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คํานํา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เปนการประเมินตนเองของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําป
การศึกษา 2558 เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันจากสถาบันพระบรมราชชนก แนว
ทางการประเมินคุณภาพใช1องค2ประกอบตัวบงชี้ และ เกณฑ2การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 5 องค2ประกอบ
12 ตัวบงชี้ ตามที่กําหนดในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับเดือน
สิงหาคม 2558 ซึ่งสอดคล1องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พ.ศ.2557 และ สอดคล1องกับเกณฑ2มาตรฐานของสภาการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให1สามารถเทียบเคียง
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได1เต็มศักยภาพ
การประเมินในครั้งนี้ วิทยาลัย ไมขอรับการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.2 และ วิทยาลัยฯ มีหนวยเดียวมีสถานภาพเปน
สถาบัน จึงไมขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
รายงานผลการดําเนินการ ฉบับนี้เพื่อใช1เปนสวนหนึ่งของการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตอสถาบันพระ
บรมราชชนก โดยมุงหวังวาจะได1รับการชี้แนะจากสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อนําข1อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ
บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในปตอไป

(นางวัชรี อมรโรจน2วรวุฒิ)
ผู1อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
19 สิงหาคม 2559
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สวนที่ 1
1. ส่วนนํา : สภาพปัจจุบ ันของวิทยาล ัย
1.1 ชือหน่วยงาน ทีตงั
ชือหน่วยงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ทีตงั เลขที 354 หมู่ 2 ถนนเลียงเมือง ตําบลบ ้านเป็ ด อําเภอเมือง จังหวัดขอแก่น 40000
ั
หมายเลขโทรศพท์
043 –423210 043-423211 โทรสาร 043-423212
เว็บไซต์
www.bcnkk.ac.th
E-mail address
bcnkk@bcnkk.ac.th
ั
1.2 ตราสญล
ักษณ์ วิทยาล ัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

1.3 ดอกไม้ประจําวิทยาล ัย คือ ดอกคูน

1.4 สี ประจําวิทยาลัย คือ สีเหลืองดอกคูน ซึงหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคณ
ุ ธรรม
1.5 ธง ประจําวิทยาลัย ใช ้พืน
A ของธงเป็ นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วท
ิ ยาลัย ตรงกลาง เป็ นรูปพระนามย่อ
“ สว ”

2. ข้อมูลทวไปของวิ
ั
ทยาล ัย
2.1 ประว ัติวท
ิ ยาล ัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เดิมชือโรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิ ด
ดําเนินการ เมือวันที
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505
A
หลั ก สูต รทีเปิ ดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ.2509 คือ หลั ก สูต รผดุง ครรภ์ รั บ ผู ้สํ า เร็ จ การศึก ษาชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปี ที 1 ในปั จจุบัน) ใช ้ระยะเวลาศึกษา 1 1/2 ปี ดําเนินการสอน 4 รุ่น มี
ผู ้สําเร็จการศึกษา 166 คน
พ.ศ.2508 เปลียนชือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” เป็ น “เป็ นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น”
เปิ ดสอนหลั ก สูต รผดุง ครรภ์อ นามั ย รั บ ผู ้สํ า เร็ จ การศึก ษามั ธ ยมศึก ษาปี ที 6 (เทีย บเท่า มั ธ ยมศึก ษาปี ที 4 ใน
ปั จจุบน
ั ) ใช ้ระยะเวลาศึกษา 1 1/2 ปี ดําเนินการสอน 36 รุ่น มีผู ้สําเร็จการศึกษา 2,034 คน
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พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ.2531 เปิ ดสอนหลั ก สูต รการสาธารณสุข ชุม ชน (ผดุง ครรภ์อ นามั ย ) รั บ ผู ้สํ า เร็ จ
การศึกษามัธยมศึกษาปี ท ี 6 ใช ้ระยะเวลา 2 ปี ดําเนินการสอน 7 รุ่น มีผู ้สําเร็จการศึกษา 423 คน
พ.ศ.2530 เปลียนชือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เป็ น “วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขอนแก่น ” เปิ ดสอนหลัก สูต รประกาศนีย บัต รการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ (ระดับ ต ้น) รั บ ผู ้สํ า เร็ จ การศึก ษา
มัธยมศึกษาปี ท ี 6 ใช ้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดําเนินการสอน 12 รุ่น มีผู ้สําเร็จการศึกษา 764 คน
พ.ศ.2536 ได ้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได ้จัดตังA “สถาบัน
พัฒนากําลังคนด ้านสุขภาพ” ดูแลงานด ้านการผลิตและพั ฒนากําลังคนด ้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ลง
วัน ที 26 กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2536 และมีน โยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ให ้วิท ยาลั ย พยาบาลและผดุง ครรภ์
ขอนแก่น แยกออกจากศูนย์อนามัยที 6 เพือไปสังกัดสถาบันพั ฒนากําลังคนด ้านสุขภาพ ทีได ้รั บพระราชทานชือ
เป็ นสถาบันพระบรมราชชนกในปี พ.ศ.2553
และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได ้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให ้อัญเชิญ
พระนามาภิไ ธย “บรมราชชนนี” เป็ นชือของวิทยาลัย พยาบาลในสัง กัด ดัง นั น
A วิท ยาลัย พยาบาลขอนแก่น จึง
เปลียนชือเป็ น “วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น หนั ง สือ วัง สระประทุม ลงวั น ที 14 กุม ภาพั น ธ์ 2537
ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ ลงวันที 14 กุมภาพันธ์ 2537 หน ้า 8-12
พ.ศ.2536 วิท ยาลั ย ได ย้ า้ ยมาสั ง กั ด สถาบั น พั ฒ นากํ า ลั ง คนด า้ นสุ ข ภาพ และเปิ ดสอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต ้น รับผู ้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที 6 ใช ้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดําเนินการ
สอน 4 รุ่น มีผู ้สําเร็จการศึกษา 481 คน
พ.ศ.2538 เริมก่อสร ้างวิทยาลัยในทีดินแห่งใหม่ ในวงเงิน 89,860,000 สร ้างเสร็ จในปี พ.ศ.2541 ได ้
ทํา เรืองขอพระราชทานทูล เชิญ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุด า สยามบรมราชกุม ารี เสด็จ พระราชดํ าเนิน ทรงเปิ ด
อาคารใหม่ เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ.2542
พ.ศ.2540 เปิ ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ดําเนินการสอน 1 รุ่น รั บผู ้สําเร็ จการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ท ี 6 ใช ้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี มีผู ้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนีA เมือ พ.ศ.2543 จํานวน 50 คน
พ.ศ.2541 – 2545 เปิ ดสอดหลั ก สูต รประกาศนี ย บัต รพยาบาลศาสตร์ แต่เ มือสํ า เร็ จ การศึก ษาได ้รั บ
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เนืองจาก พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได ้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เข ้าเป็ นสถาบันสมทบ จึงเปลียนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็ นหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต มีผู ้สําเร็จการศึกษารุ่นที 2 ถึง รุ่นที 5 จํานวน 213 คน
พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2547 วิทยาลัยได ้ดําเนินโครงการร่วมกับรั ฐบาลภูฏาน ในการผลิตพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 คน สําเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2547
พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2549 วิทยาลัยได ้เปิ ดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนือง 2 ปี ) รับผู ้สําเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต ้น เข ้าศึกษาใช ้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มีผู ้สําเร็ จการศึกษา
7 รุ่น รวม 434 คน
พ.ศ. 2546 ได ้ทําการเปิ ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2545) รับผู ้สําเร็ จการศึกษา
มัธยมศึก ษาปี ที 6 ใช ้ระยะเวลาศึก ษา 4 ปี ดํ าเนินการสอน 1 รุ่น คือรุ่ นที 7 มีผู ้สําเร็ จ การศึกษาจากหลักสูตรนีA
จํานวน 56 คน
พ. ศ. 2547 ได ้ทําการเปิ ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2546) รั บผู ้สําเร็ จ
การศึก ษามั ธ ยมศึก ษาปี ที 6 ใช ้ระยะเวลาศึก ษา 4 ปี ดํ า เนิน การสอนตั งA แต่รุ่ น ที 8 จนถึง รุ่ น ที 12 มีผู ส
้ ํ า เร็ จ
การศึกษา จํานวน 436 คน
พ. ศ. 2552 ได ้ทําการเปิ ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2552) รั บผู ้สําเร็ จ
การศึกษามัธยมศึกษาปี ที 6 ใช ้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดําเนินการสอน 3 รุ่นตังA แต่รุ่นที 13 จนถึงรุ่นที 15 มีผู ้สําเร็ จ
การศึกษาจากหลักสูตรนีA จํานวน 343 คน
พ.ศ. 2552 – 2555 วิท ยาลัย ได ้มีโ ครงการร่ ว มมือ ระหว่า งวิท ยาลัย กับ สํา นั ก งานสาธารณสุข จั ง หวั ด
ขอนแก่น ในโครงการผลิต พยาบาลชุม ชน เพือชุม ชน ของชุม ชน และโดยชุม ชน จั ง หวั ด ขอนแก่น เพือเพิม
อัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพในภาวะทีขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมการวางแผนไว ้จํานวน 200 คน รับนั กศึกษา
ทีผ่านการอบรมจิตอาสาจากพืน
A ทีจังหวัดขอนแก่น ปี ละ 50 คน มีผู ้สําเร็ จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร
A 199 คน
บัณฑิต จํานวนทังA สิน
ปี พ.ศ. 2555 ได ้ทําการเปิ ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับผู ้สําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปี ที 6 ใช ้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดําเนินการสอนตังA แต่รุ่นที 16 จนถึงปั จจุบน
ั มีผู ้สําเร็จ
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การศึกษาในหลักสูตรนีA จํานวน 110 คน
ปั จจุบันนีAวท
ิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทําการผลิตบัณฑิตพยาบาล 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต
จากอดีตถึงปั จจุบน
ั มีผู ้อํานวยการทีเป็ นผู ้นํ าทางและนํ าพาวิทยาลัยให ้มีพัฒนาการอย่างต่อเนืองดังนีA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

พ.ศ.2505 – พ.ศ.2506
พ.ศ.2506 – พ.ศ.2510
พ.ศ.2510 – พ.ศ.2512
พ.ศ.2512 – พ.ศ.2512
พ.ศ.2512 – พ.ศ.2515
พ.ศ.2515 – พ.ศ. 2517
พ.ศ.2517 – พ.ศ.2518
พ.ศ.2518 – พ.ศ.2543
พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 – พ.ศ.2550
พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555
พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558
พ.ศ.2559 – ปั จจุบน
ั

นายแพทย์จําลอง
นายแพทย์ประมุข
นายแพทย์นภ
แพทย์หญิงสุรางค์
นายแพทย์นภดล
นายแพทย์ประธาน
นายแพทย์โสภณ
อาจารย์ชม
ุ พล
อาจารย์พงึ พิศ
ดร.นฤมล
ดร.มกราพันธุ์
ดร.จิราพร
ดร. วัชรี

มุง่ การดี
จันทวิมล
สกลุพาณิชย์
ตันประเสริฐ
สูตรสุคนธ์
นิมมานเหมินทร์
ชาลปติ
พลนรา
การงาม
เอนกวิทย์
จูฑะรสก
วรวงศ์
อมรโรจน์วรวุฒ ิ

2.2 อ ัตล ักษณ์ของบ ัณฑิต
อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคือ “จิตบริการด ้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์”
ประกอบด ้วย จิตบริการ (Service mind : S) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีสว่ นร่วม
ของผู ้รับบริการ (Participation : P) ทังA 3 องค์ประกอบนีแ
A สดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณาการผสมผสานเป็ นเนือ
A
เดียว มีความหมายในแต่ละประเด็นดังนีA
ความเป็นผูม
้ จ
ี ต
ิ บริการ (Service mind)
หมายถึง การให ้บริการทีเป็ นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปั ญหาและความทุกข์ของผู ้รับบริการและ
ผู ้เกียวข ้อง พร ้อมทีจะให ้บริการโดยคํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็ นกลางในการให ้บริการ
โดยคํานึงถึงความเป็ นเหตุเป็ นผลบนพืน
A ฐานของความเข ้าใจคนอืนตามความเป็ นจริงซึงมีคณ
ุ ลักษณะดังนีA
1) ให ้บริการด ้วยความเต็มใจโดยเข ้าใจผู ้อืนตามเงือนไขทีเฉพาะของบุคคลนัน
A ๆยอมรับในความคิด
พฤติกรรม และความเป็ นตัวตนของผู ้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน
2) ให ้บริการหรือกรทํากิจกรรมต่างๆโดยไม่หวังสิงตอบแทนและเห็นประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน
3) ให ้บริการตามปั ญหาและความต ้องการของผู ้รับบริการทีสอดคล ้องกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู ้รับบริการด ้วยความใส่ใจในปั ญหา ความทุกข์ของผู ้รับบริการและผู ้เกียวข ้อง
เป็นผูม
้ ค
ี วามคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)
การคิดทีอยูบ
่ นฐานของการมีข ้อมูลทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริงเพือเป็ นการวิเคราะห์ปัญหาและ
่ ารแก ้ปั ญหาของผู ้รับบริการที
ความต ้องการทีแท ้จริงของผู ้รับบริการอย่างมีวจ
ิ ารณญาณโดยเชือมโยงความรู ้สูก
สอดคล ้องกับบริบทสภาพการดํารงชีวต
ิ โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนีA
1) มองความจริงตามความเป็ นจริงของโลก ของชีวต
ิ เพือประเมินสภาพการณ์ตามความเป็ นจริงอย่างเป็ น
ระบบ
2) รวบรวมข ้อมูลทีเป็ นจริงอย่างเป็ นระบบ โดยใช ้กระบวนการเรียนรู ้และกระบวนการคิดอย่างต่อเนือง
3) วิเคราะห์ปัญหาและความต ้องการบนพืน
A ฐานข ้อมูลจริงของผู ้รับบริการ
่ ารแก ้ปั ญหาและความต ้องการทีแท ้จริงของผู ้รับบริการ โดยสอดคล ้อง
4) เชือมโยงความรู ้วิชาการเข ้าสูก
กับบริบท
5) พัฒนาตนเองโดยไม่ยด
ึ ติดกับกรอบแนวคิดหรือความรู ้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่าง
เดียว
6) พัฒนาตนเองโดยไม่ยด
ึ ติดกับกรอบแนวคิด หรือความรู ้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่าง
เดียว
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การบริการโดยให้ผูร้ ับบริการมีสว่ นร่วม (Participation)
เป็ นการให ้บริการสุขภาพทีคํานึงถึงความแตกต่างของบุคคลซึงเกิดจากความเข ้าใจ สภาพการดํารงชีวต
ิ
บริบท เงือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ทีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู ้รับบริการ ทังA นีAผู ้ให ้บริการสามารถ
กลันกรอง คัดเลือกความรู ้ทีเหมาะสมและเสนอเป็ นทางเลือกเพือให ้ผู ้รับบริการนํ าไปประยุกต์ใช ้ได ้ในชีวต
ิ จริง โดย
ให ้ผู ้รับบริการมีสว่ นร่วมรับรู ้ ตัดสินใจและแก ้ปั ญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให ้
ประชาชนสามารถพึงตนเองด ้านสุขภาพได ้ โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนีA
1) ผู ้ให ้บริการต ้องให ้บริการทีตรงกับปั ญหา และความต ้องการของผู ้รับบริการ
2) ให ้ผู ้รับบริการมีสว่ นร่วมในการให ้ข ้อมูล ร่วมรับรู ้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว
3) ผู ้ให ้บริการทําหน ้าทีเป็ นผู ้สนับสนุน กระตุ ้น เสนอทางเลือกทีเหมาะสมในการแก ้ปั ญหา แก่ผู ้รับบริการ
แต่มใิ ช่เป็ นผู ้กําหนดวิธก
ี ารแก ้ปั ญหาของประชาชน
4) กระตุ ้น ส่งเสริมให ้ผู ้รับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแก ้ปั ญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
่ ารพึงตนเองด ้านสุขภาพได ้
เพือนํ าไปสูก
2.3 เอกล ักษณ์ของวิทยาล ัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็ นสถาบันการศึกษาทีตังA อยู่ในชุมชน พร ้อมทีจะพัฒนาให ้เป็ น
แหล่งเรียนรู ้ของท ้องถิน ประเทศ และอาเซียน มีความมุ่งหวังเป็ นสถาบันการศึกษาที 1) มีความสมบูรณ์ในการ
จัดการศึกษาทีเน ้นผลิตบัณฑิตพยาบาลทีมีสมรรถนะโดดเด่นด ้านการพยาบาลชุมชน ผลิตบัณฑิตพยาบาลโดย
ให ้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาทีคัดเลือกคนจากชุมชน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากชุมชนในการจัดสรรทรัพยากร
เพือจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทีเน ้นการเรียนการสอนเพือชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตพยาบาล
ทีมีคุณ ภาพ เพือส่ง มอบผู ้สมบูร ณ์พ ร ้อมด ้วยความรู ้และปั ญ ญาทางสุขภาพกลับไปรั บ ใช ้ชุมชน ชุม ชนและผู ้ใช ้
บัณฑิตให ้การยอมรับและเชือมันในคุณลักษณ์ของบัณฑิตจนเป็ นทีประจักษ์
2) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทีมี
A เพือพัฒนาขีดความสามารถทีเพียงพอต่อการรองรับความต ้องการ
ความรู ้ความสามารถโดยจัดการศึกษาระยะสัน
ด ้านสุขภาพของท ้องถินและระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรสาธารณสุขทีผ่านการพัฒนาจากวิทยาลัยมีปริมาณ
และคุณภาพทีเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภารกิจด ้านสาธารณสุขในชุมชน
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขทีเน ้นชุมชน ”
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขได ้ดําเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ
สร ้างองค์ค วามรู ้ และบริก ารวิช าการด ้านสุข ภาพนํ า สู่สัง คมอุด มปั ญ ญาสุข ภาวะ โดยพั ฒ นาความเป็ นเลิศ ทาง
วิชาการสุขภาพด ้วยการให ้บริการวิชาการและจัดทําคลังความรู ้ด ้านการพยาบาลชุมชน เน ้นการนํ าส่งความรู ้และ
่ งค์กรสุขภาพท ้องถินและชุมชน เพือเป็ นกลไกทีสําคัญในการร่วมสร ้างและพัฒนาท ้องถินให ้
ปั ญญาทางสุขภาพสูอ
อยู่ดม
ี ีความสุข มีภูมค
ิ ุ ้มกันทางสุขภาพทีเพีย งพอและยั งยืน จึง เป็ นการสมควรทีวิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นกําหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯเป็ น “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทีเน ้นชุมชน”
โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลและพั ฒนาบุคลากรสาธารณสุขหมายถึง การสร ้างคนทังA ในระบบการเรียนการสอน และ
การจัดอบรม ประชุมวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข
เน ้นชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ทงั A ปวงทีเกียวข ้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที
กว ้างขวางเกียวข ้องกับเหตุและปั จจัยต่างๆทีมีผลกระทบกับสุขภาพหลายด ้าน ทังA ด ้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สภาพแวดล ้อม และระบบบริการสุขภาพชุมชน(Community Health System)
2.4 คุณล ักษณะบ ัณฑิตทีพึงประสงค์
1) มีทศ
ั นคติทดี
ี ตอ
่ วิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได ้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2) มีความสุขม
ุ รอบคอบ ซือสัตย์ ตัดสินใจดี
3) มีคณ
ุ ธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทศ
ิ ตนเพือประโยชน์สว่ นรวม
4) สามารถทํางานร่วมกับผู ้อืนได ้ดี
5) เป็ นผู ้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก ้ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
6) มีบค
ุ ลิกภาพทีเหมาะสมและดํารงตนเป็ นแบบอย่างทีดีตามครรลองของสังคมไทย
7) ใฝ่ รู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวต
ิ
8) มีความสามารถใช ้ทักษะทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวต
ิ ในสังคม ได ้แก่ การใช ้ภาษาไทยดีและใช ้
ภาษาสากลได ้ รวมทังA ใช ้เทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
9) มีสข
ุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรงทังA ร่างกายและจิตใจ
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2.5 นโยบายของวิทยาล ัย
นโยบายการบริหารและพ ัฒนาสถาบ ันของผูอ
้ ํานวยการวิทยาล ัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น
1. การพ ัฒนาสถาบ ันและบุคลากร
่ งค์กรแห่งความสุข องค์กรต ้นแบบด ้านคุณธรรมจริยธรรม และ
1) พั ฒนาวิทยาลัยสูอ
องค์กรแห่งการเรียนรู ้ บนฐานของ Mindfulness Organizational Development (MOD) ธรรมาภิบาล วัฒนธรรม
จริยธรรม ค่านิยม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
2) เร่งรัดการพัฒนา ขับเคลือน และใช ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร การ
ตั ด สิน ใจ และการดํ า เนิ น งานในทุ ก พั น ธกิจ และการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาของวิท ยาลั ย ให ต
้ ่ อ เนื อง มี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย
่ วามเป็ นเลิศ
3) บริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยให ้มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน และพัฒนาสูค
่ ารมีสว่ นร่วม การปฏิบัต อ
ด ้วยกระบวนการและกลไกขับเคลือนสูก
ิ ย่างชัดเจนและต่อเนือง ตามระบบการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาภายใน การประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายนอก และเกณฑ์คุ ณ ภาพการศึก ษาเพือการ
ดําเนินการทีเป็ นเลิศ (EdPEx) เพือการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
4) พั ฒ นาเครือ ข่ายความร่ว มมือ ทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปะวัฒนธรรมทีเข ้มแข็ ง
และมีประสิทธิภาพ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และภาคีเครือข่ายทีเกียวข ้องทังA ภายในและ
ต่างประเทศ
5) การเสริมสร ้างศัก ยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร เพือการปฏิบัตงิ านให ้
่ ารเป็ นองค์กรคุณภาพ และการเข ้าสูป
่ ระชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน ้นการพัฒนา
เกิดผลสัมฤทธิu การพัฒนาวิทยาลัยสูก
ความรู ค
้ วามสามารถและความเชียวชาญเฉพาะสาขาทีปฏิบั ต งิ าน ทั ก ษะด ้านภาษาอัง กฤษ และทั ก ษะด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การผลิตบ ัณฑิต
1) การพั ฒนาการจั ดการศึกษาให ้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่า งต่อเนือง มุ่ง เน น
้ การ
่ ารเปลียนแปลง เพือการผลิตบัณฑิตพยาบาลทีมีคณ
พัฒนาการเรียนรู ้ทีนํ าไปสูก
ุ ภาพ เป็ นทียอมรับของชุมชนและ
สังคม บนฐานของความร่วมมือระหว่างระบบการจัดการศึกษา ระบบสุขภาพ และการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ระหว่างผู ้ผลิต ผู ้ใช ้บัณฑิต วิชาชีพ และภาคีเครือข่ายทีเกียวข ้อง
2) การออกแบบและจัดการเรียนรู ้แนวใหม่ทมี
ี คุณภาพ เน ้นการมีสว่ นร่วม การพั ฒนา
ความรู ้ความสามารถและทัก ษะทางวิช าชีพ และการกระบวนการเรีย นรู ้ของนั ก ศึก ษา โดยกระบวนการจั ด การ
ความรู ้ และการวิจัยและพัฒนา เพือส่งเสริมให ้นั กศึกษาสอบขอขึน
A ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ผ่านในครังA แรก
3) การพั ฒ นานั ก ศึก ษาให ้เป็ นคนดี เป็ นผู ้มีอั ต ลั ก ษณ์ จ ต
ิ บริก ารด ้วยหั ว ใจความเป็ น
มนุษย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
3. การวิจ ัย
1) เร่งรัดการเพิมปริมาณ คุณภาพ และเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทังA การนํ าผลงานวิจัยไปใช ้ประโยชน์ทุกกลุม
่ สาขาทางการพยาบาล บนฐานของการพั ฒนา
ความรู ้ความสามารถและความเชียวชาญทางวิชาการ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน และภาคี
เครือข่ายทีเกียวข ้องทังA ภายในประเทศและต่างประเทศ
2) พัฒนากระบวนการและกลไกทีมีประสิทธิภาพในการสนั บสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก
ั
4. การบริการวิชาการแก่สงคม
1) พั ฒ นาการมีส่ว นร่ ว มและประสิท ธิภ าพในการบริก ารวิช าการแก่ช ุม ชนและสัง คม
สอดคล ้องกับสถานการณ์และความจําเป็ นทางสุขภาพ ความต ้องการของชุมชนและสังคม
2) พั ฒ นาหลั ก สูต รการฝึ กอบรม และการศึก ษาต่อ เนื องทีมีคุณ ภาพ มาตรฐาน ใน
พั ฒ นาบุค ลากรสาธารณสุข การบริก ารวิช าการและการถ่า ยทอดองค์ค วามรู ้ทางสุข ภาพทีเน น
้ ชุม ชน และเป็ น
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
3) ยกระดับศักยภาพวิทยาลัยให ้เป็ นศูนย์ความเป็ นเลิศ ทางวิชาการด ้านสุขภาพด ้าน
การพยาบาลชุมชน สามารถสร ้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมทางสุขภาพทีสามารถนํ าไปใช ้ประโยชน์และรองรับความ
ต ้องการของชุมชนและประเทศ
5. การทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรม
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A ํ า และเป็ นแบบอย่างทีดีตอ
ปลูกฝั ง ชีน
่ สังคมในการทํานุบํารุง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภาคอีสานตอนบนและของไทยอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนือง

นโยบายคณะกรรมการบริหารวิทยาล ัย
1. ด้านการผลิตบ ัณฑิต
1) ผลิตบัณฑิตให ้เป็ นผู ้มีความรู ้ มีปัญญาทางสุขภาพ มีความเข ้าใจ เข ้าถึง และพัฒนา
สุขภาวะของชุชนได ้อย่างแท ้จริง
2) จั ดการศึก ษาทีสอดคล ้องกับหลัก สูต รและเป็ นไปตามมาตรฐานคุณ วุฒ อ
ิ ุด มศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ (TQF)
3) จั ดการเรียนการสอนแบบบูร ณาการทีเน ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ และการเรีย นรู ้จั ดการ
เปลียนแปลงโดยคํ า นึง ถึง ความแตกต่า งเฉพาะบุค คลของนั ก ศึก ษา พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรีย นการสอนที
เหมาะสมและยืดหยุน
่ เน ้นการมีสว่ นร่วมจากบุคลากรภายในสถาบัน แหล่งฝึ ก ชุมชนและเครือข่ายทีเกียวข ้อง
4) พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญและสอดคล ้องกับ
การจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที 21 และการเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียน
5) พัฒนานักศึกษาเป็ นนั กปฏิบัตก
ิ ารคุณภาพ มีอัตลักษณ์จต
ิ บริการด ้วยหัวใจความเป็ น
มนุษย์ และมีสมรรถนะด ้านการพยาบาลชุมชน
6) การจัดการเรียนรู ้ทีหลากหลายเน ้นผู ้เรียนเป็ นสําคัญ โดยเน น
้ การเปลียนแปลงขัน
A
พืน
A ฐานและการเปลียนแปลงภายใน (Transformative education)
7) พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ทีสอดคล ้องกับศตวรรษที 21 อาทิเช่น Blended Learning
Research Based Learning (RBL) Problem Based Learning (PBL) Simulation Learning , Service Learning
การจัดการศึกษาบูรณาการสภาพจริง (Authentic Learning) เป็ นต ้น
8) สร า้ งสรรค์ร ะบบการเรีย นการสอน ให ้มีค วามเป็ นเลิศ ทีมุ่ง สร า้ งผู ้เรีย นให ้เป็ นนั ก
ปฏิบัตก
ิ ารพยาบาลทีมีคณ
ุ ภาพ เข ้าใจและเข ้าถึงชุมชน ให ้มีความเชียวชาญและเข ้าถึงชุมชน มีการแสวงหาแนว
ปฏิบัตท
ิ ดี
ี เพือการพั ฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการทีเน ้นการ
เรียนรู ้ตามสภาพจริงและถอดประสบการณ์เรียนรู ้
9) พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทีมีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานการจั ด การศึก ษาสอดคล ้องกับ นโยบายการจั ด การศึก ษาของชาติ ผู ้ทีผ่ า นระบบการศึก ษาของ
วิท ยาลัย มีอัตลักษณ์ และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอย่า งมืออาชีพ และเคารพในศักดิศ
u รีค วามเป็ นมนุ ษ ย์
อย่างเท่าเทียมกันภายใต ้จิตบริการด ้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์
10) พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรทีมีประสิทธิภาพ เพือสร ้างและพัฒนาผู ้เรียนแบบองค์
รวมให ้เป็ น คนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็ นจิตอาสา และอัตลักษณ์จต
ิ บริการด ้วยหัวใจความ
เป็ นมนุษย์
11) ส่งเสริมการสร ้างเครือข่ายความร่วมมือทีเข ้มแข็งในการผลิตบัณฑิตกับหน่วยงาน
แหล่งฝึ กชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข ้องทังA ในและต่างประเทศ
2. ด้านการวิจ ัยและผลงานวิชาการ
1) พัฒนางานวิจัยและผลงานวิขาการให ้มีคณ
ุ ภาพและได ้มาตรฐาน
2) สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ทีมุ่งแก ้ปั ญหาสุขภาพและ/หรือเป็ นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ
3) สนั บสนุ นการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ทีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการนํ าความรู ้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ มา
ใช ้ในการจัดการเรียนการสอน
5) สร ้างและพั ฒนาเครือข่ายความร่วมมือด ้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการทังA ภายในและ
ต่างประเทศ ให ้เข ้มแข็งและยังยืน รวมทังA ใช ้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
6) สร ้างขวัญและกําลังใจให ้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
โดยสนับสนุนทุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให ้รางวัล
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ั
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สงคม
1) พั ฒนาหลัก สูต รทีสอดคล ้องกับความต ้องการของชุม ชน สังคม และประเทศ เพือ
สร ้างรายรับจากการบริการวิชาการ
่ วามเป็ นเลิศ เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู ้ต ้นแบบด ้านการดูแลสุขภาพ
2) พัฒนาวิทยาลัยสูค
ปฐมภูม ิ
4. ด้านการประก ันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมให ้วิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบ อย่างมีสว่ นร่วม
และนํ าผลไปปรับปรุงพัฒนาให ้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน
5. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและว ัฒนธรรม
1) ทํานุบํารุง รักษา ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมป
ิ ั ญญาไทย มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานักศึกษา
2) มุง่ เน ้นการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ดีงาม เพือรักษาเอกลักษณ์ชม
ุ ชนและของชาติ
3) มุ่งส่งเสริมให ้บุคลากรและนั กศึกษาเป็ นผู ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีจต
ิ บริการด ้วย
หัวใจความเป็ นมนุษย์
2.6 ทิศทางยุทธศาสตร์การพ ัฒนาวิทยาล ัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (พ.ศ. 2559-2563)
ั ัศน์ (Vision) ปี งบประมาณ 2558
วิสยท
่ ารเป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลชัน
A นํ า 1 ใน 5 ของกลุม
เพือมุง่ สูก
่ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก
ั ัศน์ (Vision) ปี งบประมาณ 2559 (ฉบ ับปร ับปรุง พฤษภาคม 2559)
วิสยท
A นํ าทีเน ้นชุมชน
เป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลชัน
พ ันธกิจ (Mission)
ั ทัศน์ วิทยาลัย
พันธกิจเป็ นกรอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสูว่ ส
ิ ย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได ้กําหนดพันธ์กจิ ไว ้ 5 พันธกิจ ดังนีA
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสูร่ ะบบสุขภาพชุมชน
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้
3. บริการวิชาการแก่สงั คมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาสถาบันและบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป็ นประเด็ น หลั ก ทีสํ า คั ญ หรื อ เป็ นวาระหลั ก ในการพั ฒ นาตามกรอบของแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ท ีจะพั ฒ นาด ้วยวิธ ีก ารทางยุ ท ธศาสตร์ ส ู่ผ ลสั ม ฤทธิuส ูง สุด ตามทีกํ า หนดไว ้ในวิสั ย ทั ศ น์ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ประกอบด ้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนีA
1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลทีมีคณ
ุ ภาพและมีสมรรถนะโดดเด่นด ้านการพยาบาลชุมชน
2. การวิจัยพัฒนาองค์ความรู ้ทีมุง่ เน ้นสุขภาวะ
3. การบริการวิชาการเสริมสร ้างสุขภาวะชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ วามเป็ นเลิศ
5. การพัฒนาสถาบันสูค
เป้าประสงค์ (Goal)
เป้ าประสงค์เป็ นผลสัมฤทธิข
u องการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึงสามารถแบ่งเป้ าประสงค์เป็ น 3
เป้ าประสงค์หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนีA
1. บัณฑิตและบุคลากรด ้านสุขภาพได ้รั บการสร ้างและพัฒนาให ้มีสมรรถนะทีพึงประสงค์และหัวใจความ
เป็ นมนุษย์สอดคล ้องกับระบบสุขภาพ
2. สถาบันมีความเข ้มแข็งด ้าน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถพึงตนเองได ้
เป็ นทีพึงของท ้องถินชุมชนและสังคม ได ้รับการยอมรับระดับประเทศและอาเซียน
3. สถาบันมีความเข ้มแข็งด ้านบริหาร วิจัย บริการวิชาการ และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใต ้องค์กรแห่ง
ความสุข สามารถพึงตนเองได ้ เป็ นทีพึงของท ้องถินชุมชนและสังคม ได ้รับการยอมรับระดับประเทศและอาเซียน
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กลยุทธ์ (Strategic)
กลยุทธ์ในการพัฒนาเพือให ้บรรลุเป้ าประสงค์ตามพันธกิจของวิทยาลัย ประกอบไปด ้วยดังนีA
1. เพิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให ้มีสมรรถนะของการปฏิบัตงิ านทีมีผลสัมฤทธิแ
u ละเป็ น
ผู ้นํ าการเปลียนแปลง
่ ข
2. สร ้างเครือข่ายการวิจัย นวัตกรรม การจัดการความรู ้ของการเรียนรู ้สูส
ุ ภาวะ
3. เพิมประสิทธิภาพการการบริหารจัดการของสถาบัน การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการที
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
่ งค์กรต ้นแบบคุณธรรม และมีความสุข
4. พัฒนาสถาบันสูอ
่ ารเปลียนแปลงและสังคมสุข
5. เพิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้สูก
ภาวะ
6. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให ้ตอบสนองความจํ าเป็ นด ้านสุขภาพและระบบสุขภาพเป็ นทียอมรั บระดับ
สากล
7. พั ฒนาศูนย์กลางการเรียนรู ้ต ้นแบบด ้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมท
ิ มุ
ี ่งเน ้นการดูแลระยะยาวทีบ ้านใน
ภูมภ
ิ าค ASEANให ้ทันต่อการเปลียนแปลง
่ วามเป็ นเลิศอย่างยังยืน
8. ยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรสูค
9. พัฒนากลไกจัดการความรู ้ให ้เอือ
A ต่อการบูรณาการใช ้ความรู ้จากภูมป
ิ ั ญญาท ้องถินในการจัดการศึกษา
และบริการสุขภาพ
10. พั ฒนาการผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพสูง/ทีมุ่งสร ้างสมรรถนะโดดเด่นด ้านการพยาบาลชุมชน บริการ
สุขภาพด ้วยจริยธรรมและหัวใจความเป็ นมนุษย์
11. พั ฒนาองค์ความรู ้ วิจัยและนวัตกรรมทีนํ าไปใช ้ประโยชน์และสร ้างคุณค่าในการเสริมสร ้างสุขภาวะ
ชุมชน
12. พั ฒนาบุคลากรด ้านสุขภาพให ้มีสมรรถนะของการปฏิบัตงิ านทีสอดคล ้องกับความต ้องการในระบบ
สุขภาพอย่างมีคณ
ุ ภาพ
13. สืบสานอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมป
ิ ั ญญาท ้องถินอีสาน ในการสร ้างเสริมสุขภาพ
14. พัฒนาบัณฑิตให ้ได ้รับการยอมรับและเชือมันจากชุมชนและสังคม
15. พัฒนาคลังความรู ้และผลงานวิชาการเชิงประจักษ์ และเผยแพร่สส
ู่ าธารณชนให ้สอดคล ้องกับความ
จําเป็ นด ้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย
16. สร ้างรายได ้เพิมจากการบริการวิชาการแบบครบวงจร
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2.7 โครงสรางการบริหารองคกรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปงบประมาณ 2559 - 2561
ผูอํานวยการ

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสถาบัน

อาจารยประจําหลักสูตร

กลุมบริหารและยุทธศาสตร

ผูชวยผูอํานวยการดานบริหารและกิจการพิเศษ

กลุมวิชาการ
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองคกร

งานบริหารทั่วไป สารบรรณ พัสดุ
และอาคารสถานที่

กลุมวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ภาควิชาพื้นฐานบริหาร พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและ
การศึกษาทั่วไป

คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและผลงานวิชาการ
งานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ)

งานบริการวิชาการและศูนย)ความเป4นเลิศ
งานการเงิน บัญชี ตรวจสอบและประเมินผล

งานทรัพยากรบุคคล และการเจ$าหน$าที่

งานวิทยบริการ และสารสนเทศ

งานนโยบายและแผน จัดการความรู$ ประชาสัมพันธ) และ
ยานพาหนะ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน และการ
รักษาพยาบาลเบื้องต$น

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม

และกิจการพิเศษ

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู$ใหญ3 และผู$สูงอายุ
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ)
และการพยาบาลจิตเวช

งานบริหารหลักสูตร ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา
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2.8 จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรในปี การศึกษา 2558 มีดงั นี
ตําแหน่ง
อาจารย์พยาบาลทีมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามเกณฑ์
ข ้าราชการสายสนับสนุน
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ ้างชัวคราว
ลูกจ ้างเหมาบริการ
วุฒก
ิ ารศึกษาอาจารย์พยาบาล
วุฒก
ิ ารศึกษา
1. ปริญญาเอก
2. ปริญญาโท ปฏิบต
ั งิ านจริง
3. ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ
รวม
จํานวนน ักศึกษาในปี การศึกษา 2558 มีดงั นี
หล ักสูตรพยาบาลศาสตรบ ัณฑิต
(หล ักสูตรปร ับปรุง พ.ศ. 2555)
- ชันปี ที 1
- ชันปี ที 2
- ชันปี ที 3
- ชันปี ที 4
รวม

บุคลากร
ทงหมด
ั
40.5
2
4
15
5
4

ปฏิบ ัติงานจริง

หมายเหตุ

35.5
2
4
13
5
4

ลาเรียนปริญญาเอก 5 คน

จํานวนทงหมด
ั
4.5
31
5
40.5

ลาเรียนปริญญาโท 2 คน

หมายเหตุ

จํานวน (คน)
109
110
106
110
435

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

12

2.9 ปจจัยเกื้อหนุน
ลําดับ
1 อาคารศูนยการเรียนรู

จํานวน
1

หนวย
หลัง

1
4
1
1
1
1
1

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

1

หลัง

1
2
4
1
1
1
1
1

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

2

หลัง

3.1 หองเรียน
3.2 หองปฏิบัตกิ ารพยาบาลพื้นฐาน
3.3 หองปฏิบัตกิ ารพยาบาลสูติศาสตร
3.4 หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร
3.5 หองสมุด
3.6 หองแนะแนวใหคําปรึกษา
3.7 หองสมาคมศิษยเกา
3.8 หองพัสดุ
3.9 หองโสตทัศนูปกรณ
3.10 หองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
3.11 หองประชุม
3.12 หองพักครู

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

หอประชุม
โรงอาหาร
บานพักอาจารย
แฟลตอาจารย
บานพักเจาหนาที่
หอพักนักศึกษาและหองพักอาจารยเวร
อาคารเยี่ยมญาติ
หอพระ
โรงจอดรถยนตราชการ

1
1
4
1
2
2
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12

หองประชุมใหญ
หองประชุมยอย
หองพักอาจารย
หองประวัติศาสตร
หองคลินิกวิจยั
หองสมาคมศิษยเกา วพบ.ขอนแกน
หองคลังพัสดุ

อาคารอํานวยการ
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3

อาคารสถานที่

หองผูอํานวยการ
หองประชุม
หองพักอาจารย
หองทะเบียนวัดประเมินผล
หองทะเบียนนักศึกษา
หองธุรการ
หองการเงิน
หองอาหาร

อาคารเรียน

มคอ.7 รายงานผลการดําเนินงาน หลักสูตรพยาบาลศาสรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจําป%การศึกษา 2558
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13
14
15
16
17
18

ลานจอดรถจักรยานยนต
สนามเปตอง
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลยบอล
สนามฟุตบอล
ระบบบําบัดน้ําเสีย

1
1
1
1
1
1

มคอ.7 รายงานผลการดําเนินงาน หลักสูตรพยาบาลศาสรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจําป%การศึกษา 2558

แหง
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
ระบบ
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สวนที่ 2
ผลการประเมินตามตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2558
องค!ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไมมี เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก ผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
ระดับหลักสูตร ของหลักสุตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ในทุก
องคประกอบมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 จาก
คะแนนเต็ม 5 (1.1-1-1)
สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
3.51

ผลการดําเนินงาน
4.20

ผลการประเมิน
4.20

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

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 1.2
อาจารย!ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้ ป<จจัยนําเข=า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไมมี เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
โดยการแปลงคาร=อยละของอาจารย
วิทยาลัยมีอาจารยพยาบาลประจําทั้งหมด
ประจําสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกเปBน 40.5 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวน
คะแนนระหวาง 0 – 5
4.5 คน
1) เกณฑ!เฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 คิดเปBนร=อยละ (4.5/40.5) X100 เทากับ
- คาร=อยละของอาจารยประจําสถาบัน 11.11 ได=คะแนนเทากับ (11.11x5)/40
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให=เปBน
เทากับ 1.39 คะแนน (1.2-1-1)
คะแนนเต็ม 5 = ร=อยละ 40 ขึ้นไป
กําหนดให=เปBนคะแนนเต็ม 5 = ร=อยละ 80
ขึ้นไป
สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
1

ตัวบงชี้ที่ 1.3

ผลการดําเนินงาน
1.39

ผลการประเมิน
1.39

รายการหลักฐาน
1.2-1-1 รายชื่ออาจารย
พยาบาลประจําป7การศึกษา
2558

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

อาจารย!ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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ชนิดของตัวบงชี้ ป<จจัยนําเข=า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไมมี เกณฑ!การประเมิน
โดยการแปลงคาร=อยละของ
อาจารยประจําคณะที่ดาํ รง
ตําแหนงทางวิชาการเปBนคะแนน
ระหวาง 0-5
1) เกณฑ!เฉพาะสถาบันกลุม ข
และ ค2
- คาร=อยละของอาจารยประจํา
สถาบันที่ดํารงตําแหนงผู=ชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกัน ที่
กําหนดให=เปBนคะแนนเต็ม 5 =
ร=อยละ 60 ขึ้นไป
สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
3.51

ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
วิทยาลัยมีอาจารยพยาบาลประจําทั้งหมด 1.3-1-1 รายชือ่ อาจารยพยาบาล
40.5 คน มีตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประจําป7การศึกษา 2558
พิเศษ เทียบเปBนระดับผู=ชวยศาสตราจารย 18.5
คน
คิดเปBนร=อยละ (18.5 /40.5) X 100
เทากับ 45.68
ได=คะแนนเทากับ (45.68 X5)/60 เทากับ
3.81 คะแนน (1.3-1-1)

ผลการดําเนินงาน
3.81

ผลการประเมิน
3.81

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 1.4
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย!ประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ ป<จจัยนําเข=า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไมมี เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
คํานวณหาคาความแตกตาง
ชั้นป7 จํานวน(คน) FTES
ระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 1
109
0
ตออาจารยประจํากับเกณฑ
2
110
82.50
มาตรฐาน และนํามาเทียบกับคา
3
106
97.17
ความตางทั้งด=านสูงกวาหรือต่ํา
4
110
58.06
กวาที่กําหนดเปBนคะแนน 0 และ รวม 435
237.72
5 คะแนน และใช=การเทียบ
บัญญัตไิ ตรยางศดังนี้
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ
- คาความแตกตางทั้งด=านสูงกวา 237.72 จํานวนอาจารยประจํา เทากับ 35.5 คน
หรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไม
คิดเปBน 6.70 ตอ 1 ซึ่งอยูในเกณฑ 6 ตอ 1 กลุม
เกินร=อยละ 10 กําหนดเปBน
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร(1.4คะแนน 5
1, 1.4-2, 1.433)
- คาความแตกตางทั้งด=านสูงกวา
หรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไม
เกินร=อยละ 20 กําหนดเปBน
คะแนน 0
- คาความแตกตางทั้งด=านสูงกวา
หรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
1.4-1 รายชื่อนักศึกษาในป7
การศึกษา 2558
1.4-2 รายชื่ออาจารยพยาบาล
ประจํา ป7การศึกษา 2558
1.4-3 รายงานสรุปการคิด FTES
และสรุปอัตราสวนอาจารย
พยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา ป7การศึกษา 2558
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มี

ไมมี เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ร=อยละ 10.01 และไมเกินร=อยละ
20 ให=นํามาเทียบ
บัญญัตไิ ตรยางศตามสูตร เพื่อ
เปBนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ

สรุปผลการประเมิน
เป5าหมาย
1 ตอ 6

ผลการดําเนินงาน
1 ตอ 6.70

ตัวบงชี้ที่ 1.5
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑ!การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข=อ
2 ข=อ
3 – 4 ข=อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม เกณฑ!การประเมิน
มี
1. จัดบริการให=คําปรึกษา
แนะแนวด=านการใช=ชีวิต และ
การเข=าสูอาชีพแกนักศึกษา
ในวิทยาลัย

รายการหลักฐาน

ผลการประเมิน
5

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข=อ

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข=อ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

วิทยาลัยโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา ฝVาย
วิชาการ จัดให=มีการจัดบริการให=คําปรึกษาแนะ
แนวด=านการใช=ชีวิตและการเข=าสูอาชีพแกนักศึกษา
และกําหนดแนวทางปฏิบัตไิ ว=ในคูมือคูระบบงานให=
คําปรึกษา (1.5-1-1) โดย
1) มีอาจารยที่ปรึกษาจํานวน 40 คน กําหนด
จํานวนสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาจํานวนไมเกิน 1
ตอ 10-11 (1.5-1-2) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
(1.5-1-3) เพื่อให=คําปรึกษาทั้งทางด=านวิชาการ
ด=านวิชาชีพ และการใช=ชีวิตแกนักศึกษา ภายใต=
ระบบครอบครัวเสมือนซึ่งกําหนดให=อาจารยที่
ปรึกษาพบนักศึกษาในครอบครัวของตนเองอยาง
น=อย สัปดาหละ 1 ครั้งครั้งละ1ชั่วโมง ในวันพุธ
เวลา 13.00น.-14.00 น ( 1.5-1-4) มีการแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาที่มคี วามเชี่ยวชาญด=านจิตวิทยา
และจิตเวช เพื่อดูแลนักศึกษาที่มคี วามเสี่ยงสูงในป7
การศึกษา 2558 (1.5-1-5) มีนักศึกษาที่มีความ
เสี่ยงสูงได=รับคําปรึกษาทั้งหมด 4 ราย และมีการ
บันทึกการให=คําปรึกษา โดยใช=แบบฟอรม บันทึก
การให=คําปรึกษา และสงให=งานบริการนักศึกษาฯ
เพื่อให=สามารถดูแลนักศึกษาอยางตอเนื่อง(1.5-1-6)
การให=คําปรึกษาแนะแนวเพื่อการเข=าสูอาชีพแก
นักศึกษา มีการจัดบริการดังนี้

1.5-1-1 คูมือระบบงานให=คําปรึกษา
หน=า 11 แนวทางการดําเนินงานและ
การจัดบริการให=คําปรึกษา แนะแนว
แกนักศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

1.5-1-2 รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาและ
นักศึกษาที่ดูแล
1.5-1-3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ประจําครอบครัว ป7การศึกษา 2558
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
1.5-1-4 ตัวอยางบันทึกการให=
คําปรึกษา
1.5-1-5 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ที่มีความเสี่ยงสูง
1.5-1-6 ตัวอยางบันทึกการให=
คําปรึกษานักศึกษาที่มีความเสีย่ งสูง
1.5-1-7 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
16

มี

ไม
มี

เกณฑ!การประเมิน

2. มีการให=ข=อมูลของ
หนวยงานที่ให=บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร=อมสูการเรียนรู= ประจําป7การศึกษา 2558
(1.5-1-7)
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร=อมสูวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา (1.5-1-8)
3) กิจกรรมเสวนาเรื่องเลาจากพีส่ ูน=องในวันไหว=ครู
เรื่องจิตบริการด=วยหัวใจความเปBนมนุษย จิตอาสา
(1.5-1-9)
4) กิจกรรมการศึกษาดูงานระบบสุขภาวะอําเภอ
(DHML )อําเภอชุมแพ(1.5-1-10)
5) กิจกรรมวันพยาบาลเสวนาพยาบาลไทย (1.5-111 )
6) กิจกรรมตรวจสุขภาพและสงเสริมสุขภาพชุมชน
ของนักศึกษาและอาจารยในการออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่ พอสว.(1.5-1-12 )
7) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ผูส= ูงอายุในวันรับเบี้ย
ยังชีพผู=สูงอายุเทศบาลตําบลบ=านเปBด(1.5-1-13)

นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร=อมสูการ
เรียนรู=

วิทยาลัยโดยกลุมงานบริการและพัฒนานักศึกษา มี
การให=ข=อมูลของหนวยงานที่ให=บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา ในทุกภาคการศึกษา ผานบอรด
ประชาสัมพันธและสโมสรนักศึกษา ดังนี้
1.ข=อมูลของหนวยงานที่ให=บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร ได=แก
1.1 งานบริการและพัฒนานักศึกษาด=าน
ทุนการศึกษาและทุนกู=ยมื
เพื่อการศึกษาให=บริการที่ห=องแนะแนวให=คําปรึกษา
ในเวลา 08.00-16.30 น. ให=ข=อมูลแหลงเงินทุน
ระเบียบการกู=ยมื รายละเอียดของระยะเวลาบริการ
(1.5-2-1 )
1.2 งานบริการและพัฒนานักศึกษา
ประชาสัมพันธเชิญชวนเข=ารวมกิจกรรม พิเศษนอก
หลักสูตร ของหนวยงานอื่นได=แก การวิ่งมาราธอน
เชิญรวมกิจกรรมวันรอยกระทง ชมนิทรรศการ
Bike for Mom จ.ขอนแกน ประกวดสุนทรพจน
การรวมรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี
กิจกรรมคนดีความดี แทนคุณแผนดิน (1.5-2-2)
2.ข=อมูลแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

1.5-1-8 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร=อมสู
วิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา
1.5-1-9 ตารางกิจกรรมวันไหว=ครู
1.5-1-10 สรุปรายงานการศึกษาดู
งานระบบสุขภาวะอําเภอ (DHML )
อําเภอชุมแพ
1.5-1-11 ตารางกิจกรรมวันพยาบาล
1.5-1-12 รายงานกิจกรรมการออก
หนวย พอสว.
1.5-1-13 รายงานการเข=ารวมกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ ผู=สูงอายุในวันรับเบี้ย
ยังชีพผู=สูงอายุเทศบาลตําบลบ=านเปBด
1.5-2-1 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง
การขอรับทุนสนับสนุนทางการศึกษา
1.5-2-2 หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธการวิ่งมาราธอน การ
รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี
เชิญรวมกิจกรรมวันรอยกระทง ชม
นิทรรศการ Bike for Mom จ.
ขอนแกน ประกวดสุนทรพจน การ
รวมรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี กิจกรรมคนดีความดี แทนคุณ
แผนดิน
1.5-2-3 ประกาศวิทยาลัย เรื่องการ
ชวยเก็บแบบสอบถามงานวิจัย
โครงการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย
1.5-2-4 เอกสารข=อมูลแหลงงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร=อมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

4. ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข=อ 1-3 ทุกข=อ
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
นักศึกษา ได=แก
2.1 ข=อมูลแหลงงานเต็มเวลาแกนักศึกษา ได=แก
การชวยเก็บแบบสอบถามงานวิจัยโครงการสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทยฯ ในระหวางปfดเทอม ( 1.52-3 )
2.2 ข=อมูลแหลงงานนอกเวลาแกนักศึกษา ได=แก
การลงข=อมูลของงานทุนกู=ยืมการศึกษา การรับจ=าง
พิมพงานให=อาจารย การรับจ=างทํางานบ=านให=
อาจารยของวิทยาลัย เชน รีดผ=า ตัดหญ=า (1.5-2-4 )
วิทยาลัยโดยงานกิจการและพัฒนานักศึกษาฝVาย
วิชาการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร=อมกอนสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา ได=แก
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร=อมสูวิชาชีพและป<จฉิมนิเทศกอน
สําเร็จการศึกษา (1.5-3-1)
2) กิจกรรมเสวนาเรื่องเลาจากพี่สูน=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) กิจกรรมตรวจสุขภาพและสงเสริมสุขภาพ
ชุมชนของนักศึกษาและอาจารยในการออกหนวย
แพทยเคลื่อนที่ พอสว. (1.4-3-5)

รายการหลักฐาน

1.5-3-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร=อมสู
วิชาชีพและป<จฉิมนิเทศกอนสําเร็จ
การศึกษา ป7การศึกษา 2558
1.5-3-2 ตารางกิจกรรมวันไหว=ครู
1.5-3-3 สรุปรายงานการศึกษาดูงาน
ระบบสุขภาวะอําเภอ (DHML )อําเภอ
ชุมแพ
1.5-3-4 ตารางกิจกรรมวันพยาบาล
1.5-3-5 รายงานการออกหนวย
พอสว.

7) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ผู=สูงอายุในวันรับ
เบี้ยยังชีพผู=สูงอายุเทศบาลตําบลบ=านเปBด(1.5-3-6)

1.5-3-6 รายงานการเข=ารวมกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ ผู=สูงอายุในวันรับเบี้ย
ยังชีพผู=สูงอายุเทศบาลตําบลบ=านเปBด

วิทยาลัยโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา มีการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมตามข=อ 1-3
โดยการสํารวจคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดบริการให=
คําปรึกษา แนะแนวด=านการใช=ชีวิต การเข=าสูอาชีพ
แกนักศึกษา รวมทั้งประเมินคุณภาพการให=ข=อมูล
ของหนวยงานที่ให=บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษาประเมินคุณภาพ การเตรียมความพร=อม
เมื่อสําเร็จการศึกษา หลังสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
การจัดบริการ พบวา
- นักศึกษาประเมินคุณภาพของจัดบริการให=

1.5-4-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการให=คําปรึกษาทางวิชาการ
และการใช=ชีวิตแกนักศึกษา กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษาและ
กิจกรรมเตรียมความพร=อมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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5. นําผลการประเมินจากข=อ
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให=บริการและการให=ข=อมูล
เพื่อสงให=ผลการประเมิน
สูงขึ้น หรือเปBนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
คําปรึกษา แนะแนวด=านการใช=ชีวิตและการเข=าสู
อาชีพแกนักศึกษาอยูระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.61
จากคะแนนเต็ม 5
- นักศึกษาประเมินคุณภาพของการให=ข=อมูล
ของหนวยงานที่ให=บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา อยูระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.35 จาก
คะแนนเต็ม 5
- นักศึกษาประเมินคุณภาพตอการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร=อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา อยูระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย
4.64 จากคะแนนเต็ม 5 (1.5-4-1)
งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได=นําผลจากผลการ
ประเมินข=อ 4 ซึ่งจากการประเมินทั้ง 3ข=อ คะแนน
ที่ได=คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 ( 1.5-5-1)
1.
ด= านการจั ดกิจกรรมให=คํ าปรึก ษาสํ าหรั บ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเด็นข=อที่ไ ด=
คะแนนต่ําที่สุดคือ นักศึกษาเข=าถึงระบบบริการให=
คําปรึกษาได=งาย สะดวก และการประชาสัมพันธ
ข=อมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ มีการพัฒนา
โดยเพิ่มชองทางในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา
โดยทางโทรศัพท จัดตั้งแกนนํานักศึกษาในด=านการ
ให=คําปรึกษาในทุกครอบครัว เพื่อสามารถประสาน
กับอาจารยที่ปรึกษาได= และจัดตารางเวรอาจารยที่
ปรึกษา ในชวงนอกเวลา และให=ข=อมูลขาวสารเดือน
ละ 1 ครั้ง เพิ่มการประชาสัมพันธข=อมูลขาวสารแก
เครื อขายประชาสัม พัน ธนัก ศึก ษา เสีย งตามสาย
พัฒนาแกนนําด=านการสื่อสารและประชาสัมพันธทุก
ชั้นป7 ชั้นป7ละ 3 คน ผลการประเมินพบวามีการ
รับข= อมูล ขาวสารเปB นประโยชนรวดเร็ ว นักศึ กษา
เข=าถึงระบบบริการให=คําปรึกษาได=งาย สะดวก ขึ้น
สามารถขอรับคําปรึกษาและขอความชวยเหลือได=
ตรงตามความต=องการ ( 1.5-5-2)
2. แตเชิงคุณภาพนักศึกษาต=องการให=พัฒนาด=าน
การประชาสัมพันธข=อมูลให=รวดเร็ว ทันเวลา กลุม
งานบริการและพัฒนานักศึกษาได=ปรับการดําเนิน
กิจกรรมโดยให=ข=อมูลขาวสารเดือนละ 1 ครั้ง เพิ่ม
การประชาสั ม พั น ธข= อ มู ล ขาวสารแกเครื อ ขาย
ประชาสัมพันธนักศึกษา เสียงตามสาย พัฒนาแกน
นําด=านการสื่อสารและประชาสัมพันธทุกชั้นป7 ชั้นป7
ละ 3 คน และเมื่ อ สิ้ น สุ ด ป7 ก ารศึ ก ษา ได= มี ก าร
ประเมิ น ซ้ํ า โดยการสนทนากลุ มผลการประเมิ น

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

11.5-5-1บทสรุปผู=บริหารผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการแกนักศึกษา ป7
การศึกษา 2558
1.5-5-2 ภาพตารางชองทางการให=
คําปรึกษาแกนักศึกษา
1.5-5-3 รายชื่อแกนนํานักศึกษาด=าน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ
1.5-5-4 รายงานสรุปการจัดทํา
แผนงานของงานบริการนักศึกษาฯ
รวมกับสโมสรนักศึกษา
1.5-5-5 ผลการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก
นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดป7การศึกษา 2558
โดยการใช=การสนทนากลุม
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

พบวา นั ก ศึ ก ษามี ก ารรั บ ข= อ มู ล ขาวสารเปB น
ประโยชน ที่รวดเร็ว ทันเวลา ขึ้น( 1.5-5-3)
3. ด=านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร=อมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ข=อที่ไ ด=
คะแนนต่ํ า ที่ สุ ด คื อ นั ก ศึ ก ษามี ส วนรวมในการ
วางแผนกําหนดจัดโครงการ/กิจกรรม งานบริการ
นั ก ศึ ก ษาฯ เข= า รวมกั บ การจั ด สั ม มนาสโมสร
นั ก ศึ ก ษาของงานกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
นําเสนอโครงการแกสโมสรนักศึกษา และให=สโมสร
นัก ศึ ก ษาได= วิพ ากษกิ จ กรรม พบวานั ก ศึก ษาพึ ง
พอใจที่ ไ ด= มี ส วนรวมในการวางแผนกํ า หนดจั ด
โครงการ/กิจกรรม ได=เรียนรู=การบริหารจัดการโครง
กิจกรรมเตรียมความพร=อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษาตรงกับสิ่งที่นักศึกษาต=องการ
เรียนรู= เกิดความรับผิดชอบในกิจกรรมของโครงการ
มากขึ้น รู=สึกเปBนเจ=าของโครงการ ภูมิใจที่ได=มีสวน
ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม( 1.5-5-4)
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการแกนักศึ กษา เมื่ อสิ้น สุดป7 การศึกษา
2558พบวาดีขึ้นทั้ง3ข=อ ( 1.4-5-5)
6. ให=ข=อมูลและความรู=ที่เปBน งานบริการและพัฒนานักศึกษาให=ข=อมูลและความรู=
ประโยชนแกศิษยเกา
ที่เปBนประโยชนแกศิษยเกาผานทางเว็บไซต
วิทยาลัยฯ ได=แกความรู= วิจัยในฐานข=อมูลศูนยความ
เปBนเลิศด=านการพยาบาลชุมชน และนวัตกรรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน (1.5-6-1)
และรวมกับสมาคมศิษยเกา วพบ.ขอนแกน
จัดบริการวิชาการประจําป7ให=แกศิษยเกาเพื่อให=
ความรู=ที่เปBนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษย
เกาได=แก การจัดโครงการพัฒนาประสบการณ
วิชาการ วิชาชีพ และการบริการข=อมูลขาวสารที่
เปBนประโยชนแกศิษยเกา โครงการให=ข=อมูล และ
ความรู=ที่เปBนประโยชนแกศิษยเกา เรื่อง การเปลีย่ น
ผานความคิดกับจิตบริการด=วยใจสูความสุขในการ
ทํางาน 7-8 กุมภาพันธ 2559 โดยพบวาศิษยเกา
เข=ารวมโครงการทั้งหมด 107 คน(1.5.-6-2)
สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
6ข=อ
ตัวบงชี้ที่ 1.6

ผลการดําเนินงาน
6ข=อ

ผลการประเมิน
5คะแนน

1.5-6-1 ภาพการประชาสัมพันธผาน
เว็บไซต วิทยาลัยฯ
1.5-6-2 สรุปรายงาน โครงการให=
ข=อมูล และความรู=ที่เปBนประโยชนแก
ศิษยเกา เรื่อง การเปลี่ยนผาน
ความคิดกับจิตบริการด=วยใจสู
ความสุขในการทํางาน 7-8 กุมภาพันธ
2559

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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ชนิดตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑ!การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข=อ
2 ข=อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม เกณฑ!การประเมิน
มี
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
วิทยาลัย โดยให=นักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรม

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ข=อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข=อ

ผลการดําเนินงาน

วิทยาลัยจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
โดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา และสโมสร
นักศึกษารวมกันมี กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครอบคลุมกิจกรรม 5 ด=าน เพื่อสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ครอบคลุมกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การพัฒนาอัตลักษณ
นักศึกษา ทักษะการเรียนรู=ในศตวรรษที่ 21
โครงการที่จดั ขึ้นโดยวิทยาลัยฯ จํานวน 4 โครงการ
8 กิจกรรม โดยนักศึกษาจํานวน 1โครงการ 5
กิจกรรม (1.6-1-1)
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา วิทยาลัยได= ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา ให=ดําเนินกิจกรรมใน
ครอบคลุมกิจกรรม 5 ประเภท มีจํานวน 5
ประเภทตอไปนี้ให=ครบถ=วน
โครงการ 13 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ
1. การพัฒนานักศึกษาด=านคุณลักษณะบันฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดย ที่พึงประสงค โดยงานพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัย
- โครงการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ (1.6-2-1)
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริม
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
สุขภาพ
ประสงค (1.6-2-2)
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
- คายจิตอาสาพัฒนาผู=สูงอายุในชุมชนบ=าน
หรือรักษาสิ่งแวดล=อม
แบก อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (1.6-2-3)
- กิจกรรมเสริมสร=างคุณธรรม
- กิจกรรมเสริมสร=างคุณธรรมจริยธรรม
และจริยธรรม
นักศึกษาในระดับสถาบัน (1.6-2-4)
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
- กิจกรรมสงเสริมประเพณีวันสงกรานตบูรณา
วัฒนธรรม
การกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม(1.6-2-5)
โดยสโมสรนักศึกษา
- โครงการสงเสริมกิจกรรมเพือ่ สุขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา บริบทของวิทยาลัยฯ (1.6-2-6)
- โครงการกิจกรรมสัปดาหวิชาการรวมใจก=าว
ไกลสูเซียน ประจําป7การศึกษา 2558 (1.6-2-7)
- โครงการสุขภาพดีด=วยวิถีพอเพียง (1.6-2-8)
- คายคุณธรรมจริยธรรมชุมชนนิมนตยิ้มวิถี
วพบ. (1.6-2-9)
- โครงการนุงผ=าไทยรวมใจใสบาตรมารยาทงาม
ตามวิถีไทย (1.6-2-10)
2. การพัฒนานักศึกษาด=านกีฬาและสงเสริม

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข=อ
รายการหลักฐาน
1.6-1-1 แผนพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน ประจําป7การศึกษา
2558

1.6-2-1 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการกีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ
1.6-2-2 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1.6-2-3 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานคายจิตอาสาพัฒนา
ผู=สูงอายุในชุมชนบ=านแบก อําเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
1.6-2-4 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมเสริมสร=าง
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใน
ระดับสถาบัน
1.6-2-5 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานตบูรณาการ
กับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.6-2-6 เอกสารสรุปผลการ
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

สุขภาพ โดยงานพัฒนานักศึกษา
- โครงการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กีฬาสีภายใน
ราชพฤกษเกมสครั้งที่ 1 และ กีฬา 4
สถาบันการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุข (1.6-211)
โดยสโมสรนักศึกษา
- โครงการสุขภาพดีด=วยวิถีพอเพียง (1.6-2-12)
3. การพัฒนานักศึกษาด=านบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดล=อม โดยงานพัฒนานักศึกษา
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค (1.6-2-13)
โดยสโมสรนักศึกษา
- โครงการกิจกรรมสัปดาหวิชาการรวมใจก=าว
ไกลสูเซียน ประจําป7การศึกษา 2558 (1.6-2-14)
- คายคุณธรรมจริยธรรมชุมชนนิมนตยิ้มวิถี
วพบ. (1.6-2-15)
- โครงการนุงผ=าไทยรวมใจใสบาตรมารยาทงาม
ตามวิถีไทย (1.6-2-16)
4. การพัฒนานักศึกษาด=านเสริมสร=างคุณธรรม
และจริยธรรม โดยงานพัฒนานักศึกษา
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค (1.6-2-17)
- กิจกรรมเสริมสร=างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
ในระดับสถาบัน (1.6-2-18)
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเตรียม
ความพร=อมทางวิชาชีพในการทํางานและป<จฉิม
นิเทศกอนสําเร็จการศึกษา(1.6-2-19)
- โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการ
ปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม (1.62-20)
โดยสโมสรนักศึกษา
- คายคุณธรรมจริยธรรมชุมชนนิมนตยิ้มวิถี
วพบ. (1.6-2-21)
- โครงการนุงผ=าไทยรวมใจใสบาตรมารยาทงาม
ตามวิถีไทย (1.6-2-22)
5. การพัฒนานักศึกษาด=านสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยงานพัฒนานักศึกษา
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค (1.6-2-23)
- กิจกรรมสงเสริมประเพณีวันสงกรานตบูรณา
การกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1.6-2-24)
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเตรียม

ดําเนินงานโครงการสงเสริม
กิจกรรมเพื่อสุขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษา บริบทของ
วิทยาลัยฯ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

1.6-2-7 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการกิจกรรม
สัปดาหวิชาการรวมใจก=าวไกลสู
เซียน ประจําป7การศึกษา 2558
1.6-2-8 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการสุขภาพดีด=วย
วิถีพอเพียง
1.6-2-9 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานคายคุณธรรมจริยธรรม
ชุมชนนิมนตยิ้มวิถี วพบ.
1.6-2-10 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการนุงผ=าไทยรวม
ใจใสบาตรมารยาทงามตามวิถไี ทย
1.6-2-11 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการกีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ
1.6-2-12 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการสุขภาพดีด=วย
วิถีพอเพียง
1.6-2-13 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1.6-2-14 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการกิจกรรม
สัปดาหวิชาการรวมใจก=าวไกลสู
เซียน ประจําป7การศึกษา 2558
1.6-2-15 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานคายคุณธรรมจริยธรรม
ชุมชนนิมนตยิ้มวิถี วพบ.
22

มี

ไม เกณฑ!การประเมิน
มี

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ความพร=อมทางวิชาชีพในการทํางานและป<จฉิม
นิเทศกอนสําเร็จการศึกษา (1.6-2-25)
- โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการ
ปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม (1.62-26)

1.6-2-16 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการนุงผ=าไทยรวม
ใจใสบาตรมารยาทงามตามวิถไี ทย
1.6-2-17 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1.6-2-18 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมเสริมสร=าง
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใน
ระดับสถาบัน
1.6-2-19 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการเตรียม
ความพร=อมทางวิชาชีพในการ
ทํางานและป<จฉิมนิเทศ
1.6-2-20 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการคายคุณธรรม
จริยธรรม ในโครงการปฐมนิเทศ
1.6-2-21 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานคายคุณธรรมจริยธรรม
ชุมชนนิมนตยิ้มวิถี วพบ.
1.6-2-22 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการนุงผ=าไทยรวม
ใจใสบาตรมารยาทงามตามวิถไี ทย
1.6-2-23 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1.6-2-24 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานต
1.6-2-25 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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ศักยภาพนักศึกษาในการเตรียม
ความพร=อมทางวิชาชีพในการ
ทํางานและป<จฉิมนิเทศ

3. จัดกิจกรรมให=ความรู=และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอไป

5. ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1.6-2-26 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการคายคุณธรรม
จริยธรรม ในโครงการปฐมนิเทศ
วิทยาลัยดําเนินจัดกิจกรรมการให=ความรู=และทักษะ 1.6-3-1 เอกสารสรุปผลการให=
การประกันคุณภาพแกนักศึกษาแกนักศึกษาทุกชั้นป7 ความรู=และทักษะการประกัน
โดย
คุณภาพแกนักศึกษา ประจําป7
1. นักศึกษาทุกชั้นป7 ได=รับความรู=และทักษะใน การศึกษา 2558
กิจกรรมของโครงการเสริมสร=างประชาธิปไตยและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป7
1.6-3-2 เอกสารสรุปผลการ
การศึกษา 2558 (1.6-3-1)
ดําเนินงานกิจกรรมประชุม
2. วิทยาลัยฯ สงผู=แทนสโมสรนักศึกษาเข=ารวม โครงการการจัดการความรู=และ
โครงการการจัดการความรู=และทักษะด=านประกัน
ทักษะด=านประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
การศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาล
ชนนี สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี (1.6-3-2) บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
จ.อุบลราชธานี

วิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนงานกิจกรรม จํานวน 1 แผนงาน 5 โครงการ
13 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคของโครงการและ
กิจกรรม จํานวน 17 ตัวชี้วัด บรรลุผล 17 ตัวชี้วัด
คิดเปBน ร=อยละ 100 (1.6-4-1) และได=นําผลการ
ประเมินจากป7การศึกษา 2558 เรือ่ งการสนับสนุน
ให=นักศึกษาเข=ารวมโครงการนําเสนอด=านวิชาการ
และนวัตกรรม มาจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาในป7
การศึกษา 2559 (1.6-4-2)
งานบริการและพัฒนานักศึกษา ประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามวัตถุประสงคที่กําหนด จํานวน 2 ข=อ
จากจํานวนตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด บรรลุเปiาหมายทั้ง 2
วัตถุประสงค และ 2 ตัวชี้วัด คิดเปBนร=อยละ 100
(1.6-5-1) จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
จากการสนทนากลุม และการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ผลการประเมิน พบวา
นักศึกษามีความคิดเห็นของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

1.6-4-1 เอกสารสรุปและประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนา ป7การศึกษา 2558 และ
2559
1.6-4-2 แผนพัฒนานักศึกษาในป7
การศึกษา 2559
1.6-5-1 เอกสารสรุปและประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนา ป7การศึกษา 2558
1.6-5-2 ถอดบทเรียนผลการ
พัฒนาอัตลักษณ และคุณลักษณะ
บัณฑิต ป7การศึกษา 2558
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6. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
5

รายการหลักฐาน

ที่ได=รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามเกณฑ
สกอ. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามอัต
ลักษณสถาบัน และทักษะการเรียนรู=ในศตวรรษที่
21 ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.30 จากคะแนน
เต็ม 5 มีข=อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา คือ การสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคด=านวิชาการ และการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู=และนวัตกรรมวา วิทยาลัยควรมี
การสงเสริมให=นักศึกษาได=มีการนําเสนอผลงาน
วิชาการมากขึ้นกวาป7การศึกษาทีผ่ านมา (1.6-5-2)
งานบริการและพัฒนานักศึกษา ได=นําผลการ
ประเมินเรื่องการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคด=านวิชาการ และการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู=ในศตวรรษที่ 21 ด=านการเรียนรู=และ
นวัตกรรม(1.6-6-1) มาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนเพิ่มงบประมาณ
และเวทีนําเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม ให=
มากขึ้น ผานโครงการพัฒนานักศึกษาสูการมีอตั
ลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค (1.6-62)

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการประเมิน
5

1.6-6-1 รายงานการประชุมกลุม
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2559
เรื่องเพื่อพิจารณา การนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนา
นักศึกษา
1.6-6-2 แผนปฏิบัติการประจําป7
งบประมาณ 2560 โครงการแผน
ประจํา งานบริการและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

องค!ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรAางสรรค!
ชนิดตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑ!การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข=อ
2 ข=อ
3 – 4 ข=อ
5 ข=อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไมมี
เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ 1. วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เปBน
บริหารงานวิจัยทีส่ ามารถ
ระบบสารสนเทศเพื่อใช=บริหารงานวิจัยและงาน
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข=อ
รายการหลักฐาน
2.1-1-1 เอกสาร print out
ฐานข=อมูล และตัวอยางข=อมูลใน
25
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เกณฑ!การประเมิน
นําไปใช=ประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยและงาน
สร=างสรรค

ผลการดําเนินงาน
สร=างสรรค (2.1-1-1 , 2.1-1-2)

2. สนับสนุนพันธกิจด=านการ
วิจัยหรืองานสร=างสรรคอยาง
น=อยในประเด็นตอไปนี้
- ห=องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร=างสรรค หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยให=
คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย
- ห=องสมุดหรือแหลง
ค=นคว=าข=อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร=างสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรืองานสร=างสรรค
เชนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห=องปฏิบัติการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร=างสรรค
เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร=างสรรค
การจัดให=มศี าสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor)

1) มีห=องคลินิกวิจัยเพื่อให=คําปรึกษาและสนับสนุน
ชวยเหลือในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพ โดยจัดให=มีวัสดุอุปกรณเพื่อใช=ในการค=นคว=า
คือ คอมพิวเตอรจํานวน 1 เครื่องเพื่อใช=ในการสืบค=น
ข=อมูล (2.1-2-1)
2) งานวิจัยและผลงานวิชาการจัดให=มีบริการให=
คําปรึกษาในการทําวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดย
อาจารยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและ
อาจารยประจํากลุมวิจัยและผลงานวิชาการ ทุกวันใน
เวลา 13.00-16.00 น. สามารถนัดหมายลวงหน=าได=
อยางน=อย 1 วัน (2.1-2-2)
3) มีห=องสมุดและมุมนั่งแยกเปBนสัดสวนเพื่อใช=ในการ
ค=นคว=า และสืบค=นข=อมูล (2.1-2-3) มีฐานข=อมูลเพื่อ
การค=นคว=าด=านงานวิจยั และงานสร=างสรรคจํานวน 2
ฐานข=อมูล ได=แก Thailis และ Pub-med และมี
บันทึกขออนุมัติตออายุสมาชิกวารสารทางการพยาบาล
ภาษาไทย และสัญญาซื้อขายวารสารทางการพยาบาล
(ภาษาตางประเทศ) (2.1-2-4 , 2.1-2-5)
4) มีสิ่งอํานวยความสะดวกในห=องปฏิบัติการวิจัยโดย
ให=บริการยืมและคืนหนังสือ และรายงานวิจัยระหวาง
เครือขายและความรวมมือระหวางห=องสมุดผาน
บรรณารักษ
กําหนดระดับผูร= ับผิดชอบการเข=าถึงระดับ
สารสนเทศงานวิจัยมีผู=ดูแลการใช=ระบบสารสนเทศโดย
ใช=ระบบ log in
มีคอมพิวเตอรใช=เปBนฐานข=อมูลวิจัยและกําหนด
ระบบlog in ผานรหัสกอนใช=งานทุกครั้ง
ตู=จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข=องกับงานวิจัยมีระบบ
การจัดเก็บ ล็อกกุญแจเพื่อรักษาความปลอดภัย (2.12-6)
5) มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
การผลิตและเผยแพร งานวิจัยและผลงานวิชาการ
จํานวน 4 โครงการ ได=แก
1. โครงการสนับสนุนการผลิตองคความรู=
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางสุขภาพ
ของวิทยาลัยที่นําไปใช=ประโยชนและสร=างคุณคาตอ
ชุมชน สังคม (2.1-2-7)
2. โครงการพัฒนาคลังความรูแ= ละผลงานวิชาการที่

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
ฐาน
2.1-1-2 print out หน=าเว็บ
วิทยาลัยและกลุมงานวิจัย
ผลงานวิชาการ
2.1-2-1 ภาพถายห=องคลินิก
วิจัยและแหลงค=นคว=าข=อมูล
2.1-2-2 ตารางรายชื่ออาจารย
ให=คําปรึกษาสนับสนุนการวิจยั
และผลงานวิชาการ
2.1-2-3 ภาพถายห=องสมุด และ
ภาพถายมุมนั่งแยกเปBนสัดสวน
เพื่อการค=นคว=าและสืบค=นข=อมูล
2.1-2-4 print out ฐานข=อมูล
เพื่อการค=นคว=าด=านงานวิจยั และ
งานสร=างสรรค
2.1-2-5 บันทึกขออนุมัติตออายุ
สมาชิกวารสารทางการพยาบาล
ภาษาไทย และสัญญาซื้อขาย
วารสารทางการพยาบาล
(ภาษาตางประเทศ)
2.1-2-6 ภาพถายแสดงสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน
คอมพิวเตอรจัดเก็บฐานข=อมูล
และตูเ= ก็บจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข=องกับงานวิจัย
2.1-2-7 โครงการสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพ
เพื่อการตีพิมพเผยแพรให=เปBนที่
ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ
2.1-2-8 โครงการพัฒนาคลัง
ความรู=และผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพ
2.1-2-9 โครงการสงเสริมองค
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3. จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเปBนทุนวิจัยหรือ
งานสร=างสรรค

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อ

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ (2.1.2-8)
3. โครงการสงเสริมองคความรู=จากการวิจยั และ
นวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=ประโยชนและสร=างคุณคา
ตอชุมชนและสังคม (2.1-2-9)
4. โครงการสร=างเครือขายการวิจัย นวัตกรรม การ
จัดการความรู=เพื่อสงเสริมการเกิดสุขภาวะในชุมชน
(2.1-2-10)
6) จัดให=มีนักวิจัยจากตางประเทศเปBนวิทยากรบรรยาย
ในวิทยาลัยพยาบาลฯ ในวันที่ 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
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพอาจารย
เพื่อเปBนนักวิชาการ (AI) เพื่อการเรียนรู=และสนับสนุน
ระบบบริหารจัดการสุขภาพระดับอําเภอ (2.1-2-11)

ในป7การศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการวิจยั (2.1-3-1) จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและผลงานวิชาการ 21 เรื่อง โดย
เงินสนับสนุนทุนวิจัยภายในเทากับ 790,000 บาท
(2.1-3-2)

วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
ความรู=จากการวิจัยและ
นวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=
ประโยชนและสร=างคุณคาตอ
ชุมชนและสังคม
2.1-2-10 โครงการสร=าง
เครือขายการวิจัย นวัตกรรม
การจัดการความรู=เพื่อสงเสริม
การเกิดสุขภาวะในชุมชน
2.1-2-11 CV อาคันตุกะรับ
เชิญ (visiting professor) Prof.
Dr Patrick Martiny และ
เอกสารการบรรยายในการเปBน
วิทยากรรับเชิญของโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยเพื่อเปBน
นักวิชาการ (AI) เพื่อการเรียนรู=
และสนับสนุนระบบบริหาร
จัดการสุขภาพระดับอําเภอ
2.1-3-1 แผนปฏิบัติการ
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.
2559 (ฉบับปรับปรุง
พฤษภาคม 2559)ในโครงการ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยทีม่ ี
คุณภาพเพื่อการตีพิมพเผยแพร
ให=เปBนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติในกิจกรรมที่ 1
หน=า 6 การพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมให=ได=รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.1-3-2 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน เรื่องรายชื่องานวิจัย
และผลงานวิชาการที่ผานการ
อนุมัติได=รับทุนสนับสนุนจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน ป7งบประมาณ 2559
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 และ
28 มีนาคม 2559
2.1-4-1 แผนปฏิบัติการ
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ผลการดําเนินงาน
สนับสนุนการเผยแพร
เผยแพรผลงานวิจยั หรือในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติใน เปBนเงิน
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร=างสรรคในการประชุม
จํานวน 118,800 บาท (2.1-4-1 , 2.1-4-2)
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร
งานวิจัย หรืองานสร=างสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

5. มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะ
อาจารยและนั ก วิ จั ย มี ก าร
ส ร= า ง ข วั ญ แ ล ะ กํ า ลั ง ใ จ
ตลอดจนยกยองอาจารยและ
นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย และ
งานสร=างสรรคดีเดน

วิทยาลัยฯ การพัฒนาสมรรถนะอาจารยในด=านการวิจัย
และผลงานวิชาการ ในโครงการ ดังตอไปนี้
1. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพื่อการตี พิมพเผยแพรให=เปBน ที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ ระยะเวลาดําเนินการ 2 ระยะ จํานวน
6 วัน กิจกรรม ได=แก
แนวคิดการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา
1) การพัฒนางานวิจัยจาก PICO และการใช=สถิติ
เชิงปริมาณ
2) การพั ฒ นางานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและการ
วิเคราะห
3) การเตรียมบทความวิจัย การตรวจประเมิน
คุณภาพบทความวิจัย และแนวทางการตีพิมพเผยแพร
ที่มีคุณภาพ
4) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอโครงรางวิจัย
บทความวิ จั ย และรั บ ฟ< ง การวิ พ ากษจากวิ ท ยากร
ผู=ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาแก=ไขผลงานให=มีคุณภาพและ
สามารถตีพิมพเผยแพร (2.1-5-1)

รายการหลักฐาน
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.
2559 (ฉบับปรับปรุง
พฤษภาคม 2559)ในโครงการ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยทีม่ ี
คุณภาพเพื่อการตีพิมพเผยแพร
ให=เปBนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติในกิจกรรมที่ 2
หน=า 7 สงเสริม สนับสนุน
อาจารยในการนําเสนอและ
เผยแพรผลงานวิจยั / ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.1-4-2 สรุปรายชื่อ จํานวน
งานวิจัย ที่นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติในป7 พ.ศ. 2558
2.1-5-1 ร า ย ง า น ส รุ ป ใ น
โครงการสนั บ สนุ น การผลิ ต ผล
งานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ การ
ตีพิมพเผยแพรให=เปBนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.1-5-2 รายงานสรุปโครงการ
พั ฒ นาคลั ง ความรู= แ ละผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ
2.1-5-3 รายงานสรุปโครงการ
สงเสริมองคความรู=จากการวิจัย
และนวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=
ประโยชนและสร= า งคุ ณ คาตอ
ชุมชนและสังคม

2.1-5-4 รายงานสรุปโครงการ
ส ร= า ง เ ค รื อ ข า ย ก า ร วิ จั ย
นวั ต กรรม การจั ด การความรู=
เพื่อสงเสริมการเกิดสุขภาวะใน
2. โครงการพัฒนาคลังความรู=และผลงานวิชาการที่มี ชุมชน
คุณภาพ ระยะเวลาดําเนินการ 2 ระยะ จํานวน 6 วัน
2.1-5-5 ใบประกาศอ.ปf ย นุ ช
กิจกรรม ได=แก
1)แนวทางการพัฒนาบทความวิชาการ หนังสือ ภิ ญ โย เข= า รวมในโครงการ
พัฒ นาศัก ยภาพนัก วิจั ยรุ นใหม
ตํารา

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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6. มีระบบและกลไกเพื่อชวย
ในการคุ= ม ครองสิ ท ธิ์ ข อ ง
งานวิจัยหรืองานสร=างสรรคที่
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 ที่
กําหนด

ผลการดําเนินงาน
2) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารนํ า เสนอโครง
บทความวิ ช าการ และผลงานวิ ช าการ รั บ ฟ< ง การ
วิ พ ากษจากวิ ท ยากรผู= ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ พั ฒ นาแก= ไ ข
ผลงานให=มีคุณภาพและสามารถตีพิมพเผยแพร (2.15-2)
3. โครงการสงเสริ ม องคความรู= จ ากการวิ จั ย และ
นวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=ประโยชนและสร=างคุณคา
ตอชุมชนและสังคม
กิจกรรม ได=แก
- ผู=ทรงคุณวุฒิให=ความรู=เกี่ยวกับการสังเคราะห
งานวิจัยและอาจารยมีสวนรวมในการสังเคราะหงานจน
เกิดองคความรู=จากงานวิจัยและถูกนําไปใช=ประโยชนใน
ชุมชน (2.1-5-3)
4. โครงการสร=างเครือขายการวิจัย นวัตกรรม การ
จัด การความรู= เพื่ อสงเสริ ม การเกิด สุข ภาวะในชุม ชน
กิจกรรม ได=แก มีการแลกเปลี่ยนความรู=จากงานวิจัย
และการพัฒนางานวิจัยรวมกับเครือขายจากแหลงฝ€ก
ได=แก
- โรงพยาบาลศูนยขอนแกน จํานวน 6 เรื่อง
- โรงพยาบาลหนองสองห=อง จํานวน 3 เรื่อง
- โรงพยาบาลชนบท จํานวน 3 เรื่อง
- โรงพยาบาลอุบลรัตน จํานวน 1 เรื่อง (2.1-5-4)
5. สนับสนุนให=อาจารยได=รับการพัฒนาสมรรถนะด=าน
การวิจัยโดยเข=ารวมโครงการและรายชื่ออาจารยที่รวม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) รุนที่ 2
(2.1-5-5)
6.วิทยาลัยฯสร=างขวัญกําลังใจให=นักวิจัยโดยการยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเปBนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติในการประชุมโครงการสงเสริมองคความรู=
จากการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพไปใช=ประโยชน
และสร= า งคุ ณ คาตอชุ ม ชนและสั ง คม โดยมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558
จํานวน 18 คน มอบใบประกาศเกียรติคุณยกยอง
นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุนนักวิจัยกลาง และนักวิจัย
หน=าใหม จํานวน 3 คน (2.1-5-6)
มีระบบและกลไกการคุ=มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร=างสรรค ดําเนินการตามขั้นระบบและกลไก (2.1-61) ตามประเด็นดังนี้
1. งานวิจัยฯจัดทําประกาศการคุ=มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร=างสรรค ทางเว็บไซต (2.1-6-2)
2. ผู=สนใจในการนําผลงานวิจยั ไปใช= แจ=งความ
ต=องการโดยกรอกแบบฟอรมการขอใช=ผลงานวิจัย
เครื่องมือวิจัย หนังสือ ตํารา หรือนวัตกรรม และสงที่

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
(ลูกไก) รุนที่ 2
2.1-5-6 ประกาศรายชื่อนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัย เปBนที่ ยอมรับใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ
ประจําป7 พ. ศ. 2558

2.1-6-1 เอกสารแสดงระบบ
และกลไกคุ= ม ครองสิ ท ธิ์ ข อง
งานวิจัยหรืองานสร=างสรรค
2.1-6-2 ประกาศการคุ= ม ครอง
สิ ท ธิ์ ข อ ง ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร=างสรรค
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สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
กลุมงานวิจัยฯ (2.1-6-3)
3. งานวิจัยฯ ดําเนินการคุ=มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร=างสรรค โดยการให=เจ=าของผลงานพิมพคํา
วา ลิขสิทธิ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ที่
หน=าปกผลงาน หรือ การขอเลข ISBN หรือ การ
เผยแพรในเว็บไซตจะต=องเปBนไฟล pdf หรือ มีลายน้ํา
เพื่อปiองกันการคัดลอกงาน รวมทัง้ การเข=าใช=ระบบ
ฐานข=อมูลงานวิจัย จะต=องมีชื่อผู=ใช=และรหัสผาน (2.16-4)
1. มีการจัดเก็บข=อมูลองคความรู=จากงานวิจยั
และการนําผลงานวิจัยไปใช=ประโยชน
2. งานวิจัยฯพิจารณาอนุญาตให=ผสู= นใจนํา
ผลงานวิจัยไปใช= โดยสงแบบฟอรมการขอใช=
ผลงานวิจัย เครื่องมือวิจัย หนังสือ ตํารา หรือ
นวัตกรรม โดยทําหนังสืออนุญาตให=ใช=ผลงานวิจัยหรือ
งานสร=างสรรค
ผลการดําเนินงานการคุ=มครองสิทธิ์ฯ รวม 4 เรื่อง
ประกอบด=วยองคความรู=จากงานวิจัยที่นําไปใช=
ประโยชน จํานวน 1 เรื่อง และรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณระบุข=อความลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จํานวน 3 เรื่อง

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการประเมิน
5

รายการหลักฐาน
2.1-6-3 ตั ว อยางปกรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณที่ระบุข=อความ
ลิ ข สิ ท ธิ์ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน
2.1-6-4 ตัวอยางการคุ=มครอง
สิทธิ์องคความรู=เรื่องรูปแบบการ
ดู แ ลผู= สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนที่ อ ยู ใน
ระยะพึ่งพิง

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรAางสรรค!
ชนิดของตัวบงชี้ ป<จจัยนําเข=า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
มี
จํานวนเงินสนับสนุน
ป7การศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มี จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
งานวิจัยหรืองาน
และผลงานวิชาการ จํานวน 16 เรือ่ ง โดยเงินสนับสนุนทุนวิจยั
สร=างสรรคจากภายในและ ภายใน เปBนเงิน 730,000 บาท (2.2-1, 2.2-2, 2.2-3) และทุน
ภายนอกสถาบันที่
สนับสนุนวิจัยภายนอกเปBนเงิน 1,189,750 บาท (2.2-4, 2.2กําหนดให=เปBนคะแนนเต็ม 5) รวมเงินทุนสนับสนุนวิจัย เปBนเงิน 1,919,750 บาท จํานวน
5 = 50,000 บาทขึ้นไป อาจารยประจําเทากับ 35.5 คน (2.2-6)
ตอคน
ข=อมูลพื้นฐาน
ผลการดําเนินงาน
ป7การศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
2.2-1 ประกาศวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน เรื่อง
รายชื่องานวิจัยและผลงาน
วิชาการ ที่ผานการพิจารณาทุน
สนับสนุน ครั้งที่ 1 ป7งบประมาณ
2558
2.2-2 ประกาศวิทยาลัยพยาบาล
ฯ เรื่อง รายชื่องานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ที่ผานการ
30
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มี

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

1

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ
และผลงานวิชาการ
จาก
ภายในสถาบัน

2

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ 1,189,750 บาท
จากภายนอก
1) 847,150 บาท (สวรส)
2) 342,600 บาท (สวรส)
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ 1,919,750 บาท
และผลงานวิชาการจากภายใน
และภายนอก

3

4

730,000 บาท

จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

35.5 คน

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

สรุปผลการประเมิน
เป5าหมาย
5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
54,077.5 บาท/คน/ป

ผลการประเมิน
5

พิจารณาทุนสนับสนุน ครั้งที่ 2
ป7งบประมาณ 2559
2.2-3 หลักฐานการแจ=งโอนเงิน
จากสถาบันพระบรมราชชนก
หนังสือราชการเลขที่ สธ.
0203.01/2986
2.2-4 สําเนาข=อตกลงเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแล
สุขภาพที่บ=านในระบบบริการ
ปฐมภูมิของไทย รับทุนจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส) จํานวนเงิน 847,150
บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร=อยห=าสิบบาทถ=วน) ป7ที่ 2
(25%)
2.2-5 สําเนาข=อตกลงเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย โครงการ
รูปแบบการพัฒนานโยบาย
สาธารณะกองทุนดูแลผูส= ูงอายุ
ระยะยาวในชุมชนอีสานภายใต=
กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รับทุนจาก สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส)
จํานวนเงิน 342,600 บาท (สาม
แสนสี่หมื่นสองพันหกร=อยบาท
ถ=วน- งบประมาณคิดเฉพาะงวด
1) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1
ป7 (ตอเนื่อง)
2.2-6 ประกาศวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน เรื่องการ
ใช=ข=อมูลในการตอบรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ สกอ.
การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุเป5าหมาย

ตัวบงชี้ที่ 2.3
ผลงานทางวิชาการของอาจารย!ประจําและนักวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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มี
ร=อยละของผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย
ประจํา และนักวิจัยที่
กําหนดไว=เปBนคะแนนเต็ม
5 = ร=อยละ 30 ขึ้นไป

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ป7 พ.ศ. วิทยาลัยฯ มีงานวิจัย ที่ได=รับการตีพิมพเผยแพร
ทั้งหมด จํานวน 30 เรื่อง ดังนี้ (2.3-1)
รายการ
ผลการ ผลการ
คา
ดําเนินงาน ดําเนิน น้ําหนัก
ป7ปฏิทิน
งาน
/ จํานวน รวม
(เรื่อง)
2558
Proceeding
19
3.8 0.20
ระดับชาติ
Proceeding
2
- 0.40
ระดับ
นานาชาติ
วารสารวิชาการ
2
1.2 0.60
ระดับชาติ
TCI2
วารสารวิชาการ
6
4.8 0.80
ระดับชาติ
TCI 1
วารสารวิชาการ
3
3.0 1.00
ระดับ
นานาชาติ SJR
รวม
33 12.80
อาจารย
40.5
พยาบาล
ประจําทั้งหมด
(คน)
-ได=รับการตีพิมพเผยแพรในรายงานสืบเนื่องการประชุม
ระดับชาติ จํานวน 19 เรื่อง
-ได=รับการตีพิมพเผยแพรในรายงานสืบเนื่องการประชุม
ระดับนานาชาติ จํานวน - เรื่อง
-ได=รับการตีพิมพในวารสารที่ได=รับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการอยูในฐานข=อมูล
TCI กลุมที่ 2 จํานวน 2 เรื่อง
-ได=รับการตีพิมพในวารสารที่ได=รับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการอยูในฐานข=อมูล
TCI กลุมที่ 1 จํานวน 6 เรื่อง
-ได=รับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
จํานวน 3 เรื่อง และมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวน 40.5 คน (2.3-2) (2.3-3 , 2.3-4 , 2.3-5)
โดยผลรวมถวงน้ําหนัก เทากับ 12.80 คิดเปBนร=อยละ

2.3-1 เอกสารสรุปรายชื่อ
ผลงานวิจัยทีไ่ ด=รบั การตีพมิ พ
เผยแพร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน จําแนกตาม
ป7ปฏิทิน 2558
2.3-2 ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
เรื่องการใช=ข=อมูลในการตอบ
รายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ สกอ.
2.3-3 สรุปการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎธานี
วิจัย ครั้งที่ 11/2558 เรื่อง
บูรณาการงานวิจัยสู
มหาวิทยาลัยรับใช=สังคม ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2558
2.3-4 สรุปการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ 2558 เรื่อง "ความ
หลากหลายทางสุขภาพ"
Diversity in Health and
Well-Being" ณ โรงแรมวัง
จันทรจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2526 มิถุนายน 2558
2.3-5 สรุปการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติคˆรีงที่ 3
เรื่อง บูรณาการงานวิจัยสูความรู=
ที่ยั่งยืน The 3rd NEU
National and International
Research Conference 2015
(NEUNIRC 2015) "Integrated
Research Enhances
Sustainable Knowledge" วัน
เสารที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ
อาคารเอนกประสงค
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

31.60 ได=คาคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน
โดยผลการดําเนินงาน เทากับ ร=อยละ (12.80 /
40.5) x 100 = 31.60 คิดเปBนคะแนนได= เทากับ
5.00 (31.60 x 5) / 30 = 5.26
สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการประเมิน
5

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

องค!ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑ!การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข=อ
2 ข=อ
3-4 ข=อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข=อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
มี
1. กําหนดชุมชนหรือ
วิทยาลัยโดยกลุมงานวิจัยและบริการวิชาการรวมกับทุก
องคการเปiาหมายของการ ภาควิชา ได=รวมกันทบทวนชุมชนเปiาหมายของการ
ให=บริการทางวิชาการแก ให=บริการวิชาการแกสังคม ในการประชุมจัดทําแผน
สังคม โดยมีความรวมมือ ยุทธศาสตร ประจําป7งบประมาณ 2559 – 2563 ได=
ระหวางภาควิชาหรือ
รวมกันกําหนดให=ชุมขนตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง
หลักสูตร
จังหวัดขอนแกน เปBนพื้นที่เปiาหมายของการให=บริการ
วิชาการเพื่อสร=างเข=มแข็ง (3.1-1-1, 3.1-1-2, 3.1-1-3)
และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน (3.1-1-4)

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข=อ
รายการหลักฐาน
3.1-1-1 รายงานการประชุมสรุปผล
การประเมินการบริการวิชาการ
ประจําป7งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
/ 2558 วันที่ 16ตุลาคม 2558
3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะ
กรรมจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป7
งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 / 2558
วันที่ 30 กันยายน 2558
3.1-1-3 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน ที่ 85 / 2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําป7งบประมาณ
2559 วันที่ 28 กันยายน 2558
3.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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ป7งบประมาณ 2559 ครั้งที่3/ 2559
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
3.1-2-1 รายงานการประชุมการ
2. จัดทําแผนบริการ
ป7งบประมาณ 2559 วิทยาลัยโดยงานบริการวิชาการ
วิชาการโดยมีสวนรวมจาก รวมกับผู=แทนชุมชน ต.บ=านโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน ซึ่ง จัดทําแผนงานการดูแลผู=สูงอายุ
ชุมชนหรือองคการ
ประกอบด=วย ผู=อํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง จังหวัด
เปiาหมายที่กําหนดในข=อ ตําบล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข แกนนํา ขอนแกน ประจําป7งบประมาณ
1
อสม.ทุกหมูบ=าน หมูบ=านละ 3 คน แกนนําผู=สูงอายุทุก 2559 ณ ห=องประชุม รพสต.บ=าน
หมูบ=าน หมูบ=านละ 2 คน ผู=ใหญบ=าน ผู=ชวยผู=ใหญบ=าน โนน ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง
กํานัน รองนายกอบต. สมาชิก อบต.ของแตละหมูบ=าน จังหวัดขอนแกนวันที่ 28 ตุลาคม
2558
ได=รวมประชุมทบทวนและวิเคราะหป<ญหาและความ
ต=องการของผู=สูงอายุ และ ป<ญหาระบบการดูแล
ผู=สูงอายุ เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําแผนการพัฒนา 3.1-2-2 โครงการพัฒนาศูนยการ
ระบบการดูแลผู=สูงอายุของตําบลบ=านโนน (3.1-2-1) ซึ่ง เรียนรูต= =นแบบด=านการดูแลสุขภาพ
ระดับอําเภอ ที่มุงเน=นการดูแลระยะ
ประกอบด=วย 2 โครงการ คือ
1) โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู=ต=นแบบด=านการ ยาวที่บ=านสูความเปBนเลิศทางการ
ดูแลสุขภาพระดับอําเภอ ที่มุงเน=นการดูแลระยะยาวที่ พยาบาลชุมชน
บ=านสูความเปBนเลิศทางการพยาบาลชุมชน ซึ่งพื้นที่บ=าน
โนนเปBนพื้นทีเปiาหมาย โดยมีเปiาหมายเพื่อดูแลผูส= ูงอายุ 3.1-2-3 โครงการ ประเมินผลการ
พัฒนาระบบสุขภาพอําเภอภายใต=
ในตําบลบ=านโนน (3.1-2-2)
การเสริมสมรรถนะการบริหาร
2) โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพ
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ(DHML)
อําเภอภายใต=การเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพอําเภอ (DHML) แบบเสริมพลัง ของภาคี แบบเสริมพลังรวมของภาคีเครือขาย
เขตบริการสุขภาพที่ 7
เครือขายเขตบริการสุขภาพที่ 7 โดยงบประมาณ
สนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
3.1-2-4 หนังสือที่ สปสช.530/
เขต 7 ขอนแกน โดยมีเปiาหมายเพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผูส= ูงอายุระยะยาวในตําบลบ=านโนน(3.1-2-3, 3.1- 00730 เรื่อง แจ=งสนับสนุนการ
ดําเนินงาน District Health
2-4, 3.1-2-5)
Management Learning ของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

3. ชุมชนหรือองคการ
ชุมชนตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูงได=ดําเนินการพัฒนา
เปiาหมายได=รับการพัฒนา ระบบการดูแลผู=สูงอายุอยางตอเนือ่ งในชุมชน โดยมี
และมีความเข=มแข็งที่มี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปBนวิทยากร
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

3.1-2-5 หนังสือเลขที่ สปสช.
5.30/0487 เรื่อง แจ=งโอนเงิน
สนับสนุนโครงการประเมินผลการ
พัฒนาระบบสุขภาพอําเภอภายใต=
การเสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ (DHML)
แบบเสริมพลังรวมของภาคีเครือขาย
เขตบริการสุขภาพที่ 7
3.1-3-1 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการป7งบประมาณ 2555
โครงการออกกําลังกายเพื่อ
34

มี

ไม เกณฑ!การประเมิน
มี
หลักฐานปรากฏชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

เพื่อให=คําปรึกษา คําแนะนํา วิทยากรการอบรม ตั้งแต
ป7งบประมาณ 2555 - 2559 หลังการศึกษาข=อมูล
ผู=สูงอายุ ดังนี้
ป7งบประมาณ 2555 ชุมชนดําเนินโครงการออก
กําลังกายสร=างเสริมสุขภาพ โดยการรวมกลุมออกกําลัง
กายผู=สูงอายุในชุมชน บ=านหมู 2 สัปดาหละ 3 วัน และ
ผู=สูงอายุทุกคนในชุมชนได=รับการดูแลจากชุมชน(อสม.)
โดยงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสุขภาพตําบล
(3.1-3-1)
ป7งบประมาณ 2556 ชุมชนดําเนินโครงการสาย
สัมพันธผูส= ูงวัย ใสใจสุขภาพ ตําบลบ=านโนน ทําให=เกิด
เครือขายชมรมผูส= ูงอายุ ครอบคลุมทั้งตําบล และมี 3
หมูบ=าน เปBนสมาชิกชมรมผู=สูงอายุของสภาผูส= ูงอายุแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาจังหวัด
ขอนแกน และผูส= ูงอายุในชุมชนที่ชวยตนเองได=น=อย
ได=รับการติดตามเยี่ยมจากอสม.และเจ=าหน=าที่ ทุกราย
(3.1-3-2)
ป7งบประมาณ 2557 รพสต.รวมกับ อสม.บ=านโนน
มีการสํารวจคัดกรองผูส= ูงอายุทั้งหมดในชุมชนและจัดทํา
ฐานข=อมูลเพื่อแยกประเภทผู=สูงอายุในชุมชนครบ ร=อย
ละ 100 และมอบหมายการดูแลให=กับอสม.ในแตละคุม=
ในการดูแลผู=สูงอายุที่ชวยตนเองไมได= (3.1-3-3)
ป7งบประมาณ 2558 ชุมชนมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข=องกับการพัฒนาระบบการดูแล
ผู=สูงอายุระยะยาว และดําเนินการพัฒนาระบบดูแล
ผู=สูงอายุในชุมชน ดังนี้
1) มีเครือขายคณะกรรมการหมูบ=านจัดการสุขภาพ
ตําบลบ=านโนน (3.1-3-4) และเครือขายคณะกรรมการ
ตําบลจัดการสุขภาพตําบลบ=านโนน (3.1-3-5)
2)คณะกรรมการฯ ชุดนี้ดําเนินโครงการเสริมสร=าง
ความเข=มแข็งเครือขายแกนนําสุขภาพผู=สูงอายุตําบล
บ=านโนน โดยได=รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล (3.1-3-6)
3) พื้นที่ได=รับการคัดเลือกเปBนพื้นที่นํารองการพัฒนา
ระบบดูแลผูส= ูงอายุระยะยาวของอําเภอ และ จังหวัด
ขอนแกน ภายใต= โครงการอบรมผูด= ูแลผูส= ูงอายุ คปสอ.
ซําสูง 2558 โดยได=รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทําให= ตําบลบ=าน
โนนมีกลุมอาสาสมัครดูแลผูส= ูงอายุที่ผานการอบรม 70
ชั่วโมง หมูบ=านละ 3 คน จํานวน 21 คน และมีการ
จัดทําฐานข=อมูลผู=สูงอายุและภาวะสุขภาพของผูส= ูงอายุ
(3.1-3-7)

เสริมสร=างสุขภาพผู=สูงอายุบ=านโนน
หมูที่ 2 ต.บ=านโนน อ.ซําสูง จ.
ขอนแกน

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

3.1-3-2 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการป7งบประมาณ 2556
โครงการสายสัมพันธผูส= ูงวัย ใสใจ
สุขภาพ ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง
จังหวัดขอนแกน ป7งบประมาณ
2556
3.1-3-3 แบบประเมินการดูแล
ผู=สูงอายุระยะยาว ตําบลบ=านโนน
และ ฐานข=อมูลผูส= ูงอายุ ตําบลบ=าน
โนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน
ป7งบประมาณ 2557
3.1-3-4 คําสั่งองคการบริหารสวน
ตําบลบ=านโนน เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการหมูบ=านจัดการ
สุขภาพ วันที่ 16 มีนาคม 2558
3.1-3-5 คําสั่งองคการบริหารสวนตํา
บนบ=านโนน เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการตําบลสุขภาวะ วันที่
16 มีนาคม 2558
3.1-3-6 โครงการเสริมสร=างความ
เข=มแข็งเครือขายแกนนําสุขภาพ
ผู=สูงอายุตาํ บลบ=านโนน ป7 2558ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
3.1-3-7 โครงการฝ€กอบรมผูด= ูแล
ผู=สูงอายุในชุมชน คปสอ.ซําสูง ป7บ
ประมาณ 2558
3.1-3-8 รายงานการประชุมการ
จัดทําแผนการดูแลผูส= ูงอายุ ตําบล
บ=านโนน อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแกน ประจําป7งบประมาณ
2559 ณ ห=องประชุม รพสต.บ=าน
โนน ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง
จังหวัดขอนแกน วันที่ 28 ตุลาคม
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ซึ่งการจากการเปรียบเทียบผลการสํารวจสภาวะ
สุขภาพของผู=สูงอายุด=วยเครื่องมือ ADL ระหวางป7
2556 ที่เคยมีการเก็บรวบรวมข=อมูลวิจัยและทํา
ฐานข=อมูลของชุมชน พบวาผู=สูงอายุ แบงออกเปBน 3
กลุม คือ กลุมชวยตนเองได= ร=อยละ 89.5 กลุมติดบ=าน
ร=อยละ 6.2 กลุมติดเตียง ร=อยละ 4.3 หลังการดําเนิน
กิจกรรมในชุมชน 3 ป7ที่ผานมา(พ.ศ.2558)จากรายงาน
การประชุมประเมินผลการดําเนินงานจากการสํารวจ
ข=อมูลผูส= ูงอายุพบวากลุมผูส= ูงอายุเปลี่ยนแปลงไป คือ
กลุมชวยตนเองได= ร=อยละ 95.3 กลุมติดบ=าน ร=อยละ
2.1 กลุมติดเตียง ร=อยละ 2.6 (3.1-3-8)
4) พื้นที่ตําบลบ=านโนน เปBนเครือขายแหลงเรียนรู=ใน
ชุมชนของวิทยาลัยฯ ได=แก การศึกษาดูงานจากประเทศ
อินโดนีเซีย (3.1-3-9) เปBนพื้นที่ CBL โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู=บริหารสาธารณสุข ระดับกลาง (3.1-3-10)
และเปBนแหลงเรียนรู=ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบ
สุขภาพอําเภอและการดูแลผูส= ูงอายุของวิทยาลัย (3.13-11, 3.1-3-12)
ป7งบประมาณ 2559 ชุมชนดําเนินโครงการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน และ
โรคหัวใจ เพื่อดูแลสุขภาพกลุมผู=สงู อายุและผู=ปVวยกลุม
อื่นๆ (3.1-3-13) ซึ่งทําให=ผลการประเมินสถานบริการ
สาธารณสุขตําบลบ=านโนนได=รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การพัฒนามาตรฐานเครือขายสถานบริการ
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=ารวมอบรมหลักสูตรผู=บริหาร
การสาธารณสุขระดับกลางศึกษาดู
งานในพื้นที่และแผนงาน CBL
โครงการอบรมหลักสูตรผู=บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง
3.1-3-11 หนังสือเลขที่ สธ
0203.0931/831 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหสงนักศึกษาเข=ารวมเรียนรู=
ระบบสุขภาพอําเภอซําสูง ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2559
3.1-3-12 หนังสือเลขที่ สธ
0203.0931/1033 เรื่องขอความ
อนุเคราะหวิทยากร ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2559
3.1-3-13 โครงการปรับปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุมเสี่ยง โรคเบาหวาน
และโรคหัวใจ

4. ชุมชนหรือองคการ
เปiาหมายดําเนินการ
พัฒนาตนอยางตอเนื่อง

3.1-3-14 หนังสือตอบรับบทคัดยอ
เข=ารวมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนา
เครือขายการดูแลสุขภาพผู=สูงอายุ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตําบล
บ=านโน อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแกน ลงวันที่ 18 สิงหาคม
2559
หลังการรวมประชุมนําเสนอข=อมูลสถานการณป<ญหา
3.1-4-1 สรุปผลการดําเนินงาน
และความต=องการของผู=สูงอายุในชุมชน ใน
โครงการป7งบประมาณ 2555
ป7งบประมาณ 2554 ชุมชนตําบลบ=านโนน มีการพัฒนา โครงการออกกําลังกายเพื่อ
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ระบบการดูแลผู=สูงอายุในชุมชนอยางตอเนื่องตั้งแตป7
2555 - 2559 ดังนี้
ป7งบประมาณ 2555 แกนนํา อสม. และชุมชน เริ่ม
มีการรวมกลุมของผูส= ูงอายุ ภายใต=โครงการออกกําลัง
กายสร=างเสริมสุขภาพของผู=สูงอายุ บ=านหมู 3 ซึ่งการจัด
กิจกรรมสงเสริมการรวมกลุมออกกําลังกาย อาทิตยละ
3 วัน และมีกิจกรรมเยีย่ มดูแลผูส= งู อายุที่ชวยตนเองได=
น=อยโดยอสม.(3.1-4-1)
ป7งบประมาณ 2556 พื้นที่ตําบลบ=านโนน ได=ดําเนิน
โครงการสายสัมพันธผูส= ูงวัย ใสใจสุขภาพ ตําบลบ=าน
โนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน เพื่อขยายเครือขาย
ชมรมผูส= ูงอายุ และ มีการรวมกลุมจัดกิจกรรมการเยีย่ ม
บ=านเพื่อดูแลผู=สูงอายุในชุมชน (3.1-4-2)
ป7งบประมาณ 2557 ชุมชนตําบลบ=านโนน ชุมชนมี
การสํารวจและจัดประเภทผูส= ูงอายุตามการประเมิน
ความต=องการการดูแลระยะยาวในตําบลครบร=อยละ
100 เพื่อใช=เปBนข=อมูลในการวางแผนออกแบบให= อสม.
ติดตามดูแลเยี่ยมผูส= ูงอายุทุกรายในชุมชนและจัดทํา
ฐานข=อมูลของผู=สูงอายุตําบลบ=านโนน (3.1-4-3)
ป7งบประมาณ 2558 ชุมชนได=จัดตั้งคณะกรรมการ
หมูบ=านจัดการสุขภาพ (3.1-4-4) และคณะกรรมการ
ตําบลจัดการสุขภาพ (3.1-4-5) ได=จัดทําโครงการ
เสริมสร=างความเข=มแข็งเครือขายแกนนําสุขภาพ
ผู=สูงอายุตาํ บลบ=านโนน ป7 2558เพื่อสงเสริมให=ผสู= ูงอายุ
รวมกลุม และสงเสริมสุขภาพรวมกัน (3.1-4-6)
นอกจากนี้อาสาสมัครดูแลผู=สูงอายุและแกนนําอสม. ใน
ชุมชนได=เข=ารวมกับการพัฒนาทักษะการเปBนผู=ดูแล
ผู=สูงอายุระยะยาว หมูบ=านละ 3 คน ภายใต=โครงการ
ฝ€กอบรมผู=ดูแลผูส= ูงอายุในชุมชน คปสอ.ซําสูง
ป7งบประมาณ 2558 รวมกับเครือขายผู=ดูแลผูส= ูงอายุ
อําเภอซําสูง ทําให=ตําบลบ=านโนนมีผู=ดูแลผูส= ูงอายุ
จํานวน 21 คน (3.1-4-7)
ป7 2559 คณะกรรมการตําบลจัดการสุขภาพรวมกับ
ชุมชนดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ เพื่อดูแลสุขภาพกลุม
ผู=สูงอายุและผูป= Vวยกลุมอื่นๆ (3.1-4-8)

เสริมสร=างสุขภาพผู=สูงอายุบ=านโนน
หมูที่ 2 ต.บ=านโนน อ.ซําสูง จ.
ขอนแกน
3.1-4-2 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการป7งบประมาณ 2556
โครงการสายสัมพันธผูส= ูงวัย ใสใจ
สุขภาพ ตําบลบ=านโนน อําเภอซําสูง
จังหวัดขอนแกน ป7งบประมาณ
2556
3.1-4-3 แบบประเมินการดูแล
ผู=สูงอายุระยะยาว ตําบลบ=านโนน
และ ฐานข=อมูลผูส= ูงอายุ ตําบลบ=าน
โนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน
ป7งบประมาณ 2557
3.1-4-4 คําสั่งองคการบริหารสวน
ตําบลบ=านโนน เรื่อง แตง
คณะกรรมการหมูบ=านจัดการ
สุขภาพ วันที่ 16 มีนาคม 2558
3.1-4-5 คําสั่งองคการบริหารสวนตํา
บนบ=านโนน เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการตําบลสุขภาวะ วันที่
16 มีนาคม 2558
3.1-4-6 โครงการเสริมสร=างความ
เข=มแข็งเครือขายแกนนําสุขภาพ
ผู=สูงอายุตาํ บลบ=านโนน ป7 2558
3.1-4-7 โครงการฝ€กอบรมผูด= ูแล
ผู=สูงอายุในชุมชน คปส อ.ซําสูง
ป7งบประมาณ 2558

3.1-4-8 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุมเสี่ยง โรคเบาหวาน
และโรคหัวใจ
5. วิทยาลัยสามารถสร=าง วิทยาลัยสร=างเครือขายความรวมมือในการพัฒนาชุมชน 3.1-5-1 บันทึกความรวมมือ การ
เครือขายความรวมมือกับ เข=มแข็งและพัฒนาชุมชนตําบลบ=านโนน ดังตอไปนี้
รวมเปBนเครือขายพัฒนารูปแบบ
หนวยงานภายนอกในการ
1. การทําบันทึกข=อตกลงรวมกับ อบต.บ=านโนน
กองทุนดูแลผู=สูงอายุฯ อําเภอซําสูง
พัฒนาชุมชนหรือองคการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอซําสูง โรงพยาบาลซําสูง
จ.ขอนแกน
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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เทศบาลซําสูง และ สปสช. ภายใต=โครงการ พัฒนา
รูปแบบกองทุนดูแลผูส= ูงอายุระยะยาวภายใต=
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวข=องมี
บทบาท (3.1-5-1) ดังนี้
1) หนวยงานองคกรปกครองสวนท=องถิ่นอบต.บ=าน
โนน มีบทบาทสําคัญ คือ สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนดูแลสุขภาพตําบล และจัดสวัสดิการสําหรับ
ผู=สูงอายุ
2) รพสต.บ=านโนน พัฒนาระบบการดูแลผูส= ูงอายุ
ในชุมชน สร=างเครือขายอาสาสมัครในชุมชน
3) สสอ.ซําสูง และ รพ.ซําสูง มีบทบาทในการ
สนับสนุนด=านวิชาการและการประสานงาน เชน การ
อบรม การเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ
4) สปสช. มีหน=าที่สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
ระบบการดูแลผู=สูงอายุระยะยาว
5) วิทยาลัยฯ มีบทบาทหน=าที่ในด=านวิชาการ
ได=แก การเปBนวิทยากรพี่เลี้ยงการอบรมที่เกี่ยวข=องกับ
ผู=สูงอายุของ คณะกรรมการจัดการสุขภาพตําบลบ=าน
โนน ป7งบประมาณ 2558 (3.1-5-2) และการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาผูด= ูแลผู=สูงอายุ ให=กับเครือขาย
ประสานงานสาธารณสุขอําเภอซําสูง ป7 2558 (3.1-5-3)
ซึ่งทําให=วิทยาลัยฯและชุมชนตําบลบ=านโนนเปBน
เครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ
และการดูแลผู=สูงอายุรวมกัน ทําให=ได=รับการคัดเลือกให=
นําเสนอโปสเตอร ในการประชุมระดับชาติ (3.1-5-4)
ป7 ง บประมาณ 2559 วิ ท ยาลั ย ฯ รวมกั บ ชุ ม ชน
ตํ า บลบ= า นโนน ได= ส ร= า งเครื อ ขายความรวมมื อ กั บ
สถานี โ ทรทั ศ นสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นแหงประเทศไทย
ขอนแกน เพื่ อ จั ด เวที สื่ อ ประชาสั ม พั น ธแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู= แ ละถอดบทเรี ย นการ พั ฒ นาระบบการดู แ ล
ผู= สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ของตํ า บลบ= า นโนนเพื่ อ เผยแพรสู
สาธารณะ (3.1-5-5) (5) วิทยาลัยฯ มีบทบาทหน=าที่ใน
ด=านวิชาการ ได=แก การเปBนวิทยากรพี่เลี้ยงการอบรมที่
เกี่ยวข=องกับผู=สูงอายุของ คณะกรรมการจัดการสุขภาพ
ตําบลบ=านโนน ป7งบประมาณ 2558 (3.1-5-2) และการ
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผู=ดูแลผู=สูงอายุ ให=กับเครือขาย
ประสานงานสาธารณสุขอําเภอซําสูง ป7 2558 (3.1-5-3)
ซึ่งทําให=วิทยาลัยฯและชุมชนตําบลบ=านโนนเปBน
เครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ
และการดูแลผู=สูงอายุรวมกัน ทําให=ได=รับการคัดเลือกให=
นําเสนอโปสเตอร ในการประชุมระดับชาติ (3.1-5-4)
ป7งบประมาณ 2559 วิทยาลัยฯ รวมกับชุมชนตําบล
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3.1-5-2 หนังสือขอความอนุเคราะห
วิทยากร ของรพสต.บ=านโนน วันที่ 3
กันยายน 2558
3.1-5-3 หนังสือขอความอนุเคราะห
บุคลากรในหนวยงานเปBนวิทยากร
ของโรงพยาบาล ซําสูง วันที่ 2
ตุลาคม 2558
3.1-5-4 หนังสือตอบรับบทคัดยอเข=า
รมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาเครือขายการ
ดูแลสุขภาพผูส= ูงอายุแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต=ตําบล
จัดการสุขภาพ ตําบลบ=านโนน
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน” ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
3.1-5-5 หนังสือเลขที่ สธ
0203.0931/1297 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหจัดทําขาวประชาสัมพันธ
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
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บ=านโนน ได=สร=างเครือขายความรวมมือกับ
สถานีโทรทัศนสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ขอนแกน เพื่อจัดเวทีสื่อประชาสัมพันธแลกเปลี่ยน
เรียนรู=และถอดบทเรียนการ พัฒนาระบบการดูแล
ผู=สูงอายุในชุมชน ของตําบลบ=านโนนเพื่อเผยแพรสู
สาธารณะ (3.1-5-5)
6. ทุกภาควิชาหรือ
ป7การศึกษา 2558 อาจารยทุกภาควิชาได=มสี วนรวมใน
หลักสูตรมีสวนรวมในการ การดําเนินการตามแผนบริการวิชาการในชุมชน จํานวน
ดําเนินการตามแผน
30 คน จากอาจารยทั้งหมด 35.5 คน คิดเปBนร=อยละ
บริการทางวิชาการแก
84.51 (3.1-6-1, 3.1-6-2, 3.1-6-3,3.1-6-4, 3.1-6-5,
สังคมของวิทยาลัยตามข=อ 3.1-6-6, 3.1-6-7,3.1-6-8)
2 โดยมีจํานวนอาจารย
เข=ารวมไมน=อยกวาร=อยละ
5 ของอาจารยทั้งหมดของ
วิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

3.1-6-1 คําสั่ง วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน ที่ 44/
2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาศูนยเรียนรู=และ
ประสานงานต=นแบบการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ ลงวันที่
13 มิถุนายน 2559
3.1-6-2 หนังสือเลขที่ 609 ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
นํานักศึกษาออกฝ€กเสริมสมรรถนะ
ด=านการพยาบาลชุมชนในระดับปฐม
ภูมิ ณ. เครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอชุมแพ และอําเภอซําสูง
จังหวัดขอนแกน
3.1-6-3 หนังสือเลขที่ 793 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
นํานักศึกษาออกฝ€กเสริมสมรรถนะ
ด=านการพยาบาลชุมชนในระดับปฐม
ภูมิ ณ. เครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอชุมแพ และ
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน
3.1-6-4 หนังสือเลขที่ 798 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
ไปราชการ
3.1-6-5 หนังสือเลขที่ 690 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
ไปราชการ
3.1-6-6 หนังสือเลขที่ 834 ลงวันที่
11 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
ไปราชการ
3.1-6-7 สรุปรายงานรายชื่ออาจารย
ที่เข=ารวมโครงการ พัฒนาศูนยเรียนรู=
และประสานงานต=นแบบด=านการ
ดูแลสุขภาพระดับอําเภอที่มุงเน=น
การดูแลระยะยาวที่บ=านสูความเปBน
เลิศทางการพยาบาลชุมชน และ
39

มี

ไม เกณฑ!การประเมิน
มี

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
รายชื่ออาจารยที่เข=ารวมโครงการ
ประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพ
อําเภอภายใต=การเสริมสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ
(DHML) แบบเสริมพลังรวมของภาคี
เครือขายเขตบริการสุขภาพที่ 7
3.1-6-8 รายชื่ออาจารยที่เขียน
หนังสือ เรื่อง การเรียนรู=การบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ สูการ
พัฒนาระบบสุขภาพ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการประเมิน
5

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

องค!ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑ!การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข=อ
2 ข=อ
3-4 ข=อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข=อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
มี
1. กําหนดผู=รับผิดชอบใน
วิทยาลัยกําหนดผูร= ับผิดชอบโดยมีงานทํานุบํารุง
การทํานุบํารุงศิลปะและ ศิลปวัฒนธรรม กลุมงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุ
วัฒนธรรม
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (4.1-1-1)
2. จัดทําแผนด=านทํานุ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทําแผนด=านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 แผนงาน 2 ตัว
วัฒนธรรม และกําหนด บงชี้ โครงการ 4 โครงการ 5 ตัวบงชี้ 30 กิจกรรม
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ
พร=อมจัดสรรงบประมาณ 244,000 บาท สามารถ
ตามวัตถุประสงคของแผน ดําเนินการได=ตามแผน (4.1-2-1)
รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให=
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6-7 ข=อ
รายการหลักฐาน
4.1-1-1 สําเนาคําสั่งแตงตั้งบุคลากรใน
การปฏิบัติงานตามโครงสร=างองคกร
ประจําป7งบประมาณ 2559
4.1-2-1 แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป7งบประมาณ
2559
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สามารถดําเนินการได=
ตามแผน
3. กํากับติดตามให=มีการ
ดําเนินงานตามแผนด=าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน

หัวหน=างานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทําตาราง
กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน (4.1-3-1) ประชุมกลุม
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมติดตามผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานจากการกํากับติดตามครั้งที่ 1 พบวา
โครงการอยูระหวางการดําเนินโครงการ มีกิจกรรมที่
ดําเนินการแล=วเสร็จ 18 กิจกรรม จาก 30 กิจกรรม
คิดเปBนร=อยละ 60 และรายงานตอตอรองผู=อํานวยการ
กลุมงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (4.1-3-2) ผลการดําเนินงานจากการ
กํากับติดตามครั้งที่ 2 พบวามีโครงการดําเนินการแล=ว
เสร็จทุกโครงการ มีกิจกรรมดําเนินการแล=วเสร็จ 29
กิจกรรมจาก 30 คิดเปBนร=อยละ 96.66 และรายงาน
ตอรองผู=อํานวยการกลุมงานวิจัย บริการวิชาการ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (4.1-3-3) เมื่อสิ้นสุด
ป7งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานตอผู=บริหาร
(4.1-3-4)
4. ประเมินความสําเร็จ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ที่วัด
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวาการ
ความสําเร็จตาม
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนงาน 2 ตัว
วัตถุประสงคของแผน
บงชี้ บรรลุร=อยละ 100 และการดําเนินงานตามตัว
ด=านทํานุบํารุงศิลปะและ บงชี้ความสําเร็จของโครงการ 5 ตัวบงชี้ บรรลุร=อยละ
วัฒนธรรม
100 สอดคล=องกับวัตถุประสงคของแผนงาน ที่
กําหนดให=การดําเนินงานด=านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
< ญาท=องถิ่นเปBนไปตาม
เปiาหมายที่กําหนด (4.1-4-1)
5. นําผลการประเมินไป
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเมินผลการ
ปรับปรุงแผนหรือ
ดําเนินงานตามกิจกรรม พบ 1) ป<ญหาความไมเข=าใจ
กิจกรรมด=านทํานุบํารุง
ของทีมงานในการทํากิจกรรมจริยธรรมนําองคกรใน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนของการทําบุญ และถวายภัตตาหาร จึงนํามา
ปรับปรุงโดยการเตรียมความพร=อมของทีมงานให=มี
ความเข=าใจตรงกันให=ชัดเจนยิ่งขึ้นในกิจกรรม
วันวิสาขบูชา สงผลให=การดําเนินงานราบรื่น 2) ปรับ
กิจกรรมวันเข=าพรรษาทีต่ รงกับชวงปfดภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเปBนกิจกรรมเข=ากรรมจําศีลแทนเพื่อให=
นักศึกษาเข=ารวมกิจกรรมตรงตามแผนที่กําหนด โดย
นําไปบรรจุไว=ในแผนปฏิบตั ิการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมป7งบประมาณ 2560 (4.1-5-1, 4.1-52)
6. เผยแพรกิจกรรมหรือ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร
การบริการด=านทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน จํานวน 3 กิจกรรม คือ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน

4.1-3-1 ผังกํากับติดตามการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1-3-2 เอกสารคัดสําเนารายงาน
ตอรองกลุมวิจัยฯ ครั้งที่ 1
4.1-3-3 เอกสารคัดสําเนารายงาน
ตอรองกลุมวิจัยฯ ครั้งที่ 2
4.1-3-4 บทสรุปผู=บริหาร รายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด

4.1-4-1 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงค ตัวบงชี้ การ
ดําเนินงาน ป<ญหา และแนวทางการ
ปรับปรุงแผน ป7งบประมาณ 2559

4.1-5-1 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงค ตัวบงชี้ การ
ดําเนินงาน ป<ญหา และแนวทางการ
ปรับปรุงแผน ป7งบประมาณ 2559
4.1-5-2 แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ป7งบประมาณ 2560

4.1-6-1 หนังสือเชิญเข=ารวมกิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาล
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ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน

สรุปผลการประเมิน
เป5าหมาย
5

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

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=ารวมกลาวสุนทรพจน เรื่อง คุณธรรมกับวิชาชีพ
พยาบาล และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม “รําดอกคูน”
ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เขตสุขภาพที่ 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 งานประเพณีบุญมหาชาติ
4.1-6-4 รูปภาพกิจกรรมงานประเพณี
บุญมหาชาติ
4.1-6-5 หนังสือแจ=งผลการคัดเลือก
เขตสุขภาพที่ 7
4.1-6-6 รูปภาพกิจกรรมในงานประชุม
วิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขต
สุขภาพที่ 7

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการประเมิน
5

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

องค!ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1

การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ!ตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณ!ของ
สถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑ!การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข=อ
2 ข=อ
3-4 ข=อ
5-6 ข=อ
7 ข=อ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
มี
1. พัฒนาแผนกลยุทธจาก วิทยาลัยฯมีแผนยุทธศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ผลการวิเคราะห SWOT กับ ชนนี ขอนแกน พ.ศ.2559-2563 (ฉบับปรับปรุง
วิสัยทัศนของสถาบัน และ พฤษภาคม 2559) (5.1-1-1) มีการแตงตั้งกรรมการจัดทํา
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง แผนยุทธศาสตร และประชุมจัดทําแผนโดยการมีสวนรวม
การเงินและแผนปฏิบัติการ ของบุคลากรในองคกรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจําป7ตามกรอบเวลา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากรด=านการบริหารและ
เพื่อให=บรรลุผลตามตัวบงชี้ พัฒนาสถาบันให=เกิดผลลัพธของการพัฒนาองคกรคุณภาพ
และเปiาหมายของแผนกล (5.1-1-2) มีการดําเนินการวิเคราะหองคกรโดยใช=
ยุทธ
SWOT analysis จัดทํา TOWS Matrix (5.1-1-3) นํามา
กําหนดวิสัยทัศนของสถาบันคือ “เพื่อมุงสูการเปBน
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
5.1-1-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง
พฤษภาคม 2559)
5.1-1-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด=านการบริหารและ
พัฒนาสถาบันให=เกิดผลลัพธของ
การพัฒนาองคกรคุณภาพ
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สถาบันการศึกษาชั้นนํา ที่เน=นชุมชน” มีประเด็น
ยุทธศาสตร 5 ประเด็น เปiาประสงค 17 เปiาประสงค
กําหนดตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรจํานวน 19 ตัวชี้วัด
(5.1-1-4,5.1-1-5 ) แผนยุทธศาสตร ได=รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ(5.1-1-6) และ
วิทยาลัยฯได=นําไปจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินประจําป7
2559 -2563 (ฉบับปรับปรุงพฤษภาคม 2559) (5.1-1-7)
ให=สอดคล=องกับแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัย นอกจากนี้
ยังมีการนําแผนยุทธศาสตรมาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป7งบประมาณ 2559 โดยกําหนดแผนปฏิบัติการ
ประจําป7ให=สอดคล=องครอบคลุม 5 พันธกิจ และ 4 มิติ
ตาม balance scorecard (5.1-1-8) และมีมอบหมาย
ผู=รับผิดชอบในการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (5.1-19) มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เปiาหมายของแผนยุทธศาสตร พบวา ผลการดําเนินงาน
บรรลุตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด คิดเปBน
ร=อยละ 94.74 (5.1-1-10)

5.1-1-3 การวิเคราะห SWOT
องคกร
5.1-1-4 แผนที่ยุทธศาสตรการ
พัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน ป7 2559 -2563
5.1-1-5 ตาราง ประเด็น
ยุทธศาสตร เปiาหมาย ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) คาเปiาหมาย
กลยุทธ และแผนงาน / โครงการ
5.1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่ พิเศษ
2/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2559
5.1-1-7 แผนกลยุทธทางการเงิน
ประจําป7 2559 –2563 (ฉบับ
ปรับปรุงพฤษภาคม 2559)
5.1-1-8 แผนปฏิบัติการประจําป7
งบประมาณ 2559 (ฉบับปรับปรุง
พฤษภาคม 2559)
5.1-1-9 ตาราง แผนงาน /
โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณและ
ผู=รับผิดชอบ

2. การกํากับติดตามสงเสริม
สนับสนุนให=ทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหข=อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ด=วยต=นทุนตอหนวยในแต
ละหลักสูตร สัดสวน
คาใช=จายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะห
ความคุ=มคาของการบริหาร

วิทยาลัยมีการกํากับติดตามการใช=จายงบประมาณตลอด
ป7งบประมาณ 2559 เพื่อเปBนการสงเสริมสนับสนุนให=
สอดคล=องกับการดําเนินงานของหลักสูตรโดยมีการ
วิเคราะหข=อมูลความคุ=มคาของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแขงขันดังนี้ คาใช=จายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา 119,498.60 บาท (5.1-2-1) สินทรัพย
ถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 228,304.11
บาท (5.1-2-2) ร=อยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบ
ดําเนินงาน คิดเปBนร=อยละ 3.96 (5.1-2-3) งบประมาณ
สําหรับการพัฒนา คณาจารยทั้งในประเทศและ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

5.1-1-10 บทสรุปผู=บริหาร
รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร
5.1-2-1 คาใช=จายทั้งหมดตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดในป7งบ
ประมาณนั้น 119,498.60 บาท
5.1-2-2 สินทรัพยถาวรตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดในป7งบประมาณ
นั้น 228,304.11 บาท
5.1-2-3 ร=อยละของเงินเหลือจาย
สุทธิตองบดําเนินงาน คิดเปBนร=อย
ละ 3.96

43

มี

ไม เกณฑ!การประเมิน
มี
หลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ตางประเทศตออาจารยประจํา เทากับ 89,954.30 (5.1-24) คาใช=จายทั้งหมดที่ใช=ในระบบห=องสมุด คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
9,587.94 บาท (5.1-2-5) และมีการวิเคราะหความคุ=มคา
ของการบริหารหลักสูตร ถึงแนวโน=มและโอกาสในการ
แขงขัน มีการนําผลทีไ่ ด=จากการดําเนินงานมาวิเคราะหถึง
ความคุ=มคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ตัวอยางการวิเคราะหความ
คุ=มคาด=านประสิทธิภาพ และตัวอยางการวิเคราะหความ
คุ=มคาด=านประสิทธิผล(5.1-2-6)

5.1-2-4 งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศตออาจารย
ประจํา เทากับ 89,954.30 บาท
5.1-2-5 คาใช=จายทั้งหมดที่ใช=ใน
ระบบห=องสมุด คอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
ทั้งหมดในป7งบประมาณนั้น
9,587.94 บาท
5.1-2-6 เอกสารวิเคราะหความ
คุ=มคาของการบริหารหลักสูตร

3. ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เปBนผล
จากการวิเคราะหและระบุ
ป<จจัยเสี่ยงที่เกิดจากป<จจัย
ภายนอก หรือป<จจัยที่ไม
สามารถควบคุมได=ที่สงผล
ตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันและให=ระดับ
ความเสีย่ งลดลงจากเดิม

1. วิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2559ประกอบด=วย
ผู=อํานวยการ เปBน ประธาน และตัวแทนผู=รับผิดชอบในแต
ละพันธกิจหลักของวิทยาลัย ได=แก รองผู=อํานวยการ
หัวหน=ากลุมวิชา หัวหน=ากลุมงาน รวมทั้งมีการระบุ
รายละเอียดการทํางาน หน=าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (5-1-3-1)
2. วิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดําเนินการคัดเลือก และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
โครงการจากประเด็นยุทธศาสตร และแผนงานประจําของ
วิทยาลัยฯ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ จํานวน 3 ด=าน (5.1-32 ) ดังนี้ ความเสี่ยงด=านกลยุทธ มีจํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนานักศึกษาสูการเปBนบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพ (ป<จจัยภายใน) เสีย่ งด=านการดําเนินงาน มี
จํานวน 2 โครงการ คือ
1) โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพ
เพื่อการตีพิมพเผยแพรให=เปBนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ (ป<จจัยภายใน)
2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให=
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง (ป<จจัยภายใน)
ความเสีย่ งด=านกฎระเบียบตางๆ มีจํานวน 2 โครงการ คือ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและเจ=าหน=าที่
ด=านการบริหารจัดการเอกสาร การเบิกจาย (ป<จจัย
ภายใน)
2) โครงการสวมหมวกนิรภัยเพื่อปiองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรของนักศึกษา (ป<จจัยภายนอก)
3. วิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนินการ
วิเคราะหและระบุป<จจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ และลดโอกาส

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

5.1-3-1 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน ที่
27/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน
2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประจําป7
งบประมาณ พ.ศ.2559
5.1-3-2 เอกสารการคัดเลือก และ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
โครงการจากประเด็นยุทธศาสตร
และแผนงานประจําของวิทยาลัยฯ
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2559
5.1-3-3 เอกสารสรุปผลการ
วิเคราะหระบุความเสี่ยงและป<จจัย
ที่กอให=เกิดความเสี่ยง
5.1-3-4 เอกสารสรุปผลการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่ งและจัดลําดับความเสีย่ ง
ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2559
5.1-3-5 แผนบริหารความเสี่ยงทีม่ ี
ระดับความเสี่ยงสูงประจําป7
งบประมาณ พ.ศ. 2559
5.1-3-6 เอกสารดําเนินการ
ควบคุม ติดตามแผนบริหารความ
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ที่จะบรรลุเปiาหมายตามยุทธศาสตรประจําป7ของวิทยาลัย
ฯ โดยดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของป<จจัยเสี่ยง ระบุ
ความเสีย่ ง ป<จจัยเสี่ยง และประเมินความเสีย่ งตามระดับ
โอกาสในการเกิดเหตุการณ และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (5.1-3-3,5.1-3-4)
4. วิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง จํานวน 5 แผน
(5.1-3-5) ดังนี้
1) ผลการสอบความรูเ= พื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
ผานครั้งแรก ไมเปBนตามเปiาหมาย
2) การผลิตและเผยแพรงานวิจัย และผลงานวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติไมเปBนไปตามแผนและ
เปiาหมายที่กําหนด
3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจไมมีประสิทธิภาพ
4) ระเบียบ ข=อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และ
การเบิกจาย คาใช=จายเดินทางไปราชการ คาใช=จายใน
การอบรมสัมมนา คาตอบแทนการสอน คาตอบแทนอื่นๆ
ไมมีประสิทธิภาพ
5) นักศึกษา ไมสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนตทําให=เสี่ยงตอการเกิดอันตรายจาก
อุบัติเหตุจากการจราจร
5. วิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดําเนินการควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสีย่ งสูงโดยการมอบหมายให=ผู=ที่รับผิดชอบในความ
เสี่ยงนั้นๆ เปBนผู=ดําเนินการควบคุมและมอบหมายให=รอง
ผู=อํานวยการเปBนผู=กํากับ ติดตาม รวมทั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได=มีการติดตามรายไตรมาส และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง พบวา
1) ความเสี่ยงของการผลิตผลงานวิจัย มีผลรวมการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบลดลงจากระดับระดับความ
เสี่ยงสูงมาก เปBนระดับความเสีย่ งต่ํา
2) ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ มีผลรวมการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบลดลงจากระดับระดับความเสี่ยงสูงมาก เปBน
ระดับความเสี่ยงต่ํา
3) ความเสี่ยงด=าน
กฎระเบียบ ข=อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การเบิกจาย มีผลรวมการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ลดลง จากระดับระดับความเสี่ยงสูงมาก เปBนระดับความ
เสี่ยงต่ํา

เสี่ยง ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.
2559

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

5.1-3-7 เอกสารรายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง ประจําป7งบประมาณ
พ.ศ. 2559
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4) ความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุจาก
การจราจรของนักศึกษา มีผลรวมการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบลดลงจากระดับระดับความเสี่ยงสูงมาก เปBน
ระดับความเสี่ยงต่ํา
5) ความเสี่ยงของการพัฒนานักศึกษา ระดับความเสีย่ ง
ลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงมาก เปBนระดับความเสี่ยงสูง
คือผลการสอบความรู=เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
ผานครั้งแรก ไมเปBนตามเปiาหมาย จึงบรรจุในแผนบริหาร
ความเสีย่ งที่มีระดับความเสี่ยงสูง ประจําป7งบประมาณ
พ.ศ.2560 (5.1-3-6)
6.วิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงาน
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ รายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
และรายงานตอสบช. ในรายงานคํารับรองฯ รอบรายงาน
ความก=าวหน=าการดําเนินการบริหารความเสี่ยงรอบ 6
เดือน และรอบ 12 เดือน
5.1-4-1 แผนยุทธศาสตร
ผู=บริหารได=บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
ยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลบรม
บริหารกิจการบ=านเมืองที่ดี (Good Governance) เปBน
เครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบัน ครบทั้ง ราชชนนี ขอนแกนป7 2559-2563
10 ประการ ดังนี้
5.1-4-2 แผนปฏิบัติการประจําป7
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู=บริหารมี งบประมาณ 2559
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรโดยกําหนดประเด็น
5.1-4-3 รายงานการประชุม
ยุทธศาสตร ไว= 5 ประเด็น (5.1-4-1)
และแปลงสู
คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8
แผนปฏิบัติ การประจําป7 งบประมาณ 2559 (5.1-4-2)
/2559 วันที่ 28 เมษายน2559
วิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ตามแผนยุ ท ธศาสตร 19
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 5.1-4-4 เอกสารปรินสหน=าเวบ
สถาบันพระบรมราชชนก 7 ตัวชี้วัด และมีการติดตามการ ไซดสงตัวชี้วัดสถาบันพระบรมราช
ดําเนินงาน 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน (5.1-4-3) และ 12 ชนกป7งบประมาณ
เดือนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรบรรลุ 2559(www.krs.pi.ac.th)
เปi า หมาย 18 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เปB น ร= อ ยละ 94.73 การ
5.1-4-5 รายงานการประชุม
ดําเนิน งานตามตั วชี้ วัดสถาบัน พระบรมราชชนก บรรลุ
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5
เปi า หมาย 7 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เปB น ร= อ ยละ 100 (5.1-4-4)
/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ
ผู=บริ หาร มีก ารกํา กับ ดูแ ลให=มี การเบิก จายงบประมาณ
2559
ป7งบประมาณ 2559 โดยติดตามในการรายงานผลจากก
งานการเงินในที่ประชุมกรรมการบริหาร (5.1-4-5) โดยผล 5.1-4-6 เอกสารรายงานผลการ
การเบิกจายงบประมาณป7 2559 เปBนไปตามแผน ทันตาม เบิกจายงบประมาณ ป7 2559 ตอ
กําหนดเวลา เบิกจายได=ร=อยละ 97.48 ได=ผลการประเมิน สถาบันพระบรมราชชนก
ตัวชี้วัดการปฏิบั ติราชการของวิ ทยาลัย ในสังกั ดสถาบั น
5.1-4-7 รายงานการประชุม
พระบรมราชชนก 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (5.1-4-6)
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู=บริหารมีแนว /2559 วันที่ 1o มิถุนายน พ.ศ
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ทางการดําเนินงานเพื่อให=เกิดความคุ=มคาคุ=มทุนในการใช=
งบประมาณ โดยใช=หลั กเกณฑและกรอบอัตราการเบิ ก
คาใช= จายในการจั ด ประชุ ม อบรม สั ม มนา ให= เปB น ตาม
ประมวลกฎหมายและระเบี ย บกระทรวงการคลั ง และ
เปBนไปตามมาตรการประหยัดคาใช=จายในการเดินทางไป
ราชการและการฝ€กอบรม การประชุม (5.1-4-7) มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานครอบคลุมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยกําหนดขั้นตอนการทํางาน
เพื่ อ ให= บ รรลุ เ ปi า หมายการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต ร ครอบคลุ ม 6 องคประกอบ คื อ การกํ า กั บ
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตรการเรียน
การสอน ฯ และสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู= ในคู มื อ ระบบ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน (5.1-4-8) และแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อเปBนเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการให=
สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ (5.1-4-9) และผล
การดําเนินงานการผลิตบัณฑิตสามารถตอบสนองความ
ต= อ งการของผู= ใ ช= บั ณ ฑิ ต โดยพิ จ ารณาได= จ ากผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาป7 ก ารศึ ก ษา
2558 ตามกรอบTQF โดยผู= ใ ช= บั ณ ฑิ ต อยู ในระดั บ ดี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.56 (5.1-4-10)

2559 วาระพิจารณาแนวทางการ
เบิกจายคาใช=จายตามมาตรการ
ประหยัดการเบิกคาใช=จาย

3. หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness)
ผู=บริหาร ปรับปรุงกระบวนการบริหารและแก=ไ ขป<ญหา
การดํ า เนิ น งานให= ต รงกั บ ความต= อ งการของประเทศ
ประชาชนและชุมชน โดยได=รับความ เชื่อมั่นและไว=วางใจ
กระทรวงสาธารณสุ ข แตงตั้ ง ให= วิ ท ยาลั ย เปB น ศู น ย
ประสานงานและการจัดการเรียน สถาบันที่สนับสนุนการ
เรียนรู=และเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ (DHML)
ของเขตบริการสุขภาพที่ 7 (5.1-4-11) วิทยาลัยได=รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
เขต 7 ให= ดํ า เนิ น โครงการ เสริ ม สมรรถนะการบริ ห าร
จัด การระบบสุ ข ภาพอํ า เภอ จั ง หวั ด ขอนแกน (District
health management learning, DHML) (5.1-4-12)
ผลการดําเนินงานสงผลให=ผู=นําระบบสุขภาพระดับอําเภอ
ในพื้นที่ 6 อําเภอจังหวัดขอนแกน ได=รับการพัฒนา มีองค
ความรู= มี ก ารทํ า งานเปB น ที ม ในการขั บ เคลื่ อ นการดู แ ล
สุขภาพระดับอําเภอ เชน ผู=สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาระยะ
ยาวในตําบล ได=รับการเยี่ยมดูแลจากผู=ดูแลในชุมชน (5.14-13)

5.1-4-11 คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่ 91o / 2557 ลง
วันที่16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง
แตงตั้งศูนยประสานงานและ
เรียนรู= DHML

5.1-4-8 คูมือระบบประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
5.1-4-9 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกนเลขที่ 6 /
2559เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน
5.1-4-10 เอกสารรายงานการ
ติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQFและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ตามความคิดเห็นของผู=ใช=บณ
ั ฑิต
ป7การศึกษา 2558

5.1-4-12 หนังสือจาก สปสช.
เลขที่ สปสช.530/00730 ลงวันที่
15 ธันวาคม 2558 และ สปสช.
530/0487 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม
2559 เรื่องแจ=งการโอน
งบประมาณสนับสนุนโครงการ
DHML
5.1-4-13 เอกสารสรุปผล
ดําเนินงานโครงการเสริม
สมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอําเภอ จังหวัดขอนแกน
(District health management
learning, DHML )

4. หลั ก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability)
ผู=บริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน=าที่และผลงาน 5.1-4-14 เอกสารปรินสหน=าเวบ
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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ตอเปiาหมายที่กําหนดไว=ตามพันธะสัญญาที่ผู=อํานวยการ
ลงนามกับสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีการถายทอด
ตัวบงชี้จํานวน 7 ตัวชี้วัดไปสูงาน และกลุมงานตางๆ ใน
การดํา เนิ นงาน มี การติ ดตามประเมิ นผลให=เ ปBน ไปตาม
เปiาหมาย และสามารถรายงานสถาบันพระบรมราชชนก
ได=ตามระยะเวลาที่กําหนด ผลการดําเนินพบวา บรรลุ
เปiาหมายทุกตัวบงชี้ (5.1-4-14) (5.1-4-15) ผู=บริหาร
ยึดหลักภาระรับผิดชอบตอการบริการวิชาการแกสังคม ใน
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขโดยกํากับให=มีการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพข=าราชการ หลักสูตรข=าราชการที่
ดี เขตสุขภาพที่ 7 ประจําป7งบประมาณ 2559 (5.1-4-16)
สงผลให=ข=าราชการมีความรู=ความเข=าใจในบทบาทหน=าที่
หลั ก การปฏิ บั ติ ง านข= า ราชการ จรรยาข= า ราชการ มี
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อการทํ า งานเพื่ อ ประชาชน (5.1-4-17)
รับผิดชอบตอป<ญหาสาธารณะด=านสุขภาพของประชาชน
โดยทํางานเปBน เครือขายรวมกับ เขตบริ การสุข ภาพที่ 7
โดยดํ าเนิ น โครงการพั ฒนาการเรี ยนรู= ก ารพั ฒ นาระบบ
สุขภาพอําเภอ (DHML) : การพัฒนาศูนยการเรียนรู=และ
ประสานงานต=นแบบการดูแลสุขภาพระดับอําเภอที่มุงเน=น
การดูแลระยะยาวที่บ=านสูความเปBนเลิศทางการพยาบาล
ชุมชน (5.1-4-18) และจัดทําโครงการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางความ สาขาการผดุงครรภในภาวะ
ความเสี่ยงสูง เพื่อตอบสนองตอความต=องการการพัฒนา
บุคลากรตามความต=องการของเขตบริการสุขภาพและตาม
ความต=องการของประเทศ (5.1-4-19)

ไซดสงตัวชี้วัดสถาบันพระบรมราช
ชนกป7งบประมาณ
2559(www.krs.pi.ac.th)
5.1-4-15 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 7 ตัวชี้วัด
5.1-4-16 โครงการพัฒนา
ศักยภาพข=าราชการ หลักสูตร
ข=าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 7
ประจําป7งบประมาณ 2559
5.1-4-17 เอกสารบทสรุปผู=บริหาร
ในเลมรายงานสรุปการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาข=าราชการใหม
ของเขตสุขภาพที่ 7 ประจําป7
งบประมาณ 2559

5.1-4-18 เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาการ
เรียนรู=การพัฒนาระบบสุขภาพ
อําเภอ (DHML) : การพัฒนาศูนย
การเรียนรู=และประสานงาน
ต=นแบบการดูแลสุขภาพระดับ
อําเภอที่มุงเน=นการดูแลระยะยาว
ที่บ=านสูความเปBนเลิศทางการ
พยาบาลชุมชนป7งบประมาณ
5. หลักความโปรงใส (Transparency) ผู=บริหารยึด
2559
หลั ก ความโปรงใสโดยการดํ า เนิ น งานในรู ป แบบ
คณะกรรมการตางๆ เชน แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 5.1-4-19 เอกสารคูมือหลักสูตร
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการป7 ง บประมาณ 2559 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
วงรอบที่ 1 (5.1-4-20) และวงรอบที่ 2 เพื่อให=เกิดความ พยาบาลและการผดุงครรภความ
โปรงใสในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้น เสี่ยงสูง
เงินเดือน (5.1-4-21) ผู=บริหารยึดหลักความโปรงใสในการ
5.1-4-20 เอกสารคําสั่งแตงตั้ง
จัดซื้อจัดจ=างเพื่อให=การดําเนินงานเกิดประโยชนสูงสุดตอ
คณะกรรมการกําหนดแนว
ราชการ ตัวอยางเชนการจ=างเหมางานบริการกําจัดปลวก
ทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ป7งบประมาณ 2559 มีการแตงตั้งกรรมการรับซองสอบ
ราชการ วงรอบที่ 1
ราคา กรรมการเปfดซองสอบราคา และกรรมการตรวจรับ
ป7งบประมาณ 2559
พัสดุ และจัดทําประกาศสอบราคา ให=ทราบโดยทั่วกัน
ในการเปfดซองสอบราคาคณะกรรมการดําเนินการด=วย 5.1-4-21 เอกสารคําสั่งแตงตั้ง
ความโปรงใส ตามหลั ก เกณฑระเบี ย บพั ส ดุ ยึ ด หลั ก คณะกรรมการกําหนดแนว
ประโยชนทางราชการ ได=บริษัทที่เสนอราคาต่ําสุด โดย ทางการประเมินผลการปฏิบัติ
เปfดโอกาสให=บริษัทอื่นๆที่ไมได=รับคัดเลือกสามารถซักถาม ราชการ วงรอบที่ 2
ข= อ สงสั ย ได= หากไมมี ข= อ ร= อ งเรี ย นใดๆจึ ง ดํ า เนิ น การทํ า
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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สั ญ ญาจ= า งตามระเบี ย บ และมี ก รรมการตรวจการจ= า ง ป7งบประมาณ 2559
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทให=ได=คุณภาพงานเพื่อ
5.1-4-22 ตัวอยางเอกสารการ
รักษาประโยชนของราชการ ( 5.1-4-22 )
จัดซื้อจัดจ=างงานบริการจ=างเหมา
6.หลักการมีสวนรวม (Participation) ผู=บริหาร กําจัดปลวกป7งบประมาณ 2559
ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนและผู=มีสวนได=สวน
5.1-4-23 คําสั่งวิทยาลัยเลขที่
เสียในการรวมพัฒนาวิทยาลัย โดยมีการแตงตั้งกรรมการ
3/2559 เรื่องการแตงตั้ง
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก(5.1-4-23) เพื่อรับฟ<ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ข=อคิดเห็นและแนวทางการดําเนินงานที่เปBนประโยชนตอ
การศึกษาภายนอก วิทยาลัย
วิทยาลัย(5.1-4-24) และวิทยาลัยมีการรับฟ<งความคิดเห็น
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
จากอาจารยประจํ า แหลงฝ€ก และผู= ใ ช=บั ณ ฑิ ต เพื่ อให= ไ ด=
ข=อเสนอแนะและแนวทางที่เปBนประโยชนตอการพัฒนา 5.1-4-24 รายงานการประชุม
งานด=านการพัฒนาบัณฑิตของวิทยาลัย (5.1-4-25)
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก วันที่ 9
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
กุมภาพันธ 2559
มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
การบริ ห ารองคกร ผู= บ ริ ห ารมี ก ารถายโอนอํ า นาจการ 5.1-4-25 เอกสารสรุปการประชุม
ตัดสินใจ การมอบอํานาจและความรับผิดชอบอยางเปBน รับฟ<งความคิดเห็นจากอาจารย
ระบบให=แกรองผู=บริหารทุกระดับ เชนการมอบอํานาจรอง ประจําแหลงฝ€กและผู=ใช=บัณฑิตป7
ผู=อํานวยการฝVายบริหารและยุทธศาสตรในการอนุญาตให= การศึกษา 2558
บุคลากร ลูกจ=างสายสนับสนุนลาปVวย ลากิจ จํานวนไม
5.1-4-26 หนังสือสําเนาคําสั่ง
เกิ น 1 วั น รวมทั้ ง มอบอํ า นาจให= ร องผู= อํ า นวยการกลุ ม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
บริหารพิจารณาการใช=ยานพาหนะทางราชการ (5.1-4ขอนแกนที่ 64/2556 ลงวันที่ 11
26)
ตุลาคม 2556 เรื่องยกเลิกคําสั่ง
8. หลักนิติธรรม (Rule of law) ผู=บริหารได=ใช= และมอบอํานาจให=รอง
อํานาจตามที่กฎหมายกําหนดในการดูแลผู=ใต=บังคับบัญชา ผู=อํานวยการปฎิบัตริ าชการแทน
ตามระเบียบวินัยของราชการโดยไมเลือกปฏิบัติ เชน และ ผู=อํานวยการวิทยาลัย
มีการนําระเบียบตางๆมาใช=ในการบริหารจัดการ เชน การ
5.1-4-27 คูมือแนวทางปฏิบัติการ
ให=เงินทุนการศึกษาแกผู=ลาศึกษาตอโดยใช=ระเบียบด=าน
เบิกจายเงินรายได=สถานศึกษาใน
การใช=เงินรายได=สถานศึกษา (5.1-4-27) (5.1-4-28) (5.1สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
4-29) การบริหารและเบิกจายพัสดุโดยใช=คูมือระเบียบ
2555
พัสดุ (5.1-4-30) และ การให=ความเปBนธรรมกับนักศึกษาที่
มีก ารกระทํ า ความผิ ด ตอระเบี ย บวิ นัย โดยมี การแตงตั้ ง 5.1-4-28 แนวทางปฏิบัติวิทยาลัย
คณะกรรมการสอบสวนข=อเท็จจริงกอนและยึดระเบียบ พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
สถาบั นพระบรมราชชนก วาด= วยการจัด การศึ กษาของ วาด=วยการให=ทุนลาศึกษาตอ
สถานศึ ก ษาในสัง กั ด พ.ศ 2552 ในการพิ จ ารณาตั ด สิ น สําหรับบุคลากรทางการศึกษาโดย
(5.1-4-31) โดยในป7การศึกษา 2558 ไมพบข=อร=องเรียน ใช=เงินรายได=สถานศึกษา
ใดๆ
5.1-4-29 เอกสารแสดงการขอ
9. หลักเสมอภาค (Equity) ผู=บริหารให= บุคลากร อนุมัติให=ทุนการศึกษาแกบุคลากร
ในวิ ท ยาลั ย ได= รั บ การปฏิ บั ติ อ ยางเทาเที ย มกั น เชน ทางการศึกษา
สนับสนุนให=อาจารยและเจ=าหน=าที่สายสนับสนุน ทุกคนได=
5.1-4-30 คูมือระเบียบพัสดุเลม1
พั ฒ นาตนเองเพื่ อ พั ฒ นาความรู= ความสามารถในการ
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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ปฏิบัติงาน (5.1-4-32) นอกจากนี้ยังใช=วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําป7 โดยทุกคนได=รับการประเมิน
อยางเสมอภาค ใช= ตั ว ชี้ วั ด เชนเดี ย วกั น ภายใต= ก รอบ
ระยะเวลาที่ กํ า หนดเทากั น ทั้ ง ในการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการวงรอบที่ 1 (5.1-4-33) และ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการวงรอบที่ 2 ป7งบประมาณ
2559 (5.1-4-34)

5.1-4-31 ระเบียบสถาบันพระ
บรมราชชนก วาด=วยการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
พ.ศ 2552 ในเลมคูมือนักศึกษาป7
การศึกษา 2558

5.1-4-32 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
10.
หลั ก มุ งเน= น ฉั น ทามติ (Consensus ครั้งที่พิเศษ 2 /2559 ลงวันที่ 24
Oriented) ผู=บ ริหาร มี การประสานความแตกตางใน พฤษภาคม 2559
ประโยชนของฝVายตางๆ เพื่อหาข=อยุติรวมกัน ในการเปBน
5.1-4-33 เอกสารเกณฑการ
ประโยชนแกทุกฝVาย เชนได=ประชุมหาข=อตกลงรวมกันกับ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อาจารยในเรื่ อ งเกณฑการการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
วงรอบ 1 ป7งบประมาณ 2559
ราชการและการกํ าหนดน้ําหนั กตัวชี้ วัดการประเมินผล
ปฏิบัติราชการของแตละตําแหนงในการประเมินผลปฏิบัติ 5.1-4-34 เอกสารเกณฑการ
ราชการป7งบประมาณ 2559 (5.1-4-35 ) รวมทั้งการ ประเมินประเมินผลการปฏิบตั ิ
กําหนดวัฒนธรรมการปฏิบัติตนรวมกันของบุคลากรเชน ราชการวงรอบ 2 ป7งบประมาณ
ด=านการแตงกาย การทํางานรวมกัน เปBนต=น (5.1-4-36) 2559
5.1-4-35 รายงานการประชุม
ประจําเดือนครั้งที่ 4/2559 วันที่
10 มิถุนายน 2559 วาระ
พิจารณาแนวทางการเลื่อน
เงินเดือนข=าราชการและบุคลากร
และเกณฑประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
5.1-4-36 รายงานการประชุม
ประจําเดือนครั้งที่ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 8 มกราคม 2559 เรื่องเพื่อ
พิจารณา ระเบียบการแตงกาย
และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
รวมกันของบุคลากร
5. การกํากับติดตามสงเสริม
สนับสนุนให=ทุกหนวยงาน
ตามโครงสร=างของวิทยาลัย
มีการดําเนินการจัดการ
ความรู=ตามระบบ และ
ครอบคลุมพันธกิจด=านการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจยั

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู=เพื่อดําเนินการจัดการความรู=
ขององคกร(5.1-5-1)
2. คณะกรรมการจัดการความรู=ประชุมวิเคราะหองค
ความรู=ที่จําเปBนในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตรที่
กําหนดและคัดเลือกประเด็นองคความรู=ประจําป7
การศึกษา 2558 จํานวน 3 เรื่อง คือ 1) เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนที่เน=นผู=เรียนเปBนศูนยกลางเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู=ในศตวรรษที2่ 1 2) การผลิตบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติและ

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

5.1-5-1 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน ที่
23/2559 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู=
ป7งบประมาณ 2559
5.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู= 29
มีนาคม 2559 วิเคราะหและ
จําแนกบงชี้ความรู=ที่จําเปBนเพื่อ
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นานาชาติ 3) การประชาสัมพันธภายในองคกร(5.1-5-2)
และจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติการ (5.1-5-3) นําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารฯพิจารณาอนุมัติ(5.1-5-4)
3. จัดทําแผนการจัดการจัดการความรู= (5.1-5-5)
4. คณะกรรมการจัดการความรูแ= ละชุมชนนักปฏิบัติทั้ง
3 กลุมได=ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู=เพื่อแสวงหาความรู=ตาม
ประเด็นที่กําหนด ดังนี้
4.1 กลุมพันธกิจด=านการผลิตบัณฑิต ประชุม
แลกเปลีย่ น 2 ครั้ง(5.1-5-6)
4.2 กลุม พันธกิจวิจัย ประชุมแลกเปลี่ยน 2 ครั้ง
(5.1-5-7)
4.3 พันธกิจพัฒนาสถาบันและบุคลากรประชุม
แลกเปลีย่ น 2 ครั้ง(5.1-5-8)
5. ชุมชนนักปฏิบัติการ ได=ประมวล กลั่นกรองและ
พัฒนาองคความรู=
5.1 กลุมพันธกิจด=านการผลิตบัณฑิต ได=ประมวล
กลั่นกรองและพัฒนาองคความรู=เรือ่ ง ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนที่เน=นผู=เรียนเปBนศูนยกลางเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู=ในศตวรรษที2่ 1 (5.1-5-9)
5.2 ชุมชนนักปฏิบัติการกลุม พันธกิจวิจัยได=
ประมวล กลั่นกรองและพัฒนาองคความรู= การเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ (5.1-5-10)

จัดการความรู=ของสถาบันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร

5.3 ชุมชนนักปฏิบัติการกลุม พันธกิจพัฒนาสถาบัน
และบุคลากรได=ประมวล กลั่นกรองและพัฒนาองคความรู=
การประชาสัมพันธภายในองคกร (5.1-5-11)
6. วิทยาลัยฯมีการแบงป<นแลกเปลี่ยนความรู=
ทักษะของผู=มีประสบการณตรง โดยงานจัดการความรูฯ=
ได=จัดเวที ให=ชุมชนนักปฏิบัติได=แลกเปลี่ยนองคความรู= ใน
เวที Show and Share ซึ่งมี อาจารยและบุคลากรที่
สนใจเข=ารวมแลกเปลี่ยนองคความรู= (5.1-5-12)
และจัดให=มีชองทางในการเข=าถึงความรู=โดยประชาสัมพันธ
องคความรู=ในเว็บไซดวิทยาลัย Blog KM BCNKK (5.1-513)
7. อาจารยและบุคลากรในวิทยาลัยได=นําองคความรู=ไป
ใช=ในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวข=อง
ผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญของการนําองคความรู=
7.1 ด=านการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยได=พัฒนาตาม
ระบบและกลไกทําให=วิทยาลัยฯมีผลงานวิจัยและ การ
เผยแพรผลงานวิจยั เพิ่มขึ้น(5.1-5-14)
7.2 องคความรู=ด=านการผลิตนําไปใช=เพื่อให=ในการ
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

5.1-5-3 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกนที่ เรื่อง
แตงตั้งสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติการ
5.1-5-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่
3/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559
5.1-5-5 แผนการจัดการความรูป= 7
ประจําป7งบประมาณ 2559
5.1-5-6 เอกสารคัดสําเนาการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู=เพื่อแสงหา
ความรู=ของ กลุมพันธกิจด=านการ
ผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่
2
5.1-5-7 เอกสารคัดสําเนาการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู= เพื่อแสงหา
ความรู=ของ กลุม พันธกิจวิจัย
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
5.1-5-8 เอกสารคัดสําเนาการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู= เพื่อแสงหา
ความรู=ของ กลุม พันธกิจพัฒนา
สถาบันและบุคลากร ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2
5.1-5-9 รายงานสรุป องคความรู=
ระบบและกลไกการพัฒนาและ
การจัดการความรู=ในประเด็น เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนที่เน=น
ผู=เรียนเปBนศูนยกลางเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู=ในศตวรรษที2่ 1
5.1-5-10 รายงานสรุป Flow
Chart การพัฒนาระบบสนับสนุน
แบบการผลิตบทความวิจัยเพื่อ
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จัดการเรียนการสอนป7การศึกษา 2559 (5.1-5-15)
7.3 การประชาสัมพันธองคกรผลการดําเนินงานที่
สําคัญเกิดระบบการประชาสัมพันธภายในองคกรอยางเปBน
รูปธรรมชัดเจน (5.1-5-16)
8. งานจัดการความรู=ได=ติดตามการดําเนินงานการ
จัดการความรู=โดยการสอบถามและใช=แบบกรอกรายงาน
การดําเนินงานทุก 6 เดือน (5.1-5-17) และรายงานการ
ติดตามในที่ประชุมประจําเดือน(5.1-5-18)

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ
5.1-5-11 รายงานสรุป องค
ความรู= การประชาสัมพันธภายใน
องคกร
5.1-5-12 เอกสารจัดกิจกรรม
Show and Share
5.1-5-13 Web blog การจัดการ
ความรู= ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน
5.1-5-14 เอกสารคัดสําเนาการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู= กลุมพันธกิจ
ด=านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 3
5.1-5-15 เอกสารคัดสําเนาการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู= กลุมพันธกิจ
ด=านการวิจัย ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
5.1-5-16 เอกสารคัดสําเนา การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู= กลุมพันธกิจ
ด=านพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ครั้งที่ 3
5.1-5-17 รายงานการติดตามผล
การดําเนินงานจัดการความรู=ป7
การศึกษา 2559

6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

5.1-5-18 เอกสารอัดสําเนา
รายงานการประชุมประจําเดือน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 29
กรกฎาคม 2559
วิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล 5.1-6-1 แผนยุทธศาสตร การ
รั บ ผิ ด ชอบในการวิ เ คราะหภาระงานตามพั น ธกิ จ ของ บริหารและพัฒนาบุคลากรป7
วิทยาลัย วางแผนจัดสรรกําลังคนให=เหมาะสมกับภาระ 2559 – 2563
งานทั้งสายอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน(5.1-6-1)
มีร ะบบและกลไกการบริห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร 5.1-6-2 ระบบกลไกการบริหาร
บุ ค คล ซึ่ ง ได= กํ า หนดการแผนการบริ ห ารและพั ฒ นา และพัฒนาบุคลากร ในคูมือการ
บุคลากรทั้งในและนอกหนวยงาน (5.1-6-2) โดยมีงาน บริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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พั ฒ นาบุ ค ลากรเปB น ผู= รั บ ผิ ด ชอบ ได= นํ า ผลการประเมิ น
สมรรถนะบุ ค ลากร (Competency) และการสํ ารวจ
Training needs ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
และแผนพัฒนาอาจารยตามความต=องการของวิทยาลัย
มาจัดทําแผนพัฒนาอาจารยด=านการลาศึกษาตอ ในระดับ
ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ทั้ ง ในและตางประเทศ
จัดทําแผนพัฒนาอาจารยในการอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทาง และแผนพัฒนาอาจารยให=มีความก=าวหน=าในงาน
อาชีพและตําแหนง (Career Road Map) ผู=บริหาร ให=
ได= รั บ การอบรมหลั ก สู ต รผู= บ ริ ห ารการสาธารณสุ ข
ระดั บ กลาง และระดั บ ต= น หรื อ พั ฒ นาศั ก ยภาพรอง
ผู= อํ า นวยการ และสนั บ สนุ น ให= ป ฏิ บั ติ ง านในตํ า แหนง
บริ ห ารของวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง การพั ฒ นาตนเองในด= า น
ความรู= ท างวิ ช าการ ไว= ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป7
งบประมาณ 2559 เพื่ อ สงเสริ ม สนั บ สนุ น ให= อ าจารย
ได=รับการพัฒนาตนเองอยางน=อยคนละ 15 ชั่วโมงตอป7
และบุคลากรสายสนับสนุนอยางน=อย คนละ 10 ชั่วโมงตอ
ป7 (5.1-6-3) มีการติดตามการนําความรู=จากการพัฒนา
ตนเองไปใช=ในการปฏิบัติงาน (5.1-6-4)
มีระบบการติดตามการนําความรู=และทักษะ ที่
ได=รับจากการพัฒนาไปใช=ในการปฏิบัติงาน หน=า 21 ใน
คูมือการบริหารทรัพยากรบุคคล (5.1-6-5) ดําเนินการ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรและรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยทุก 6 เดือน ( 5.1-6-6)
7. การกํากับติดตามสงเสริม ในป7การศึกษา 2557 วิทยาลัยได=ประเมินระบบกลไกการ
สนับสนุนให=ทุกหนวยงานใน กํากับการประกันคุณภาพการศึกษา พบวามีความยาวใน
การปฏิบัติ (5.1-7-1) ทําให=ผู=ปฏิบัติไมเข=าใจการ
วิทยาลัยมีการดําเนินงาน
ด=านการประกันคุณภาพ
ดําเนินงาน จึงปรับระบบและกลไกใหม ทั้งระบบให=มี
ภายในตามระบบและกลไก ความสั้น กระชับ ปฏิบัติงานได=จริง (5.1-7-2 ) พร=อมทั้ง
ที่วิทยาลัยกําหนด
กําหนดเปiาหมายการดําเนินงานคือ มีผลประเมินคุณภาพ
ประกอบด=วย การควบคุม การศึกษาภายใน ระดับ 4.01 ขึ้นไป ซึ่งในป7การศึกษา
คุณภาพ การตรวจสอบ
2558 ได=ดําเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้
ผู=อํานวยการฯ แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกพร=อมกําหนดบทบาท
หน=าที่(5.1-7-3)
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มีประชุมกําหนด
แนวทางการควบคุมคุณภาพโดยการกําหนดองคประกอบ
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
กําหนดผูร= ับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
(5.1-7-4) และประกาศใช=คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-7-5)
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
5.1-6-3 โครงการพัฒนาบุคลากร
ให=มีสมรรถนะสูง ในแผนปฏิบตั ิ
การประจําป7 2559
5.1-6-4 ระบบการติดตามการนํา
ความรู=และทักษะ ที่ได=รับจากการ
อบรมพัฒนาไปใช=ในการ
ปฏิบัติงาน ในคูมือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หน=า 21
5.1-6-5 รายงานสรุปผลการ
ติดตามการนําความรู=และทักษะ ที่
ได=รับจากการอบรมพัฒนาไปใช=ใน
การปฏิบัติงาน ป72558
5.1-6-6 รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่
7/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม
2559

5.7-7-1 สรุปการทบทวนคูมือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ป7
2557
5.1-7-2 คูมือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง
ป7การศึกษา 2558
5.1-7-3 คําสั่ง เรื่องแตงตั้งคณะ
กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน ที่ 8/2559
ลงวันที่ 10 ก.พ.2559
5.1-7-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเมื่อวันที่ 12 เมษายน
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มีการดําเนินการกํากับติดตามตรวจสอบคุณภาพให=
ผู=รับผิดชอบดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่กําหนด (5.1-7-6) และรายงานผลการกํากับติดตาม
ตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 3 ครั้ง (5.1-7-7)
วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ป7
การศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากเครือขายวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (5.1-7-8) ในวันที่ 3-5
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 งานประกันคุณภาพการศึกษานํา
ผลการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน ในป7การศึกษา 2557 (5.1-7-9) เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา ผลการดําเนินงาน
และ ให=ข=อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (5.1-7-10)
วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบัน และข=อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
(5.1-7-11) จากการดําเนินงานตามระบบและกลไกผลการ
ดําเนินงานพบวา มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
อยูในระดับ 4.19 (5.1-7-12) มีการทบทวนระบบ กลไก ป7
การศึกษา 2558 พบวาสามารถดําเนินงานได=ตามระบบ
กลไก จึงไมมีการปรับปรุงในป7การศึกษา 2559 (5.1-7-13
, 5.1-7-14)

2559
5.1-7-5 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีขอนแกนประจําป7
การศึกษา 2558 (ฉบับเดือน
เมษายน 2559)
5.1-7-6 ผังการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ป7 2558
5.1-7-7 เอกสารคัดสําเนา
รายงานประชุมคณะกรรมการ
กรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่
7/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม
2559 ครั้งที่ 10/2559 ลงวันที่
11 สิงหาคม 2559 ครั้งที่
11/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2559
5.1-7-8 คําสั่งสถาบันพระบรม
ราชชนก ที่ 172/2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในเครือขายวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงวันที่
15 กันยายน 2558
5.1-7-9 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ป7
การศึกษา 2557
5.1-7-10 รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2559 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2559
5.1-7-11 แผนพัฒนาคุณภาพ
ระดับสถาบัน
5.1-7-12 รายงานผลการประเมิน

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)
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คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ประจําป7การศึกษา 2558
5.1-7-13 สรุปการทบทวนคูมือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ป7
2558
5.1-7-14 คูมือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง
2559

สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
5

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการประเมิน
5

ตัวบงชี้ที่ 5.3
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข=อ
2 ข=อ
3-4 ข=อ

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 5 ข=อ มีการดําเนินการ
6 ข=อ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มี ไม เกณฑ!การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
มี
1. มีระบบและกลไกใน วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกป7การศึกษา 2557 (5. 3การกํากับติดตามการ
1-1) ได= ว า มี ค วามซ้ํ า ซ= อ นจึ ง มี ก ารปรั บ ระบบกลไกการ
ดําเนินการประกัน
กํ า กั บ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ป7 ก ารศึ ก ษา 2558
คุณภาพหลักสูตรและ
พร= อ มทั้ ง มี ก ารแตงตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
คณะให=เปBนไปตาม
การศึกษาเพื่อให=เกิดประสิทธิภาพในการกํากับการประกัน
องคประกอบการ
คุณภาพหลักสูตร โดยกําหนดเปiาหมายไว=วามีการกํากับ
ประกันคุณภาพ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรและคณะ
ตามที่กําหนด (5.3-1-2) โดยมีการดําเนินงานดังนี้
1.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-1-3)
ควบคุ มคุ ณภาพ โดยประชุม กํา หนดแนวทางการควบคุ ม
คุณภาพโดยกําหนดองคประกอบตัวบงชี้คุณภาพ และเกณฑ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร โ ด ย กํ า ห น ด เ ปB น 6
องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ (5. 3-1-4,5.3-1-5) นอกจากนี้มี
การประชุม ชี้แ จงทํ าความเข=า ใจเกี่ ย วกั บระบบการกํา กั บ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ แนวทางในการดําเนินงานตาม
คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (เมษายน 2559) ป7
2558 และแจกคูมือประกันฯให=อาจารยทุกคน(5.3-1-6)
รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ประจําปการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน)

รายการหลักฐาน
5.3-1-1 สรุปการทบทวนคูมือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ
ป7 2557
5.3-1-2 คูมือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง
ป7การศึกษา 2558
5.3-1-3 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ 8/2559 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ 2559
5.3-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน วันที่ 12
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1.2 อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรวมกันวางแผนกํากับติดตาม จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่
1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ 1 เพื่ อ ติ ด ตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของภาคการศึ ก ษาที่ 1 ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาค
การศึ ก ษาที่ 2 เพื่ อ ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพของภาค
การศึกษาที่ 2 ครั้งที่ 3เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 3 เพื่อ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของภาคการศึกษา
ที่ 3 ตามผังกํากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร(5.31-7)
1.3 การพัฒนาคุณภาพ อาจารยประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันประชุมจัดทําแผนการ
พัฒนาตามข=อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ดําเนินการตามแผนและสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงานวามี
คุ ณ ภาพดี ขึ้ น หรื อ ไมอยางไร เพื่ อ วางแผนการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาในป7การศึกษา 2559
เมื่ อ สิ้ น สุ ด กระบวนการกํ า กั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา งานประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทบทวนระบบ
กลไกป7การศึกษา 2558 ไมพบป<ญหาจึงมีการปรับในสวน
ของขั้นการดําเนินงานให=มีความชัดเจน (5.3-1-8 5.3-1-9)
จากการดําเนินงานตามระบบและกลไก พบวามีการกํากับ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามที่กําหนดครบถ=วนทั้ง 3 ครั้ง

กุมภาพันธ 2559
5.3-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน วันที่ 12
เมษายน 2559
5.3-1-6 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา(ฉบับ
เมษายน 2559) ป7 2558
5.3-1-7 ผังกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
5.3-1-8 สรุปการทบทวนคูมือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ
ป7 2558

5.3-1-9 คูมือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง
2559
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากํากับติดตาม
5.3-2-1 เอกสารรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพให=ผู=รบั ผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพ ดําเนิน ดําเนินการกํากับติดตาม
การศึกษาระดับหลักสูตร ตามที่กําหนดและทุกภาค
การดําเนินงานการประกัน
การศึกษา (5.3-2-1) และสงผลดําเนินงานการกํากับ
คุณภาพหลักสูตร
ติดตามตออาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร
5.3-2-2 รายงานการประชุม
หลักสูตร (5.3-2-2) และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อให=พิจารณา 3 ครั้ง (5.3-2-3)
ครั้งที่ 5/2559 ลงวันที่ 18
มีนาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 10/2559 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2559
5.3-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2559 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2559 ครั้งที่ 10 /2559
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ครั้ง
ที่11/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
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3. มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ ให=
เกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

4. นําผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตร
เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา

วิทยาลัยมีการจัดสรรอาจารยประจําหลักสูตร 8 คน
อาจารยผู=สอน 36 คน บรรณารักษ 1 คนพนักงานห=องสมุด
1 คน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน เจ=าพนักงาน
คอมพิวเตอร 1 คน เจ=าพนักงานโสตทัศนูปกรณ 1 คน
พนักงานประจําห=องปฏิบัติการ 1 คน เจ=าหน=าที่ประจําจํา
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 คน อาจารยที่
ปรึกษาดูแลนักศึกษาสัดสวน 1 ตอ 10 พร=อมจัดสรร
งบประมาณพัฒนาอาจารยและบุคลากร 1,600,000 บาท
งบประมาณจัดซื้อเอกสารตําราทางวิชาการ วารสาร
ทางการพยาบาล ฐานข=อมูลการสืบค=น 1,806,000 บาท
ห=องปฏิบัติการพยาบาล 300,000 บาท งบประมาณในการ
พัฒนาห=องเธียรเตอรเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนจํานวน
2,457,500 บาท งบประมาณปรับปรุงอินเตอรเนต เครื่อง
คอมพิวเตอร ระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณห=องประชุมศูนยการ
เรียนรูจ= ํานวน 900,000 บาท งบประมาณซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย 260,000 บาท งบประมาณซื้อจอรับภาพ
175,000บาท งบประมาณซื้อชุดเครื่องเสียงและจอฉาย
ภาพ 500,000 บาท งบประมาณในการจัดซื้อโสตทัศนุ
ปกรณเพื่อพัฒนาห=องเรียนให=เอื้อตอการเรียนรู=ซื้อลําโพง
จํานวน 20,000 บาท ซื้อProjector ห=องเรียนจํานวน
75,000 บาท งบซอมแซมบํารุงรักษาฝVายโสตฯจํานวน
50,000 บาทรวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการให=บริการ ของ
เจ=าหน=าที่ห=องสมุดนอกเวลาจํานวน 60,000 บาท (5.3-3-1)
มีการจัดบริการรถรับสงนักศึกษาในการฝ€กปฏิบัติงาน และ
การเรียนการสอนนอกวิทยาลัยฯ
ในป7การศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทํา
รายงานผลการบริหารหลักสูตร ป7การศึกษา 2557 (มคอ.7)
และมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป7
การศึกษา 2557 (5.3-4-1) โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน (5.3-4-2) ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ระดับคะแนน 3.34 คะแนน งานประกันคุณภาพการศึกษา
นําผลการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ในป7การศึกษา 2557 (5.3-4-3) เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา ผลการดําเนินงาน
และ ให=ข=อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหลักสูตร (5.3-4-4) ในป7การศึกษา 2558 จัดทํารายงาน
ผลการบริหารหลักสูตร ป7การศึกษา 2558 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร จัดทํารายงานผลการบริหารหลักสูตร ป7
การศึกษา 2558 (มคอ.7) (5.3-4-5) และมีการประเมิน
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5.3-3-1 เอกสารคัดสําเนา
งบประมาณที่จัดสรรใน
แผนปฏิบัติการประจําป7 2559

5.3-4-1 มคอ.7 ป7การศึกษา
2557
5.3-4-2 คําสั่งสถาบันพระบรม
ราชชนก ที่ 172/2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในเครือขาย
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลงวันที่
15 กันยายน 2558
5.3-4-3 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ป7การศึกษา 2557
5.3-4-4 รายงานประชุม
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คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป7การศึกษา 2558 (5.34-6) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ในวันที่ 15-17
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ระดับคะแนน 4.20 คะแนน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในป7การศึกษา
2558 (5.3-4-7) เสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา ผลการดําเนินงานและ ให=ข=อเสนอแนะในการ
พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร (5.3-4-8)

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2559 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2559
5.3-4-5 มคอ.7 ป7การศึกษา
2558
5.3-4-6 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป7
การศึกษา 2558
5.3-4-7 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ป7การศึกษา 2558
5.3-4-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่พิเศษ 3/2559 ลงวันที่ 15
กันยายน 2559

5. นําผลการประเมิน
และข=อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง
หลักสูตรและการ
ดําเนินงานของวิทยาลัย
ให=มีคุณภาพดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

6. มีผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตร
ผานองคประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน
สรุปผลการประเมินตนเอง
เป5าหมาย
5

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีการพิจารณาผลการประเมิน
และข=อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ป7กาดร
ศึกษา 2557 และได=ให=ข=อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ป7การศึกษา 2557 มาจัดทําแผน และ
ข=อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาพัฒนา
ปรับปรุง โดยเห็นชอบตามข=อเสนอตามแผนการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร ป7การศึกษา 2558 (5.3-5-1 , 5.3-5-2)
สงผลให=ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ใน
ป7การศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ได=ในระดับ 4.20 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม
ป7การศึกษา 2557 (3.34 คะแนน) (5.3-5-3)
วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ป7การศึกษา 2558 ระหวางวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2559
ผานเกณฑตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานทุกข=อ
ผลการดําเนินงาน
5

ผลการประเมิน
5
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5.3-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2559 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2559
5.3-5-2 แผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรใน มคอ.7 ป7การศึกษา
2558
5.3-5-3 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรป7การศึกษา
2558
5.3-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ป7การศึกษา
2558

การบรรลุเป5าหมาย
บรรลุ

58

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบ
คุณภาพ

ตัว
บ"งชี้

I

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต.องปรับปรุง
เร"งด"วน

P

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต.องปรับปรุง
คะแนน
เฉลี่ย 2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช.

O

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
1

5

2

3

3

1

4

1

5

2

1.2
1.3

1.39
3.81

2.2

5.00
-

รวม
ผลการ
ประเมิน

12

1.4

5.00

1.5

5.00

5.00

1.1

4.20

3.88

การดําเนินงานระดับดี

2.3

5

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

2.6
2.1

5.00

3.1

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.1

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.53

การดําเนินงานระดับดีมาก

5.1

5.00

5.3

5.00

5.00
3

7

2

2.13

5.00

4.60
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