 
กรกฎาคม 2559 

�  6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

     วิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รับผิดชอบในการวิเคราะห	ภาระงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัย วางแผนจัดสรรกําลังคนให=เหมาะสมกับภาระ
งานท้ังสายอาจารย	และบุคลากรสายสนับสนุน(5.1-6-1) 
     มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซ่ึงได=กําหนดการแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรท้ังในและนอกหน�วยงาน (5.1-6-2)  โดยมีงาน

5.1-6-1  แผนยุทธศาสตร	 การ
บริหารและพัฒนาบุคลากรป7 
2559 – 2563 
 
5.1-6-2 ระบบกลไกการบรหิาร
และพัฒนาบุคลากร ในคู�มือการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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พัฒนาบุคลากรเปBนผู=รับผิดชอบ ได=นําผลการประเมิน
สมรรถนะบุคลากร (Competency) และการสํารวจ 
Training needs  ของอาจารย	และบุคลากรสายสนับสนุน 
และแผนพัฒนาอาจารย	ตามความต=องการของวิทยาลัย  
มาจัดทําแผนพัฒนาอาจารย	ด=านการลาศึกษาต�อ ในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังในและต�างประเทศ  
จัดทําแผนพัฒนาอาจารย	ในการอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทาง  และแผนพัฒนาอาจารย	ให=มีความก=าวหน=าในงาน
อาชีพและตําแหน�ง (Career Road Map) ผู=บริหาร ให=
ได= รับการอบรมหลักสูตรผู=บริหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง และระดับต=น หรือพัฒนาศักยภาพรอง
ผู= อํานวยการ และสนับสนุนให=ปฏิบัติงานในตําแหน�ง
บริหารของวิทยาลัย รวมท้ังการพัฒนาตนเองในด=าน
ความรู=ทาง วิชาการ ไว= ในแผนปฏิ บัติการประจําป7
งบประมาณ 2559   เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนให=อาจารย	
ได=รับการพัฒนาตนเองอย�างน=อยคนละ  15  ช่ัวโมงต�อป7  
และบุคลากรสายสนับสนุนอย�างน=อย คนละ 10 ช่ัวโมงต�อ
ป7 (5.1-6-3) มีการติดตามการนําความรู=จากการพัฒนา
ตนเองไปใช=ในการปฏิบัติงาน (5.1-6-4) 
            มีระบบการติดตามการนําความรู=และทักษะ ท่ี
ได=รับจากการพัฒนาไปใช=ในการปฏิบัติงาน หน=า 21 ใน
คู�มือการบรหิารทรัพยากรบุคคล (5.1-6-5) ดําเนินการ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารและพัฒนา
บุคลากรและรายงานต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยทุก 6 เดือน ( 5.1-6-6) 

 
5.1-6-3 โครงการพัฒนาบุคลากร
ให=มีสมรรถนะสูง ในแผนปฏิบัติ
การประจําป7 2559 
 
5.1-6-4 ระบบการตดิตามการนํา
ความรู=และทักษะ ท่ีได=รับจากการ
อบรมพัฒนาไปใช=ในการ
ปฏิบัติงาน ในคู�มือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หน=า 21 
 
5.1-6-5 รายงานสรุปผลการ
ติดตามการนําความรู=และทักษะ ท่ี
ได=รับจากการอบรมพัฒนาไปใช=ใน
การปฏิบัติงาน ป72558 
 
5.1-6-6 รายงานประชุม
คณะกรรมการบรหิารฯ ครั้งท่ี 
7/2559 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 
2559 

�  7. การกํากับติดตามส�งเสรมิ
สนับสนุนให=ทุกหน�วยงานใน
วิทยาลัยมีการดําเนินงาน
ด=านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไก
ท่ีวิทยาลัยกําหนด 
ประกอบด=วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

ในป7การศึกษา 2557 วิทยาลัยได=ประเมินระบบกลไกการ
กํากับการประกันคุณภาพการศึกษา พบว�ามีความยาวใน
การปฏิบัติ (5.1-7-1)  ทําให=ผู=ปฏบัิติไม�เข=าใจการ
ดําเนินงาน จึงปรับระบบและกลไกใหม� ท้ังระบบให=มี
ความสั้น กระชับ ปฏิบัติงานได=จรงิ (5.1-7-2 ) พร=อมท้ัง
กําหนดเปiาหมายการดําเนินงานคือ มีผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ 4.01 ข้ึนไป ซ่ึงในป7การศึกษา 
2558 ได=ดําเนินงานตามระบบและกลไก ดังน้ี 
      ผู=อํานวยการฯ แต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกพร=อมกําหนดบทบาท
หน=าท่ี(5.1-7-3) 
      คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มีประชุมกําหนด
แนวทางการควบคุมคุณภาพโดยการกําหนดองค	ประกอบ  
ตัวบ�งช้ีและเกณฑ	การประเมินคุณภาพการศึกษา และ
กําหนดผู=รับผดิชอบตัวบ�งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 
(5.1-7-4) และประกาศใช=คู�มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-7-5)  

5.7-7-1 สรุปการทบทวนคู�มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ป7 
2557 
 
5.1-7-2 คู�มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
ป7การศึกษา 2558 
 
5.1-7-3  คําสั่ง เรื่องแต�งตั้งคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก�น  ท่ี 8/2559 
ลงวันท่ี 10 ก.พ.2559 
 
5.1-7-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเมื่อวันท่ี 12 เมษายน 
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        มีการดําเนินการกํากับติดตามตรวจสอบคุณภาพให=
ผู=รับผิดชอบดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามท่ีกําหนด (5.1-7-6) และรายงานผลการกํากับตดิตาม
ต�อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 3 ครั้ง (5.1-7-7) 
      วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ป7
การศึกษา 2557   โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากเครือข�ายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (5.1-7-8) ในวันท่ี 3-5 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  งานประกันคุณภาพการศึกษานํา
ผลการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน ในป7การศึกษา 2557 (5.1-7-9) เสนอต�อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยพิจารณา ผลการดําเนินงาน
และ ให=ข=อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสตูร (5.1-7-10) 
     วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบัน  และข=อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
(5.1-7-11) จากการดําเนินงานตามระบบและกลไกผลการ
ดําเนินงานพบว�า มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
อยู�ในระดับ 4.19 (5.1-7-12) มีการทบทวนระบบ กลไก ป7
การศึกษา 2558 พบว�าสามารถดาํเนินงานได=ตามระบบ 
กลไก จึงไม�มีการปรับปรุงในป7การศึกษา 2559 (5.1-7-13 
, 5.1-7-14) 

2559 
 
5.1-7-5 คู�มือประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีขอนแก�นประจําป7
การศึกษา 2558 (ฉบับเดือน
เมษายน 2559) 
 
5.1-7-6  ผังการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ป7 2558 
 
5.1-7-7  เอกสารคัดสําเนา
รายงานประชุมคณะกรรมการ
กรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งท่ี 
7/2559 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 
2559  ครั้งท่ี 10/2559 ลงวันท่ี 
11 สิงหาคม 2559 ครั้งท่ี 
11/2559 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 
2559 
 
5.1-7-8 คําสั่งสถาบันพระบรม
ราชชนก ท่ี 172/2558 เรื่อง 
แต�งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในเครือข�ายวิทยาลยั
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงวันท่ี 
15 กันยายน 2558 
 
5.1-7-9 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ป7
การศึกษา 2557 
 
5.1-7-10 รายงานประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2559  ลงวันท่ี 29 
มีนาคม  2559 
 
5.1-7-11  แผนพัฒนาคุณภาพ
ระดับสถาบัน 
 
5.1-7-12 รายงานผลการประเมิน



 55 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ประจําป�การศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) 

มี ไม�
มี 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ประจําป7การศึกษา 2558 
 
5.1-7-13 สรุปการทบทวนคู�มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ป7 
2558 
 
5.1-7-14 คู�มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
2559 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
5 5 5 บรรล ุ

 
ตัวบ�งชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ�งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ	การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข=อ 

มีการดําเนินการ 5 ข=อ มีการดําเนินการ 
6 ข=อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มี ไม�

มี 
เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

�  1. มีระบบและกลไกใน
การกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและ
คณะให=เปBนไปตาม
องค	ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสตูรและคณะ 

วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกป7การศึกษา 2557 (5. 3-
1-1)  ได=ว�า มีความซํ้าซ=อนจึงมีการปรับระบบกลไกการ
กํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ป7การศึกษา 2558 
พร=อมท้ังมีการแต�งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให=เกิดประสิทธิภาพในการกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  โดยกําหนดเปiาหมายไว=ว�ามีการกํากับ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามท่ีกําหนด (5.3-1-2) โดยมีการดําเนินงานดังน้ี  
     1.1  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-1-3) 
ควบคุมคุณภาพ โดยประชุมกําหนดแนวทางการควบคุม
คุณภาพโดยกําหนดองค	ประกอบตัวบ�งช้ีคุณภาพ และเกณฑ	
ก า รประ เ มิ น  ร ะดั บหลั ก สู ต ร  โ ด ย กํ าหนด เปB น  6 
องค	ประกอบ 14 ตัวบ�งช้ี (5. 3-1-4,5.3-1-5) นอกจากน้ีมี
การประชุมช้ีแจงทําความเข=าใจเก่ียวกับระบบการกํากับ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ แนวทางในการดําเนินงานตาม
คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษา (เมษายน 2559) ป7 
2558 และแจกคู�มือประกันฯให=อาจารย	ทุกคน(5.3-1-6) 

5.3-1-1 สรุปการทบทวนคู�มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ 
ป7 2557 
 
5.3-1-2 คู�มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
ป7การศึกษา 2558 
 
5.3-1-3 คําสั่งแต�งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ี 8/2559 ลงวันท่ี 10 
กุมภาพันธ	 2559 
 
5.3-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก�น  วันท่ี 12 
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      1.2 อาจารย	ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร�วมกันวางแผนกํากับติดตาม จํานวน 3 ครั้ง  ครั้งท่ี
1  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี1 เพ่ือติดตามตรวจสอบ
คุณภาพของภาคการศึกษาท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ี 2 เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพของภาค
การศึกษาท่ี 2  ครั้งท่ี 3เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 3  เพ่ือ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของภาคการศึกษา
ท่ี  3 ตามผังกํากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร(5.3-
1-7) 
      1.3 การพัฒนาคุณภาพ อาจารย	ประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร�วมกันประชุมจัดทําแผนการ
พัฒนาตามข=อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ดําเนินการตามแผนและสรุปวิเคราะห	ผลการดําเนินงานว�ามี
คุณภาพดีข้ึนหรือไม�อย�างไร  เพ่ือวางแผนการปรับปรุง
พัฒนาในป7การศึกษา 2559 
     เมื่อสิ้นสุดกระบวนการกํากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ทบทวนระบบ
กลไกป7การศึกษา 2558 ไม�พบป<ญหาจึงมีการปรับในส�วน
ของข้ันการดําเนินงานให=มีความชัดเจน (5.3-1-8  5.3-1-9) 
จากการดําเนินงานตามระบบและกลไก พบว�ามีการกํากับ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามท่ีกําหนดครบถ=วนท้ัง 3 ครั้ง 

กุมภาพันธ	  2559  
 
5.3-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก�น  วันท่ี 12 
เมษายน  2559  
 
5.3-1-6 คู�มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา(ฉบับ 
เมษายน 2559) ป7 2558 
 
5.3-1-7 ผังกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสตูร 
 
 
5.3-1-8 สรุปการทบทวนคู�มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ 
ป7 2558 
 
5.3-1-9 คู�มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
2559 

�  2. มีคณะกรรมการ
กํากับติดตามการ
ดําเนินงานให=เปBนไป
ตามระบบท่ีกําหนดใน
ข=อ 1 และรายงานผล
การติดตามให=
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากํากับติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพให=ผู=รบัผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร ตามท่ีกําหนดและทุกภาค
การศึกษา (5.3-2-1)   และส�งผลดําเนินงานการกํากับ
ติดตามต�ออาจารย	ประจําหลักสตูร คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร (5.3-2-2)  และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
เพ่ือให=พิจารณา 3 ครั้ง (5.3-2-3) 

5.3-2-1  เอกสารรายงานผลการ
ดําเนิน ดําเนินการกํากับตดิตาม
การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

5.3-2-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  
ครั้งท่ี 5/2559 ลงวันท่ี 18 
มีนาคม 2559   ครั้งท่ี 8/2559 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  
ครั้งท่ี 10/2559 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2559 

5.3-2-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2559 ลงวันท่ี 29 
มีนาคม 2559  ครั้งท่ี 10 /2559 
ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2559  ครั้ง
ท่ี11/2559 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 
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2559 

�  3. มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของ
หลักสตูรและคณะ ให=
เกิดผลตามองค	ประกอบ
การประกันคุณภาพ
หลักสตูร 

วิทยาลัยมีการจัดสรรอาจารย	ประจําหลักสูตร 8 คน 
อาจารย	ผู=สอน 36 คน บรรณารักษ	 1 คนพนักงานห=องสมุด 
1 คน นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 คน เจ=าพนักงาน
คอมพิวเตอร	 1 คน เจ=าพนักงานโสตทัศนูปกรณ	 1 คน  
พนักงานประจําห=องปฏิบัติการ 1 คน เจ=าหน=าท่ีประจําจํา
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 คน   อาจารย	ท่ี
ปรึกษาดูแลนักศึกษาสัดส�วน 1 ต�อ 10  พร=อมจัดสรร
งบประมาณพัฒนาอาจารย	และบุคลากร 1,600,000 บาท  
งบประมาณจัดซ้ือเอกสารตําราทางวิชาการ  วารสาร
ทางการพยาบาล ฐานข=อมลูการสบืค=น  1,806,000 บาท 
ห=องปฏิบัติการพยาบาล 300,000 บาท  งบประมาณในการ
พัฒนาห=องเธียร	เตอร	เพ่ือส�งเสริมการเรยีนการสอนจํานวน 
2,457,500 บาท งบประมาณปรับปรุงอินเตอร	เนต เครื่อง
คอมพิวเตอร	 ระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ	ห=องประชุมศูนย	การ
เรียนรู=จํานวน  900,000 บาท  งบประมาณซ้ือเครื่อง
มัลตมิีเดยี  260,000 บาท  งบประมาณซ้ือจอรับภาพ 
175,000บาท  งบประมาณซ้ือชุดเครื่องเสยีงและจอฉาย
ภาพ 500,000 บาท งบประมาณในการจัดซ้ือโสตทัศนุ
ปกรณ	เพ่ือพัฒนาห=องเรยีนให=เอ้ือต�อการเรียนรู=ซื้อลําโพง
จํานวน 20,000 บาท  ซ้ือProjector ห=องเรียนจํานวน 
75,000 บาท งบซ�อมแซมบํารุงรักษาฝVายโสตฯจํานวน 
50,000 บาทรวมท้ังจัดสรรงบประมาณในการให=บริการ ของ
เจ=าหน=าท่ีห=องสมดุนอกเวลาจํานวน 60,000 บาท (5.3-3-1) 
มีการจัดบริการรถรับส�งนักศึกษาในการฝ�กปฏิบัติงาน  และ
การเรยีนการสอนนอกวิทยาลัยฯ 

5.3-3-1  เอกสารคัดสําเนา
งบประมาณท่ีจัดสรรใน
แผนปฏิบัติการประจําป7 2559 

�  4. นําผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสตูร 
เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

ในป7การศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทํา
รายงานผลการบริหารหลักสูตร ป7การศึกษา 2557 (มคอ.7) 
และมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ป7
การศึกษา 2557 (5.3-4-1) โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก�น (5.3-4-2) ในวันท่ี 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ระดับคะแนน 3.34 คะแนน งานประกันคุณภาพการศึกษา
นําผลการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร ในป7การศึกษา 2557 (5.3-4-3) เสนอต�อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยพิจารณา ผลการดําเนินงาน
และ ให=ข=อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการดาํเนินงาน
ของหลักสูตร (5.3-4-4) ในป7การศึกษา 2558 จัดทํารายงาน
ผลการบริหารหลักสูตร ป7การศึกษา 2558 คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร จัดทํารายงานผลการบริหารหลักสูตร ป7
การศึกษา 2558  (มคอ.7) (5.3-4-5)  และมีการประเมิน

5.3-4-1  มคอ.7 ป7การศึกษา 
2557 

5.3-4-2 คําสั่งสถาบันพระบรม
ราชชนก ท่ี 172/2558 เรื่อง 
แต�งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในเครือข�าย
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลงวันท่ี 
15 กันยายน 2558 

5.3-4-3 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร ป7การศึกษา 2557 

5.3-4-4  รายงานประชุม
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คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป7การศึกษา 2558 (5.3-
4-6) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น  ในวันท่ี 15-17 
สิงหาคม  พ.ศ. 2559 ระดับคะแนน 4.20 คะแนน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในป7การศึกษา 
2558 (5.3-4-7) เสนอต�อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา ผลการดําเนินงานและ ให=ข=อเสนอแนะในการ
พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร (5.3-4-8) 

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2559  ลงวันท่ี 29 
มีนาคม  2559 

5.3-4-5  มคอ.7 ป7การศึกษา 
2558 

5.3-4-6  คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก�น แต�งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป7
การศึกษา 2558 

5.3-4-7  รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร ป7การศึกษา 2558 

5.3-4-8  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
ครั้งท่ีพิเศษ 3/2559 ลงวันท่ี 15 
กันยายน 2559 

�  5. นําผลการประเมิน
และข=อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
หลักสตูรและการ
ดําเนินงานของวิทยาลัย
ให=มีคุณภาพดีข้ึนอย�าง
ต�อเน่ือง 

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยมีการพิจารณาผลการประเมิน
และข=อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ป7กาดร
ศึกษา 2557 และได=ให=ข=อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร ป7การศึกษา 2557 มาจัดทําแผน  และ
ข=อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาพัฒนา
ปรับปรุง โดยเห็นชอบตามข=อเสนอตามแผนการพัฒนา
คุณภาพหลักสตูร ป7การศึกษา 2558 (5.3-5-1 , 5.3-5-2) 
ส�งผลให=ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ใน
ป7การศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ได=ในระดบั 4.20 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
ป7การศึกษา 2557 (3.34 คะแนน) (5.3-5-3)                                                                                                                                                 

5.3-5-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 7/2559 ลงวันท่ี 29 
มีนาคม 2559 
5.3-5-2 แผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสตูรใน มคอ.7 ป7การศึกษา
2558 
5.3-5-3  รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูรป7การศึกษา 
2558 

�  6. มีผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสตูร
ผ�านองค	ประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน 

วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง 2555) 
ป7การศึกษา 2558 ระหว�างวันท่ี 15 -17 สิงหาคม 2559 
ผ�านเกณฑ	ตามองค	ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานทุกข=อ 

5.3-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสตูร ป7การศึกษา 
2558 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป5าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป5าหมาย 
5 5 5 บรรล ุ
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ตารางวิเคราะห�ผลการประเมินระดับสถาบัน  

องค�ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ"งชี ้

I  P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50   การดําเนินงานต.องปรบัปรุง
เร"งด"วน 

1.51 – 2.50   การดาํเนินงานต.องปรบัปรุง 

2.51 – 3.50   การดาํเนินงานระดบัพอใช. 

3.51 – 4.50   การดาํเนินงานระดบัด ี

4.51 – 5.00   การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

1 5 

1.2 1.39 

2.6 
1.4 5.00 5.00 1.1 4.20 3.88 การดําเนินงานระดับดี 

1.3 3.81 

  
1.5 5.00 

     

2 3 2.2 5.00 2.1 5.00 2.3 5 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1 
- 

 
3.1 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1 
- 

 
4.1 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 2 

- 

 

 

5.1 5.00 
5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5.3 5.00 

รวม 12 3 7 2 
  

ผลการ
ประเมิน  

2.13 5.00 4.60 4.53 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 


