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1.  ประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  เดิมชื่อ โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น เปิด
ด าเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2505  ท าหน้าที่ผลิตผดุงครรภ์  รับผู้เข้าศึกษาที่มีพ้ืน
ความรู้มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)  มีระยะเวลาศึกษา  1 ½ ปี เมื่อส าเร็จออกไปปฏิบัติงานในสถานีอนามัย   
เน้นการบริบาลมารดาและทารก  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศ 
จึงปรับหลักสูตรเป็นผดุงครรภ์อนามัย  โดยรับผู้ส าเร็จการ ศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.4 ปัจจุบัน ) เข้า
ศึกษา แต่ปรัชญาการผลิตยังเน้นการปฏิบัติงานในชุมชนและการบริบาลมารดาและทารก 
 ระหว่างปี พ .ศ. 2526 ถึง 2539 วิทยาลัย ได้พัฒนาหลักสูตร 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย ) (พ.ศ. 2526-2530) เน้นผู้ส าเร็จการศึกษาให้มี 
ความสามารถเพ่ิมข้ึน คือ การพยาบาลและการรักษาพยาบาล  ครั้งที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับต้น (พ.ศ. 2530 -2537) และครั้งที่ 3 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์ ระดับต้น (พ.ศ. 2537-2540) โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีระยะเวลาศึกษา 2 
ปี การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ตอบสนองและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของสังคมตามนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศในขณะนั้น 
 ในปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัย ได้ผลิตพยาบาลวิชาชีพโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2537 ซึ่งผ่านการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย ทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาลใน
แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 -2544) เน้นการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมข้ึน และลดการ
ผลิตพยาบาลเทคนิคลง เนื่องจากนโยบายการแก้ไขควา มขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและความต้องการ
บริการสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป 
 เนื่องจากในปีการศึกษา 2546 สถาบันพระบรมราชชนกได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเน้นการบูรณาการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพการพยาบาล โดยวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนี้ ปีการศึกษา 2546  และใช้หลักสูตรดังกล่าวมาจนถึง ปีการศึกษา  2551   ต่อมาในปี
การศึกษา 2552  สถาบันพระบรมราชชนก ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ .ศ. 2552  ที่
ยังคงเป็นหลัก สูตรบูรณาการและเน้นการพัฒนากระบวนการคิดแก่ผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน   ซึ่งวิทยาลัย
ด าเนินการใช้หลักสูตรนี้มาจนถึงปัจจุบัน 
 ในปี พ .ศ. 2543 วิทยาลัย ได้ผลิ ตพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง  2 ปี)  ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2542 เพ่ิมข้ึนอีก 1 หลักสูตร โดยรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (พยาบาลเทคนิค) เข้าศึกษาต่ออีก 2 
ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลเทคนิคให้ตอบสนองความต้องการของสังคมท่ีต้องการการบริการสุขภาพ 
ให้มีความรู้ความสามารถระดับ 
วิชาชีพ 
 ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข ผลผลิตของการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย ตั้งแต่เปิดด าเนินการจนถึงปัจจุบัน  ดังแสดงในตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1   แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 

พ.ศ. ชื่อหลักสูตร วุฒิการศึกษาของผู้เข้าเรียน ระยะเวลา
ศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2505-2509 ผดุงครรภ์ (4 รุ่น) มัธยมศึกษาปีที่ 3 
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน

ปัจจุบัน) 

1 ½ ปี 166  คน 

2508-2527 ผดุงครรภ์อนามัย (36 รุ่น) มัธยมศึกษาปีที่ 6 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน

ปัจจุบัน) 

1 ½ ปี 2,034  คน 

2526-2531 การสาธารณสุขชุมชน (ผดุง
ครรภ์อนามัย) (7 รุ่น) 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2  ปี 423  คน 

2530-2538 หลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลการผดุงครรภ์         
(ระดับต้น ) (12 รุ่น) 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2  ปี 764  คน 

2537-2544 หลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ ระดับต้น 
(3รุ่น) 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2  ปี 364  คน 

2540-2544 หลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ ( ฉบับ
ปรับปรุง) 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 4  ปี 50  คน 

2541-2548 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ) พ.ศ. 
2537 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 4  ปี 266  คน 

2548-2554 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2545 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 4  ปี 430  คน 

2543-2550 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ. 2542 

พยาบาลศาสตร์ ระดับต้น 2  ปี 434  คน 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

4,931  คน 
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2.  สัญลักษณ์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัย  คือ  “สว” มีตัวอักษร ส. เป็นสีแดง ตัวอักษร ว. เป็นสีขาว  มาจากค าว่า 
สังวาล  ซึ่งได้รับพระราชทานพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ดอกไม้   ประจ าวิทยาลัย คือ  ดอกคูณ  ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น  หมายถึง  
ความสงบสุขอย่างยั่งยืน 
 สี   ประจ าวิทยาลัย  คือ  สีเหลืองดอกคูณ  ซึ่งหมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 
 ธง  ประจ าวิทยาลัย  ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูณ มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็น
รูปพระนามย่อ “สว” 
 
3.  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และนโยบาย 

 
3.1  ปรัชญาของวิทยาลัย 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวง
สาธารณสุข มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  มี 
การศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี   รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ  เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่น ามาใช้  
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน  สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

3.2  วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น เป็น สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าเพื่อ

ชุมชน 
 
3.3  พันธกิจ 

  1.  ผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือชุมชน 
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิชาชีพ  และชุมชน 
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 3.  พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะและความสามารถตามความต้องการของ
ชุมชน 

 4. บริการวิชาการแก่สังคมโดย บูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน                             

 5.  ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  บุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  
 3.4  วัตถุประสงค์ 
  1.  ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 
  2.  ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  เพื่อแสวงหาความรู้  รูปแบบ  วิธีการ  และองค์ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านกา รศึกษาพยาบาล  ปฏิบัติการพยาบาล  และการบริหาร
การพยาบาล 
  3.   พัฒนาบุคลากรทั้งก่อนประจ าการและภายหลังประจ าการเพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพ
ความสามารถให้รู้เท่าทัน  สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมด้านวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นที่ ปรึกษาและบริการ
วิชาการแก่สังคม 
  5.   กระตุ้น  สนับสนุน  สร้างคุณค่า  และเป็นแบบอย่างในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
  6.  เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามครรลองของสังคมไทยเพ่ือเทิดทูน
ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ในระบอบประชาธิปไตย 
 

3.5  นโยบายวิทยาลัย 
 1.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการของสังคม 
 3.  พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ค้นคว้าวิจัย /ผลิตผลงานวิชากา ร และน าผลมาพัฒนา

งาน 
5.  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับ

การปฏิรูปสุขภาพ 
 6.  เผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก 
 7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 8.  น าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 

 
4.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย 
  1.  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  2.  มีความสุขุมรอบคอบ  ซื่อสัตย์  ตัดสินใจดี 
  3.  มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  ต่อสังคม  และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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  4.  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  5.  เป็นผู้มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  6.  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามครรลองของสังคมไทย 
  7.  ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  8.  มีความสามารถใช้ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม  ได้แก่  การใช้ภาษาไทยดี
และใช้ภาษาสากลได้  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  9.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
5.  จรรยาบรรณครูของวิทยาลัย 
 1.  ครูพึงปฏิบัติตนตามแนวทางพระราชด ารัสของสมเด็ จพระราชบิดาที่ว่า  “ขอให้ถือประโยชน์
ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
 2.  ครูต้องเป็นคนดีตามแนวทางพระราชด ารัสของสมเด็จย่าที่ว่า “ไม่พูดปด  ไม่สอพลอ ไม่อิจฉา  
ริษยา  ไม่คิดโกงและพยายามท าหน้าที่ของตนเองให้ดี ในขอบเขต ศีลธรรม” 
 3.  ครูพึงปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  โดยมุ่ง
ส่งเสริมความมั่นคงของชาติ  ศาสนา และสถาบันกษัตริย์ 
 4.  ครูพึงประพฤติ  ปฏิบัติตน  เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา  และวัฒนธรรม 
 5.  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนในทางสร้ างสรรค์  สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุข และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  รวมถึงการร่วมมือและเป็นเครือข่ายกับสมาชิกด้านสุขภาพอนามัยและบุคคลอ่ืนๆ 
ในสังคม เพ่ือส่งเสริมชุมชน และสนองตอบความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของสังคม 
 6.  ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสิ นจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และ
ไม่ใช่ให้ศิษย์กระท าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
 7.  ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 
 8.  ครูต้องรักแ ละเมตตาศิษย์  โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลืออบรม สั่งสอน สร้างเสริมความรู้  
ฝึกฝน  ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม  ส่งเสริมให้ก าลังใจ  ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 9.  ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย  วาจา  และจิตใจ 
 10.  ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ เจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และ
สังคมของศิษย์ 
 11.  ครูต้องปฏิบัติงานด้วยความมีสติ  ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
ปฏิบัติต่อประชาชน ด้วยความเ สมอภาคตามสิทธิมนุษย์ชน  โดย  ไม่ค านึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา  และ
สถานภาพของบุคคล 
 12.  ครูต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถาบันและองค์กรวิชาชีพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น    

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

1. กลุ่มงานนวัตกรรม   
2.กลุ่มงาน กิจกรรมนักศึกษาและท านุ

บ ารุงฯ                         
3. กลุ่มงานปกครอง วินัย  สวัสดิการ งาน

ศิษย์เก่าและองค์กรวิชาชีพ    
4.กลุ่มงานแนะแนว /ให้ค าปรึกษาและ

ทุนการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริหาร  ยุทธศาสตร์   
และพัฒนาคุณภาพ 

1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร  
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
3. กลุ่มงานธุรการ/งานสารบรรณ  
4. กลุ่มงานการเงิน/ บัญชี  
5. กลุ่มงานพัสดุ  
6.กลุ่มงานบริหารบุคคลและพัฒนา

บุคลากร            
7  กลุ่มงานอาคารสถานที/่ยานพาหนะ/

ซ่อมบ ารุง    
8. กลุ่มงานนโยบายและแผน  
9. กลุ่มงาน QA และ IC  
10. กลุ่มงาน  IT /Computer และ

ฐานข้อมูล                    
 
 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 1.กลุ่มงานวิจัยและผลงานวิชาการ                       
2. กลุ่มงานบริการวิชาการ  /งานวิเทศ

สัมพันธ์ /งานประชาสัมพันธ์  
3.กลุ่มงานศูนย์ศึกษา/งานจัดการความรู้                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

1. ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  ผู้ใหญ่  
ผู้สูงอายุ            

2. ภาควิชาการพยาบาลจิตเ วช/กฎหมาย/
บริหาร   

3. ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก /             
ผดุงครรภ์  

4.ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษา          
5.กลุ่มงานทะเบียน วัดและประเมินผล                   

6. กลุ่มงานห้องสมุด   
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ประจ าปีการศึกษา 2553 

องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผน
ด าเนินงาน 

1.1  มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
แผนและการประเมินแผนหรือไม ่

 - - มีการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยทุกปี 
-  มีการจัดท าแผน ปฏิบัติงานประจ าปี โดยน าปรัชญา 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ทั้งขององค์กรและหน่วยงานต้น
สังกัด ผลการประเมินการด าเนินงานตามแผน ผล
ประเมินคุณภาพการศึกษา มาเป็ นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผน ปฏิบัติงาน ปี 2553 เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ  และทุกฝ่าย ภาค งาน ในการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนดให้มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย และในที่ประชุมคณาจารย์และบุคลากร
ประจ าเดือน  
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
-   แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 255 3 และ 

2554 
-   บันทึกผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและ

บันทึกผลการประชุมประจ าเดือน 
-   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2553 และ 2554 
 
 

2.  การเรียนการสอน 2.1  หลักสูตร 
   (1)  มีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่ 

 - มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุก 5 ปี 
โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  
และวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการรับฟังการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ใหม่  มีการเตรียมการน าหลักสูตรมาใช้ โดย
จัดประชุมปฎิบัติการเตรียมความพร้อมในการน า
หลักสูตรมาใช้   ให้แก่คณาจารย์ของวิทยาลัย  
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
-สรุปผลโครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
การใช้หลักสูตร 
-เอกสารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ) 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
2.  การเรียนการสอน 
(ต่อ) 

   (2)  มีการประเมินหลักสูตรหรือไม่   มีการประเมิน หลักสูตรรายวิชาทุกภาคการศึกษา  และ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนครบทั้งหลักสูตร โดย
นักศึกษา อาจารย์ประจ า อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้ใช้บัณฑิต 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงาน ผลการประเมิน รายวิชาในแต่ละภา ค

การศึกษา ของแต่ละชั้นปี  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

   (3)  มีการบริหารหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบหรือไม่ 

 - มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และก าหนด
ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร  ตลอดจน ด าเนินการตาม
ระบบและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- แผนการศึกษาปีการศึกษา 2553 
- ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบปีการศึกษา 

2553 
- ขั้นตอนการบริหารหลักสูตรในคู่มือการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- คู่มืออาจารย์ / คู่มือนักศึกษา 
- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  อาจารย์ 
   (1)  มีระบบการสรรหาพัฒนาและ
ธ ารงไว้ซึ่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือไม่    

 
 

 
- 

 
การสรรหา 
มีการด าเนินการสรรหาอาจารย์ตามระเบียบการสรรหา
อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ มีการสรรหาอาจารย์
ตามเง่ือนไขของโครงการผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชน จังหวัดขอนแก่น  จ านวน 10 คน 
 
การพัฒนาและการธ ารงไว้ 
   มีการก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย 10 วันต่อปี มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรแต่
ละระดับตามหน้าท่ีค วามรับผิดชอบ การก าหนดภาระ
งานที่เป็นไปตามเกณฑ์รับรองสถาบันการศึกษาโดยสภา
การพยาบาล  ตลอดจนมีการน าผล การประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงาน มาเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ 



 11 

องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
2.  การเรียนการสอน 
(ต่อ) 

 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- แนวทางและระเบียบการสรรหาอาจารย์ 
- สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2553 
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 
- เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

   (2)  มีการก าหนดภารกิจอาจารย์ไว้
ชัดเจนหรือไม่ 

 -   มีการก าหนดภารกิจของอาจารย์ และก าหนด หน้าท่ี
ความรับผิดชอบของอาจารย์ ที่สอดคล้องกับ พันธกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา  ใน 4 ด้าน คือ  ด้านการ
ผลิต  ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ  และด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- เอกสารแสดงถึง หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

อาจารย์และบุคลากร 
 

 
 
 
 
 

   (3)  มีการประเมินอาจารย์ตาม
ภารกิจอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 

 -    มีการประเมินอาจารย์โดยใช้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม ภารกิจ  ซึ่งผู้ประเมิน
ประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน 
ผู้ร่วมงาน และนักศึกษา 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารย์ 
- ผลการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

ปฏิบัติงานของอาจารย์  รอบ 1 (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2553) และ รอบ 2  (1 ตุลาคม 2553 – 31 
มีนาคม 2554) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  กระบวนการเรียนการสอน 
   (1)  มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบหรือไม่ ซึ่ง
ประกอบด้ว ย แผนการสอน การ
เตรียมการสอน การท ารายละเอียดชุด
วิชา การใช้นวัตกรรมในการสอน การ
ประเมินการเรียน 

 -    มีการก าหนด ภาระงาน สอน ตามระดับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  มีการ จัดท า มคอ .3 และ มคอ .4  ในทุก
รายวิชา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมท้ังก าหนดให้ทุกรายวิชา
ที่สอนโดยอาจารย์ประจ ามีการจัดท าแผนการสอน ให้
ครบทุกรายบท 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
2. การเรียนการสอน 
(ต่อ) 

เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- แฟ้ม มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาต่างๆ 
- แผนการสอน และแผนนิเทศจ านวน 57 รายวิชา 
- รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  ในการ

วิพากษ์ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
 

    (2)  มีระบบการประเมินการสอน
หรือไม่ 

 -    มีการประเมิน ประสิทธิภาพ การสอนของอาจารย์ทุก
คนโดยนักศึกษาตามแบบประเมินของวิทยาลัย   และ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยหัวหน้าภาควิชา 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
-  ผลการประเมิน ประสิทธิภาพ การสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 

โดยหัวหน้าภาควิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4  นักศึกษา 
   (1)  มีระบบการคัดเลือกนักศึกษา
และติดตามผลการคัดเลือกนักศึกษา
หรือไม ่

 - มีการก าหนดระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา  สถาบันพระบรมราชชนก 
โดยผ่านโปรแกรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับ
วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ สอบ
สัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย  ภายหลังด าเนินการจะต้อง
แจ้งผลเข้าไปยังระบบเพื่อให้สถาบันพระบรมราชชนก 
ประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือก และประ กาศผลผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษาต่อไป 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- คู่มือการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
- ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษา 
- รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการคัดเลือก

บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 2553 

- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
 

 
 
 
 
 

   (2)  มีการประเมินติดตามคุณภาพ
ของบัณฑิตทั้งที่ศึกษาต่อและเข้าท างาน
หรือไม่ 

 -    มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  
2551 จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต  และการติดตามการได้งาน
ท าของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2552 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
2. การเรียนการสอน 
(ต่อ) 
 
 

เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
-  รายงานการวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 
- ฐานข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2552     
 

 2.5  การวัดและประเมินผล 
   (1)  มีระบบการวัดผลการเรียน
หรือไม่ 

 
 

 
- 

 
- งานทะเบียนวัดและประเมินผล เป็นผู้รับผิดชอบใน

การก าหนดแนวทางในการวัดผลการเรียนในแต่ละ
รายวิชาตลอดจนมีการวิพากษ์ข้อสอบ วิเคราะห์
ข้อสอบ และน าผลไปปรับปรุง รวมทั้งการพิจารณา
วิธีการวัดผลในแต่ละรายวิชาให้มีความเห มาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลตามสภาพจริง 

 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- คู่มือการด าเนินงานวัดและประเมินผล 
- แฟ้มรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4,  มคอ.5 ,มคอ.6) 
- รายงานการวิพากษ์ข้อสอบแต่ละรายวิชา 
- ผลการวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละรายวิชา 
- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   (2)  มีระบบการประเมินผลการเรียน
หรือไม่ 

 -  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ผล การจัดท าข้ันตอน
รายงานการประเมินผลการเรียน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน  และน าผลการเรียนไป
พัฒนา 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- แนวทางการประเมินผลการเรียนใ นคู่มืออาจารย์ใน

การจัดการศึกษา 
- รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
- แฟ้มรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)  
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

แต่ละรายวิชาของทุกช้ันปี 
- รายงานผลการประเมินการบริหารหลักสูตร 
 

 
 
 
 

2.6  ปัจจัยเกื้อหนุน 
   (1)  มีอาคารและห้องเรียนที่
เหมาะสมหรือไม่ 

     มีการก าหนดแผนการพัฒนาและด าเนินงานพัฒนา
อาคารและ ปรับปรุง ห้องเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อ
การเรียนการสอน 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
2. การเรียนการสอน 
(ต่อ) 
 
 

เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ฐานข้อมูลอาคารสถานท่ีและห้องเรียนของวิทยาลัยฯ 
- แผนปฏิบัติการและผลการพัฒนาอาคารและห้องเรยีน 

    (2)  มีห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า
หรือไม่ 

 -  มีการก าหนด ผู้รับผิดชอบห้องสมุดและมีระบบการ
ให้บริการสืบค้นท้ังในห้องสมุดและห้อง ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ตลอดจนจัดหาหนั งสือ ต ารา และวารสาร
ให้มีจ านวนเพียงพอและเป็นไป ตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาล 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ห้องสมุดและระบบการสืบค้น และยืมโดยใช้โปรแกรม 

ULibM และ  Internet 
- ฐานข้อมูลหนังสือ ต ารา และวารสารในห้องสมุด 

 
    (3)  มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ค้นคว้าหรือไม่ 
 - มีผู้รับผิดชอบดูแลและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

การสืบค้น มีการ ให้บริการของ ห้องคอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษาใช้ทั้งในและนอกเวลาราชการ  รวมทั้งจัดให้มี
จุดจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่ออ านวย ความ
สะดวกในการสืบค้นของนักศึกษา มีจ านวนคอมพิวเตอร์
เพื่อการค้นคว้า 140 เครื่อง คิดเป็นอัตราส่วนต่อ
นักศึกษาเท่ากับ 1 : 3.22 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ทะเบียนพัสดุแสดงจ านวนคอมพิวเตอร์ 
- ทะเบียน แสดงจ านวน เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

ของนักศึกษา 
 

    (4)  มีสื่อการเรียนการสอนหรือไม่  -    มีสื่อการเรียนการสอนที่ สนับสนุนและเอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษา ใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล พื้นฐาน  ชุมชน และสูติศาสตร์   
หุ่น สื่อ วีดีทัศน์   E-Learning 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ทะเบียนรายการอุปกรณ์ประจ า ห้องปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐาน  ชุมชนและสูติศาสตร์ 
- สมุดทะเบียนสื่อและวัสดุการเรียนการศึกษา 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
2. การเรียนการสอน 
(ต่อ) 
 

   (5)  มีวัสดุการศึกษาเพียงพอหรือไม ่  -  มีการส ารวจและจัดท าแผนกา รพัฒนาและจัดหาวัสดุ
ทางการศึกษาทุกภาคการศึกษา  ตลอดจน ประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ท่ี ครอบคลุมเรื่อง
วัสดุการศึกษาพร้อมน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- แผนการพัฒนาวัสดุการศึกษา 5 ปี 
- ผลการประเมิน ประสิทธิภาพ การจัดการเ รียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา 
 

3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  พัฒนาการของนักศึกษา 
   (1)  ส่งเสริม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ทางร่างกาย จิตใจ สังคมหรือไม่ 

 -  มีการประชุมสัมมนานักศึกษาร่วมกับอาจารย์  เพื่อร่วม
วาง แผน และด าเนินการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนสะท้อน   
อัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน คือ การมีจิตบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์   ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยจัดให้
มีการ เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จัดตั้ง
ชมรมที่สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม  มีนวัตกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบบองค์รวม เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เชื่อมโยง โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ภายใต้
ระบบครอบครัวเสมือน จากการประเมินผล การ
ด าเนินงานตามการรับรู้ของนักศึ กษา ต่อการได้รับการ
พัฒนาสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาได้รับการพัฒนาในทุก
ด้านและมีความสุขจากการได้เข้าร่วมในระบบ
ครอบครัวเสมือน 
 
 เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
1) กิจกรรมพัฒนาร่างกาย 
-   โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน ,                    

กิจกรรมกีฬาสถาบันการศึกษาด้ านสาธารณสุข  
จังหวัดขอนแก่น 

-    กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
2)  กิจกรรมพัฒนาจิตใจ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา

กิจกรรมการพัฒนาจิตนักศึกษาให้เป็นผู้ให้ เช่น 
กิจกรรมในระบบครอบครัว , การช่วยเหลือองค์กร
ต่างๆ การบริจาคโลหิต การให้พ่ีสอนน้องฯ , กิจกรรม
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
3.  กิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษา (ต่อ) 

การสวดมนต์ไหว้พระประจ าวัน   กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวันพ่อ
แห่งชาติ , กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
วันแม่แห่งชาติ 

 
3)   กิจกรรมพัฒนาสังคม 
- กิจกรรมการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นด้านวิชาการ 

และการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ เช่น การ
ให้บริการความรู้ด้านสุขภาพในวันเด็ก วันศรีนครินทร์ 
เทศกาลไหม เป็นต้น 

- กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เช่น 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการปัจฉิม
นิเทศและแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา 
โครงการมอบหมวกแ ละเครื่องหมาย แสดงช้ันปี และ
โครงการมอบตะเกียงไนติงเกล 
 
 
 

    (2)  มีกิจกรรมปลูกฝังนักศึกษาให้เป็น
ผู้มีระเบียบวินัย รักประชาธิปไตย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบหรือไม่ 

 - -    มีการก าหนดให้มีชมร มที่สนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษา ด้านการ อนุรั กษ์สิ่งแวดล้อ ม คุณธรรม 
จริยธรรม    โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อมจิตอาสา จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์  ได้แก่  Big Cleaning Day กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม Moral Area  กิจกรรม
สวนสวยด้วยมือเราและบ้านน่าอยู่ กิจกรรมลดภาวะ
โลกร้อน   กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา  ตลอดจนการสัมมนาคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา  

 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
- เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
- เอกสารและแฟ้มรูปถ่ายกิจกรรมด าเนินงานปี

การศึกษา 2553 
 
 
 



 17 

องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
3.  กิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
   (1)  มีการพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้กลไกนี้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาในด้านต่างๆ หรือไม่ 

 
 

 
- 

 
มีการก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าครอบครัว   อาจ ารย์ประจ าชั้น และมี
ผู้รับผิดชอบให้บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษา แก่
นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษา เป็น
รายบุคคล  รวมทั้ง มีการพัฒนา ศักยภาพ อาจารย์ที่
ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแนวจิตปัญญาศึกษา 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้น  
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าครอบครัว 
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
- สมุดบันทึกประจ าตัวนักศึกษา 
-    สรุปผลโครงการพัฒนา การให้ค า ปรึกษา แนวจิต
ปัญญาศึกษา 
 

 3.3  การให้บริการแนะน าเกี่ยวกับ
อาชีพ 
  (1) มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การให้ค าปรึกษาในด้านประกอบอาชีพ 
ตลอดถึงการให้บริการช่วยเหลือในการ
จัดหางานท าแก่นิสิตนักศึกษาหรือไม่ 

 
 
 

 
 
- 

 
 
มีผู้รับผิดชอบให้บริการแนะแนวและค าปรึกษา แก่
นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือพัฒนานักศึกษาและประสานกับ
หน่วยงานท่ี ประสงค์จะจ้าง งานให้นักศึกษาท่ีจะส าเร็จ
การศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับข้อมูลการท างาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์ปัจฉิมนิเทศ   จาก
การด าเนินงาน พบว่า นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ได้
งานท าทุกคน 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- เอกสารผลการติดตามด้านการได้งานท าของบัณฑิต 
- โครงการปัจฉิมนิเทศ 

 
4.  การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  นโยบาย แผนงาน และระบบ
สนับสนุนการวิจัย 
   (1)  มีนโยบาย แผนงาน และระบบ
การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
การเรียนการสอน และการน าไปใช้เพื่อ
การพัฒนาประเทศหรือไม่ 

 
 
 

 
 
- 

 
 
   ผู้รับผิดชอบงานวิจัยและผลงานวิชาการ ได้ ก าหนด
แผนงานและทิศทางการด าเนินงานวิจัยในปีการศึกษา 
2553 รวมถึงการก าหนดระบบและกลไกในการ ผลิต
และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาคุณภาพ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ของ สมศ. รอบ 3 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
 
4.  การวิจัย ( ต่อ ) 

 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- คู่มือการด าเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
- เอกสารการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
 4.2  ทรัพยากรเพ่ือการวิจัย 

   (1)  มีการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ
ต่อการส่งเสริมการวิจัยของสถาบัน
หรือไม่ 

 
 

 
- 

    
   มีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 
โดยการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยฯ 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- โครงร่างและหรือผลงานวิจัยท่ีได้รั บการอนุมัติทุน

สนับสนุนในปีการศึกษา 2553 
 

 
 
 
 

   (2)  มีการเสาะแสวงหาทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนหรือไม่ 

 - -  มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกให้คณาจารย์
รับทราบอย่างทั่วถึง  รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก  เพื่อด าเนินการขอทุ นสนับสนุน การ
วิจัย   ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลที่ปรึกษาวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ท าเนียบแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
- เอกสารตอบรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก 
- หนังสือเชิญเป็นท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 
- ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 

 
 4.3  ผลงานการวิจัย 

   (1)  มีการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยที่
สามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่สังคม หรือไม่ 

 
 

 
- 

 
  ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ  
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์  รวมทั้งมีการ ส่งเสริม    
การน าผลการวิจัยไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การจัดการ
เรียนการสอน  การบริการวิชาการ  เป็นต้น  
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
-  แผนการสอนที่มีการน าผลการวิจัยไปใช้ 
- ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
- แผนการส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่วารสารใน

ประเทศและต่างประเทศ 
- ฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ สกอ. รับรอง  ฐานข้อมูล 

TCI 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
4.  การวิจัย ( ต่อ )    (2)  มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยใน

วารสารวิชาการซึ่งเป็นท่ียอมรับท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศหรือไม่ 

 - มีการด าเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการ
ท าวิจัย  รวมทั้งการจัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ ตามเกณฑ์ สมศ . 
รอบ 3  โดยในปีการศึกษ า 2553   มีบทความวิจัย
เผยแพร่ในวารสารในประเทศท่ี สกอ. รับรอง จ านวน 2 
เรื่อง 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ สกอ. รับรอง 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการท าวิจัย 
- โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่

ผลงานวิจัย ตามเกณฑ์ สมศ. รอบ 3  
 

    (3)  มีระบบการถ่ายทอดความรู้ใหม่ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศหรือไม่ 

 - มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ไปสู่การ
พัฒนาสังคมโดยการบริการวิชาการ  โดยน าแนวคิดจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ขยายผลไปสู่ชุมชนโดย
การด าเนินโครงการพัฒนาศัก ยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ( อสม. ) สู่จิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์  ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ
สถาบันต่างๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ( อสม. ) สู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ วิถีการเรียนรู้จิต

บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สู่สังคมสุขภาวะ” 
- บทสรุปผู้บริหาร การศึกษาดูงานของสถาบันต่างๆ  

 
5.  การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  มีวัตถุประสงค์และแผนงาน 
   (1)  มีวัตถุประสงค์แผนงานและ
โครงการเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมหรือไม่ 

 
 

 
- 

 
   มีการก าหนด นโยบายในการ บริการวิชาการ ที่เป็น
พันธกิจของอาจารย์ทุกคน   และสอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญ  และ ก าหน ดให้ อาจารย์ทุกคนต้องมีการ
บริการวิชาการอย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง  รวมทั้งน าไป
เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์   
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
(ต่อ) 
 

เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- นโยบายของงานบริการวิชาการ 
- เอกสารหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์และ

บุคลากร 
- หลักเ กณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฎิบัติงานของอาจารย์ ในประเด็น
การบริการวิชาการ 
 

 5.2  การด าเนินงาน 
   (1)  มีการด าเนินงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของสถาบันหรือไม่ 

 
 

 
- 

 
   มีการด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยการจัดประชุม
วิชาการ การเป็นกรรมการองค์กรวิชาชีพ  การเป็นกอง
บรรณาธิการวารสาร   การเป็นกรรมการควบคุมและ
สอบวิทยานิพนธ์  รวมถึง การให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- โครงกา รบริการวิชาการแก่สังคม เช่น โครงการ

บริการวิชาการวันศรีนครินทร์  โครงการ พอสว. โครง
การบริการวิชาการแบบบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ  การบูรณาการกับการ วิจัย 
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการประชุม
วิชาการประจ าปี โครงการประชุมพัฒนา ศักยภาพ
อาจารย์พี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก
เป็นต้น 

 
    (2)  สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มีการประเมินผลการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ 

 -    มีการจัดท าแผนบริการวิชาการให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของวิทยาลัย มีการก าหนดตัวช้ี วัดการด าเนินงาน มี
การติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมประจ าเดือน 
และ มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม
โครงการ   ตลอดจนน าผล การประเมินมา ปรับปรุงการ
ด าเนินการในครั้งต่อไป 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- แผนบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา  2553  
- สรุปผลโครงการบริการวิชา การที่ด าเนินการในปี

การศึกษา 2553 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
6.  การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1  วัตถุประสงค์และแผนงาน 
   (1)  มีวัตถุประสงค์แผนงาน และ
โครงการเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
- 

 
   มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการบูรณาการ ในกิจการนักศึ กษา 
และการจัดการเรียนการสอน  นอกจากน้ีก าหนดให้
บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยก าหนดไว้เป็นภารกิจหนึ่งในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์   
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ปฏิทินกิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 

การศึกษา 2553  
- คู่มือปฏิบัติงาน งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่าย

กิจการนักศึกษา 
- โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการใน

ปีการศึกษา 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2  การด าเนินงาน 
   (1)  มีการด าเนินงานทางด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามวัตถุ 
ประสงค์และแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

 
 

 
-  

 
   มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทางด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ปฏิทินกิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 

การศึกษา 2553  
- โครงการที่ด าเนินการเกี่ยวกับการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2553  เช่น โครงการ
วันไหว้ครู  รับแถบหมวก  และเครื่องหมายแสดงช้ันปี   

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  “ วิถีการเรียนรู้
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สู่สังคมสุขภาวะ” 

- โครงการดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา 
 

    (2)  มีผลการประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 -    มีการสรุปประเมินผลการด าเนิน โครงการ /กิจกรรม
และน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการ ปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ผลการด าเนินโครงการทางด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2553 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
7.  การบริหารและ
จัดการ 

7.1  โครงสร้างและระบบการบริหาร 
   (1)  มีการก าหนดโครงสร้างและ
ระบบการบริหารที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และพันธกิจของสถาบัน
หรือไม่ 

 
 

 
- 

 
มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และพันธกิจของวิทยาลัย โดยโครงสร้างกา
รบริหาร จะมีการประเมินและปรับปรุงโครงสร้างทุก 2 
ปี และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหาร 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย 
- สรุปผ ลการประเมินโครงสร้างการบริหารของ

วิทยาลัย 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

   (2)  มีระบบการสรรหา พัฒนาและ
ประเมินเพื่อให้ผู้บริหารของสถาบันมี
ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือไม่ 

 -  คณะ กรรมการ บริหารวิทยาลัยร่วมกัน ก าหนด แนว
ทางการสรรหา  ผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการ  ส่วน
ระดับหัวหน้าภาควิชามาจากการคัดเลือก   และหัวหน้า
งานมาจากความสมัครใจ โดยเลือกลงงานท่ีถนัดและ
เชี่ยวชาญ  ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจะ
ร่วมกันพิจารณา ตามทิศทางการพัฒนาและเกณฑ์การ
ประเมินบุคลากรทุกระดับ  โดยให้ครอบคลุมทั้งความรู้ 
ความสามารถ  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   ตลอดจน
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อต าแหน่งน้ันๆ โดยเน้นคุณธรรม 
ในเรื่องของ ความซื่อสัตย์  เป็นล าดับแรก  ส่วน
คุณธรรมจริยธรรมด้านอ่ืนๆที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
ความเป็นครู  
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
- คู่มือการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย  เรื่อง แ นว

ทางการสรรหาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.2  อ านาจหน้าท่ีของบุคลากร 
   (1)  มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และ
ขอบข่ายงาน (Job Description) ของ
บุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน
หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และขอบข่ายงานของ
บุคลากรตามโครงสร้างแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน   
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
7. การบริหารและ
จัดการ (ต่อ) 
 
 

เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
-ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรตามโครงสร้างการบริหาร 
-คู่มืองานพัฒนาบุคลากร  เรื่องอ านาจหน้าที่และ
ขอบข่ายงานของบุคลากรในแต่ละฝ่าย  ภาค งาน  

 
 7.3  ระบบการคัดเลือกบุคลากร 

   (1)  มีระบบการสรรหาพัฒนาและ
ด ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพหรือไม ่
    

 
 

 
- 

 
-  มีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแนวทางสรรหา 
คัดเลือกบุคลากร  มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และมี
แนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกคน โดยจัดสรร
งบประมาณและก าหนดให้บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย 10 วัน /ปี โดยงบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์ /อาจารย์ประจ า เท่ากับ 38,561 .85 
บาท/คน/ปี 
-  มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์ 
กพร. ตลอดจนมีสวัสดิการส าหรับบุคลากรตามระเบียบ
สวัสดิการของวิทยาลัย และระเบียบข้าราชการ 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
-  คู่มืองานพัฒนาบุคลากร เรื่อง แนวทางการสรรหา
บุคลากร 
-  สรุปผลการพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยตามแผนพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2553 
-  ระเบียบสวัสดิการข้าราชการ และบุคลากรของ
วิทยาลัย 
-  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้า ราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (2)  มีการประเมินบุคลากรและ
พิจารณาความดีความชอบอย่างรุนแรง
และเปิดเผยหรือไม่ 

 -    มีกรรมการ ก าหนดแนวทางและก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการวิพากษ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นในหลักเกณฑ์การ
ประเมิน  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย  ภาค  งาน ตามที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
7. การบริหารและ
จัดการ (ต่อ) 
 
 
 
 

เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก า หนดแนวทางและ

ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

 7.4  ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
   (1)  มีการจัดวางระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการด าเนินงาน การ
วางแผน และการตัดสินใจหรือไม่ 

 
 

 
- 

 
 มีผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูล  และมีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร   การเรียนการสอน  การวิจัย 
และ การบริการวิชาการ    
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ฐานข้อมูลบุคลากร  การเรียนการสอน   การวิจัย 

และ การบริการวิชาการ 
- คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล 
 

 
 

7.5  การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
   (1)  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหารหรือไม ่

 
 

 
- 

 
ในการจัดท าแผน ปฏิบัติงานประจ าปี  ได้ เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนในฝ่าย ภาค  งาน  เข้ามามีส่วน ร่วมใน
การจัดท าแผน 
ในการด าเนินงานของวิทยาลัย   มีการด าเนินงานในรูป
ของคณะกรรมการต่างๆ เช่ น คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย  โดยคณะกรรมการดังกล่าวมาจากการแต่งตั้ง
และเลือกสรร   ผู้ที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มอาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีพร้อมท้ังท าหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะและ
ความเห็นชอบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย ของ
วิทยาลัย ในเรื่องส าคัญๆ เช่น การก าหนดแนวทาง
เลือกสรรผู้ บริหารระดับรองผู้อ านวยการ  เป็นต้น  
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวิพากษ์แนวทาง  และ
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย , ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
7. การบริหารและ
จัดการ (ต่อ) 
 

   (2) มีการจัดระบบเพื่อให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ
ในภารกิจท่ีส าคัญหรือไม่ 

 - -   คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ มี ส่วนร่วมในการ
วางแผนและการตัดสินใจในภารกิจท่ีส าคัญ 
  
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  

เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 
 

8.  การเงิน / 
งบประมาณ 
 
 
 
 

8.1  แหล่งเงินงบประมาณ 
   (1)  มีการแสวงหาทรัพยากรการเงิน
จากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจาก
งบประมาณแผ่นดินหรือไม ่

 
 

 
- 
 

 
มีแนวทางในการแสวงหาทรัพยากรการเงินจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น การจัดบริการวิชาการเพื่อสร้างรายรับให้กับ
วิทยาลัยฯ  การแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก  รวมทั้ง
การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- แผนบริการวิชาการเพื่อสร้างรายรับประจ าปีการศึกษา 

2553 
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ วิถีการเรียนรู้จิต

บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สู่สังคมสุขภาวะ” 
- หลักฐานการได้รับเงินสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.2  การจัดสรรและการตรวจสอบ 
   (1)  มีระบบการจัดสรรการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบการเงิน 
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

  มีการสรุปและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประจ าปี  เพื่อน าไป
วางแผนในการของบประมาณ  รวมทั้งมีการพิจารณา
จัดสรรงบ ประมาณตามแผนงานโครงการ โดยจ าแนก
น้ าหนักตามพั นธกิจของวิทยาลัยฯ  มีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย  ตลอดจนติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส  มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ระบบบัญชแีละการเงิน  จากภายในและภายนอกองค์กร 
รวมทั้งมีการรายงานสถานะทางการเงินของวิทยาลัยแก่
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกเดือน  
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2553 
- สรุปแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2552 
- รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในของวิทยาลัย 
- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
9.  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

9.1  การประกันคุณภาพภายใน 
   (1)  พัฒนาระบบและกลไก ในการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วย
ระบบการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพหรือไม่ 

 
 

 
- 

 
   มีการพัฒนาระบบ และกลไก การประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการประเมินตนเองและการ
ประเมินคุณภาพข้ามฝ่ายงา น การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพ การติดตามการน าผลการประเมิน
คุณภาพที่ประเมินโดยผู้ประเมินคุณภาพภายใน และผล
การประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ ไปจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพทุกพันธกิจ  
โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ี ในแต่
ละองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ  ตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบ 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 

2553 เสนอกรรมการประเมินคุณภาพวิทยาลัยฯ และ
กรรมการสถาบันพระบรมราชชนก 

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2  การประกันคุณภาพภายนอก 
   (1)  จัดระบบประกันคุณภาพท่ี
เอื้ออ านวยต่อการตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก
หรือไม่ 

 
 

 
- 

 
 - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึ กษา การก าหนด ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี ในแต่ละ
องค์ประกอบ ที่สอดคล้องกับ เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก    มีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับ
การประเมินจากสภาการพยาบาล และส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น 
 
เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา วิทยลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ขอนแก่น  
- โครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประเมิ นคุณภาพภายใน ” 

รุ่นที่  4 วันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2553 
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องค์ประกอบ หัวข้อการประเมิน 
ผลกร

ประเมิน เอกสารที่แสดงการด าเนินงานในองค์ประกอบ
นั้นๆ 

มี ไม่มี 
9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษา (ต่อ) 

- โครงการ  “ประชุมวิชาการผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” วันท่ี 25-26 กันยายน 2553  

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2552 และ 2553 
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ข้อมูลเชิงปริมาณของวิทยาลัยพยาบาลในปีการศึกษา 2553 
 

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 
มาตรฐาน 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
1.  จ านวนโครงการ / กิจกรรม 

 
60 โครงการ 

มาตรฐาน 2 การเรียนการสอน 
2.1  จ านวนหลักสูตรในวิทยาลัย 

 
1 หลักสูตร 

2.2  จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร 449 คน 
2.3  จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 124 คน 
2.4  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของบัณฑิต 43,723.99 
2.5  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด : จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
      จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  59  คน 
      จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  4  คน 

59 : 4 

2.6  คุณวุฒิอาจารย์ เอก : โท : ตรี 
      จ านวนอาจารย์ปริญญาเอก  3  คน 
      จ านวนอาจารย์ปริญญาโท   41 คน 
      จ านวนอาจารย์ปริญญาตรี  15  คน 

 
5.08 : 69.49 : 25.43 

2.7  สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา 
      จ านวนอาจารย์   59  คน 
      นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  413.17 

 
1 : 7 

2.8  ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ X  = 4.28 
2.9  ร้อยละของการได้งานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ  100 
2.10  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : นักศึกษา 
        จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  140  เครื่อง 
        จ านวนนักศึกษา  449  คน 

 
1 : 3.22 

2.11  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : อาจารย์ 
        จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์   46  เครื่อง 
        จ านวนอาจารย์  59 คน 

 
1 : 1.28 

มาตรฐาน 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.1  จ านวนกิจกรรม / โครงการการพัฒนานักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
7 โครงการ 

3.2  จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 540,000 บาท 
มาตรฐาน 4 การวิจัย 
4.1  จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2553 

 
7 เรื่อง 

4.2  จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารภายในประเทศ 2 เรื่อง 
4.3  จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ ไม่มี 
4.4  จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน : ภายนอกสถาบัน 220,000 : 2,247,000 
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ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 
มาตรฐาน 5 บริการวิชาการ 
5.1  จ านวนกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการแก่สังคมและชุมชน 

 
9 โครงการ 

มาตรฐาน 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1  จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
7 กิจกรรม 

มาตรฐาน 7 การบริหารจัดการ 
7.1  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 
26,188,143 บาท 

7.2  ความพอใจของบุคลากรต่อการบริหารของผู้บริหาร 3.86 
มาตรฐาน 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1  งบประมาณการด าเนินการจริงต่อนักศึกษาเต็มเวลา 
      งบประมาณการด าเนินงานจริง  19,675,799.72 บาท 
      นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  413.17 

 
 

47,621.56 บาท 

มาตรฐาน 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1  งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพ (ร้อยละ) 
      งบประมาณด าเนินการจริงของวิทยาลัย  19,675,799.72 บาท 
      งบประมาณด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา  814,000 บาท 

 
ร้อยละ 4.14 

9.2  จ านวนโครงการพัฒนาคุณภาพ 4 โครงการ 
9.3  จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพ 80 คน 
 
ผลของการได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาลได้รับการรับรอง 3 ปี  
พ.ศ. 2553  ถึง พ.ศ.2555       
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2.3 ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 
2.3.1  ด้านวิชาการ 
วิทยาลัยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.   มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร โดยสถาบันพระบรมราชชนก มีการประเมินหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ .ศ.2546 โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) ซึ่งเริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2552  

     หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงพ .ศ. 2546 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และหลักสูตรพยาบาลศาส ตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2552 ส าหรับนัก
ศึกชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สภาการพยาบาล วันที่ 3 
มิ.ย. 52 และ 11 ธ.ค. 53 ตามล าดับ   ขณะนี้วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์  

2.   มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตในแผนการผลิตบัณฑิตจากหน่วยงานต้นสังกัด คือ 
สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีการก าหนดจ านวนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร และก าหนดเป้าหมาย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ด้วย 

   นอกจากนี้ วิทยาลัยยังได้รับมอบหมายจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและสถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกันจัดท าโครงการผลิตพยาบาลชุมชนเพ่ือชุมชน ของชุมชนและโดยชุมชนจังหวัด
ขอนแก่นระหว่างปีการศึกษา 2552-2558 มีเป้าหมายในการผลิตพยาบาลทั้งสิ้น 200 คน โดยรับนักศึกษา
ในโครงการเข้าศึกษาที่วิทยาลัยปีละ 50 คน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยยังได้รับการสนับสนุนอาจารย์พยาบาล
คุณวุฒิ ปริญญาโทจากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ปีละ 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 40 คน ขณะนี้วิทยาลัยรับนักศึกษาจากโครงการดังกล่าวรวม 100 คน และอาจารย์พยาบาลรวม 
20 คน  

3.   มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเตรียมการใช้หลักสูตรโดยกลุ่มพัฒ นาการศึกษา 
สถาบันพระบรมราชชนก และมีการประชุมสัมมนาเตรียมการใช้หลักสูตรแก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องใน
วิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 

4.   มีการประเมินผลระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตรประจ าปีการศึกษา และเมื่อครบหลักสูตร 
พร้อมน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงการด าเนิน การ ในการบริหารหลักสูตรตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.   หลักสูตรที่สถาบันเปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยได้รับการรับรองสถาบันจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสภาการพยาบาล 

6.   วิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมโดยความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ร่วมกับ
สถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชา ติ (TQF) ร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัย
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สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเป็นสถาบันสมทบ 

7.   ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2546 และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2552) วิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาท่ี
ผนวกเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไว้ มีการจัดท า มคอ.3, 4, 5 และ 6 และแผนการสอนรายบท ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ  ตลอดจนส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  ที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน 

8.   ในการจัดการเรีย นการสอน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มีบริการสืบค้น
ทางอินเตอร์เน็ต และการค้นคว้าในห้องสมุด ซึ่งเปิดบริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ ขยายเวลาถึง 20.00 น. ในช่วงก่อนสอบ 

9.   มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น การประเมินผู้เรียนก่อนการสอน การประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนแต่ละชั้นปี ผลการประเมินที่ได้จะน าสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในสภาพจริงที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ เจต
คติ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 

10.   มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเ รียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ทุกภาคการศึกษา และทุกชั้นปี 

11.   มีการปรับปรุงวิธีกา รจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ในระดับภาควิชา 
และใน ระดับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีการก าหนดแผนและด าเนินการประชุมทุกเดือน โดยวาระ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา เป็นเรื่องการพิจารณา มคอ . 3 และ 
มคอ.4 รวมทั้งแผน การสอนรายบทที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาและน ามาปรับปรุง 

 
2.3.2 ด้านการวิจัย 
วิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการวิจัย  ดังนี้ 
1.   มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผ นของสถาบัน

โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและสิ่งสนับสนุน โดยบูรณาการ
ภารกิจด้านกับวิจัยกับภารกิจด้านผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของสถาบัน  เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวมของวิท ยาลัย  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 
2553  วิทยาลัยส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจด้านผลิตบัณฑิต ที่ด าเนินการต่อเนื่องในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการคิดอย่างเป็น
ระบบ ในรายวิชาทางการพยาบาลให้ครอบคลุมทุกรายวิชา และการบริการวิชาการ 
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2.   ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยฐานข้อมูลผลงานวิจัยภายในของวิทยาลัย  ท าเนียบแหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก 
ท าเนียบแหล่งเผยแพร่งานวิจัย  ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของแหล่งทุนและผลการ
ด าเนินงานของผู้รับผิดชอบงานวิจัย 

3.   การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัย ได้แก่ เงิน  บุคลากร  แห่งค้นคว้า  ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็น
ที่ปรึกษาวิจัยจากภายนอกสถาบันที่น าสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย  โดยมีการจัดสรรงบประมาณภายใน
สนับสนุนการท าวิจัย  จัดหาหนังสื อ  ต ารา  วารสาร  แหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ULibM และ
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

4.   มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย โดยจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ ด้วย  ที่สอดคล้องกับเกณฑ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. รอบ 3 

5.   มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงา นสร้างสรรค์ ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน  โดยมีการเผยแพร่ผลงานหรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่วงวิชาการและน าไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
และนอกวิทยาลัย 

6.   การสนับสนุนทุนวิจัยภายในกับคณาจารย์รวม 35 คน  คิดเป็นร้อยละ  59.32 ทุนสนับสนุนวิจัย
จากภายนอก จ านวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 

7.   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 7.1   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ตามมุมมองของคนอีสาน 
 7.2   พฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2551 
8. มีระบบและกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ  ได้แก่   หนังสือ  ต ารา  โดยมีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ  ตลอดจนการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สมศ. รอบ 3 

 
2.3.3 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยมีผลการด าเนินการด้านการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
1.   มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2553  ในช่วงสัปดาห์

แรกซค่งเป็นสัปดาห์ปฐมนิเทศ 
2.   มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ นักศึกษา เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด  
3.   มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ทางด้านหอพัก สภาพแวดล้อม

ในวิทยาลัย สถานที่ออกก าลังกาย และห้องเรียน 
4.   มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในทุกๆ ด้าน โ ดยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าแต่ละ

ครอบครัวภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน  เป็นผู้ดูแล  ช่วยเหลือ  ตลอดจนให้ค าปรึกษา  อย่างใกล้ชิด ทั้ง
ด้านการเรียน การด าเนินชีวิต การปรับตัว เป็นต้น 
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5.   มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการประชา สัมพันธ์ด้วย
เสียงตามสาย กระดานข่าว เว็บไซด์วิทยาลัย และจุลสารสมาคมศิษย์เก่าฯ 

6.   มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา และบริการตลาดนัดจัดหางานแก่นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 

7.   มีการส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท คือ กิจกรรม
วิชาการ กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมศิลปวัฒนธ รรม
โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเหล่านี้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนมี
เอกลักษณ์ของสถาบัน  ภายใต้โครงการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งสิ้น 7 โครงการ รวม 32 
กิจกรรม ภายหลังการด าเนินโครงการจะมีการประเมินผลเพ่ือน าสู่การปรับปรุงกิจกร รมในโครงการให้มี
ความเหมาะสมในปีการศึกษาต่อไป 

8.   ปีการศึกษา 2553  มีนักศึกษาทั้งหมด  449 คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่นับซ้ าครบ
ทั้ง 449  คน  คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
2.3.4 แนวทางพัฒนาในปีการศึกษา 2554 
1.   เร่งรัดผลการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในครั้ งแรก ให้ได้มากกว่าร้อยละ 70 

โดยการแสวงหาแนวทางและวิธีการในการเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับนักศึกษา โดยอาศัยความ
ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.   พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่  ที่สอดคล้องกับเกณฑ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. รอบ 3 

3. ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนโครงร่างเพ่ือทุน
สนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตลอดจนการเข้าร่วมกับเครือข่ายวิจัยที่มีความเข้มแข็งเพ่ือร่วมเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง   

4.  สนับสนุนให้แต่ละฝ่าย ภาค ง าน มีการจัดการความรู้ โดยเริ่มจากในงานที่รับผิดชอบ และ
สามารถจัดท าออกมาเป็นคู่มือ เอกสารได้ ทั้งนี้เพื่อน าสู่เป้าหมายของวิทยาลัยที่จะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

5. เร่งรัดขยายเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ไปยังสถาบันการศึกษา  
สถานบริการ  ตลอดจนภาคประชาชน  ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน  และเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 

6. พัฒนาไปสู่การเป็น  excellence center ทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ ใหญ่ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการท่ีสะท้อนความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย 
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