รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ประจาปี การศึกษา 2552
วงรอบการประเมิน 1 มิถนุ ายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากสถาบันพระบรมราชชนก
วันเดือนปีทร่ี ายงาน
กรกฎาคม 2553

คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง ( Self Assesment Report : ) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานในวงรอบปีการศึกษา 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์
ให้รายงานฉบับนี้ใช้สะท้อนผลการดาเนินงานของวิทยาลัยในสภาพจริง และสะท้อนให้เห็นผลงานเด่นที่
ถือเป็นอัตตลักษณ์เฉพาะของสถาบัน ซึง่ ผลการดาเนินงานทีร่ ายงานครอบคลุมภารกิจหลักทัง้ 4 ด้าน
ของสถาบัน โดยใช้ผลงานของทุกหน่ วยในวิทยาลัยทัง้ ระดับงาน ภาควิชา และฝา่ ยต่างๆ
ในวงรอบปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยได้มกี ารปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน โดยปรับปรุงการออกแบบโครงการ /กิจกรรมในแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี ให้มกี ารเชื่อมโยงไปถึงการตอบสนองตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับร่วมกัน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนาผลงานให้สอดคล้องตามผลการประเมินคุณภาพภายใน รวมทัง้ แน วโน้มการ
เปลีย่ นของตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ สมศ สกอ TQF อีกทัง้ มีการปรับปรุงขัน้ ตอนและวิธกี ารรวบรวมข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ของการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และการจัดทารายการประเมินตนเองทีย่ งั คง
รักษาการมีส่วนร่วม แต่ลดการรบกวนเวลาตามข้อคิดเห็นของคณาจารย์ อีกทัง้ เพื่อเป็นการผนวกใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในส่วนของหลักความคุม้ ค่า ส่งเสริมให้คณาจารย์ ใช้ทรัพยากรเวลาทีม่ อี ย่างจากัดมุง่ ไปที่
การปฏิบตั งิ าน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการปรับปรุงข้อตกลงและรูปแบบการรายงานผลการดาเนินงาน
ในรายงานการประเมินตนเอง(SAR) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก ให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทุกคนตามความหมาย“การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553 (หน้าที่ 23 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127
ตอนที่ 23 ก ลว. 2 เมษายน 2553) ได้ปรับปรุงให้มกี ารอ่าน SAR และตรวจสอบหลักฐานเชิงวิเคราะห์
ร่วมวิพากษ์ SAR โดยบุคลากร ภาควิชา และผูบ้ ริหาร เพื่อพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ข้อ 3 หน้าที่ 118
ในผลการประเมิน PI 9.1 ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 โดย สถาบันพระบรมราชชนก และเพื่อเป็นการผนวก
ใช้หลักธรรมาภิบาลในส่วนของหลักความมีส่วนร่วม ทัง้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข ร่วมรับผิดชอบ
การจัดทารายงานประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสถาบัน
พระบรมราชชนก โดยคาดหวังว่าจะสามารถสะท้อนผลการดาเนินงานตามสภาพจริงมากทีส่ ุด สามารถ
นาผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้ดยี งิ่ ขึน้
มีการพัฒนา
คุณภาพอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชนทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องต่อไป

( ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก )
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
12 กรกฎาคม 2553

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ข้อมูลทัวไปของวิ
่
ทยาลัย
2. สัญลักษณ์วทิ ยาลัย
3. ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
4. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของวิทยาลัย
5. ผังโครงสร้างการบริหาร (11 กค. 51-30 กย 52)
ผังโครงสร้างการบริหาร (1 ตค. 52-30 กย 54)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนิ นงานตามรายตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ส่วนที่ 3 ผลการประเมิ นการดาเนิ นงานในแต่ละตัวบ่งชี้
และแนวทางพัฒนาสถาบัน
ผลการประเมินการดาเนินงาน
สรุปภาพรวมและแนวทางพัฒนา
ภาคผนวก
ข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับการประเมิน
FTES ของปีการศึกษา 2552
FTES ของปีงบประมาณ 2552

หน้ า
ก

ข
1
1
3
3
4
5
6
7
7
18
112
129
163
199
208
262
281
300
301
324
325
326
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามรายตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผน
ดาเนิ นงานและมีการกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนิ นงานตาม แผน
ให้ครบทุกภารกิ จ (สกอ 1.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น :
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 5 – 6 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ให้สอดคล้องกันและกัน
และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกาหนดตัวบ่งชีข้ องการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชีเ้ พื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้ และรายงาน
ผลต่อผูบ้ ริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปจั จุบนั
และแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สม่าเสมอ
7. มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยและภาควิชา ร่วมดาเนินงานกาหนดปรัชญา ปณิธาน
พัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงาน และกาหนดตัวบ่ งชีเ้ พื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ ตามทีส่ รุปในตารางที่ 1.1-1 โดยมีตวั อย่าง ดังนี้
1. มีการกาหนดปรัชญา (1.1-1-1 และ 1.1-1-2) ร่วมกันโดยฝา่ ย งาน และภาควิชา ในทีป่ ระชุม (1.1-1-3)
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ (1.1-2-1 ถึง 1.1-2-3) แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
(1.1-2-4) ให้สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ของชาติ (1.1-2-5 ถึง 1.1-2-8)
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3. มีการกาหนดตัวบ่งชีข้ องการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชีเ้ พื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงาน (1.1-3-1)
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ เช่น โครงการสัมมนาการประเมินและทบทวนโครงสร้างการ
บริหารวิทยาลัย โดยฝา่ ยบริหาร (1.1-4-1) โครงการประชุมสัมมนาการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพ
ปีการศึกษา 2551 โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (1.1-4-2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
ภายในวิทยาลัยฯ ในการขอทุนภายนอก - วิจยั เครือข่ายเพื่อพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (1.1-4-3) การดาเนินโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 โดยฝา่ ยวิชาการ (1.1-4-4) การดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (1.1-4-5) การดาเนินโครงการบริการวิชาการบูรณการกับการ
เรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1 ของภาควิชา
การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (1.1-4-6) ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ดาเนิน
โครงการบริการวิชาการบูรณการกับการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 1 (1.1-4-7) การดาเนินโครงการบริการวิชาการบูรณการกับการเรียนการสอน
วิชาชีพพยาบาล วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (1.1-4-8)
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้ และรายงาน
ผลต่อผูบ้ ริหารและสภาสถาบัน โดยเริม่ จากติดตามสรุปผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมของ
ฝา่ ยและภาควิชา เช่น สรุปผลการดาเนินงานโครงการสัมมนาการประเมินและทบทวนโครงสร้างการ
บริหารวิทยาลัยฯ โดยฝา่ ยบริหาร (1.1-5-1) สรุปผลการดาเนินงานโครงการประชุมสัมมนาการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพปีการศึกษา 2551 โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (1.1-5-2)
สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ภายในวิทยาลัยฯ ในการขอทุนภายนอก - วิจยั
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (1.1-5-3)
สรุปผลการดาเนินโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 โดยฝา่ ย
วิชาการ (1.1-5-4) สรุปผลการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น (1.1-5-5) สรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการบูรณการกับการเรียนการสอนวิชาชีพ
พยาบาล วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1 ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ (1.1-5-6) สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมบูรณการให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์กบั การเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล เรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ วิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (1.1-5-7) สรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการบูรณการ
กับการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (1.1-5-8) แล้ว
รวบรวมเป็นสรุปแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (1.1-5-9) จากนัน้ นามา
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ และรายงานผลในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร (1.1-5-10 และ 1.1-5-11)
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สม่าเสมอ เช่น การปรับแผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ฉบับ กันยายน 2551 เป็นแผนที่
กลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดงเป้าหมายและ
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ตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย (1.1-6-1) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
วิพากษ์แผนปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2553 (1.1-6-2) การพิจารณาปรับโครงการประชุมวิชาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็น
ประชุมวิชาการระดับชาติ อิงข้อเสนอแนะ ในผลการประเมิน PI 5.3 โดย สบช ทีว่ ่า “ควรพิจารณา
โครงการบริการวิชาการให้เหมาะกับภาระงานของอาจารย์ มิฉะนัน้ จะทาให้เวลาของภาระงานด้านอื่น
เช่น การสอน การวิจยั ลดน้อยลง” (1.1-6-3)
7. มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เช่น การปรับให้มโี ครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (1.17-1) มีกจิ กรรมพัฒนางาน อิงตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ วพบ ขอนแก่น และรองรับการประเมินคุณภาพ
ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (1.1-7-2) โครงการ/กิจกรรมพัฒนางาน อิงตามวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ วพบ ขอนแก่น และรองรับการประเมินคุณภาพ ของ ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ (1.1-7-3)
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ตารางที่ 1.1-1 การกาหนดปรัชญาหรือปณิ ธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนิ นงาน ฯ ปี งบประมาณ 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมายระดับ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (1.1-ป)
จานวนระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี ให้สอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกาหนดตัวบ่งชีข้ องการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชีเ้ พือ่ วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
4. มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่าง
น้อย ปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารและสภาสถาบัน

6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
ั บนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ
สภาพการณ์ปจจุ
7. มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ฝา่ ย
บริหาร
2
ไม่บรรลุ
7
6

ฝา่ ย
ยุทธศาสตร์
2
ไม่บรรลุ
7
6

ฝา่ ยวิจยั
บริการ วชก
2
ไม่บรรลุ
7
6

ฝา่ ย
วิชาการ
2
ไม่บรรลุ
7
6

ฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา
3
บรรลุ
7
7

เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
3
บรรลุ
7
7

จิตเวช กฎ
หมาย บรฯ
1
บรรลุ
7
3

มารดาฯ
ผดุงครรภ์
3
บรรลุ
7
7

ชุมชนและ
รักษา
2
ไม่บรรลุ
7
6

ร่วมกาหนดปรัชญา (1.1-1-1 ถึง 1.1-1-3)
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ให้สอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาของชาติ (1.1-2-1 ถึง 1.1-2-8)
กาหนดตัวบ่งชีข้ องการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชีเ้ พือ่ วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน (1.1-3-1)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
(1.1-4-1)
(1.1-4-2)
(1.1-4-3)
(1.1-4-4)
(1.1-4-5)
(1.1-4-6)
(1.1-4-7)
(1.1-4-8)
ติดตาม และ ติดตาม และ ติดตาม และ ติดตาม และ ติดตาม และ ติดตาม และ
ติดตาม และ ติดตาม และ
รายงาน กก. รายงาน กก. รายงาน กก. รายงาน กก. รายงาน กก. รายงาน กก.
รายงาน กก. รายงาน กก.
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
บริหาร
(1.1-5-1)
(1.1-5-2)
(1.1-5-3)
(1.1-5-4)
(1.1-5-5)
(1.1-5-6)
(1.1-5-7)
(1.1-5-8)
้
้
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เปาประสงค์ เปาหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
ั บนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่าเสมอ (1.1-6-1 ถึง 1.1-6-3)
สภาพการณ์ปจจุ
-

-

-

-

นามาปรับปรุง นามาปรับปรุง
(1.1-7-1)
(1.1-7-2)

-

นามาปรับปรุง
(1.1-7-3)

-
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีงบประมาณ 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงาน 7 ระดับ (1.1-ป) มีผลดาเนินงาน 7 ระดับ ดังนัน้
บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
พัฒนาการ
เป้าหมาย
รวม
สบช.
3
1
1
5
สกอ.
3
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดทาร่าง เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับสถาบัน
ไปสู่ทุกหน่วยงาน และบุคคลภายในวิทยาลัย โดยจัดทา 1) ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน
ระดับบุคคล ทีถ่ ่ายทอดจากตัวบ่งชีห้ ลัก เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่
พัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สกอ สมศ สภาการพยาบาล TQF และผลงานตามวิสยั ทัศน์ แผน
อัตลักษณ์ 2)เครือ่ งมือวัดผลประกอบตัวบ่งชีป้ ระเมินผลสัมฤทธิ ์ ทีช่ ่วยให้ผปู้ ระเมินและผูร้ บั การ
ประเมิน 2.1 เข้าใจ รักษา เสริมสร้างลักษณะการปฏิบตั งิ านการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา วิจยั
บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการ แผนงานและ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานของวิทยาลัย เช่น สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่
คุณภาพในการพัฒนานักศึกษา พร้อมทัง้ รองรับการพัฒนาตาม TQF การประเมินตามเกณฑ์สภา สกอ
สมศ 2.2 เห็นร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรมในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับ บุคคล 2.3 ทวนสอบผล
การประเมินร่วมกันได้ ตามทีแ่ สดงในแนวทางการดาเนินงานของ สบช ทัง้ นี้ ให้จดั ทาร่างดังกล่าวให้
แล้วเสร็จ พร้อมทัง้ นาเสนอทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร และทีป่ ระชุมอาจารย์ภายในเดือนกรกฎาคม
2553 เพื่อเริม่ ใช้ประเมินภายในเดือนสิงหาคม 2553
2. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เสนอร่าง ตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั งิ านประจาปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปี ให้ทป่ี ระชุมกรรมการบริหาร และทีป่ ระชุมอาจารย์ภายในเดือนกรกฎาคม 2553 เพื่อ
นาไปใช้เป็นตัวตัง้ ในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2554 ของทัง้ 5
ฝา่ ย 4 ภาควิชา ให้ครอบคลุมครบทัง้ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทาง
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ ร่าง แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2554 แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2553
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รายการหลักฐาน
1.1-1-1 ปรัชญา วพบ .ขอนแก่น ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 ฉบับ กันยายน 2551
(อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1-1-2 ปรัชญา วพบ .ขอนแก่น ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1-1-3 สรุปการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ทีท่ าให้ได้แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ .
เอมอร)
1.1-2-1 4.1.2.1 ขัน้ ตอนการวางแผนงาน ในการประเมิ นแผนงานและโครงการประจาปี จากเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
18-19 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1-2-2 สรุปการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ทีท่ าให้ได้แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ .
เอมอร)
1.1-2-3 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
1.1-2-4 เล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
1.1-2-5 แผนภูมแิ สดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์วทิ ยาลัย กับยุทธศาสตร์ชาติ ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ .
เอมอร)
1.1-2-6 เอกสารและตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของพันธกิจ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ วพบ
.
ขอนแก่น กับ พรบ .การศึกษาแห่งชาติ ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.
ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1-2-7 เอกสารและตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของพันธกิจ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ วพบ
.
ขอนแก่น กับสถาบันพระบรมราชชนก ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.
ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1-2-8 เอกสารแผนยุทธศาสตร์วทิ ยาลัยฯทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารหลักสูตร ในคู่มอื การดาเนินงาน
สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้า 17 (อ.พรรณิภา)
1.1-3-1 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
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1.1-4-1
1.1-4-2
1.1-4-3

1.1-4-4
1.1-4-5
1.1-4-6

1.1-4-7

1.1-4-8
1.1-5-1
1.1-5-2
1.1-5-3

1.1-5-4
1.1-5-5
1.1-5-6

2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
สรุปผลการดาเนินโครงการสัมมนาการประเมินและทบทวนโครงสร้างการบริหารวิทยาลั ย โดย
ฝา่ ยบริหาร (อ.รัตจนา)
สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมสัมมนาการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพปีการศึกษา 2551
โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้)
สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ภายในวิทยาลัยฯ ในการขอทุนภายนอก วิจยั เครือข่ายเพื่อพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
สรุปผลการดาเนินโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 โดยฝา่ ย
วิชาการ (อ.พรรณิภา)
สรุปผลการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ. สุขมุ าล)
สรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการบูรณการกับการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล วิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1 ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.
ธิตพิ ร)
สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ แก่สงั คมบูรณการให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์กบั การเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล เรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (อ.สุธดิ า อ.ทิพย์รตั น์)
สรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการบูรณการกับการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล วิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (อ.ปราณี)
สรุปผลการดาเนินโครงการสัมมนาการประเมินและทบทวนโครงสร้างการบริหารวิทยาลัย โดย
ฝา่ ยบริหาร (อ.รัตจนา)
สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมสัมมนาการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพปีการศึกษา 2551
โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้)
สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในการขอทุนภายนอก - วิจยั เครือข่ายเพื่อ
พัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (อ.กันนิษฐา อ.ทรง
สุดา อ.ศรีสุดา)
สรุปผลการดาเนินโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 โดยฝา่ ย
วิชาการ (อ.พรรณิภา)
สรุปผลการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ. สุขมุ าล)
สรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการบูรณการกับการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล วิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1 (อ.ธิตพิ ร)
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1.1-5-7 สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม บูรณการให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์กบั การเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล เรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (อ.สุธดิ า อ.ทิพย์รตั น์)
1.1-5-8 สรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการบูรณการกับการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล วิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (อ.ปราณี)
1.1-5-9 สรุปแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1-5-10 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระทีเ่ กีย่ วกับ การ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
อิงการติดตามโครงการ/กิจกรรม ใน แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
งบประมาณ 2552 ครัง้ ที่ 1 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1-5-11 บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระทีเ่ กีย่ วกับ การ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
อิงการติดตามโครงการ/กิจกรรม ใน แผนปฏิบตั งิ านประจาปี
งบประมาณ 2552 ครัง้ ที่ 2 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1-6-1 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร อ.ปุณณภา) (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1-6-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิพากษ์แผนปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2553
1.1-6-3 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญา
ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ) และข้อเสนอแนะ ใน
ผลการประเมิน PI 5.3 หน้าที่ 87 ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา วพบ .
ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 โดย สบช.
1.1-7-1 สรุปผลการดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยฝา่ ย
กิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ)
1.1-7-2 กิจกรรมพัฒนางาน อิงตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ วพบ ขอนแก่น และรองรับการประเมินคุณภาพ
ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.รุง่ ทิพย์)
1.1-7-3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมบูรณการให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์กบั การเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล เรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (อ.สุธดิ า อ.ทิพย์รตั น์)
1.1-ป เป้าหมายการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒ นากลยุทธ์ แผนดาเนินงาน
และมีการกาหนดตัวบ่งชีเ้ พื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตาม แผนให้ครบทุกภารกิจ ใน
แผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (สมศ. 5.3)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
มีการดาเนินการ 1 - 2 ระดับแรก

มีการดาเนินการครบ 3 ระดับแรก

มีการดาเนินการครบ 4 ระดับแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. คณะกรรมการหรือคณะทางานกาหนดแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบั ยุทธศาสตร์ชาติ
4. แผนกลยุทธ์มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของแผน
5. แผนกลยุทธ์มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตัง้ แต่ ร้อยละ 80 ของแผน
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยดาเนินงานกาหนดแผนกลยุทธ์ ทีเ่ ชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ดังนี้
1. มีคณะกรรมการหรือคณะทางาน รับผิดชอบกาหนดแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย (1.1.1-1-1) รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย และทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการวิทยาลัย (1.1.11-2)
2. มีแผนกลยุทธ์ของ วพบ.ขอนแก่น (1.1.1-2-1 ถึง 1.1.1-2-2)
3. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบั ยุทธศาสตร์ชาติ (1.1.1-3-1)
4.-5. แผนกลยุทธ์มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 100 (1.1.1-5-1)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีงบประมาณ 2551 และปีงบประมาณ 2552 มีผลการดาเนินงาน 3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มี
พัฒนาการ
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงาน 5 ระดับ (1.1.1-ป) มีผลงาน 5 ระดับ ดังนัน้ บรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
พัฒนาการ
เป้าหมาย
รวม
สบช.
3
1
1
5
สมศ.
3
1
1
5
แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนา การกาหนดแผนกลยุทธ์ ทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามทีร่ ะบุไว้ในแนวทางพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรือปณิธาน
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ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชีเ้ พื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตาม แผนให้ครบทุกภารกิจ
รายการหลักฐาน
1.1.1-1-1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ 2 ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 68/2552
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
1.1.1-1-2 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 67/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2553 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
1.1.1-2-1 แผนภูมแิ สดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์วทิ ยาลัย กับยุทธศาสตร์ชาติ ใน
เล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
1.1.1-2-2 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ
2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม
2552 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
1.1.1-3-1 แผนภูมแิ สดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์วทิ ยาลัย กับยุทธศาสตร์ชาติ ใน
เล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
1.1.1-5-1 แผนภูมแิ สดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์วทิ ยาลัย กับยุทธศาสตร์ชาติ ใน
เล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
1.1.1-ป เป้าหมายการกาหนดแผนกลยุทธ์ ทีเ่ ชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.
ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิ บตั ิ งานที่กาหนด (สกอ 1.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74

2 คะแนน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89

3 คะแนน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยมี 14 ตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั งิ านงบประมาณทีบ่ รรลุเป้าหมาย
(1.2-3-1) จาก 18 ตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั งิ านงบประมาณทัง้ หมด (1.2-3-2) คิดเป็นร้อยละ 77.78
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีงบประมาณ 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได้ 2
คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานร้อยละ 90 (1.2-ป) มีผลงานร้อยละ 77.78 ดังนัน้
ไม่บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
พัฒนาการ
เป้าหมาย
รวม
สบช.
2
1
0
3
สกอ.
2
x
2
แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ส นับสนุนการพัฒนา ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชีข้ องการปฏิบตั งิ านทีก่ าหนด ตามทีร่ ะบุไว้ในแนวทางพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 มีการกาหนดปรัชญา
หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ่งชีเ้ พื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตาม แผนให้ครบทุกภารกิจ
รายการหลักฐาน
1.2-3-1 รายการตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั งิ าน ประจาปีงบประมาณ 2552 พร้อมค่าเป้าหมาย(อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
1.2-3-2 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั งิ าน ประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
1.2-ป เป้าหมาย ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้ องการปฏิบตั งิ านทีก่ าหนด ในแผนกลยุทธ์
วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีการพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
มีการดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดาเนินการ 5 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดาเนินการครบ 6 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
2. มีการกาหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรือ่ ง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการทุกหลักสูตรประจาปีการศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ทต่ี พี มิ พ์ เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิต
ทีท่ างานตรงสาขา
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการหลักสูตรประจาปีการศึกษาไปปรับปรุงหลัก สูตรและหรือ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรือ่ ง และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิชาการและภาควิชา ร่วมดาเนินการพัฒนาระบบกลไกใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตามทีส่ รุปในตารางที่ 2.1-1 ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร เช่น หนังสือราชการจากสถาบันพระบรมราชชนก เรือ่ งการ
เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2552 (2.1-1-1) เอกสารระบบและกลไกการเปิดและ
ปิดหลักสูตร ตามระบบของสถาบันพระบรมราชชนกและสถาบันสมทบ
(2.1-1-2) คาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามคาสังส
่ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2562/2546 (2.1-1-3)
คาสังสถาบั
่
นพระบรมราชชนก ที่ 6/2544 เรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์แบบบูรณการ (2.1-1-4)
2. มีการกาหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิต ของวิทยาลัย และตามความต้องการของชุมชน ซึง่ วิเคราะห์จาก
จานวนอาจารย์พยาบาลประจาทุกหลักสูตร (2.1-2-1)
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรือ่ ง เช่น โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (2.1-3-1) เอกสารโครงสร้าง
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ แผนภูมกิ ารบริหารหลักสูตร (2.1-3-2) ระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการสอน (2.1-3-3) ระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาและแนะแนว (2.1-3-4) ปจั จัย
เกือ้ หนุนการจัดการศึกษา (2.1-3-5) โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง
2552 (2.1-3-6) การเตรียมบุคลากรสายอาจารย์ สายสนับสนุน และการสรรหา การพัฒนาบุคลากร
(2.1-3-7) การพัฒนาอาจารย์ (2.1-3-8) ผลงานวิชาการเพื่อการเรียนการสอน (2.1-3-9) ข้อตกลงที่
แสดงในบทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับรอง
การปฏิบตั งิ านรายบุคคล ส่วนของวันที่ 3 มีนาคม 2553 (2.1-3-10) เตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินงานตามหลักสูตร โดยจัดโครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.1-3-11) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
กฎหมาย และบริหารการพยาบาล มีค่มู อื การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานตามหลักสูตร ใน
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ (2.1-3-12) การเตรียมความพร้อมโดย
กิจกรรม 1.พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารสูตศิ าสตร์ (2.1-3-13) 2.การเตรียม Case หญิงตัง้ ครรภ์ในชุมชนบ้าน
เป็ด (2.1-3-14) 3.กิจกรรมการประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบตั เิ ตรียมประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบตั งิ าน
โดยภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (2.1-3-15) กิจกรรมประสานแหล่งฝึก (2.1-3-16)
การพัฒนา Course Design Lesson Plan และการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และชุมชนภายนอก โดยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษา (2.1-3-17)
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการทุกหลักสูตรประจาปีการศึกษา เช่น ร่วมพิจารณาผลสอบสอบ
ความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกรายวิชามารดาทารกและรายวิชาผดุงครรภ์ ในการสอบ 3 ปี
ย้อนหลัง ในทีป่ ระชุมภาควิชา (2.1-4-1) รายงานสรุปผลการสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง
แยกตามรายวิชา ในการสอบครัง้ ที่ 1/2552 วันที่ 20-21 มีนาคม 2553 (2.1-4-2) การพิจารณาผลการ
ติดตามความพึงพอใจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ในข้อคาถามย่อยทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า 3.5 และในข้อคาถามย่อยทีไ่ ด้
คะแนนต่ากว่าค่าเฉลีย่ (2.1-4-3) การติดตามภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจาและหัวหน้า
ภาควิชา เทียบกับเกณฑ์ทส่ี ภา การพยาบาลกาหนด (2.1-4-4) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ ในปีการศึกษา
2552 (2.1-4-5) มีการวิเคราะห์ผลสอบรวบยอดเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประจาปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.1-4-6) ผลสอบวัด
ความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั ้ หนึ่ง ย้อนหลัง 3 ปี ของ
ภาควิชาเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.1-4-7) ผลการประเมินการสอนรายวิชาทางการพยาบาลประจาปี
การศึกษา 2552 ของภาควิชาเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.1-4-8) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล วิเคราะห์ข้ อมูลการดาเนินการของหลักสูตรประจาปี (2.1-4-9) พิจารณาผล
สอบสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกรายวิชามารดาทารกและรายวิชาผดุงครรภ์ ในการสอบ
3 ปียอ้ นหลัง ในทีป่ ระชุมภาควิชา (2.1-4-10) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน ปีการศึกษา 2552
ในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบโดยภาควิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์ (2.1-4-11) การวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
ดาเนินการหลักสูตร ในส่วนของภาควิชาชุมชนและรักษา (2.1-4-12)
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหารหลักสูตร เช่น การปรับมาตรการ รูปแบบการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา
เพื่อขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2.1-5-1) การใช้ขอ้ เสนอแนะโดยคณะผูป้ ระเมินของ
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สภาการพยาบาลในเรือ่ งภาระงานสอนเฉลีย่ ต่อปีการศึกษาของผูบ้ ริหารระดับรองคณะวิชาหรือ
เทียบเท่า/หัวหน้าภาควิชา ไม่เกิน 6 หน่วยชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ มาใช้ในการเตรียมจัดภาระงานสอน
สาหรับปีการศึกษา 2553 (2.1-5-2) ผนวกใช้การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคลจากการ
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพผลงาน ตาม
วิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ (2.1-5-3) มีการปรับปรุง ตามขัน้ ตอนในระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.1-5-4) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
ปรับปรุงการเรียนการสอนแบบบูรณการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการคิดอย่างเป็นระบบ (2.15-5) ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลมารดา 1 ให้เพิม่ กิจกรรมการเรียนรูจ้ ากสภาพ
จริง (Authentic Learning) การสรุปเป็น Concept Mapping และ Main Concept เสนออาจารย์ รวมทัง้
การปรับรูปแบบการติวทีห่ ลากหลาย เพื่อปรับปรุงผลการสอบสภาในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบโดยภาค
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (2.1-5-6) จัดกิจกรรมปรับรูปแบบการติวทีห่ ลากหลายสอน
(ตามผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการหลักสูตร) ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์
(2.1-5-7) ปรับปรุงกระบวนการนิเทศการฝึกภาคปฏิบตั ิ เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษา ทบทวนความรูไ้ ปใน
ระหว่างการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาปฏิบ ัตกิ ารพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เพื่อปรับปรุงผลการสอบสภา
ในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบโดยภาควิชาชุมชนและรักษา (2.1-5-8)
6. หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรือ่ ง และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (2.1-6-1 ถึง 2.1-6-3)
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ตารางที่ 2.1-1 การดาเนินงานพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2552
วิทยาลัย
(โดยฝา่ ย
วิชาการ)
3
บรรลุ
6
6

รายการ

เด็ก
ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
3
บรรลุ
6
6

จิตเวช
กฎหมาย
บริหาร
3
บรรลุ
6
6

มารดา
ทารก
ผดุงครรภ์
3
บรรลุ
6
6

ชุมชน
และ
รักษา
3
บรรลุ
6
6

คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมายระดับ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (2.1-ป)
จานวนระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสูตร
มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสูตร (2.1-1-1 ถึง 2.1-1-4)
2. มีการกาหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร
มีการกาหนดเป้าหมาย (2.1-2-1)
ในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสูตรใหม่ เตรียมความ
เตรียม
เตรียม
เตรียม
เตรียม
และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์
พร้อม
ความพร้อม ความพร้อม ความพร้อม ความพร้อม
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
หลักสูตร
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
(2.1-3-1 ถึง (2.1-3-11) (2.1-3-12) (2.1-3-13 (2.1-3-16
2.1-3-10)
2.1-3-15) 2.1-3-17)
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการทุกหลักสูตร
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ประจาปี การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ม่
วิเคราะห์
วิเคราะห์ วิเคราะห์ วิเคราะห์ วิเคราะห์
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจาก (2.1-4-1 ถึง
(2.1-4-6
(2.1-4-9) (2.1-4-10 (2.1-4-12)
วิทยานิพนธ์ทต่ี พี มิ พ์ เผยแพร่
2.1-4-5)
2.1-4-8)
2.1-4-11)
5. มีการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการ
นาไปปรับ
นาไป
นาไป
นาไป
นาไป
หลักสูตรประจาปี การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรุงบริหาร
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
หลักสูตร
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
(2.1-5-1 ถึง (2.1-5-4) (2.1-5-5)
(2.1-5-6
(2.1-5-8)
2.1-5-3)
2.1-5-7)
6. หลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตาม
หลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุก
เกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพ
เรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐานหลักสูตร (2.1-6-1 ถึง 2.1-6-3)
หลักสูตร

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 6 ระดับแรก (2.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้
ครบ 6 ระดับแรก ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3
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แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา ร่วมเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ 1.ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงหลักสูตร
2.ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 3.การเปลีย่ นแปลงของตัวบ่งชี้ เกณฑ์ คาอธิบายของ สมศ . สกอ. สภา
การพยาบาล TQF เพื่อนามาใช้เป็นตัวตัง้ ในการร่วมพิจารณา กาหนด 1.ระบบและกลไกการเปิ ด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร 2.ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร 3.ผังแสดงการบริหารหลักสูตร
โดยให้แสดงไว้ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2553
ฉบับมิถุนายน 2553 เพื่อเผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้อง ภายในกรกฎาคม 2553 และใช้ตดิ ตามการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา ตามระบบทีก่ าหนด
2. ให้ฝา่ ยวิชาการ ทุกภาควิชา และ ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมคิดพิจารณาเพื่อผนวกใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการ
กระจายอานาจ (Decentralization) ในการจัดทา ร่าง ตัวบ่งชีท้ ใ่ี ช้ในการติดตาม ประเมินและรายงาน
คุณภาพของหลักสูตร ให้แล้วเสร็จ และเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา ภายในเดือน
กรกฎาคม 2553 แล้วนาผลการพิจารณาไปบรรจุไว้ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2553 ฉบับปรับปรุง กันยายน 2553 เพื่อเผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้อง ภายใน
ตุลาคม 2553 และใช้ตดิ ตาม การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ก่ี าหนด
3. ให้ฝา่ ยวิชาการ ทุกภาควิชา และฝา่ ยยุท ธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รายงานผลการติดตาม การ
ประเมิน ทีก่ ล่าวในข้อ 1 และ 2 ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม
2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนา หรือบริหารหลักสูตรให้มคี ุณภา พยิง่ ขึน้ ตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้นของวิทยาลัย
รวมทัง้ ตามตัวบ่งชีท้ ใ่ี ช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร โดยให้แสดงการ
ปรับปรุง พัฒนา เป็นโครงการ /กิจกรรมทีเ่ ป็นผลจากการปรับปรุง ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
งบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
4. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับฝา่ ยวิชาการ และทุกภาควิชา ผนวกใช้ความสาเร็จจาก
การดาเนินงานวิจยั ตามทีก่ ล่าวในข้อ 1-3 ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการ
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพผลงาน ตาม
วิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการจัดทา ร่าง คู่มอื การประเมินผล
สัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยให้ผนวกไว้ใน
4.1 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ทีถ่ ่ายทอดจากตัวบ่งชีห้ ลัก เป้าหมาย
วิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สกอ สมศ สภา
การพยาบาล TQF และผลงานตามวิสยั ทัศน์ แผน อัตลักษณ์
4.2 เครือ่ งมือวัดผลประกอบตัวบ่งชีป้ ระเมินผลสัมฤทธิ ์ ทีช่ ่วยให้ผปู้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน
4.2.1 เข้าใจ รักษา เสริมสร้างลักษณะ การปฏิบตั งิ านการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา วิจยั
บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการ แผนงานและการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายใน ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานของวิทยาลัย เช่น สะท้อนการ
จัดการเรียนการสอนทีค่ ุณภาพในการพัฒนานักศึกษา พร้อมทัง้ รองรับการพั
ฒนาตาม
TQF การประเมินตามเกณฑ์สภา สกอ สมศ
4.2.2 เห็นร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรมในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล
4.2.3 ทวนสอบผลการประเมินร่วมกันได้ ตามทีแ่ สดงในแนวทางการดาเนินงานของ สบช
รายการหลักฐาน
2.1-1-1 หนังสือราชการจากสถาบันพระบรมราชชนก เรือ่ งการเปิ
ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปี
การศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-1-2 เอกสารระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร ตามระบบของสถาบันพระบรมราชชนกและ
สถาบันสมทบ (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-1-3 คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามคาสังส
่ า นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
2562/2546 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-1-4 คาสังสถาบั
่
นพระบรมราชชนก ที่ 6/2544 เรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์แบบบูรณการ (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-2-1 จานวนนักศึกษาล่วงหน้า 3 ปี จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 139 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-3-1 โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
.
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากส ภาการพยาบาล หน้าที่ 29-41 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-3-2 เอกสารโครงสร้างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ แผนภูมกิ ารบริหาร
หลักสูตร ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้า
5-7 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-3-3 เอกสารแสดงระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 47-66 (อ.พรรณิภา ดร .
เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-3-4 ระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาและแนะแนว จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 139-140 (อ.แก้วจิต อ.ทิพวรรณ)
2.1-3-5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 145-161 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-3-6 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 (อ.พรรณิภา) (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-3-7 เอกสารบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรสายอาจารย์ สายสนับสนุน และการสรรหา การพัฒนา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่ อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 94-113 และ 24-27 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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2.1-3-8 การพัฒนาอาจารย์ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.แสงดาว)
2.1-3-9 ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552 จาก
เล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที่ 83-85 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.1-3-10บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนาแผ นปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับรองการ
ปฏิบตั งิ านรายบุคคล ส่วนของวันที่ 3 มีนาคม 2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-3-11โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ของภาควิชา
การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.รุง่ ทิพย์)
2.1-3-12 คู่มอื ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหารการพยาบาล การเตรียมความพร้อมการ
ดาเนินงานตามหลักสูตร ในกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
(อ.สมใจ)
2.1-3-13 การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานตามหลักสูตร โดยกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารสูตศิ าสตร์
(อ.ดวงชีวนั )
2.1-3-14การเตรียม Caseหญิงตัง้ ครรภ์ในชุมชนบ้านเป็ด โดยภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุง
ครรภ์ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
2.1-3-15โครงการประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบตั เิ ตรียมประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบตั งิ าน โดยภาควิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
2.1-3-16การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานตามหลักสูตร ในกิจกรรมประสานแหล่งฝึก โดยภาควิชาการ
พยาบาลชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.1-3-17การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานตามหลักสูตร ในการพัฒนา Course Design Lesson Plan
และการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของผูท้ รงคุณวุฒ ิ ชุมชนภายนอก โดยภาควิชา
ชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.1-4-1 2.1 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2550 – 2552) และ 2.2 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ และมีงานทาหรือศึกษาต่อภายในปีแรก จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
144 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-4-2 รายงานสรุปผลการสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกตามรายวิชา ในการสอบครัง้ ที่
1/2552 วันที่ 28-29 มีนาคม 2552 ชื่อสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-4-3 สรุปผลการติดตามความพึงพอใจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (อ.สุขมุ าล)
2.1-4-4 ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจา ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
.
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 114-130 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-4-5 ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ในรายวิชาทีเ่ ปิดสอน
ปีการศึกษา 2552
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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2.1-4-6 ร่องรอยหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ผลสอบรวบยอดเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจาปี
การศึกษา 2552 ของภาควิชาเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.พิรยิ ากร)
2.1-4-7 ร่องรอยหลักฐานแสดงการติดตามผลสอบวัดความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั ้ หนึ่ง ย้อนหลัง 3 ปี ของภาควิชาเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.พิรยิ ากร)
2.1-4-8 ผลการประเมินการสอนรายวิชาทางการพยาบาลประจาปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาเด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อาย (อ.พิรยิ ากร)
2.1-4-9 ร่องรอยหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการทุกหลักสูตรประจาปี ในส่วนของภาค
วิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหารการพยาบาล (อ.สุจนิ ดา)
2.1-4-10 รายงานการประชุมประจาเดือนภาควิชา วาระที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2553 เรือ่ ง ผลสอบสอบ
ความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกรายวิชามารดาทารกและรายวิชาผดุงครรภ์ ในการสอบ 3
ปียอ้ นหลัง (อ.รุจริ า)
2.1-4-11 ผลการประเมินการสอนรายวิชาทางการพยาบาลประจาปีการศึกษา 2552 ของภาควิชามารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ (อ.ฉายวสันต์ )
2.1-4-12 ร่องรอยหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการทุกหลักสูตรประจาปี ในส่วนของ
ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.1-5-1 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเข้ารับการเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนา
สถาบันการศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2553 (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.1-5-2 ตารางสรุปการนาหลักสูตรไปสู่การจัดการศึกษาระดับรายวิชา การจัดอาจารย์ผสู้ อน การคิดภาระ
งานสอน ปี กศษ . 2553-จาแนกตามหลักสูตร ชัน้ ปี และรายวิชา แสดงการเตรียมจัดภาระงาน
สอนสาหรับปีการศึกษา 2553 ทีฝ่ า่ ยวิชาการ ใช้ขอ้ เสนอแนะโดยคณะผูป้ ระเมินของสภาการ
พยาบาลในเรื่องภาระงานสอนเฉลีย่ ต่อปีการศึกษาของผูบ้ ริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเท่า /
หัวหน้าภาควิชา ไม่เกิน 6 หน่วยชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-5-3 ร่องรอยหลักฐานแสดงการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
ตามผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการดาเนินการหลักสูตร โดยผนวกใช้การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคลจากการ
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพผลงาน
ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.1-5-4 การปรับปรุง ตามแผนผังขัน้ ตอนในระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ของภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.พิรยิ ากร)
2.1-5-5 รายงานการประชุมภาคภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหารการพยาบาล ครัง้ ที่ 3
ลว. 17 มิ.ย. 2553 วาระที่ 3 ปรับปรุงการเรียนการสอนแบบบูรณการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และการคิดอย่างเป็นระบบ (อ.สมใจ)
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2.1-5-6 หลักฐานแสดงปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลมารดา 1 ให้เพิม่ กิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากสภาพจริง (Authentic Learning) การสรุปเป็น Concept Mapping และ Main
Concept เสนออาจารย์ (อ.ทิพวรรณ)
2.1-5-7 หลักฐานแสดงกิจกรรมปรับรูปแบบการติวทีห่ ลากหลาย เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
(ตามผลการ วิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินการหลักสูตร) ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก
ผดุงครรภ์ (อ.ฉายวสันต์)
2.1-5-8 หลักฐานแสดงการปรับปรุงกระบวนการนิเทศการฝึกภาคปฏิบตั ิ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษา
ทบทวนความรูไ้ ปในระหว่างการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัวและชุมชน
2
โดยภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.1-6-1 หนังสือที่ สภ .พ 01/05/1605 ลว. 24 พฤษภาคม 2549 ผลการพิจารณาการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาและหลักสูตร (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-6-2 หนังสือจากสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-6-3 หนังสือที่ มข ครัง้ ที่ 6/2552 ลว. 3 มิถุนายน 2552 ผลการพิจารณาการรับรองหลักสูตร
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1-ป เป้าหมาย การพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ในแผนกลยุทธ์ วพบ
.
ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทัง้ หมด (สมศ. 6.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น :
๑ คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ ๑ – ๗๙

๒ คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ – ๙๙

๓ คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจานวน
1 หลักสูตร (2.1.1-3-1 2.1.1-3-2 2.1.1-3-3) จากหลักสูตรทัง้ หมด ทีว่ ทิ ยาลัยเปิดสอนจานวน 1 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานต่อหลักสูตรทัง้ หมด เท่ากับ 100
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานต่อหลักสูตรทัง้ หมด เท่ากับ 100
(2.1.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงาน เท่ากับ ร้อยละ 100 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วม กับทุกภาควิชา รักษาผลสาเร็จของงาน ตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา
ของตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 มีการพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
รายการหลักฐาน
2.1.1-3-1 หนังสือที่ สภ .พ 01/05/1605 ลว. 24 พฤษภาคม 2549 ผลการพิจารณาการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาและหลักสูตร (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1.1-3-2 หนังสือจากสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1.1-3-3 หนังสือที่ มข ครัง้ ที่ 6/2552 ลว. 3 มิถุนายน 2552 ผลการพิจารณาการรับรองหลักสูตร
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1.1-ป เป้าหมายร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานต่อหลักสูตรทัง้ หมด ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.2

ห้องสมุดมีตารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และให้บริ การอย่างเหมาะสม รวมทัง้ มี
ระบบและเทคโนโลยีการสืบค้น (สบช. จาก สภาการพยาบาล 2.16)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 2

2 คะแนน
บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 4

3 คะแนน
บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 6

เกณฑ์มาตรฐานสาหรับวิ ทยาลัยพยาบาล : ระดับ
1. มีตาราหลักทางการพยาบาลทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี ไม่ต่ากว่าสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรือ่ ง
2. มีจานวนตารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพในอัตราส่วนนักศึกษา : จานวนหนังสือ
ไม่น้อยกว่า 1 : 50 หรือตาราอิเล็กทรอนิกส์
3. จานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรือ่ ง
4. จานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรือ่ ง หรือมีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ี
peer review
5. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
6. มีระบบการให้บริการทีเ่ อื้อต่อการสืบค้นของนักศึกษาหรือมีเวลาให้บริการไม่น้อยกว่า 60 ชัวโมง/
่
สัปดาห์
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิชาการและภาควิชา ร่วมดาเนินงานให้หอ้ งสมุดมีตารา
หนังสือ วารสารเพียงพอ และให้บริการอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ให้มรี ะบบและเทคโนโลยีการสืบค้น ดังนี้
1. มีตาราหลักทางการพยาบาลทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี ไม่ต่ากว่าสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรือ่ ง (2.1.2-1-1)
2. มีตารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพจานวนหนังสือจานวน 17,514 เล่ม (2.1.2-21) มีนกั ศึกษาจานวน 376 คน (2.1.2-2-2) คิดเป็นอัตราส่วนนักศึกษา : จานวนหนังสือ เท่ากับ 1 :
46.57
3. มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศจานวน 12 ชื่อเรือ่ ง (2.1.2-3-1)
4. มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศจานวน11 ชื่อเรือ่ งและไม่มวี ารสารอิเล็กทรอนิกส์ (2.1.2-4-1)
5. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าถึงได้ทางระบบ Wireless Lan ทีม่ ใี ห้บริการ
ครอบคลุมอาคาร (2.1.2-5-1)
6. มีระบบการให้บริการทีเ่ อือ้ ต่อการสืบค้นของนักศึกษา โดยในส่วนห้องสมุด เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. เปิดบริการทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.คิดเป็น เวลาให้บริการ 64
ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ (2.1.2-6-1) ขณะที่ การใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทีเ่ ข้าถึงได้ทางระบบ Wireless Lan
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (2.1.2-6-2)
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลก ารดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 0
คะแนน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 4 ระดับแรก (2.12-ป) โดยมีผลการดาเนินงาน
ผ่าน 1 ระดับ ดังนัน้ ไม่บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
0

พัฒนาการ
0

เป้าหมาย
0

รวม
0

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยวิชาการเร่งรัดระดมความร่วมมือจากทุกภาควิชา และทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง ในการรักษาและ
ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการห้องสมุด การมีตารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และให้บริการอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้ การมีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้น เช่น การเร่งรัดจั ดหาตารา หนังสือทางการ
พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพทีต่ รงตามความต้องการใช้งาน ให้มจี านวน เพียงพอหรือดีกว่า เกณฑ์
จานวนตารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพในอัตราส่วนนักศึกษา: จานวนหนังสือไม่
น้อยกว่า 1 : 50 โดยให้รว่ มศึกษาเรียนรู้ ร่วมคิดพิจารณา เพื่อปรั บการดาเนินงานให้ครบถ้วนตาม
หัวข้อ 13 ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ ใน มคอ . 1 (มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์) อิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทัง้ นี้ ให้ฝา่ ยวิชาการ รายงานผลผ ลการดาเนินงานต่อที่
ประชุมกรรมการบริหาร ภายในเดือนตุลาคม 2553 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม
2554 เพื่อร่วมพิจารณานาไปปรับปรุง พัฒนาเป็นโครงการ /กิจกรรม ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
งบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
2. ให้ฝา่ ยวิชาการ และทุกภาควิชา เร่งรัดในการร่วมพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลีย่ นการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ใน มคอ . 3 และ มคอ. 4 ทีย่ งั คงสามารถพัฒนา
ผลการเรียนรูใ้ ห้เกิดกับนักศึกษา ไปพร้อมกับการเพิม่ ความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากรตารา หนังสือ
วารสาร และระบบและเทคโนโลยีการสืบค้น
รายการหลักฐาน
2.1.2-1-1 1.ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 145-161 (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี อ .ฉาย
วสันต์)
2.สรุปรายชื่อและจานวนตาราหลักทางการพยาบาลทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี จาแนกตาม
สาขาวิชา ทีม่ ใี ห้บริการ (อ.ปิยะนุช อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1.2-2-1 สรุปรายชื่อและจานวนตารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทีม่ ใี ห้บริการ
(อ.ปิยะนุช อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1.2-2-2 สรุปรายชื่อและจานวนนักศึกษา จาแน กรายชัน้ ปี ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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2.1.2-3-1 สรุปรายชื่อและจานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ จาแนกตามสาขาวิชา
ทีม่ ี
ให้บริการ (อ.ปิยะนุช อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1.2-4-1 สรุปรายชื่อและจานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศ จาแนกตามสาขาวิชา
ทีม่ ี
ให้บริการ (อ.ปิยะนุช อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1.2-5-1 รายละเอียด วิธกี าร ใช้งาน ระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ ทีม่ ใี ห้บริการ พร้อมผังบริเวณแสดงอาคารทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ห้บริการ (อ.ณรงค์)
2.1.2-6-1 ตารางเวลาการให้บริการห้องสมุด และจานวนชัวโมงให้
่
บริการต่อสัปดาห์ (อ.ปิยะนุช อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1.2-6-2 รายละเอียด วิธกี ารใช้งานอินเทอร์เน็ต ทีเ่ ข้าถึงได้ทางระบบ Wireless Lan (อ.ณรงค์)
2.1.2-ป เป้าหมายการดาเนินงานให้หอ้ งสมุดมีตารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และให้บริการอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้ มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้น ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.3 มีห้องปฏิ บตั ิ การและอุปกรณ์ การศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการ 3 ข้อ

2 คะแนน
ดาเนินการ 4 ข้อ

3 คะแนน
ดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐานสาหรับวิ ทยาลัยพยาบาล : ข้อ
1.มีการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารเหมาะสม และมีอุปกรณ์เพียงพอในทุกสาขาการพยาบาลและพร้อมใช้
2.มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพเหมาะสม และมีอุปกรณ์จานวนเพียงพอและ พร้อมใช้
3.มีโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม และจานวนเพียงพอและพร้อมใช้
4.มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์เหมาะสมและมีคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 : 10และพร้อมใช้
5.มีระบบการให้บริการทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิชาการและภาควิชา ร่วมดาเนินงานให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ าร
และอุปกรณ์การศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ ดังนี้
1. มีการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารเหมาะสม และมีอุปกรณ์เพียงพอในทุกสาขาการพยาบาลและพร้อมใช้ เช่ น มี
และใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารพยาบาล ทีแ่ บ่งกลุ่มย่อยให้มอี ตั ราส่วนนักศึกษา : อาจารย์ ตามทีอ่ อกแบบให้เอือ้
ต่อการพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา (2.1.3-1-1) ในทุกห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล มีอุปกรณ์ทม่ี ี
เพียงพอและพร้อมใช้ ทัง้ โดย ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ (2.1.3-1-2) ภาควิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (2.1.3-1-3) ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาเบือ้ งต้น
(2.1.3-1-4)
2. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพเหมาะสม และมีอุปกรณ์จานวนเพียงพอและ พร้อม
ใช้ เช่น รายละเอียดในหัวข้อ 2.2 ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัด
การศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภา
การพยาบาล (2.1.3-2-1) การจัดให้มกี ารเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน เช่น วิชาเคมี ฟิสกิ ส์
และใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
(2.1.3-2-2)
นอกจากนัน้ จัดให้มกี ารเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ วิชาชีวเคมี กายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยา และใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
(2.1.3-2-3)
3. มีโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม และจา นวนเพียงพอและพร้อมใช้ เช่น รายละเอียดพืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคาร
เรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด ในส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา (2.1.3-3-1)
รายละเอียดประกอบหัวข้อ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา (2.1.3-32) โดยมีเจ้าหน้าทีโ่ สตทัศนูปกรณ์จานวน 3 คน ดูแลระบบการให้บริการ และบารุงรักษาอุปกรณ์ท่ี
ประกอบด้วย Projector 7 ตัว Visualizer 8 ตัว รวมทัง้ อุปกรณ์เครือ่ งเสียงทีม่ คี รบในทุกห้องเรียนและ
ห้องประชุม ให้มคี วามพร้อมในการใช้งาน (2.1.3-3-3)
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4. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์เหมาะสม และมีคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 : 10 และ
พร้อมใช้ เช่น รายละเอียดห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ในเอกสารหัวข้อ 1.1.1 พืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคาร
เรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด ในส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา (2.1.3-4-1)
ในเอกสารหัวข้อ 2.3 ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา (2.1.34-2) โดยจัดเวลาการให้บริการของห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ได้จนถึง 23:00 น. ตามความประสงค์
ของนักศึกษา (2.1.3-4-3) โดยจัดให้มคี อมพิวเตอร์ 48 เครือ่ ง (2.1.3-4-4) สาหรับบริการนักศึกษา 376
คน (2.1.3-4-5) คิดเป็นอัตราส่วนคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา 48 : 376 = 1 : 7.83
5. มีระบบการให้บริการทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษา เช่น การจัดชัวโมงให้
่
บริการห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ ได้จนถึง 23:00 น. ตามความประสงค์ของนักศึกษา (2.1.3-5-1) การจัดให้มคี อมพิวเตอร์
สาหรับการค้นคว้าทีห่ อพักนักศึกษา (2.1.3-5-2) ปรับปรุงการจัดบริการการสืบค้นด้วยอินเทอร์เน็ต
ความเร็ว 4 Mbps /second (2.1.3-5-3) การจัดรถบริการรถรับส่ง เพื่อเอือ้ เรือ่ งการเดินทางไปใช้
ห้องปฏิบตั กิ ารของนักศึกษา (2.1.3-5-4) การเอือ้ ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเชื่อมโยง (Link) ไปยัง
Websites ทางการพยาบาลเด็ก (2.1.3-5-5) การพยาบาลผูใ้ หญ่ (2.1.3-5-6) การพยาบาลผูส้ งู อายุ
(2.1.3-5-7) การพยาบาลจิตเวช (2.1.3-5-8) กฎหมายทางการพยาบาล (2.1.3-5-9) บริหารทางการ
พยาบาล (2.1.3-5-10) การพยาบาลมารดา ทารก (2.1.3-5-11) การพยาบาลชุมชน (2.1.3-5-12) การ
รักษาเบือ้ งต้น (2.1.3-5-13)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 2 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 5 ข้อ (2.1.3-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ครบ 5
ข้อ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
3

พัฒนาการ
1

เป้าหมาย
1

รวม
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา รักษาผลสาเร็จของงาน ตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา
ของตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 มีการพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
รายการหลักฐาน
2.1.3-1-1 ตารางสอนกลุ่มย่อยรายวิชาทดลอง แสดงการใช้งานห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล ในรายวิชา
ทดลอง ได้ครบตามจานวนกลุ่มนักศึกษา ทีแ่ บ่งย่อยให้มอี ตั ราส่วนนักศึกษา : อาจารย์ ตามที่
ออกแบบให้เอือ้ ต่อการพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนัก ศึกษา (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี อ .ฉายวสันต์
อ.สายสุดา อ.รุง่ ทิพย์)
2.1.3-1-2 ตัวอย่างรายการอุปกรณ์ทม่ี เี พียงพอและพร้อมใช้ ในรายวิชา ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ เช่น หุ่นจาลองสาหรับการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลทัง้ หมด อุปกรณ์ทจ่ี าเป็นใน
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2.1.3-1-3

2.1.3-1-4
2.1.3-2-1

2.1.3-2-2

2.1.3-2-3

2.1.3-3-1

2.1.3-3-2

2.1.3-3-3

2.1.3-4-1

2.1.3-4-2

2.1.3-4-3

การเรียนการสอน เช่น เครือ่ งดูดเสมหะ เครือ่ งวัดความดันโลหิต เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทาแผล
ฉีดยา อุปกรณ์การให้ออกซิเจน สวนปสั สาวะ (อ.สายสุดา อ.รุง่ ทิพย์)
ตัวอย่างรายการอุปกรณ์ทม่ี เี พียงพอและพร้อมใช้ ในรายวิชา ของภาควิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ เช่น หุ่นและอุ ปกรณ์การทาคลอดและแสดงกลไกการคลอด (อ.ดวง
ชีวนั อ.เอมอร อ.ฉายวสันต์)
ตัวอย่างรายการอุปกรณ์ทม่ี เี พียงพอและพร้อมใช้ ในรายวิชา ของภาควิชาการพยาบาลชุมชน
และการรักษาเบือ้ งต้น เช่น อุปกรณ์ชุดกระเป๋าเยีย่ มบ้าน (อ.ปราณี)
เอกสารหัวข้อ 2.2 ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา
จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภา
การพยาบาล หน้าที่ 151 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
ตารางสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน เช่น วิชาเคมี ฟิสกิ ส์
แสดงการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
(อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
ตารางสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ วิชาชีวเคมี กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา แสดง
การใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์ ของคณะแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (อ.
พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
เอกสารหัวข้อ 1.1.1 พืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด ใน
ส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 145 (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
เอกสารหัวข้อ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา จากเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที่ 152 (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
สรุปตารางปฏิบตั งิ านเจ้าหน้าทีโ่ สตทัศนูปกรณ์ จานวน 3 คน ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลระบบ
การให้บริการ และบารุงรักษาอุปกรณ์ ทีป่ ระกอบด้วย Projector 7 ตัว Visualizer 8 ตัว รวมทัง้
อุปกรณ์เครือ่ งเสียง ซึง่ มีครบในทุกห้องเรียนแล ะห้องประชุม ให้มคี วามพร้อมในการใช้งาน
(อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
เอกสารหัวข้อ 1.1.1 พืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด ใน
ส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลหน้าที่ 145 (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
เอกสารหัวข้อ 2.3 ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา
จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภา
การพยาบาล หน้าที่ 152 (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
เวลาการให้บริการของห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2552 (อ.ณรงค์
คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย)
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2.1.3-4-4 สรุปทะเบียนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนทีจ่ ดั ไว้บริการนักศึกษา ในช่วงปีการศึกษา
2552
(อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
2.1.3-4-5 สรุปรายชื่อและจานวนนักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 1-4 ช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
2.1.3-5-1 เอกสารแสดงการให้บริการห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ใน หัวข้อ 2.3 ห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ ในส่วนที่ 5 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง
วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 152 (อ.ณรงค์
คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย)
2.1.3-5-2 ผังพืน้ ทีพ่ ร้อมรายการอุปกรณ์ แสดงการ
จัดให้มคี อมพิวเตอร์สาหรับการค้นคว้าทีห่ อพัก
นักศึกษา (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
2.1.3-5-3 Print-out หน้า Website แสดงการจัดบริการการสืบค้นด้วยอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 4 Mbps
/second (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
2.1.3-5-4 แบบบันทึกการใช้ขอใช้รถบริการรถรับส่ง เพื่อเอือ้ เรือ่ งการเดินทางไปใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารของ
นักศึกษา (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.1.3-5-5 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยัง Websites ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูก้ ารพยาบาลเด็ก (อ.ทรงสุดา)
2.1.3-5-6 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยัง Websites ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูก้ ารพยาบาลผูใ้ หญ่ (อ.ธิตพิ ร)
2.1.3-5-7 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยัง Websites ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูก้ ารพยาบาลผูส้ งู อายุ
(อ.จรรยา)
2.1.3-5-8 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยัง Websites ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ างการพยาบาลจิตเวช
(อ.พัฒนี)
2.1.3-5-9 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยัง Websites ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ างกฎหมายทางการ
พยาบาล (อ.สุรเดช)
2.1.3-5-10 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยัง Websites ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ างบริหารทางการพยาบาล
(อ.นงลักษณ์)
2.1.3-5-11 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยัง Websites ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ างการพยาบาลมารดา
ทารก (อ.รุจริ า)
2.1.3-5-12 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยัง Websites ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ างการพยาบาลชุมชน
(อ.ศรีสุดา)
2.1.3-5-13 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยัง Websites ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ างการรักษาเบือ้ งต้น
(อ.แสงดาว)
2.1.3-ป เป้าหมายการดาเนินงานให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์การศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ ใน
แผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ (สกอ 2.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 5 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการให้ความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ ุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ คี วามยืดหยุน่ และหลากหลาย ทีจ่ ะสนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รียน
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ผเู้ รียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเ้ รียนทุกหลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รียนในเรือ่ งคุณภาพการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ุก
หลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิชาการและภาควิชา ร่วมดาเนินงานกระบวนการเรียนรูท้ ่ี
เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ตามทีส่ รุปในตารางที่ 2.2-1 โดยมีตวั อย่าง ดังนี้
1. มีกลไกการให้ความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ทุกหลักสูตร เช่น กรอบแนวคิดในการบริหารหลักสูตร ในคู่มอื การดาเนินงานสาหรับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หน้า 8 (2.2-1-1) วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย (2.2-1-2)
โครงสร้างการบริหารหลักสู ตรและการเรียนการสอน (2.2-1-3) หน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31
หัวข้อ จัดทา Course design/test blueprint และการสรรหาผูส้ อน (2.2-1-4) ข้อตกลงการนาเสนอ
Course design รายวิชา (2.2-1-5) โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง
2552 (2.2-1-6) การพัฒนาอาจารย์ ในส่วนความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร (2.2-1-7) รายงานการประชุมภาควิชา การพยาบาลเด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ (2.2-1-8) ภาควิชาการพยาบาลจิต
เวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล มีการประชุมเพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ (2.21-9) รายงานการประชุม ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ประจาเดือนพฤศจิกายน
2552 ครัง้ ที่ 1 วาระที่ 4 เรือ่ ง ทีเ่ กีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ (2.2-1-10) รายงานการ

36
ประชุมของภาควิชาชุมชนและรักษา ครัง้ ประจาเดือนตุลาคม 2552 วาระทีเ่ กีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจ
กับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ที่
ภาควิชารับผิดชอบ (2.2-1-11)
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
เช่น
การกาหนดหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ จัดทา Course design/Test blueprint และการ
สรรหาผูส้ อน และข้อตกลงการนาเสนอ Course design รายวิชา (2.2-2-1) การออกแบบการเรียนการ
สอนใน Course Design ของรายวิชาทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ
วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1 วิชาการพยาบาล
บุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 2 วิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 3 และวิชาวิจยั ทางการพยาบาล
โดยภาควิชา การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2-2-2) Course Design ของรายวิชาพยาบาลบุคคล
ทีม่ ปี ญั หาทางจิต วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การสอนและให้คาปรึกษา และบริหารการ
พยาบาล ของภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล (2.22-3) Course Design ของรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุ งครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (2.2-2-4) Course Design ของรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 ภาควิชาชุมชนและรักษา (2.2-2-5)
3. มีการใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ ุกหลักสูตร เช่น ผลงาน
วิชาการ เพื่อการเ รียนการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศึกษา
2550-2552 (2.2-3-1) การใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
รายวิชาประเมินภาวะสุขภาพ วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล และวิชาวิจยั ทางการพยาบาล ภาค
วิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ ใหญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2-3-2) มีการประชุมสรุปผลการใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในการสอนโดยภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และ
บริหารการพยาบาล (2.2-3-3) VDO การใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารสูตศิ าสตร์การพยาบาลในระยะก่อนคลอด
ระยะคลอด และระยะ หลังคลอด ในรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (2.2-3-4) การใช้หุ่นฝึกปฏิบตั ชิ ่วยฟื้นคืนชีพ
เป็นสื่อเสริมสร้างการเรียนรูใ้ นรายวิชาการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น ภาควิชาชุมชนและรักษา (2.2-3-5)
4. มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ คี วามยืดหยุน่ และหลากหลาย ทีจ่ ะสนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รียน
เช่น ข้อตกลงว่าด้วยขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในกรณีทน่ี กั ศึกษาสอบไม่ผ่าน หรือมีผลการเรียนต่า (2.2-41) ขัน้ ตอนการทบทวนความรูน้ กั ศึกษา (2.2-4-2) การกาหนดหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้ า 31 หัวข้อ
จัดทา Course design/test blueprint และการสรรหาผูส้ อน (2.2-4-3) การกาหนดหน้าทีอ่ าจารย์ประจา
วิชา หน้า 31 หัวข้อ นศ.สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (2.2-4-4) การศึกษาตามสภาพจริง (Authentic Learning)
ในหัวข้อการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาในระบบกระดูกข้อและกล้ามเนื้อ ในร ายวิชาการพยาบาลบุคคลที่
มีปญั หาสุขภาพ 1 การพยาบาลบุคคลทีม่ คี วามผิดปกติของเซลล์ ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ี
ปญั หาสุขภาพ 2 และการพยาบาลบุคคลทีม่ คี วามผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ในรายวิชาการพยาบาลทีม่ ี
ปญั หาสุขภาพ 3 โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2-4-5) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
กฎหมาย และบริหารการพยาบาล มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง (2.2-46) การศึกษาสภาพจริง case หญิงตัง้ ครรภ์ในชุมชนบ้านเป็ด ในระยะก่อนคลอด ร่วมกับการศึกษาการ
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พยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลังคลอด ทีห่ อ้ งคลอด รพ . ศูนย์ขอนแก่น ในรายวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (2.2-4-7)
การปรับปรุงกิจกรรมเรียนรูร้ ะหว่างการฝึกปฏิบตั งิ านในวิชาปฏิบตั กิ ารสร้างเสริมสุขภาพ ตามผลการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาในกลุ่มก่อนหน้า ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (2.2-4-8)
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ผเู้ รียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเ้ รียนทุกหลักสูตร เช่น การดาเนินงานตามหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ นศ.สอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ (2.2-5-1) สรุปผลการประชุมเพื่อประเมินการจัด การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั หิ ลักการและ
เทคนิคการพยาบาล ทีไ่ ด้มกี ารประเมินจากรายงาน Case กรณีศกึ ษา และการสรุปผลการเรียนรูแ้ บบ
Mind Mapping โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2-5-2) ภาควิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช กฎ หมาย และการบริหารการพยาบาล
ประเมินความพึงพอใจในรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (2.2-5-3) การประเมินผลจากชิน้ งาน และการสรุปบทเรียน
ของนักศึกษาเป็น Mind Mapping ทีร่ วบรวมไว้ใน Port Polio ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ (2.2-5-4) การประเมินผลชิน้ งาน และMind Mapping สรุปรวม Port Folio ของนักศึกษา
ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารครอบครัวชุมชน 2 ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (2.2-5-5)
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รียนในเรือ่ งคุณภาพการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ุก
หลักสูตร เช่น การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ในรายวิชาทีเ่ ปิดสอน ปีการศึกษา 2552
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.2-6-1) การประเมินรายวิชาทีเ่ ปิดสอน ปีการศึกษา 2552 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.2-6-2) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล วิชาทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล วิชาการพ ยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1,
2 และ 3 วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1, 2 และ 3 วิชาวิจยั ทางการพยาบาล เมือ่
สิน้ สุดการเรียนการสอน โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2-6-3) ภาควิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล
มีการนาผลประเมินของนักศึกษามา
ปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (2.2-6-4) การ
นาเสนอผลการฝึกปฏิบตั งิ าน และความพึงพอใจในการฝึกปฏิบตั งิ านโดยนักศึกษา เมือ่ สิน้ สุดการฝึก
ปฏิบตั งิ านจากแหล่งฝึกนอกจังหวัดขอนแก่น ในรายวิชาปฏิบ ั ติการมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (2.2-6-5) การประเมินความพึงพอใจในการฝึก
ปฏิบตั งิ านโดยนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัวชุมชน 2 ภาควิชาการพยาบาลชุมชน
และรักษาเบือ้ งต้น (2.2-6-6)
7. มีระบบการปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร เช่น ส่วนทีแ่ สดง
การทบทวนประมวลรายวิชาตามผลการจัดการเรียนการสอน ในแผนภูมแิ สดงการปฏิบตั งิ านด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อ
ขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (2.2-7-1) การกาหนดหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า
31 หัวข้อ จัดทา Course design/test blueprint และการสรรหาผูส้ อน (2.2-7-2) การนาผลการประเมิน
จากนักศึกษาในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล มาพัฒนาการเรียนการสอน โดยรวบรวม
เป็นคู่มอื ฝึกปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการพยาบาล โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
(2.2-7-3) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล มีการนาผลประเมินของ
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นักศึกษามาปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง ในรายวิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (2.2-7-4) การนาผลประเมินโดยนักศึกษามาพัฒนามาตรฐานคู่มอื การ
ฝึกปฏิบตั งิ านแผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 6
ในการสอนในรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา 1 ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์ (2.2-7-5) นาผลการประเมินรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ไปใช้ปรับปรุง
รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (2.2-7-6)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มี
พัฒนาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบทุกระดับ (2.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ครบ
ทุกระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3
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ตารางที่ 2.2-1 การดาเนินงานตามระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน ปีการศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมายระดับ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด
จานวนระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีกลไกการให้ความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อน
ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร

วิทยาลัย
3
บรรลุ
7
7

มีกลให้
ความรูฯ้
(2.2-1-1
ถึง2.2-1-7)
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
เน้นผูเ้ รียน
การเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญทุกหลักสูตร
เป็ นสาคัญ
(2.2-2-1)
3. มีการใช้สอ่ื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน ใช้สอ่ื ฯ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ ุกหลักสูตร
ส่งเสริมฯ
(2.2-3-1)
4. มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ คี วามยืดหยุ่นและ
มีทย่ี ดื หยุ่น
หลากหลาย ทีจ่ ะสนองตอบต่อความต้องการของ
หลากหลาย
ผูเ้ รียน
(2.2-4-1ถึง
2.2-4-4)
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับ
ประเมิน
สภาพการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ผเู้ รียนและอิงพัฒนาการของ สอดคล้อง
ผูเ้ รียนทุกหลักสูตร
(2.2-5-1)
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รียนในเรื่อง
มีการ
คุณภาพการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ุก
ประเมิน
หลักสูตร
(2.2-6-1)
(2.2-6-2)
7. มีระบบการปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนา
มีการ
ผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร
ปรับปรุง
(2.2-7-1)
(2.2-7-2)

เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
3
บรรลุ
7
7

จิตเวช กฎ
หมาย บร.
3
บรรลุ
7
7

มารดาทารก
ผดุงครรภ์
3
บรรลุ
7
7

ชุมชน
และรักษา
3
บรรลุ
7
7

มีกลให้
ความรูฯ้
(2.2-1-8)

มีกลให้
ความรูฯ้
(2.2-1-9)

มีกลให้ความรู้
ฯ
(2.2-1-10)

มีกลให้
ความรูฯ้
(2.2-1-11)

เน้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ
(2.2-2-2)
ใช้สอ่ื ฯ
ส่งเสริมฯ
(2.2-3-2)
มีทย่ี ดื หยุ่น
หลากหลาย
(2.2-4-5)

เน้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ
(2.2-2-3)
ใช้สอ่ื ฯ
ส่งเสริมฯ
(2.2-3-3)
มีทย่ี ดื หยุน่
หลากหลาย
(2.2-4-6)

เน้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ
(2.2-2-4)
ใช้สอ่ื ฯ
ส่งเสริมฯ
(2.2-3-4)
มีทย่ี ดื หยุ่น
หลากหลาย
(2.2-4-7)

เน้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ
(2.2-2-5)
ใช้สอ่ื ฯ
ส่งเสริมฯ
(2.2-3-5)
มีทย่ี ดื หยุ่น
หลากหลาย
(2.2-4-8)

ประเมิน
สอดคล้อง
(2.2-5-2)
มีการ
ประเมิน
(2.2-6-3)

ประเมิน
สอดคล้อง
(2.2-5-3)
มีการ
ประเมิน
(2.2-6-4)

ประเมิน
สอดคล้อง
(2.2-5-4)
มีการ
ประเมิน
(2.2-6-5)

ประเมิน
สอดคล้อง
(2.2-5-5)
มีการ
ประเมิน
(2.2-6-6)

มีการ
ปรับปรุง
(2.2-7-3)

มีการ
ปรับปรุง
(2.2-7-4)

มีการ
ปรับปรุง
(2.2-7-5)

มีการ
ปรับปรุงมี
(2.2-7-6)
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แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา ศึกษาแนวทางพัฒนาให้มรี ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ทีเ่ น้นการปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนการสอน ทีส่ ่งเสริม
ให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ใ ห้ผเู้ รียนหาแหล่งการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย การปรับบทบาท
อาจารย์เป็นผูจ้ ดั การเรียนการสอนเพื่อให้สมั ฤทธิผลในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน อีกทัง้ การกาหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารเรียนการสอน โดยลดบทบาทของผูส้ อนและเพิม่
บทบาทของผูเ้ รียนในกระบวนการเรียนการสอน ดังทีแ่ สดงในตัวอย่างแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ของตัวบ่งชีท้ ่ี 2.5 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (คู่มอื QA สกอ. 2553) ทัง้ นี้ ให้
แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ไว้ในคู่มอื
การดาเนินงาน สา หรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2553 ฉบับมิถุนายน 2553
เพื่อเผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้อง ภายในกรกฎาคม 2553 และใช้ตดิ ตามการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา
ตามระบบทีก่ าหนด
2. ให้ฝา่ ยวิชาการร่วมกับทุกภาควิชาส่งเสริมให้ผมู้ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการหรือในวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั จิ ริงทัง้ ในและนอกห้องเรียน หรือจากการทาวิจยั โดยให้แสดงโครงการ/กิจกรรมของรายวิชา ที่
ส่งเสริมให้ผมู้ ปี ระสบการณ์ฯ เข้ามามีส่วนร่วม ไว้ใน ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554
ฉบับตุลาคม 2553
3. ให้ฝา่ ยวิชาการ ภาควิชา และฝา่ ยวิจยั แลบริการวิชาการ ร่วมพิจารณากาหนดแนวทาง วิธปี ฏิบตั ใิ นการ
นาผลงานวิจยั หรือ ผลงานจากกระบวนการจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนการสอน มาใช้พฒ
ั นาการ
จัดการเรียนรู้ การเรียนการสอน การวั ดประเมินผลในรายวิชาทีเ่ หมาะสม โดยให้แสดงโครงการ /
กิจกรรมของรายวิชา ทีผ่ นวกใช้ผลงานวิจยั หรือผลงานจากกระบวนการจัดการความรูเ้ พื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ไว้ในในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับตุลาคม 2553
4. ส่งเสริมให้ทุกภาควิชา มี การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ (นอกเหนือจากทีฝ่ า่ ยวิชาการ ประเมิน ทุกรายวิชา) ในลักษณะทีส่ ามารถ
ช่วยให้ฝา่ ยวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมองเห็นและเข้าใจสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอน
จากมุมมองของผูเ้ รียน อิงตามระบบและกลไ กการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ ทีก่ ล่าวในข้อ 1. และจะได้นาไปใช้รว่ มพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ทีม่ งุ่ ลด
บทบาทของผูส้ อนและเพิม่ บทบาทของผูเ้ รียน โดยให้แสดงโครงการ /กิจกรรมของรายวิชา มีการ
ประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
(นอกเหนือจากทีฝ่ า่ ยวิชาการ ประเมินทุกรายวิชา ) ไว้ในในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ
2554 ฉบับตุลาคม 2553
5. ให้ฝา่ ยวิชาการ ทุกภาควิชา และฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รายงานผลการติดตาม การ
ประเมิน ที่ กล่าวในข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553
มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ให้มคี ุณภาพตามวิสยั ทัศน์ กล
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ยุทธ์ จุดเน้นของวิท ยาลัย รวมทัง้ ให้แสดงการปรับปรุง พัฒนา เป็นโครงการ /กิจกรรมทีเ่ ป็นผลจากการ
ปรับปรุง ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
6. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับฝา่ ยวิชาการ ทุกภาควิชา ผนวกใช้ความสาเร็จจากการ
ดาเนินงานวิจยั ตามทีก่ ล่าวในข้อ 1-5 ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการถ่ายทอด
ตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพผลงาน ตามวิสยั ทัศน์
บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการจัดทา ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของ
งานระดับบุคคล ภายในเดือนมิถุนายน 2553
รายการหลักฐาน
2.2-1-1 เอกสารกรอบแนวคิดในการบริหารหลักสูตร ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หน้า 8 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-1-2 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเ มินตนเอง วพบ.
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
8-11 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-1-3 โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้ าที่ 29-41 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-1-4 เอกสารหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ จัดทา Course design/test blueprint และสรร
หาผูส้ อนในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2-1-5 เอกสารการนาเสนอ Course design รายวิชา ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หน้า 35 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-1-6 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2-1-7 การพัฒนาอาจารย์ ในส่วนความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาทุกหลักสูตร จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-1-8 รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 1/2552 วาระที่ 2 เรือ่ ง การ
ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาทีอ่ าจารย์ในภาควิชารับผิดชอบ (อ.จรรยา อ.สรัญญา)
2.2-1-9 รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล ครัง้ ที่
2/2553 วันที่ 14 มกราคม 2553 วาระที่ 3 เรือ่ ง ทีเ่ กีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อน
ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ทีภ่ าควิชา
รับผิดชอบ (อ.สมใจ)
2.2-1-10 รายงานการประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน 2552 ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ ครัง้ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2552 วาระที่ 1 เรือ่ ง ทีเ่ กีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจ
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2.2-1-11

2.2-2-1

2.2-2-2

2.2-2-3

2.2-2-4

2.2-2-5
2.2-3-1

2.2-3-2

2.2-3-3

2.2-3-4

กับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ที่
ภาควิชารับผิดชอบ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
รายงานการประชุมของภาควิชาชุมชนและรักษา ครัง้ ประจาเดือนตุลาคม 2552 ทีเ่ กีย่ วกับความรู้
ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร
และรายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ (อ.ปราณี)
เอกสารหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ จัดทา Course design/test blueprint และสรร
หาผูส้ อนในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเอกสารการนาเสนอ
Course design รายวิชา ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้า 35
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ใน
Course
Design ของรายวิชาประเมินภาวะสุขภาพ วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล วิชาทฤษฎีและ
กระบวนการพยาบาล วิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1, 2 และ 3 วิชาวิจยั ทางการ
พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.ดร.เกศินี อ.พิรยิ ากร อ.รุง่ ทิพย์ อ.จรรยา
อ.วชิรศักดิ ์ อ.สุรสั วดี อ.สายสุดา)
แฟ้มรายวิชาภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล
การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ใน
Course
Design ของรายวิชาพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การ
สอนและให้คาปรึกษา และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ใน
Course
Design ของรายวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ทิพวรรณ)
การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ใน
Course
Design ของรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่า งปีการศึกษา 2550-2552
จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที่ 83-85 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
การใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ในรายวิชาประเมิน
ภาวะสุขภาพ วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล และวิชาวิจยั ทางการพยาบาล ภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.ดร.เกศินี อ.รุง่ ทิพย์ อ.สายสุดา)
รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหารการพยาบาล ครัง้ ที่ 3 ลว.
17 มิ.ย. 2553 วาระที่ 3.3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552 เรือ่ ง การใช้ส่อื
และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในการสอนโดยภาควิชาการ
พยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
VDO การใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารสูตศิ าสตร์การพยาบาลในระยะก่อนคลอด ระยะคลอด แล ะระยะหลัง
คลอดในรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.รุจริ า)
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2.2-3-5 การใช้หุ่นฝึกปฏิบตั ชิ ่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสื่อเสริมสร้างการเรียนรูใ้ นรายวิชาการรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้น ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.2-4-1 เอกสารผังขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในกรณีทน่ี กั ศึกษาสอบไม่ผ่าน / ผลการเรียนต่า ในคู่มอื การ
ดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้า 15 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-4-2 เอกสารผังขัน้ ตอนการทบทวนความรูน้ กั ศึกษาในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณ
ะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หน้า 16 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-4-3 เอกสารหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ จัดทา Course design/test blueprint และสรร
หาผูส้ อนในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2-4-4 เอกสารหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ นศ .สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ในคู่มอื การดาเนินงาน
สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-4-5 การศึกษาตามสภาพจริง(Authentic Learning) ในหัวข้อการพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาในระบบ
กระดูกข้อและกล้ามเนื้อ ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1 การพยาบาลบุคคลที่
มีความผิดปกติของเซลล์ ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 2 และการพยาบาล
บุคคลทีม่ คี วามผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ในรายวิชาการพยาบาลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 3 โดยภาควิชา
การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ ูงอายุ (อ.จรรยา อ.พิรยิ ากร อ.วชิรศักดิ ์)
2.2-4-6 รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหารการพยาบาล ครัง้ ที่ 3 ลว.
17 มิ.ย. 2553 วาระที่ 3.3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552 เรือ่ ง การจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Learning) ในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และ
การบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
2.2-4-7 แผนการสอนรายวิชา รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
1, 2 รายวิชา
การศึกษาสภาพจริง (Authentic Learning) case หญิงตัง้ ครรภ์ในชุมชนบ้านเป็ด ในระยะก่อน
คลอด ร่วมกับการศึกษาการ พยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลังคลอด ทีห่ อ้ งคลอด รพ .
ศูนย์ขอนแก่น ในรายวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ทิพวรรณ)
2.2-4-8 การปรับปรุงกิจกรรมเรียนรูร้ ะหว่างการฝึกปฏิบตั งิ านในวิชาปฏิบตั กิ ารสร้างเสริมสุขภาพ ตามผล
การเรียนรูข้ องนักศึกษาในกลุ่มก่อนหน้า ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.2-5-1 เอกสารหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ นศ .สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ในคู่มอื การดาเนินงาน
สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-5-2 สรุปผลการประชุมเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการ
พยาบาล ทีไ่ ด้มกี ารประเมินจากรายงาน Case กรณีศกึ ษา และการสรุปผลการเรียนรูแ้ บบ Mind
Mapping โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.กล้วยไม้)
2.2-5-3 แฟ้มรายวิชาภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล
การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน เช่น แฟ้มรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
บุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (อ.สมใจ)
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2.2-5-4 รายงานประเมินผลรายวิชา 4 วิชา ในแฟ้มรายวิชา การพยาบาล มารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์ 1 2 และปฏิบตั กิ ารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 2 ภาควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ฉายวสันต์)
2.2-5-5 การประเมินผลชิน้ งาน และ Mind Mapping ในการทา PortFolio ของนักศึกษา ในรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารครอบครัวชุมชน 3 ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.2-6-1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ในรายวิชาทีเ่ ปิดสอน ปีการศึกษา
2552
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.2-6-2 สรุปผลการประเมินรายวิชาทีเ่ ปิดสอน ปีการศึกษา
2552 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.2-6-3 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประเมินภาวะสุขภาพ วิชาหลักการและเทคนิค
การพยาบาล วิชาทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล วิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1,
2 และ 3 วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1, 2 และ 3 วิชาวิจยั ทางการพยาบาล
เมือ่ สิน้ สุดการเรียนการสอน โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.สายสุดา)
2.2-6-4 แฟ้มรายวิชาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล การนาผล
ประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอน เช่น แฟ้มรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
บุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (อ.สมใจ)
2.2-6-5 รายงานผลการประเมินโดยนักศึกษาเมือ่ สิน้ สุดการฝึกปฏิบตั งิ านมาพัฒนาการเรียนสอนใน
รายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา 1 โดยจัดทาการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึน้ ฝึกปฏิบตั ิ 1
สัปดาห์ (อ.ทิพรัตน์)
2.2-6-6 การประเมินความพึงพอใจในการฝึกปฏิบตั งิ านโดยนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบตั ิ
การพยาบาล
ครอบครัวชุมชน 2 ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.2-7-1 ส่วนทีแ่ สดงการทบทวนประมวลรายวิชาตามผลการจัดการเรียนการสอน ในแผนภูมแิ สดงการ
ปฏิบตั งิ านด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันก ารศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 35
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2-7-2 เอกสารหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ จัดทา Course design/test blueprint และสรร
หาผูส้ อนในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2-7-3 การนาผลการประเมินจากนักศึกษาในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล มา
พัฒนาการเรียนการสอนโดยรวบรวมเป็นคู่มอื ฝึกปฏิบตั ใิ นวิชาปฏิบตั กิ ารหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.กล้วยไม้)
2.2-7-4 แฟ้มรายวิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล การนาผลประเมินของ
นักศึกษามาปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง ในรายวิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิตโดยภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร (อ.สมใจ)
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2.2-7-5 คู่มอื การฝึกปฏิบตั งิ านแผนกฝากครรภ์ ห้อง คลอด หลังคลอด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ในการสอนในรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวนั )
2.2-7-6 การนาผลการประเมินรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ไปใช้ปรับปรุงรายวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.2-ป เป้าหมายผลการดาเนินงาน มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ในแผนกลยุทธ์ วพบ .
ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิ บตั ิ และ
ประสบการณ์ จริ ง (สมศ. 6.6)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการบรรลุตามเกณฑ์
เท่ากับ1-2 ข้อ

2 คะแนน
ดาเนินการบรรลุตามเกณฑ์
เท่ากับ3-4 ข้อ

3 คะแนน
ดาเนินการบรรลุตามเกณฑ์เท่ากับ
หรือมากกว่า 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.คณาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจ รูเ้ ป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
2.คณาจารย์มกี ารวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รียนและเข้าใจผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
3.คณาจารย์มคี วามสามารถในการจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
4.คณาจารย์มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองและผูเ้ รียน
5.คณาจารย์มกี ารประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ผเู้ รียนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รียน
6.คณาจารย์มกี ารนาผลการประเมินมาปรับ เปลีย่ นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มตามศักยภาพ
7.คณาจารย์มกี ารวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและนาผลไปใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียน
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิชาการและภาควิชา ร่วมดาเนินงาน กระบวนการเรียนรูท้ ่ี
เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละประสบการณ์จริง ดังนี้
1. คณาจารย์มคี วามรู้ ความเข้าใจ รูเ้ ป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา เช่น
กรอบแนวคิดในการบริหารหลักสูตร ในคู่มอื การดาเนินงานสาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้า
8 (2.2.1-1-1) หน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ จัดทา Course design/test blueprint และการ
สรรหาผูส้ อน (2.2.1-1-2) ข้อตกลงการนาเสนอ Course design รายวิชา (2.2.1-1-3) โครงการสัมมนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 (2.2.1-1-4) การพัฒนาอาจารย์ ในส่วนความรู้
ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร (2.2.1-15) รายงานการประชุมภาควิชา การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจกับ
อาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ทีภ่ าควิชา
รับผิดชอบ (2.2.1-1-6) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล มีการ
ประชุมเพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ของหลักสูตร และรายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ (2.2.1-1-7) รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2552 ครัง้ ที่ 1 วาระที่ 4 เรือ่ ง ทีเ่ กีย่ วกับ
ความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร
และรายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ (2.2.1-1-8) รายงานการประชุมของภาควิชาชุมชนและรักษา ครัง้
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2.

3.

4.

5.

ประจาเดือนตุลาคม 2552 วาระทีเ่ กีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ (2.2.1-1-9)
คณาจารย์มกี ารวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล เช่น การประเมิน
สมรรถนะผูเ้ รียนแต่ละคน ในทุกชัน้ ปี โดยฝา่ ยวิชาการ (2.2.1-2-1) การประเมินผูเ้ รียนก่อนการสอน ใน
รายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 2 และ 3 โดยอาจารย์ในภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2.1-2-2) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล มีการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต จริย
ศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ (2.2.1-2-3) มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกปฏิบตั งิ าน รายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 (2.2.1-2-4) การประเมินผูเ้ รียนก่อนการสอน ใน
รายวิชาปฏิบตั กิ ารครอบครัวและชุมชน 1 โดยอาจารย์ในภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น
(2.2.1-2-5)
คณาจารย์มคี วามสามารถในการจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เช่น การออกแบบการเรียน
การสอนใน Course Design ของรายวิชาทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล วิชาการประเมินภาวะ
สุขภาพ วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1 วิชาการ
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 2 วิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 3 และวิชาวิจยั ทางการ
พยาบาล โดยภาควิชา การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อ ายุ (2.2.1-3-1) Course Design ของรายวิชา
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การสอนและให้คาปรึกษา และ
บริหารการพยาบาล ของภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการ
พยาบาล (2.2.1-3-2) Course Design ของรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ภาค
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (2.2.1-3-3) Course Design ของรายวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ภาควิชาชุมชนและรักษา (2.2.1-3-4)
คณาจารย์มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองและผูเ้ รียน
เช่น
ผลงานวิชาการ เพื่อการเรียนการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปี
การศึกษา 2550-2552 (2.2.1-4-1) การใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ ในรายวิชาประเมินภาวะสุขภาพ วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
และวิชาวิจยั ทางการ
พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2.1-4-2) มีการประชุมสรุปผลการใช้ส่อื และ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในการสอนโดยภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
กฎหมาย และบริหารการพยาบาล (2.2.1-4-3) VDO การใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารสูตศิ าสตร์การพยาบาลใน
ระยะก่อนคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ในรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาล มารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (2.2.1-4-4) การใช้หุ่นฝึกปฏิบตั ิ
ช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสื่อเสริมสร้างการเรียนรูใ้ นรายวิชาการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น ภาควิชาชุมชนและ
รักษา (2.2.1-4-5)
คณาจารย์มกี ารประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ผเู้ รียน
และอิง
พัฒนาการของผูเ้ รียน เช่น สรุปผลการประชุมเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั ิ
หลักการและเทคนิคการพยาบาล ทีไ่ ด้มกี ารประเมินจากรายงาน Case กรณีศกึ ษา และการสรุปผลการ
เรียนรูแ้ บบ Mind Mapping โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2.1-5-1) ภาควิชาการ
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พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล ประเมินความพึงพอใจใน
รายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (2.2.1-5-2) การประเมินผลจากชิน้ งาน และการ
สรุปบทเรียนของนักศึกษาเป็น Mind Mapping ทีร่ วบรวมไว้ใน Port Folio ภาควิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ (2.2.1-5-3) การประเมินผลชิน้ งาน และ Mind Mapping สรุปรวม Port Folio
ของนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารครอบครัวชุมชน 2 ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น
(2.2.1-5-4)
6. คณาจารย์มกี ารนาผลการประเมินมาปรับเปลีย่ นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ เช่น การนาผลการประเมินจากนักศึกษาในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล มา
พัฒนาการเรียนการสอน โดยรวบรวมเป็นคู่มอื ฝึกปฏิบตั หิ ลักการแล ะเทคนิคการพยาบาล โดยภาควิชา
การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2.1-6-1) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหาร
การพยาบาล มีการนาผลประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียนอย่าง
ต่อเนื่อง ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (2.2.1-6-2) การนาผลประเมินโดย
นักศึกษามาพัฒนามาตรฐานคู่มอื การฝึกปฏิบตั งิ านแผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด โรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 6 ในการสอนในรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา 1 ภาควิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (2.2.1-6-3) นาผลการประเมินรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 ไปปรับปรุงรายวิชาครอบครัวและชุมชน 1 ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและ
รักษาเบือ้ งต้น (2.2.1-6-4)
7. คณาจารย์มกี ารวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและนาผลไปใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียน (2.2.1-7-1)
เช่น โครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
การคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เรือ่ ง การพยาบาลระยะ
ตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 โดย ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ (2.2.1-7-2)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะ
การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละประสบการณ์จริง เท่ากับ 7 ข้อ (2.1.1- ป) โดยมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 7 ข้อ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5
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แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา รักษาและพัฒนาผลการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิ ธีการทีร่ ะบุไว้
ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (สกอ 2.2)
รายการหลักฐาน
2.2.1-1-1 เอกสารกรอบแนวคิดในการบริหารหลักสูตร ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หน้า 8 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.1-1-2 เอกสารหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา หน้า 31 หัวข้อ จัดทา Course design/test blueprint และ
สรรหาผูส้ อนในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.1-1-3 เอกสารการนาเสนอ Course design รายวิชา ในคู่ มือการดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร หน้า 35 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.1-1-4 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2.1-1-5 การพัฒนาอาจารย์ ในส่วนความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผู้ สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อ
ขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2.1-1-6 รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 1/2552 วาระที่ 2 เรือ่ ง
การออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาทีอ่ าจารย์ในภาควิชารับผิดชอบ
(อ.จรรยา
อ.สรัญญา)
2.2.1-1-7 รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล ครัง้ ที่
2/2553 วันที่ 14 มกราคม 2553 วาระที่ 3 เรือ่ ง ทีเ่ กี่ ยวกับความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์
ผูส้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ที่
ภาควิชารับผิดชอบ (อ.สมใจ)
2.2.1-1-8 รายงานการประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน 2552 ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ ครัง้ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2552 วาระที่ 1 เรือ่ ง ทีเ่ กีย่ วกับความรูค้ วาม
เข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตร และ
รายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
2.2.1-1-9 รายงานการประชุมของภาควิชาชุมชนและรักษา ครัง้ ประจาเดือนตุลาคม 2552 วาระที่
เกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจกับอาจารย์ผสู้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาของหลักสูตร และรายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ (อ.ปราณี)
2.2.1-2-1 ผลการประเมินสมรรถนะผูเ้ รียนแต่ละคน ในทุกชัน้ ปี โดยฝา่ ยวิชาการ (อ.สุจนิ ดา อ .จรรยา
อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.2.1-2-2 ผลการประเมินผูเ้ รียนก่อนการสอน ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 2
และ 3 โดยอาจารย์ในภาควิชา การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.สุรสั วดี)
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2.2.1-2-3

2.2.1-2-4
2.2.1-2-5
2.2.1-3-1

2.2.1-3-2

2.2.1-3-3

2.2.1-3-4
2.2.1-4-1

2.2.1-4-2

2.2.1-4-3

2.2.1-4-4

2.2.1-4-5

แฟ้มรายวิชาในภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยาบาล ในการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน เช่น แฟ้มรายวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ี
ปญั หาทางจิต จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ (อ.สมใจ)
ผลการทดสอบก่อน-หลัง ฝึกปฏิบตั งิ าน(pre-post test) ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1 (อ.ทิพรัตน์)
ผลการประเมินผูเ้ รียนก่อนการสอน ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารครอบครัวและชุมชน 1 โดยอาจารย์
ในภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (อ.ปราณี)
การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ใน Course
Design ของรายวิชาประเมินภาวะสุขภาพ วิชาหลั กการและเทคนิคการพยาบาล วิชาทฤษฎี
และกระบวนการพยาบาล วิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1, 2 และ 3 วิชาวิจยั
ทางการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
(อ.ดร.เกศินี อ.พิรยิ ากร
อ.รุง่ ทิพย์ อ.จรรยา อ.วชิรศักดิ ์ อ.สุรสั วดี อ.สายสุดา)
แฟ้มรายวิชาภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการ
พยาบาล การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ใน Course Design ของรายวิชาพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต วิชาจริยศาสตร์และ
กฎหมายวิชาชีพ การสอนและให้คาปรึกษา และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ใน Course
Design ของรายวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ทิพวรรณ)
การออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ใน Course
Design ของรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศึกษา
25502552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 83-85 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
การใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในรายวิชาประเมิน
ภาวะสุขภาพ วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล และวิชาวิจยั ทางก ารพยาบาล ภาค
วิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.ดร.เกศินี อ.รุง่ ทิพย์ อ.สายสุดา)
รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหารการพยาบาล ครัง้ ที่ 3
ลว. 17 มิ.ย. 2553 วาระที่ 3.3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552 เรือ่ ง
การใช้ส่อื และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในการสอนโดยภาค
วิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
VDO การใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารสูตศิ าสตร์การพยาบาลในระยะก่อนคลอด ระยะคลอด และระยะ
หลังคลอดในรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาล มารด า ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ภาควิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.รุจริ า)
การใช้หุ่นฝึกปฏิบตั ชิ ่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสื่อเสริมสร้างการเรียนรูใ้ นรายวิชาการรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้น ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
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2.2.1-5-1

2.2.1-5-2

2.2.1-5-3

2.2.1-5-4
2.2.1-6-1

2.2.1-6-2

2.2.1-6-3

2.2.1-6-4
2.2.1-7-1

2.2.1-7-2

2.2.1-ป

สรุปผลการประชุมเพื่อประเมิน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิค
การพยาบาล ทีไ่ ด้มกี ารประเมินจากรายงาน Case กรณีศกึ ษา และการสรุปผลการเรียนรู้
แบบ Mind Mapping โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.กล้วยไม้)
แฟ้มรายวิชาภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ก ฎหมาย และการบริหารการ
พยาบาล การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน เช่น แฟ้มรายวิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (อ.สมใจ)
รายงานประเมินผลรายวิชา 4 วิชา ในแฟ้มรายวิชา การพยาบาล มารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์ 1 2 และปฏิบตั กิ ารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 2 ภาควิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ฉายวสันต์)
การประเมินผลชิน้ งาน และ Mind Mapping ในการทา Port Folio ของนักศึกษา ในรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารครอบครัวชุมชน 3 ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
การนาผลการประเมินจากนักศึกษาในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล มา
พัฒนาการเรียนการสอนโดยรวบรวมเป็นคู่มอื ฝึกปฏิบตั ใิ นวิชาปฏิบตั กิ ารหลักการและเทคนิค
การพยาบาล โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.กล้วยไม้)
แฟ้มรายวิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และการบริหารการพยา บาล การนาผลประเมิน
ของนักศึกษามาปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง ในรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิตโดยภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร (อ.สมใจ)
คู่มอื การฝึกปฏิบตั งิ านแผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่ น
และศูนย์อนามัยที่ 6 ในการสอนในรายวิชา ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
การนาผลการประเมินรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ไปใช้ปรับปรุง
รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ ที่ มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและนาผล
ไปใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียน (อ.พรรณิภา อ .พิรยิ ากร อ .สมใจ อ .ดวงชีวนั อ .ปราณี ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
โครงการวิจยั เรือ่ ง
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบใน วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
เรือ่ ง การพยาบาลระยะตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี
3
(อ.รัตจนา)
เป้าหมายผลการดาเนินงาน กระบวนการเรียนรูท้ ่เี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้
จากการปฏิบตั แิ ละประสบการณ์จริง (สมศ. 6.6) ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ งสนับสนุ น
การเรียนรู้ (สมศ. 6.7)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
เท่ากับ 1-2.49

2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
เท่ากับ 2.5-3.49

3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
เท่ากับหรือมากกว่า 3.5

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 นักศึกษามีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์เท่ากับ 4.22
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้เท่ากับ 2.84 ดังนัน้ มีค่าเฉลีย่ รวมความพึงพอใจเท่ากับ
3.53 (2.2.2-3-1)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ในภาพรวมของวิทยาลัย เท่ากับ 3.50 (2.2.2-ป) ผลการดาเนินงาน
เท่ากับ 3.53 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา รักษาและพัฒนาผลการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
ในข้อที่ 4 ในหัวข้อแนวทางพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี2.2 :มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (สกอ 2.2)
รายการหลักฐาน
2.2.2-3-1 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ในรายวิชาทีเ่ ปิดสอน ปีการศึกษา 2552
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2. สรุปผลการประเมินรายวิชาทีเ่ ปิดสอน ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.2.2-ป ค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิง่ สนับสนุนการ
เรียนรู้ ในภาพรวมของวิทยาลัย ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
1) ประมวลการสอนรายวิชา (รวมทัง้ การ
ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน) โดย
อย่างน้อย ร้อยละ 75 ของรายวิชามี
วัตถุประสงค์ครอบคลุม KAP และ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้
สมรรถนะรายชัน้ ปี
2) ร้อยละ 75 ของ ประมวลการสอน
รายวิชา มีการวัดและประเมินผล
สอดคล้อง (ALIGN) กับวัตถุประสงค์
รายวิชา

2 คะแนน
1) ประมวลการสอนรายวิชา (รวมทัง้ การ
ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน) โดย
อย่างน้อย ร้อยละ 85 ของรายวิชามี
วัตถุประสงค์ครอบคลุม KAP และ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้
สมรรถนะรายชัน้ ปี
2) ร้อยละ 85 ของประมวลการสอน
รายวิชา มีการวัดและประเมินผล
สอดคล้อง (ALIGN) กับวัตถุประสงค์
รายวิชา
3) อาจารย์และนักศึกษามีระดับความพึง
พอใจในการบริหารหลักสูตร เท่ากับหรือ
มากกว่า 3.5 อย่างน้อยร้อยละ 70

3 คะแนน
1) ประมวลการสอนรายวิชา (รวมทัง้ การ
ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน) โดย
อย่างน้อย ร้อยละ 95 ของรายวิชามี
วัตถุประสงค์ครอบคลุม KAP และ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้
สมรรถนะรายชัน้ ปี
2) ร้อยละ 95 ของ ประมวลการสอน
รายวิชา มีการวัดและประเมินผล
สอดคล้อง (ALIGN) กับวัตถุประสงค์
รายวิชา
3) อาจารย์และนักศึกษามีระดับความพึง
พอใจในการบริหารหลักสูตร เท่ากับหรือ
มากกว่า 3.5 อย่างน้อย ร้อยละ 70

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ประมวลการสอนรายวิชา (รวมทัง้ การฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ครอบคลุม
KAP และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้ สมรรถนะรายชัน้ ปี เท่ากับ 58 รายวิชา (2.2.3-1-1)
จากทัง้ หมด 58 รายวิชาทีส่ อนโดยอาจารย์ประจา (2.2.3-1-2) คิดเป็นร้อยละ 100
2. ประมวลการสอนรายวิชา ทีม่ กี ารวัดและประเมินผล สอดคล้อง
(ALIGN) กับวัตถุประสงค์รายวิชา
เท่ากับ 58 รายวิชา (2.2.3-2-1) จากทัง้ หมด 58 รายวิชาทีส่ อนโดยอาจารย์ประจา (2.2.3-2-2) คิดเป็น
ร้อยละ 100
3 ระดับความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร (2.2.3-3-1 ถึง 2.2.3-3-4)
3.1 อาจารย์ทม่ี รี ะดับความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร มากกว่า 3.5 มากกว่าร้อยละ 70
3.2 นักศึกษาทีม่ รี ะดับความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร มากกว่า 3.5 มากกว่าร้อยละ 70
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายผลงานตามเกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน (2.2.3-ป) และมีผลการ
ดาเนินงาน 3 คะแนน ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
3

พัฒนาการ
1

เป้าหมาย
1

รวม
5
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แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา รักษาและพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช)
ทัง้ 1) การจัดทาประมวลการสอนรายวิชา หรือ มคอ . 3 และ 4 (รวมทัง้ การฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและ
ชุมชน) ให้มวี ตั ถุประสงค์ครอบคลุม KAP และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้ สมรรถนะรายชัน้ ปี
2) การจัดทาประมวลการสอนรายวิชา หรือ มคอ. 3 และ 4 ให้มกี ารวัดและประเมินผล สอดคล้อง (ALIGN)
กับวัตถุประสงค์รายวิชา 3) ระดับความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร ของอาจารย์และนักศึกษา ไปพร้อม
กับการปรับปรุง พัฒนางาน ตามแนวทาง วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 : มี
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (สกอ 2.2)
รายการหลักฐาน
2.2.3-1-1 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา (รวมทัง้ การฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน) ทีม่ กี ารจัดทาประมวล
การสอนรายวิชา ให้มวี ตั ถุประสงค์ครอบคลุม 1.KAP 2.คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ 3.
สมรรถนะรายชัน้ ปี (อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์
2.2.3-1-2 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา (รวมทัง้ การฝึ กภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน) ทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา อ .พิรยิ ากร อ .สมใจ อ .ดวงชีวนั อ .ปราณี ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2.3-2-1 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา (รวมทัง้ การฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน) ทีม่ กี ารจัดทาประมวล
การสอนรายวิชา ให้มกี ารวัดและประเมินผล สอดคล้อง
(ALIGN) กับวัตถุประสงค์รายวิชา
(อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.3-2-2 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา (รวมทัง้ การฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน) ทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา อ .พิรยิ ากร อ .สมใจ อ .ดวงชีวนั อ .ปราณี ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2.3-3-1 สรุปจานวนอาจารย์ ทีม่ รี ะดับความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร เท่ากับหรือมากกว่า
3.5
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.3-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ทอ่ี ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง ในปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2.3-3-3 สรุปจานวนนักศึกษา ทีม่ รี ะดับความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร เท่ากับหรือมากกว่า 3.5
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.3-3-4 สรุปรายชื่อและจานวนนักศึกษา ทีต่ อบแบบสอบถามความพึ งพอใจในการบริหารหลักสูตร
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.3-ป เป้าหมาย 1.ร้อยละของประมวลการสอนรายวิชา (รวมทัง้ การฝึกภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกและชุมชน)
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ครอบคลุม KAP และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ สมรรถนะรายชัน้ ปี 2.ร้อย
ละของประมวลการสอนรายวิชา ทีม่ กี ารวัดและประเมินผล สอดคล้อง (ALIGN) กับวัตถุประสงค์
รายวิชา และ 3.ร้อยละของอาจารย์ นักศึกษา ทีม่ รี ะดับความพึงพอใจในการบริหารหลัก สูตร
เท่ากับ หรือมากกว่า 3.5 ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)

55

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.4 การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพ (สบช จาก สภาการพยาบาล)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการครบ 2 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการครบ 4 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชา ทุกหลักสูตร
2.มีแผนการสอน/ชุดการสอนทุกหน่วยการเรียน ในทุกรายวิชาทางการพยาบาลทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ ในระดับปริญญาตรี
3.มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ครบทุกรายวิชา และทุกหลักสูตร โดยอาจารย์ผสู้ อน และ
นักศึกษา
4.มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนทุกรายวิชา และทุกหลักสูตร
5.มีการนาผลการวิเคราะห์จากข้อ 4 มาพัฒนาทุกรายวิชา และทุกหลักสูตร
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีการดาเนินงานจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ สาหรับ
ทัง้ หมด 1 หลักสูตรทีเ่ ปิดสอน ดังนี้
1. มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) 57 รายวิชา (2.2.4-1-1) โดยมี 49 รายวิชาทีส่ อน
โดยอาจารย์ประจา (2.2.4-1-2) ดังนัน้ ครบทุกวิชา ทุกหลักสูตร
2. มีแผนการสอน/ชุดการสอน 249 หน่วยการเรียน (2.2.4-2-1) จากทัง้ หมด 249 หน่วยการเรียน ในทุก
รายวิชาทางการพยาบาลทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ (2.2.4-2-2) ในระดับปริญญาตรี ดังนัน้ ครบ
ทุกหน่วยการเรียน
3. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผสู้ อน และนักศึกษา เป็นจานวน 57 รายวิชา
(2.2.4-3-1) โดยมี 49 รายวิชาทีส่ อนโดยอาจารย์ประจา (2.2.4-3-2) นันคื
่ อ ครบทุกรายวิช า และทุก
หลักสูตร
4. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน 57 รายวิชา (2.2.4-4-1) โดยมี 49 รายวิชาทีส่ อนโดย
อาจารย์ประจา (2.2.4-4-2) ดังนัน้ ครบทุกรายวิชา และทุกหลักสูตร
5. มีการนาผลการวิเคราะห์จากข้อ 4 มาพัฒนา 57 รายวิชา (2.2.4-5-1) โดยมี 49 รายวิชา ทีส่ อนโดย
อาจารย์ประจา (2.2.4-5-2) นันคื
่ อ ครบทุกรายวิชา และทุกหลักสูตร
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน ดังนัน้ จึงมีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ เท่ากับ 5
ระดับ โดยมีผลการดาเนินงาน 5 ระดับ (2.2.4-ป) ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
3

พัฒนาการ
1

เป้าหมาย
1

รวม
5
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แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา รักษาและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ
(สบช จาก สภาการพยา บาล) ทัง้ 1) การจัดทาประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) หรือ มคอ. 3
และ 4 ให้ครบทุกวิชา 2) การจัดทาแผนการสอน/ชุดการสอน ให้ครบทุกหน่วยการเรียน ในทุกรายวิชา
ทางการพยาบาลทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ 3) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ครบทุกรายวิชา
โดยอาจารย์ผสู้ อน และนักศึกษา 4) วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนทุกรายวิชา และ 5) นาผลการ
วิเคราะห์จากข้อ 4 ไปพัฒนาทุกรายวิชา ตามแนวทางทีก่ าหนดในรูปแบบ มคอ . 3 และ 4 รวมทัง้ มคอ. 5
และ 6 โดยให้ดาเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุง พัฒนางาน ตามแนวทาง วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ
แนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (สกอ 2.2)
รายการหลักฐาน
2.2.4-1-1 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา ทีม่ ปี ระมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) (อ.พรรณิภา
อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-1-2 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา ทีจ่ ดั การเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจา ในปีการศึกษา 2552
(อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-2-1 สรุปชื่อและจานวนแผนการสอน/ชุดการสอน ในทุกรายวิชา ทางการพยาบาลทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ (อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-2-2 สรุปชื่อและจานวนหน่วยการเรียน ในทุกรายวิชา ทางการพยาบาลทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ (อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-3-1 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา ทีม่ กี ารประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผสู้ อน และ
นักศึกษา (อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-3-2 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจา ในปีการศึกษา
2552
(อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-4-1 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา ทีม่ กี ารวิเคราะห์ผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดย
อาจารย์ผสู้ อน และนักศึกษา (อ.พรรณิภา อ .พิรยิ ากร อ .สมใจ อ .ดวงชีวนั อ .ปราณี ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-4-2 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจา ในปีการศึกษา
2552
(อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-5-1 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา ทีม่ กี ารพัฒนา อิงตามผลการวิเคราะห์การประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยอาจารย์ผสู้ อน และนักศึกษา (อ.พรรณิภา อ .พิรยิ ากร อ .สมใจ อ .ดวงชีวนั
อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-5-2 สรุปชื่อและจานวนรายวิชา ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจา ในปีการศึกษา
2552
(อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.4-ป เป้าหมาย การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ (สบช จาก สภาการพยาบาล ) ในแผน
กลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.5

กระบวนการวัดและประเมินผลเป็นระบบ ได้มาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล
(สบช จาก สภาการพยาบาล 2.13)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน 1 ระดับ

2 คะแนน
บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน 2 ระดับ

3 คะแนน
บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดับ

เกณฑ์มาตรฐานสาหรับวิ ทยาลัยพยาบาล : ระดับ
1.มีผงั การออกข้อสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
2.มีการวิพากษ์ และวิเคราะห์ขอ้ สอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
3.มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูท้ ช่ี ดั เจน สอดคล้องตามทีก่ าหนดในหลักสูตร
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีการดาเนินงานให้กระบวนการวัดและประเมินผลเป็นระบบ ได้
มาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล ดังนี้
1. มีผงั การออกข้อสอบ 31 รายวิชาทางการพยาบาล (2.2.5-1-1) จากทัง้ หมด 31 รายวิชาทางการ
พยาบาล (2.2.5-1-2) นันคื
่ อ ครบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
2. มีการวิพากษ์ และวิเคราะห์ขอ้ สอบ 31 รายวิชาทางการพยาบาล (2.2.5-2-1) จากทัง้ หมด 31 รายวิชา
ทางการพยาบาล (2.2.5-2-2) นันคื
่ อ ครบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
3. มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูท้ ช่ี ดั เจน สอดคล้องตามทีก่ าหนดในหลักสูตร เช่น การกาหนด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของอาจารย์ประจาวิชาเกีย่ วกับการประเมินผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนการสอน โดย
ฝา่ ยวิชาการ (2.2.5-3-1) การประชุมพิจารณาการตัดเกรดของรายวิชาในความรับผิดชอบโดยภาค
วิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.2.5-3-2) ภาควิชาจิตเวช กฎหมาย และบริหารการพยาบาล มี
การตัดสินผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้ ชัดเจน สอดคล้องตามทีก่ าหนดในหลักสูตร (2.2.5-3-3) มีการจัดทาผัง
การออกข้อสอบรายวิชา 4 วิชา ในรายวิชา การพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 2 และ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 2 มีรายงานการวิพากษ์และวิเคราะห์ขอ้ สอบ
และวิเคราะห์ขอ้ สอบ และรายงานการประชุมการวิพากษ์ การตัดสินผลสัมฤทธิ ์ โดยภาควิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุ งครรภ์ (2.2.5-3-4) การประชุมพิจารณาการตัดเกรดของรายวิชาใน
ความรับผิดชอบโดยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (2.2.5-3-5)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน ดังนัน้ จึงมีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงาน กระบวนการวัดและประเมินผลเป็นระบบ ได้
มาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล เท่ากับ 2 ระดับ (2.2.5-ป) โดยมีผลการดาเนินงานครบทัง้ 3
ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา รักษาและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลเป็ นระบบ ได้
มาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล ทัง้ 1) การจัดทาผังการออกข้อสอบ ให้ครบทุกรายวิชาทางการ
พยาบาล 2) การวิพากษ์ และวิเคราะห์ขอ้ สอบ ให้ครบทุกรายวิชาทางการพยาบาล และ 3) ดาเนินการตาม
ระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูท้ ช่ี ดั เจน สอดคล้องตามทีก่ าหนดในหลักสูตร ตามแนวทางทีก่ าหนด
ใน มคอ . 1 โดยให้ดาเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุง พัฒนางาน ตามแนวทาง วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ
แนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (สกอ 2.2)
รายการหลักฐาน
2.2.5-1-1 สรุปชื่อและจานวนรายวิชาทางการพยาบาล ทีม่ ผี งั การออกข้อสอบ (อ.พรรณิภา อ .พิรยิ ากร
อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.5-1-2 สรุปชื่อและจานวนรายวิชาทางการพยาบาล ทีจ่ ดั การเรียนการสอน ในปี การศึกษา 2552
(อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.5-2-1 สรุปชื่อและจานวนรายวิชาทางการพยาบาล ทีม่ กี ารวิพากษ์ และวิเคราะห์ขอ้ สอบ (อ.พรรณิภา
อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.5-2-2 สรุปชื่อและจานวนรายวิชาทางการพยาบาล ทีจ่ ดั การเรียนการสอน ในปีการศึกษา
2552
(อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.5-3-1 ขอบเขตหน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ในเอกสาร
โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
33 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.2.5-3-2 สรุปการประชุมวาระทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาตัดเกรดของรายวิชาในความรับผิดชอ บโดยภาค
วิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.พิรยิ ากร)
2.2.5-3-2 แฟ้มรายวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
ทีม่ กี าร
แสดงการตัดสินผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูท้ ช่ี ดั เจน สอดคล้องตามทีก่ าหนดในหลักสูตร (อ.สมใจ)
2.2.5-3-2 ผังการออกข้อสอบ ในรายวิชา การพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์
1, 2 และ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1, 2 (อ.ฉายวสันต์)
2.2.5-3-5 สรุปการประชุมวาระทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาตัดเกรดของรายวิชาในความรับผิดชอบ โดยภาค
วิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (อ.ปราณี)
2.2.5-ป เป้าหมาย กระบวนการวัดและประเมินผลเป็ นระบบ ได้มาตรฐานตามหลักการวัดและ
ประเมินผล ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.
เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึง่ บุคคล
องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม (สกอ 2.3)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
มีการดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
มีการดาเนินการครบ 4 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกทีก่ าหนดให้ผทู้ รงคุณ วุฒ ิ หรือผูร้ ใู้ นชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีน่ าไปใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้จริง
โดย
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือผูร้ ใู้ นชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทัง้ ทีก่ าหนดและไม่กาหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับ
องค์การหรือหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ
หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิชาการและภาควิชา ร่วมดาเนินมีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึง่ บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม ตามที่
สรุปในตารางที่ 2.3-1 โดยมีตวั อย่าง ดังนี้
1. มีระบบและกลไกทีก่ าหนดให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ หรือผูร้ ใู้ นชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุกหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (2.3-1-1) กรอบแนวคิด
ในการบริหารหลักสูตร (2.3-1-2) โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (2.3-1-3)
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์พเ่ี ลีย้ งด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก (2.3-1-4) การ
ประสานแหล่งฝึก โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.3-1-5) โดยภาควิชาการพยาบาล
จิตเวช กฎหมาย การบริหารการพยาบาล (2.3-1-6) โครงการประสานแหล่งฝึกปฏิบตั ิ ในรายวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 โดยภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก การผดุงครรภ์ (2.31-7) โครงการประสานแหล่งฝึกและพัฒนา Course Design และ Lesson Plan การจัดการเรียนการ
สอนโดยการมีส่วนร่วมของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละชุมชนภายนอก โดยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษา
เบือ้ งต้น (2.3-1-8)
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2. มีการจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีน่ าไปใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้จริง
โดย
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือผูร้ ใู้ นชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร เช่น โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 โดยฝา่ ยวิชาการ (2.3-2-1) การร่วมวางแผนการมีส่วนร่วม
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูม้ ปี ญั หาสุขภาพ 2 และวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผู้ม ี
ปญั หาสุขภาพ 3 โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.3-2-2) ภาควิชาการพยาบาล
สุขภาพจิต และจิตเวช กฎหมาย การบริหารการพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
ของแหล่งฝึก (2.3-2-3) การร่วมกับแหล่งฝึก วางแผน และจัดการฝึกปฏิบตั งิ านให้นกั ศึกษา ในการสอน
รายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
โดยภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก
การผดุงครรภ์ (2.3-2-4) การจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิชาปฏิบตั กิ าร
ครอบครัวและชุมชน 1 โดยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษารักษาเบือ้ งต้น (2.3-2-5)
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทัง้ ทีก่ าหนดและไม่กาหนดในหลักสูตร โดยความร่วมมือกับ
องค์การหรือหน่วยงานภายนอก เช่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พเ่ี ลีย้ งด้านการจัดการเรียน
การสอนในคลินิก โดยฝา่ ยวิชาการ (2.3-3-1) จัดโครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและ
การสาธารณสุข เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2.3-3-2) จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (2.3-3-3) เตรียมความพร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อขึน้ ทะเบียนรับใบอ นุญาต
ประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์
ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2.3-3-4) การดาเนินงานตามปฏิทนิ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)" ( Moral Area)
ประจาปีการศึกษา 2552 (2.3-3-5) ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ร่วมกับโรงพยาบาล
ขอนแก่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนนาความรูแ้ ละทักษะ ไปใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้จริง
ในรายวิชาการพยาบาลปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 2 (2.3-3-6) ภาควิชาการพยาบาล
สุขภาพจิต และจิตเวช กฎหมาย การบริหารการพยาบาล ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวช บูรณการไปกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
บุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (2.3-3-7) ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก การผดุงครรภ์ ร่วมกับ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชัยภูม ิ
โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลพระยุพราชสว่างแดนดิน จัดโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมบูรณการ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์กบั การเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล เรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (2.3-3-8) ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษา
เบือ้ งต้น ร่วมเรียนรูก้ บั ชุมชนบ้านเป็ด สอ .บ้านเป็ด และวัดท่าบึง และร่วม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ครอบครัว การและมีส่วนร่วมของชุมชน บูรณการไปกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการ
ปฏิบตั กิ ารครอบครัวและชุมชน 1 (2.3-3-9)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ
หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร เช่น สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พเ่ี ลีย้ งด้านการ
จัดการเรียนการสอนในคลินิก (2.3-4-1) รายงานประเมินผล โครงกา รประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษา
พยาบาลและการสาธารณสุข เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2.3-4-2) สรุปการดาเนินงาน
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา :
วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (2.3-4-3) สรุปความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเข้ารับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อขึน้
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2.3-4-4)
สรุปการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบ
ครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (2.3-4-5) การร่วมกับแหล่งฝึก ประเมินผลการฝึก
ปฏิบตั งิ านของนักศึกษา เมือ่ สิน้ สุดรายวิชาปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิค การพยาบาล โดยภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.3-4-6) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย การบริหารการพยาบาล
มีการดาเนินการร่วมกับแหล่งฝึก ประเมินผลการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษา เมือ่ สิน้ สุดรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (2.3-4-7) การร่วมกับแหล่งฝึก ประเมินผลการฝึก
ปฏิบตั งิ านของนักศึกษา เมือ่ สิน้ สุดการฝึกปฏิบตั ใิ นรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1, 2 โดยภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก การผดุงครรภ์ รวมทัง้ การสัมมนาวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1, 2 โดยการมีส่วนร่วมของแหล่งฝึก ตัวแทนศิษย์
เก่า โดยภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ (2.3-4-8) การสรุปผลการเรียนรูร้ ว่ มกับชุมชน ในรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 โดยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (2.3-4-9)
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เช่น การนาผลการประเมิน และสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ าก โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์พเ่ี ลีย้ งด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก
มาใช้ในการเตรียมพยาบาล
วิชาชีพ เพื่อปฏิบตั งิ านในฐานะอาจารย์พยาบาล ในโครงการผลิตพยา บาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน
ของชุมชน โดยฝา่ ยวิชาการ (2.3-5-1) มีการนาผลการประเมินรายวิชาปฏิบตั หิ ลักการและเทคนิคการ
พยาบาล มาพัฒนาจัดทาคู่มอื ฝึกปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน และแหล่งฝึก โดย
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.3-5-2) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย การบริหาร
การพยาบาล มีการนาผลการประเมินในรายวิชาปฏิบตั พิ ยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต มาพัฒนาจัดทา
คู่มอื ฝึกปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน และแหล่งฝึก (2.3-5-3) การนาผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนวิชามารดาทารกและการผดุง ครรภ์ 1,2 ร่วมกับแหล่งฝึก มาพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1,2 โดยภาควิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ (2.3-5-4) การนาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาการปฏิบตั กิ าร
ครอบครัวและชุมชน 1 ร่วมกับชุมชน มาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาครอบครัวและชุมชน 1 โดย
ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (2.3-5-5)
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การดาเนินงานมีโครงการหรือกิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนซึง่ บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2552
วิทยาลัย(ฝา่ ย
วิชาการ)

รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมายระดับ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด
จานวนระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีระบบและกลไกทีก่ าหนดให้ผทู้ รงคุณวุฒิ หรือผูร้ ู้
ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนมี
ความรูแ้ ละทักษะทีน่ าไปใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้จริง โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรือผูร้ ใู้ นชุมชนมีสว่ นร่วมทุกหลักสูตร

3
บรรลุ
5
5

เด็ก
ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
3
บรรลุ
5
5

จิตเวช
กฎหมาย
บริหาร
3
บรรลุ
5
5

มารดา
ทารก
ผดุงครรภ์
3
บรรลุ
5
5

ชุมชน
และ
รักษา
3
บรรลุ
5
5

มีระบบ กลไกฯ มีระบบ
มีระบบ
มีระบบ
มีระบบ
(2.3-1-1 ถึง และกลไกฯ และกลไกฯ และกลไกฯ และกลไกฯ
2.3-1-4)
(2.3-1-5) (2.3-1-6) (2.3-1-7) (2.3-1-8)
มี ผูท้ รง
มี ผูท้ รง
มี ผูท้ รง
มี ผูท้ รง
มี ผูท้ รง
คุณวุฒ ิ
คุณวุฒ ิ มี คุณวุฒ ิ มี คุณวุฒ ิ มี คุณวุฒ ิ มี
มีสว่ นร่วม
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
ส่วนร่วม
(2.3-2-1)
(2.3-2-2) (2.3-2-3)
(2.3-2-4) (2.3-2-5)
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทัง้ ที่
มีการจัดฯ ร่วม มีการจัดฯ มีการจัดฯ มีการจัดฯ มีการจัดฯ
กาหนดและไม่กาหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับ กับภายนอก
ร่วมกับ
ร่วมกับ
ร่วมกับ
ร่วมกับ
องค์การหรือหน่วยงานภายนอก
(2.3-3-1 ถึง
ภายนอก ภายนอก ภายนอก ภายนอก
2.3-3-5)
(2.3-3-6) (2.3-3-7) (2.3-3-8) (2.3-3-9)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการ
ติดตาม
ติดตาม
ติดตาม
ติดตาม
ติดตาม
เรียนการสอนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
(2.3-4-1 ถึง
(2.3-4-6) (2.3-4-7)
(2.3-4-8) (2.3-4-9)
2.3-4-5)
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสว่ นร่วม
นาผลการ
นาผลการ นาผลการ นาผลการ นาผลการ
ของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
ประเมินไป
ประเมินไป ประเมินไป ประเมินไป ประเมินไป
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
(2.3-5-1)
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
(2.3-5-2) (2.3-5-3) (2.3-5-4) (2.3-5-5)

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงาน ครบทุกระดับ (2.3-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ครบ
ทุกระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3
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แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา รักษาและพัฒนาผลการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้ นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (สกอ 2.2)
รายการหลักฐาน
2.3-1-1 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
8-11 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-1-2 เอกสารกรอบแนวคิดในการบริหารหลักสูตร ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หน้า 8 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-1-3 โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 29-41 (อ.พรรณิภา ดร .
เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-1-4 โครงการสัมมนา พัฒนาศักยภาพอาจารย์พเ่ี ลีย้ งด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก
ปี
การศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-1-5 การประสานแหล่งฝึก โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.สรัญญา)
2.3-1-6 หลักฐานการประสานแหล่งฝึก โดยภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย การบริหารการ
พยาบาล (อ.สมใจ)
2.3-1-7 โครงการประสานแหล่งฝึกปฏิบตั ิ ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์
1 (อ.ทิพย์รตั น์)
2.3-1-8 โครงการประสานแหล่งฝึกและพัฒนา Course Design และ Lesson Plan การจัดการเรียนการ
สอนโดยการมีส่วนร่วมของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละชุมชนภายนอก โดยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและ
รักษาเบือ้ งต้น (อ.ปราณี)
2.3-2-1 สรุปการดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ .ศ.
2552 โดยฝา่ ยวิชาการ (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-2-2 หลักฐานแสดงการร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบตั กิ าร
หลักการและเทคนิคการพยาบาล วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลมีปญั หาสุขภาพ 1, 2 และ3 โดย
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.กล้วยไม้ อ.ธิตพิ ร อ.สรัญญา อ.วัชรี)
2.3-2-3 หลักฐานแสดงการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของแหล่งฝึก โดยภาควิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช กฎหมาย การบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
2.3-2-4 รายงานการประสานแหล่งฝึก ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
(อ.ทิพย์รตั น์)
2.3-2-5 หลักฐานแสดงการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิชาปฏิบตั กิ ารครอบครัว
และชุมชน 1 โดยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษารักษาเบือ้ งต้น (อ.ปราณี)
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2.3-3-1 สรุปการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พเ่ี ลีย้ งด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก
โดยฝา่ ยวิชาการ (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-3-2 สรุปการดาเนินโครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.วิไลวรรณ)
2.3-3-3 สรุปการดาเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ)
2.3-3-4 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษา ในการเข้าร่วมการ เตรียมความพร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา
เพื่อขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-3-5 สรุปการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
(ระบบครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
2.3-3-6 สรุปการดาเนินงาน โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ทีภ่ าควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ จัด
ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนนาความรูแ้ ละทักษะ ไปใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้
จริง ในรายวิชาการพยาบาลปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 2 (อ.สรัญญา)
2.3-3-7 โครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวช บูรณการไปกับการเรียนการ
สอนรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต (อ.สมใจ)
2.3-3-8
สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมบูรณการให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์กบั การเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล เรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (อ.สุธดิ า อ.ทิพย์รตั น์)
2.3-3-9 สรุปการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว และการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ ภาควิชาการ
พยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น ร่วมเรียนรูก้ บั ชุมชน บ้านเป็ด สอ .บ้านเป็ด และวัดท่าบึง และ
บูรณการไปกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการปฏิบตั กิ ารครอบครัวและชุมชน 1
(อ.ปราณี)
2.3-4-1 สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พเ่ี ลีย้ งด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-4-2 รายงานประเมินผล โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.วิไลวรรณ)
2.3-4-3 สรุปการดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ)
2.3-4-4 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเข้ารับการเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนา
สถาบันการศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมเอนกปร ะสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-4-5 สรุปการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
(ระบบครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
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2.3-4-6 หลักฐานแสดงการร่วมกับแหล่งฝึก ประเมินผลการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษา เมือ่ สิน้ สุดรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารหลักการและเทคนิคการพยาบาล วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลมีปญั หาสุขภาพ 1, 2
และ 3 โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.กล้วยไม้ อ.ธิตพิ ร อ.สรัญญา อ.วัชรี)
2.3-4-7 หลักฐานแสดงการร่วมกับแหล่งฝึก ประเมินผลการฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษา เมือ่ สิน้ สุดรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต โดยภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช
กฎหมาย การบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
2.3-4-8 รายงานผลการประเมินโดยนักศึกษาเมือ่ สิน้ สุดการฝึกปฏิ บตั งิ าน ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 (อ.ทิพรัตน์)
2.3-4-9 หลักฐานแสดงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การสรุปผล
การเรียนรูร้ ว่ มกับชุมชน ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 โดยภาควิชาการ
พยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (อ.ปราณี)
2.3-5-1 การนาผลการประเมิน และสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พเ่ี ลีย้ งด้านการ
จัดการเรียนการสอนในคลินิก มาใช้ในการเตรียมพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบตั งิ านในฐานะอาจารย์
พยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน ของชุม ชน โดยฝา่ ยวิชาการ
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.3-5-2 การนาผลการประเมินรายวิชาวิชาปฏิบตั กิ ารหลักการและเทคนิคการพยาบาล วิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลบุคคลมีปญั หาสุขภาพ 1, 2 และ 3 มาพัฒนาจัดทาคู่มอื ฝึกปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รียน และแหล่งฝึก โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.กล้วยไม้
อ.ธิตพิ ร อ.สรัญญา อ.นันทิยา)
2.3-5-3 การนาผลการประเมินในรายวิชาปฏิบตั พิ ยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิต มาพัฒนาจัดทาคู่มอื ฝึก
ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน และแหล่งฝึก โดยภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
กฎหมาย การบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
2.3-5-4 รายงานผลการประเมินโดยนักศึกษาเมือ่ สิน้ สุดการฝึกปฏิบตั งิ านมาพัฒนาการเรียนสอนใน
รายวิชาปฏิบตั กิ าร พยาบาลมารดา 1 โดยจัดทาการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึน้ ฝึกปฏิบตั ิ 1
สัปดาห์ (อ.ทิพรัตน์)
2.3-5-5 การนาผลการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการปฏิบตั กิ ารครอบครัวและชุมชน 1 ร่วมกับ
ชุมชน มาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาครอบครัวและชุมชน 1 โดยภาควิชาการพยาบาลชุมชน
และรักษาเบือ้ งต้น (อ.ปราณี)
2.3-ป เป้าหมาย มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่ นับสนุ นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึง่ บุคคล
องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 25522553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ 2.4 และ สมศ 6.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ +10% หรือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ-10 % ของเกณฑ์มาตรฐาน

2 คะแนน
6-9.99 % และ-6-(-9.99)% ของ
เกณฑ์มาตรฐาน

3 คะแนน
(-5.99)-5.99 % ของเกณฑ์
มาตรฐาน

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า = 377.08 (2.4-1-1) จานวน
อาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง = 47 คน (2.4-1-2) คิดเป็นจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา = 8.02 : 1 ดังนัน้ ร้อยละของความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ = 8 : 1) คิดเป็นมากกว่า 0.25 %
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน ดังนัน้ จึงมีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานร้อยละของความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน น้อย
กว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับ +10% หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ -10 % ของเกณฑ์มาตรฐาน (2.4-ป)
โดยมีผลการดาเนินงาน ร้อยละของความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = มากกว่าร้อยละ 0.25 ดังนัน้
บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา รักษาและพัฒนาผลการดาเ นินงาน ตามแนวทาง วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (สกอ 2.2) อีกทัง้
ให้ฝา่ ยวิชาการและภาควิชาร่วมพิจารณาการรักษาอัตราส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา โดยปรับแนวทางการดา เนินงานให้สอดคล้องไปตามเกณฑ์ของตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ 2553) 2.4
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน โดยให้ทบทวน สรุปการเรียนรู้ และคิดค้น เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์พยาบาลชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และ โครงการ กิจกรรม ที่
จาเป็นสาหรับแผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ส่วนทีม่ าช่วยปฏิบตั ริ าชการตามโครงการพยาบาล
ชุมชน ทัง้ ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล รวมทัง้ จัด ระบบการติดตาม เช่น ทีป่ ระชุมวิชาการ
ทีป่ ระชุมคณาจารย์ เพื่อ ให้คณาจารย์สามารถนาความรู้ และทักษะจากการพัฒนา มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ตลอดจนการช่วยปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้โดยเร็ว โดยให้
จัดทา ร่าง แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ส่วนทีม่ าช่วยปฏิบตั ริ าชการตามโครงการพยาบาล
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ชุมชน ให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหารเพื่อร่วมพิจารณาภายในเดือน กรกฎาคม
2553 ทัง้ นี้ ให้ฝา่ ยวิชาการ ทุกภาควิชา และฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รายงานผลการติดตาม
การประเมิน ทีก่ ล่าวข้างต้น ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554
เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการติดตาม การประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไกให้รองรับแผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ส่วนทีม่ าช่วยปฏิบตั ิ
ราชการตามโครงการพยาบาลชุมชน ให้มคี ุณภาพตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้นของวิทยาลัย รวมทัง้ ให้
แสดงการปรับปรุง พัฒนา เป็นโครงการ /กิจกรรมทีเ่ ป็นผลจากการปรับปรุง ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
งบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
รายการหลักฐาน
2.4-1-1 สรุปรายการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.4-1-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.4-ป เป้าหมาย จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.
ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิ ชาของภาคปฏิ บตั ิ ไม่เกิ น
1:8 (สบช. จากสภาการพยาบาล)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1

1 คะแนน
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 1 และ 2

2 คะแนน
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 3 และ 4

3 คะแนน
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 5 และ 6

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีอตั ราส่วนระหว่างอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ติ ่อนักศึกษา ทีข่ น้ึ ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นแต่ละแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตั ิ ในหน่วยไม่วกิ ฤติ ไม่เกิน 1: 8 ร้อยละ 80
2.มีอตั ราส่วนระหว่างอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ติ ่อนักศึกษา ทีข่ น้ึ ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิ
ในหน่วยวิกฤติ ได้แก่ ICU และห้องคลอด ไม่เกิน 1: 4 ร้อยละ 80
3.มีอตั ราส่วนระหว่างอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ติ ่อนักศึกษา ทีข่ น้ึ ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิ
ในหน่วยไม่วกิ ฤติ ไม่เกิน 1: 8 ร้อยละ 90
4.มีอตั ราส่วนระหว่างอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ติ ่อนักศึกษา ทีข่ น้ึ ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิ
ในหน่วยวิกฤติ ได้แก่ ICU และห้องคลอด ไม่เกิน 1: 4 ร้อยละ 90
5.มีอตั ราส่วนระหว่างอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ติ ่อนักศึกษา ทีข่ น้ึ ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิ
ในหน่วยไม่วกิ ฤติ ไม่เกิน 1: 8 ร้อยละ 100
6.มีอตั ราส่วนระหว่างอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ติ ่อนักศึกษา ทีข่ น้ึ ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิ
ในหน่วยวิกฤติ ได้แก่ ICU และห้องคลอด ไม่เกิน 1: 4 ร้อยละ 100
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิชาการและภาควิชา ร่วมดาเนินงานให้มอี ตั ราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบตั ิ โดยสรุปได้ ดังนี้
มีอตั ราส่วนระหว่างอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ิ ต่อนักศึกษา ทีข่ น้ึ ฝึกภาคปฏิบตั ใิ นแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิ
ในหน่วยไม่วกิ ฤติ ไม่เกิน 1: 8 (2.4.1-1-1 และ 2.4.1-1-2) ทุกรายวิชาทางการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 0
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานจัดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในการสอนแต่ละ
รายวิชาของภาคปฏิบตั ิ เท่ากับ 2 คะแนน (2.4.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานผ่านระดับ 1, 3 และ 5 คิดเป็น
1 ระดับ ดังนัน้ ไม่บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
0

พัฒนาการ
0

เป้าหมาย
0

รวม
0

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ
แนวทางพัฒนา ข องตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
(สกอ 2.4 และ สมศ 6.2)
รายการหลักฐาน
2.4.1-1-1 สรุปจานวนกลุ่มนักศึกษาฝึกภาคปฏิบตั ิ (ตาม MASTER PLAN ปีการศึกษา 2552) และ
อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ติ ่อนักศึกษา ทีข่ น้ึ ฝึก ภาคปฏิบตั ใิ นแต่ละแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตั ิ ในหน่วยไม่วกิ ฤติ และหน่วยวิกฤติ (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.4.1-ป เป้าหมาย อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบตั ิ ไม่เกิน 1:8
(สบช. จากสภาการพยาบาล) ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553
(อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจา (สกอ 2.5)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
วุฒปิ ริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 1-19
หรือ
วุฒปิ ริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 20-29
แต่ วุฒปิ ริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 5

2 คะแนน
วุฒปิ ริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 20-29 และวุฒ ิ
ปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 หรือ
วุฒปิ ริญญาเอกมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30
และวุฒปิ ริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 5

3 คะแนน
วุฒปิ ริญญาเอกมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
วุฒปิ ริญญาตรีเท่ากับหรือ
น้อยกว่าร้อยละ 5

ผลการดาเนิ นงาน
ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีอาจารย์ประจาทัง้ หมด 50 คน มีวุฒปิ ริญญาตรี 15 คน (ร้อยละ
30.0) มีวุฒปิ ริญญาโท 32 คน (ร้อยละ 64.0) มีวุฒปิ ริญญาเอก 3 คน (ร้อยละ 6.0) (2.5-1-1)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 1
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 มีเป้าหมายอาจารย์วุฒปิ ริญญาเอกร้อยละ 20-29 และวุฒปิ ริญญาตรีน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 5 (2.5-ป) ผลการดาเนินงานได้วุฒปิ ริญญาเอกร้อยละ 6.0 และวุฒปิ ริญญาตรีได้รอ้ ยละ 30.0
จึงไม่บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
1
3

พัฒนาการ
0
-

เป้าหมาย
0


รวม
1
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการและภาควิชา รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ เพื่อนามากาหนดเ ป็นความ
ต้องการในการพัฒนาคุณวุฒอิ าจารย์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทีจ่ าเป็นต่อการสร้างผลงานตาม
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ของวิทยาลัย แล้วให้นาไปบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทงั ้ ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุ
น ให้
สอดคล้องไปตามเกณฑ์ของตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ 2553) 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
โดยให้จดั ทา ร่าง แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ส่วนความต้องการในการพัฒนาคุณวุฒอิ าจารย์
ให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหารเพื่อร่วมพิจารณาภายใน เดือนกรกฎาคม 2553
ทัง้ นี้ ให้ฝา่ ยวิชาการ ทุกภาควิชา และฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รายงานผลการติดตาม
การประเมิน ทีก่ ล่าวข้างต้น ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554
เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการติดตาม การประเมินไป
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ปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไกให้รองรับแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ส่วนความต้องการใน
การพัฒนาคุณวุฒอิ าจารย์ ให้มคี ุณภาพตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้นของวิทยาลัย รวมทัง้ ให้แสดงการ
ปรับปรุง พัฒนา เป็นโครงการ
/กิจกรรมทีเ่ ป็นผลจากการปรับปรุ ง ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
งบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
รายการหลักฐาน
2.5-1-1 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมข้อมูล
คุณวุฒกิ ารศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.5-ป เป้าหมาย สัดส่วนของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจา (สกอ 2.5) ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.
พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิ ป ริ ญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
(สมศ 6.3)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒ ิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจาเท่ากับ 1-19

2 คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒ ิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจาเท่ากับ 20-29

3 คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒ ิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจาเท่ากับ หรือมากกว่า30

ผลการดาเนิ นงาน
ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอกร้อยละ 6.0 (2.5.1-1-1)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 1
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 มีเป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจาเท่ากับ 20 - 29 (2.5.1-ป) ผลการดาเนินงานได้วุฒปิ ริญญาเอกร้อยละ 6.0 จึงไม่บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
1
1

พัฒนาการ
0
0

เป้าหมาย
0
0

รวม
1
1

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ
แนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.5 สัดส่วนอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา (สกอ 2.5)
รายการหลักฐาน
2.5.1-1-1 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมข้อมูล
คุณวุฒกิ ารศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.5.1-ป เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา (สมศ
6.3) ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี
อ.ฉายวสันต์)

73

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการส่งเสริ มการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพของคณาจารย์(สกอ 2.7 และ
สมศ 6.5)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 3 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. สถาบันมีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดาเนินการกับผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดาเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมายเหตุ จรรยาบรรณครูของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ใช้สอดคล้องตามที่ สบช กาหนด
ดังนี้
1. ครูพงึ ปฏิบตั ติ นตามแนวทางพระราชดารัสของสมเด็จพระราชบิดาทีว่ ่า “ขอให้ถอื ประโยชน์ส่วนตนเป็น
กิจทีส่ อง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจทีห่ นึ่ง ”
2. ครูตอ้ งเป็นคนดีตามแนวทางพระราชดารัสของสมเด็จย่าทีว่ ่า ”ไม่พดู ปด ไม่สอพลอ ไม่อจิ ฉาริษยา ไม่
คิดโกงและพยายามทาหน้าทีข่ องตนเองให้ดี ในขอบเขต ศีลธรรม”
3. ครูพงึ ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคมและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมุง่ ส่งเสริม
ความมันคงของชาติ
่
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
4. ครูพงึ ประพฤติตน ปฏิบตั ติ น เป็ นผูน้ าในการอนุ รกั ษ์และพัฒนาภูมปิ ญั ญาและวัฒนธรรม
5. ครูพงึ ช่วยเหลือเกือ้ กูลชุมชนในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดสันติสุขและยกระดับ
คุณภาพชีวติ รวมถึงการร่วมมือและเป็นเครือข่ายกับสมาชิ
กด้านสุขภาพอนามัยและบุคคลอื่นๆใน
สังคม
6. ครูตอ้ งไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามปกติ และไม่ใช้ให้ศษิ ย์
กระทาการใดๆอันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
7. ครูยอ่ มพัฒนาตนเองทัง้ ในด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและวิสยั ทัศน์ ให้ทนั ต่ อการพัฒนาทางวิทยาการ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
8. ครูตอ้ งรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลืออบรมสังสอน
่
สร้างเสริมความรูฝ้ ึกฝนทักษะ
และนิสยั ทีถ่ ูกต้องดีงาม ส่งเสริมให้กาลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศษิ ย์โดยเสมอหน้า ให้เกิดแก่ศษิ ย์
โดยเสมอหน้า ให้เกิดแก่ศษิ ย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ ์ใจ
9. ครูตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ทงั ้ กายวาจาและจิตใจ
10. ครูตอ้ งไม่กระทาตนเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปญั ญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
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11. ครูตอ้ งปฏิบตั งิ านด้วยความมีสติ
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ ปฏิบตั ติ ่อ
ประชาชน ด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยไม่คานึ งถึงเชือ้ ชาติ ศาสนา และสถานภาพของ
บุคคล
12. ครูตอ้ งรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสถาบันและองค์กรวิชาชีพ
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยและภาควิชา ร่วมดาเนินการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ ดังนี้
1. วิทยาลัยมีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ ง มาตรฐานจรรยาบรรณครูของอาจารย์ประจาวิทยาลัยพยา บาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น (2.7-1-1) คู่มอื จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (2.7-1-2)
2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น
การสื่อสารแสดงความ
คาดหวัง ตามจรรยาบรรณข้อ 3 และ ข้อ 4 ไว้ในวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย
(2.7-2-1) การกาหนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู (2.7-2-2) ขัน้ ตอน
ดาเนินงานส่งเสริมจรรยาบรรณครู ในเล่มคู่มอื จรรยาบรรณวิชาชีพครูสาหรับอาจารย์พยาบาลวิทยาลัย
บรมราชชนนี ขอนแก่น (2.7-2-3) การส่งเสริมให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณนักวิจยั (2.7-2-4) ตระหนักใน
การคุม้ ครองสิทธิของผลงานวิจยั /วิชาการของตนเองและผูอ้ ่นื (2.7-2-5) การจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา
: วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู าร
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (2.7-2-6) การส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ 12 (2.7-2-7) การ
เพิม่ พูนความรู้ แนวทางทีถ่ ูกต้อง ในการปฏิบตั งิ านทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้แก่บุคลากรในวิทยาลัย
(2.7-2-8) รวมทัง้ การส่งเสริมจรรยาบรรณข้อ 8 ข้อ 5 และ ข้อ 11 โดยให้คณาจารย์รว่ มดาเนินงานตาม
ปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีม่ งุ่ ส่งเสริมคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็ นระบบ ในศูนย์การเรียนรู้
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (2.7-2-9)
3. มีการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ติดตามให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ 4 โดย
ส่งเสริมกิจรรมแต่งชุดผ้าไทย (2.7-3-1) ติดตามให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ 5 โดยส่งเสริมให้บรู ณการ
การเรียนการสอนให้มกี ารบริการวิชาการในชุมชน (2.7-3-2) ติดตามให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ 6 โดย
ควบคุมกระบวนการวัด ประเมินผล จนกระทังพิ
่ จารณาผลการ ตัดเกรดในทีป่ ระชุมภาควิชา (2.7-3-3)
ติดตามให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ 8 โดยมีบนั ทึกการปฏิบตั งิ านดูแลสุขภาพ ความเป็นอยูข่ อง
นักศึกษา โดยการอยู่ เวรหอพัก (2.7-3-4) ติดตามให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ 11 โดยการร่วมเรียนรู้
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ กับประชาชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม Moral Area ในระบบครอบครัวเสมือน
โดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล (2.7-3-5) ติดตามให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณข้อ
12 โดยตรวจสอบสถานภาพการเป็น สมาชิกสภาการพยาบาล (2.7-3-6) รวมทัง้ การจัดให้ม ี
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (2.7-3-7)
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4. มีระบบในการดาเนินการกับผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การกาหนดบทลงโทษ ในเล่ม
คู่มอื จรรยาบรรณวิชาชีพครูสาหรับอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น
(2.7-4-1) การ
กาหนดให้ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและทีมผูส้ อน กลับไปทบทวนการประเมินผล ในกรณีทไ่ี ม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ข้อตกลง ทีก่ าหนด (2.7-4-2) การกาหนดให้เขียนรายงานชีแ้ จง และมาปฏิบตั งิ านชดเชย ในกรณี
ทีไ่ ม่ได้มาปฏิบตั งิ านดูแลสุขภาพ ความเป็นอยูข่ องนักศึกษา โดยการอยูเ่ วรหอพัก ตามตารางทีก่ าหนด
(2.7-4-3) กาหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิก สภาการพยาบาล (2.7-4-4)
รวมทัง้ ติดตามการร่วมดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีม่ งุ่ ส่งเสริมคุณลักษณะทาง
คุณธรรม จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
คิดอย่างเป็ นระบบ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)" ( Moral Area) ประจาปี
การศึกษา 2552 (2.7-4-5)
5. มีการดาเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การแจ้ง
เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา ในทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร (2.7-5-1) การแจ้งเวียนให้อาจารย์และบุคลากรทุก
คนทราบข่าวกรณีการกระทาผิดระเบียบวินยั ของข้าราชการ พร้อมผลการตัดสิน
(2.7-5-2) การนา
ข่าวสาร กรณีการกระทาผิด พร้อมผลการตัดสินไปรวบรวมและแสดงไว้ใน website ทีท่ ุกคนสามารถเข้า
ไปศึกษา (2.7-5-3) การจัดให้มกี จิ กรรมถอดบทเรียน เพื่อป้องกันการกระทาผิด (2.7-5-4)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 4 ระดับแรก (2.7-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้
ครบทุกระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยบริหาร ร่วมกับทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ เพื่อนามา
กาหนดเป็นความต้องการในการพัฒนา การให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณอาจา รย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และการส่งเสริม ดูแล ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ แล้วให้นาไปบรรจุไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
โดยให้วางแนวทาง
สอดคล้องไปตามเกณฑ์ของตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ 2553) 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
ทัง้ นี้ โดยให้จดั ทา ร่างโรงการ /กิจกรรม ทีจ่ าเป็น และรวบรวมเป็นแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสนับสนุน ส่วนการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้ นาเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบริหารเพื่อร่วมพิจารณาภายในเดื อนกรกฎาคม 2553
จากนัน้ ให้ฝา่ ยบริหาร ทุกภาควิชา และฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รายงานผลการติดตาม
การประเมิน ทีก่ ล่าวข้างต้น ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554
เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการติดตาม การประเมินไป
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ปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไกให้รองรับ แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
ส่วนการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ให้นาไปสู่การเสริมสร้างผลการปฏิบตั งิ านทีม่ ี คุณภาพตาม
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้นของวิทยาลัย รวมทัง้ ให้แสดงการปรับป รุง พัฒนา เป็นโครงการ /กิจกรรมทีเ่ ป็น
ผลจากการปรับปรุง ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
รายการหลักฐาน
2.7-1-1 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ ง มาตรฐานจรรยาบรรณครูของอาจารย์
ประจาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.พรรณิภา)
2.7-1-2 คู่มอื จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู (อ.พรรณิภา)
2.7-2-1 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 8-9 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์
อ.วัชรี)
2.7-2-2 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 48/2550 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู (อ.พรรณิภา)
2.7-2-3 เอกสารขัน้ ตอนในการดาเนินงานส่งเสริมจรรยาบรรณครู ในเล่มคู่มอื จรรยาบรรณวิชาชีพครู
สาหรับอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.พรรณิภา)
2.7-2-4 เอกสารจรรยาบรรณนักวิจยั ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ
.ขอนแก่น ปี
การศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 35 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.7-2-5 เอกสารการคุม้ ครองสิทธิของผลงานวิจยั /วิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ
วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 43 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
2.7-2-6 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญา
ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ู่การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ)
2.7-2-7 เอกสารบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรสายอาจารย์ สายสนับสนุน และการสรรหา การพัฒนา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 94-113 และ 24-27 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-2-8 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบตั ิการ เรือ่ ง การบริหารความเสีย่ ง (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-2-9 ร่องรอยหลักฐานการร่วมดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีม่ งุ่ ส่งเสริมคุณลักษณะ
ทางคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใจความ เป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนา
สมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)"
(Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552
2.7-3-1 ประกาศแจ้ง วัฒนธรรมองค์กร เกีย่ วกับการแต่งกาย (อ.วิไลวรรณ)
2.7-3-2 สรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการในชุมชน โดยภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.7-3-3 บันทึกการประชุมภาควิชา PAE เรือ่ ง การ พิจารณาผลการตัดเกรดในทีป่ ระชุมภาควิชา
(อ.พิรยิ ากร)
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2.7-3-4 บันทึกการปฏิบตั งิ านดูแลสุขภาพ ความเป็นอยูข่ องนักศึกษา โดยการอยูเ่ วรหอพัก
(อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.7-3-5 สรุปผลการเรียนรู้ ของสมาชิกครอบครัวเลขที่ 26 แสดงการร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
รับผิดชอบ กับประชาชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม Moral Area ในระบบครอบครัวเสมือน โดยไม่
คานึงถึงเชือ้ ชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล (อ.สุพศิ ตรา)
2.7-3-6 เอกสารบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรสายอาจารย์ สายสนับสนุน และการสรรหา การพัฒนา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 94-113 และ 24-27 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-3-7 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 48/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-4-1 เอกสารบทลงโทษ เล่มคู่มอื จรรยาบรรณวิชาชีพครูสาหรับอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี
ขอนแก่น (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-4-2 ร่องรอยหลักฐาน
การกาหนดให้ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและทีมผูส้ อน กลับไปทบทวนการ
ประเมินผล ในกรณีทไ่ี ม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อตกลง ทีก่ าหนด (อ.พิรยิ ากร)
2.7-4-3 ตัวอย่างบันทึกข้อความ รายงานชีแ้ จง กรณีทไ่ี ม่ได้มาปฏิบตั งิ านดูแลสุขภาพ ความเป็นอยูข่ อง
นักศึกษา โดยการอยูเ่ วรหอพัก ตามตารางที่กาหนด (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-4-4 เอกสารบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรสายอาจารย์ สายสนับสนุน และการสรรหา การพัฒนา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 94-113 และ 24-27 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-4-5 ร่องรอยหลักฐานการร่วมดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีม่ งุ่ ส่งเสริมคุณลักษณะ
ทางคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนา
สมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)"
(Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (อ. วิไลวรรณ)
2.7-5-1 บันทึกการประชุมกรรมการบริหาร วาระที่ แจ้งเพื่อทราบ เรือ่ งเกีย่ วกับการวางแผน ป้องกัน หรือ
หาแนวทางแก้ไขการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-5-2 ตัวอย่างการแจ้งเวียนให้อาจารย์และบุคลากรทุกคนทราบข่าวกรณีการกระทาผิดระเบียบวินยั
ของข้าราชการ พร้อมผลการตัดสิน (อ.ลาเภา อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-5-3 Printout จาก Website แสดงการนาข่าวสาร กรณีการกระทาผิด พร้อมผลการตัดสินไปรวบรวม
และแสดงไว้ใน website ทีท่ ุกคนสามารถเข้าไปศึกษา (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
2.7-5-4 บันทึกจากการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อป้องกันการกระทาผิดจรรยาบรรณ
(อ.รัตจนา
อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
2.7-ป เป้าหมาย การมีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ (สกอ 2.7
และ สมศ 6.5) ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รัตจนา
อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิ จยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(สกอ 2.8)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
มีการดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อ

2 คะแนน
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ

3 คะแนน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน
2.มีกลไกการบริหารวิชาการทีจ่ ะกระตุน้ ให้อาจารย์คดิ ค้นพั ฒนานวัตกรรมใหม่ๆในด้านการเรียนการสอน
3.มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4.มีผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นและเผยแพรผลงานวิจยั ด้านการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5.มีการสร้างเครือข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทัง้ ภายในและ ภายนอกสถาบัน
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยและภาควิชา ร่วม ดาเนินงานสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังทีส่ รุปในตารางที่ 2.8-1 ตามตัวอย่าง ดังนี้
1. มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน เช่น บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ (2.8-1-1)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของคณะกรรมการผลิตผลงานวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ
(2.8-1-2)
รายละเอียดส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน ในขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั (2.8-1-3) เอกสารการพัฒนาอาจารย์ จาก
เล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
(2.8-1-4) สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ภายในวิทยาลัยฯในการขอทุนภายนอก
(วิจยั เครือข่ายเพื่อพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) (2.8-1-5) สรุปผลการดาเนินโครงการ
พัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ (2.8-1-6) สรุปรายชื่ออาจารย์
ประจาเข้าร่วมการเขียนตารากับเครือข่ายภายนอก เช่น สถาบันพระบรมราชนนก วิทยาลัยเครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2.8-1-7) สรุปผลการดาเนินโครงการการจัดเสวนาวิชาการและจัดหา
ผูเ้ ชีย่ วชาญพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ของอาจารย์ (2.8-1-8) กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และสรุปกระบวนการสนับสนุนให้
อาจารย์ในภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอน ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ (2.8-1-9) สรุปกระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการ
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เรียนการสอน ของภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก ผดุงครรภ์ (2.8-1-10) สรุปกระบวนการสนับสนุน
ให้อาจารย์ในภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอน ของภาควิชาชุมชนและรักษา
(2.8-1-11)
2. มีกลไกการบริหารวิชาการทีจ่ ะกระตุน้ ให้อาจารย์คดิ ค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
ในด้านการเรียนการ
สอน เช่น เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกียรติคุณทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศของอาจารย์แก้วจิต
มากปาน อาจารย์สายใจ คาทะเนตร และ อาจารย์รงุ่ ทิพย์ พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง "การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ " (2.8-2-1) เกณฑ์
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ : ผลงานวิจยั และ
วิชาการ (2.8-2-2) บันทึกการประชุมภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ เรือ่ ง การให้กาลังใจ
และการยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงาน คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน
(2.8-2-3)
การประชุมภาควิชาจิตเวช กฎหมาย และบริหาร
เพื่อให้กาลังใจและการยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงาน
คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน (2.8-2-4) บันทึกการประชุมภาควิชามารดา
ทารก ผดุงครรภ์ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2552 วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ เรือ่ ง การผลิตผล
งานวิชาการ คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอนเรือ่ ง อ .เอมอร คาภักดี ไปนาเสนอ
ผลงานวิจยั Oral Presentation ในการประชุมวิชาการและการประชุ มสามัญประจาปี 2552 สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ศรีจนั ทร์ โรงแรมเจริญธานีปริน้ เซส
จ. ขอนแก่น เรือ่ ง ความพร้อมของมารดาหลังผ่าตัดคลอดกับการยอมรับและ พฤติกรรมใน การเลีย้ ง
ทารกด้วยนมมารดา โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (2.8-2-5) บันทึกการ
ประชุมภาควิชาชุมชนและรักษา เรือ่ ง การให้กาลังใจและการยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงาน คิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน (2.8-2-6)
3. มีแหล่งทุนสนับสนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ขัน้ ตอน
การดาเนินการวิจยั (2.8-3-1) หลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนโครงการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ (2.83-2) งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้ อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550 -2552
จากเล่มรายงานการประเมินตนเองวพบ. ขอนแก่นเพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (2.8-3-3) สรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบ
สนับสนุนงานวิจยั ภายใน ปีการศึกษา 2552 (2.8-3-4) หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน
โครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการประเมิ นตนเองด้านสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพ การผดุงครรภ์ และ
พฤติกรรมจริยธรรมเชิงวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 4 รุน่ ที่ 10
ปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.8-3-5) ผลการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เรือ่ ง การพยาบาลระยะตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ (2.8-3-6)
4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นและเผยแพรผลงานวิจยั ด้านการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่าเสมอ เช่น รายงานสรุป ผลงานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้ว
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เสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552 (2.8-4-1)
แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุ นงานวิจ ั ยภายใน ปีการศึกษา 2552
(2.8-4-2) คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 62/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ตัดสินผลการประกวดผลงานวิจยั ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
(2.8-4-3) Proceedings จากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (2.8-4-4) ดาเนิน
โครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ (2.8-4-5) สนับสนุน
อาจารย์ประจาเข้าร่วมการเขียนตารากับสถาบันพระบรมราชนนก วิทยาลัยเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2.8-4-6) จัดเสวนาวิชาการและจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ของ
อาจารย์ (2.8-4-7) หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณสนั บสนุนในโครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการ
ประเมินตนเองด้านสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพ และการผดุงครรภ์ และพฤติกรรมจริยธรรมเชิง
วิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 4 รุน่ ที่ 10 ของภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (2.8-4-8) หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนใน
โครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการ
คิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เรือ่ ง การพยาบาลระยะ
ตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 (2.8-4-9) หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่าย
งบประมาณในโครงการวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของวัยรุน่ ในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดขอนแก่น ของภาควิชาชุมชนและรักษา (2.8-4-10)
5. มีการสร้างเครือข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทัง้ ภายในและ ภายนอกสถาบัน เช่น นโยบาย
และทิศทางพัฒนาวิทยาลัย ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่ม
งานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ (2.8-5-1) กลไกการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก (2.8-5-2) วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้ างการบริหาร
วิทยาลัย (2.8-5-3) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุกรรมการตัดสินผลการประกวดผลงานวิจยั ในโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ู่
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (2.8-5-4) หนังสือลงนามการเผยแพร่ผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม กระบวนการเรียนรูจ้ ติ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัว
เสมือน เป็นต้นแบบแก่สถาบันอื่นๆ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีจกั รีรชั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี และวิทยาลัยพย
าบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช (2.8-5-5) งานวิจยั ทีม่ กี ารสร้างเครือข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทัง้
ภายในและ ภายนอกวิทยาลัย ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง
ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552 (2.8-5-6) แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติด ตามการเบิกจ่ายงบ
สนับสนุนงานวิจยั ภายใน ปีการศึกษา 2552 (แสดงงานวิจยั ทีม่ กี ารสร้างเครือข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรม
การเรียนการสอนทัง้ ภายในและ ภายนอกวิทยาลัย (2.8-5-7) ) โครงการวิจยั ทีม่ กี ารสร้างเครือข่าย
เผยแพร่ผลงานวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง วิชา
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ปฏิบตั กิ ารมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความร่วมมือ
กับสานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (2.8-5-8)
ตารางที่ 2.8-1 การดาเนินงานตามระบบและกลไกสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปี การศึกษา 2552
เด็ก ผูใ้ หญ่
จิตเวช กฎ มารดาทารก
ชุมชน
รายการ
วิทยาลัย
ผูส้ งู อายุ
หมาย บร.
ผดุงครรภ์
และรักษา
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
3
2
1
3
2
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย (ข้อ) ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (2.8-ป)
5
5
5
5
5
จานวนข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
5
4
1
5
3
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ น
มีการกาหนด มีการกาหนด
มีการกาหนด มีการกาหนด
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา
(2.8-1-1 ถึง
(2.8-1-9)
(2.8-1-10)
(2.8-1-11)
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2.8-1-8)
2. มีกลไกการบริหารวิชาการทีจ่ ะกระตุน้ ให้
มีกลไกการ
มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
อาจารย์คดิ ค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในด้านการ บริหารวิชาการ การบริหาร
การบริหาร
การบริหาร
การบริหาร
เรียนการสอน
ทีก่ ระตุน้
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
(2.8-2-1 ถึง
ทีก่ ระตุน้
ทีก่ ระตุน้
ทีก่ ระตุน้
ทีก่ ระตุน้
2.8-2-2)
(2.8-2-3)
(2.8-2-4)
(2.8-2-5)
(2.8-2-6)
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
มีแหล่งทุน
มีแหล่งทุน
มีแหล่งทุน
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
(2.8-3-1 ถึง
(2.8-3-5)
(2.8-3-6)
2.8-3-4)
4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอน และมีการ
มีการจัดเวที มีผลงานวิจยั
มีผลงานวิจยั มีผลงานวิจยั
จัดเวทีแลกเปลีย่ นและเผยแพร่ผลงานวิจยั ด้าน
แลกเปลีย่ นและ การเรียน
การเรียน
การเรียน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
เผยแพร่ผลงาน
การสอน
การสอน
การสอน
อย่างสม่าเสมอ
(2.8-4-1 ถึง
(2.8-4-8)
(2.8-4-9)
(2.8-4-10)
2.8-4-7)
5. มีการสร้างเครือข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการ
สร้างเครือข่าย
มีการสร้าง
เรียนการสอนทัง้ ภายใน และภายนอกสถาบัน
ภายใน และ
เครือข่าย
ภายนอก
ภายใน และ
(2.8-5-1 ถึง
ภายนอก
2.8-4-7)
(2.8-5-8)

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 2 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 5 ข้อ (2.8-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ครบทุก
ข้อ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินงานทีผ่ นวกใช้ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 3 4 6 ตัวบ่งชีท้ ่ี สกอ . 7.1 ภาวะผูน้ าของ
สภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน โดยเฉพาะหลักธรรมาภิบาล องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่วม
(Participation) คือ กระบวนการทีผ่ มู้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปญั หา /ประเด็นทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปญั หา
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ ส่วนการพัฒนา โดยให้ฝา่ ยวิจยั และ
บริการวิชาการ ร่วมคิดพิจารณา กับทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย
ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 2553 เพื่อรักษาและพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนากา ร
เรียนการสอน เพื่อให้มมี ผี ลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอน และมีการแลกเปลีย่ นและเผยแพรผลงานวิจยั
ด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
ทัง้ นี้ ให้ดาเนินการตามแนวทางพัฒนาทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 มีการ
พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ (สกอ 4.1) และตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 มี
ระบบบริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ (สกอ 4.2 และ สมศ 5.2) พร้อมทัง้ รายงาน
ผลงานดังกล่าว เพื่อให้ทป่ี ระชุมกรรมการบริหาร ทีป่ ระชุมคณาจารย์ ได้เห็นสภาพจริงของผลงานทีเ่ กิดจ าก
การร่วมปฏิบตั โิ ดยทุก specialty area ทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย อนึ่ง ให้รายงานผลงานตามสภาพจริงให้ได้
ภายในการประชุมครัง้ เดือนกรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 ธันวาคม 2553
มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2553 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การยกย่อง การเชิดชูผทู้ ม่ี ผี ลงานทีเ่ ป็นประโยชน์กบั นักศึกษาและวิทยาลัย รวมทัง้ เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมแก้ไข และร่วมรับผิดชอบพิจารณานาผลการรายงาน ผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน และ
ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
รายการหลักฐาน
2.8-1-1 เอกสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงาน
วิจยั และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 6
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-1-2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของคณะกรรมการผลิตผลงานวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ ในคู่ มอื
ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553
หน้าที่ 9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-1-3 รายละเอียดส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ในขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั จากคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และ
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2.8-1-4
2.8-1-5

2.8-1-6
2.8-1-7

2.8-1-8
2.8-1-9

2.8-1-10

2.8-1-11

2.8-2-1

ผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 12 (อ.กัน
นิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
เอกสารการพัฒนาอาจารย์ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ภายในวิทยาลัยฯในการขอทุนภายนอก (วิจยั
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ) โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (อ.
กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพมิ พ์
เผยแพร่ โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
สรุปรายชื่ออาจารย์ประจาเข้าร่วมการเขียนตารากับเครือข่ายภายนอกเช่น สถาบันพระบรมรา
ชนนก วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรง
สุดา อ.ศรีสุดา)
สรุปผลการดาเนินโครงการการจัดเสวนาวิชาการและจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญพัฒนาคุณภาพงานวิจยั
ของอาจารย์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ 2553 ฉบับ กันยายน 2552 และสรุปกระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์ใน
ภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอน ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ (อ.พิรยิ ากร)
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ 2553 ฉบับ กันยายน 2552 และสรุปกระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์ใน
ภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอนในภาคปฏิบตั ิ ของภาควิชามารดาทารก
ผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน ของภาควิชาชุมชนและรักษา วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
งบประมาณ 2553 ฉบับ กันยายน 2552 และสรุปกระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาทา
วิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอน ของภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกียรติคุณทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศของ อ.แก้วจิต มากปาน ,
อ.สายใจ คาทะเนตร และ อ.รุง่ ทิพย์ พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพด้านการเรียนการ
สอน ในการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง "การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" ระหว่างวันที่ 16-18
สิงหาคม พ.ศ. 2552 หน้า 107 เล่มโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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2.8-2-2 เอกสารเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ
: ผลงานวิจยั และวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา
2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 79 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-2-3 บันทึกการประชุมภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการให้กาลังใจและ
การยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงาน คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน (อ.จรรยา
อ.สรัญญา)
2.8-2-4 บันทึกการประชุมภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการให้กาลังใจและการยกย่อง
นักวิจยั ทีม่ ผี ลงาน คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน (อ.สมใจ)
2.8-2-5 บันทึกการประชุมภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ครัง้ 1 วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2552 วาระ
ที่ 1 แจ้งเพื่อ ทราบ เรือ่ ง อ.เอมอร บุตรอุดม ไปนาเสนอผลงานวิจยั Oral Presentation ในการ
ประชุมวิชาการและการประชุม สามัญประจาปี 2552 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1415 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ศรีจนั ทร์ โรงแรมเจริญธานี ปริน้ เซส จ. ขอนแก่น เรือ่ ง ความ
พร้อมของมารดาหลังผ่ าตัดคลอดกับการยอมรับและพฤติกรรมใน การเลีย้ ง ทารกด้วยนมมารดา
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (อ. รุจริ า)
2.8-2-6 บันทึกการประชุมภาควิชาชุมชนและรักษา ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการให้กาลังใจและการยกย่องนักวิจยั ที่
มีผลงาน คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน (อ.ปราณี)
2.8-3-1 เอกสารขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปี
การศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 12 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-3-2 เอกสารหลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนโครงการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงาน
วิจยั และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 22
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-3-3 งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-3-4 แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุ นงานวิจยั ภายใน ปีการศึกษา 2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-3-5 หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนในโครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการประเมิน
ตนเองด้านสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพ และการผดุงครรภ์ และพฤติกรรมจริยธรรมเชิง
วิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 4 รุน่ ที่ 10 ปีการศึกษา
2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
(อ.พิรยิ ากร)
2.8-3-6 หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณในโครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เรือ่ ง การพยาบาลระยะตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 (อ.รัตจนา)
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2.8-4-1 รายงานสรุป ผลงานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง
ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอ
รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-4-2 รายงานสรุป จากแฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุ นงานวิจยั ภายใน ปี
การศึกษา 2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-4-3 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 62/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตัดสิน
ผลการประกวดผลงานวิจยั ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เล่มโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตต
ปญั ญาศึกษา : วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-4-4 Proceeding จากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตปญั ญาศึกษา: วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
2.8-4-5 สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพมิ พ์
เผยแพร่ โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-4-6 สรุปรายชื่ออาจารย์ประจาเข้าร่วมการเขี ยนตารากับเครือข่ายภายนอกเช่น สถาบันพระบรมรา
ชนนก วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรง
สุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-4-7 สรุปผลการดาเนินโครงการการจัดเสวนาวิชาการและจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญพัฒนาคุณภาพงานวิจยั
ของอาจารย์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-4-8 หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนในโครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการประเมิน
ตนเองด้านสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพ และการผดุงครรภ์ และพฤติกรรมจริยธรรมเชิงวิชาชีพ
ของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 4 รุน่ ที่ 10 ปีการศึกษา 2552
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.พิร ิ
ยากร)
2.8-4-9 หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณในโครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิ ชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เรือ่ ง การพยาบาลระยะตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 (อ.รัตจนา)
2.8-4-10 หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณในโครงการวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
ของวัยรุน่ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น ของภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
2.8-5-1 เอกสารนโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
งานวิจยั และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื
ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553
หน้าที่ 1-3 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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2.8-5-2 เอกสารกลไกการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั
และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 31 (อ.
กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-5-3 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 8-9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรง
สุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-5-4 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 62/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตัดสิน
ผลการประกวดผลงานวิจยั ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เล่มโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรี
สุดา)
2.8-5-5 หนังสือลงนามการเผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม กระบวนการเรียนรูจ้ ติ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน เป็นต้นแบบแก่สถาบันอื่นๆ
ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจกั รีรชั วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-5-6 งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550-2552 (แสดงงานวิจยั ทีม่ กี ารสร้างเครือข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทัง้ ภายในและ ภายนอกวิทยาลัย ) จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอ
รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-5-7 แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุ นงานวิจยั ภายใน ปีการศึกษา 2552
(แสดงงานวิจยั ทีม่ กี ารสร้างเครือข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทัง้ ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย) (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.8-5-8 โครงการวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง วิชา
ปฏิบตั กิ ารมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
ร่วมมือกับสานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (อ.ทิพย์รตั น์ )
2.8-ป เป้าหมาย การมีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน (สกอ 2.8) ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กันนิษฐา อ.
ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.1 การใช้เวลาตามภาระงานของอาจารย์ ตามภารกิ จของวิ ทยาลัย (สบช)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
1) อาจารย์ประจา มีการใช้เวลาตาม
เกณฑ์ภาระงาน อย่างน้อย ร้อยละ 75
2) อาจารย์ประจาสามารถสร้างผลงาน
ได้บรรลุตามข้อตกลงใน PA
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของอาจารย์
ประจาทัง้ หมด

2 คะแนน
1) อาจารย์ประจา มีการใช้เวลาตาม
เกณฑ์ภาระงาน อย่างน้อยร้อยละ 80
2) อาจารย์ประจาสามารถสร้างผลงาน
ได้บรรลุตามข้อตกลงใน PA
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของอาจารย์
ประจาทัง้ หมด

3 คะแนน
1) อาจารย์ประจา มีการใช้เวลาตาม
เกณฑ์ภาระงาน อย่างน้อยร้อยละ 90
2) อาจารย์ประจาสามารถสร้างผลงาน
ได้บรรลุตามข้อตกลงใน PA
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของอาจารย์
ประจาทัง้ หมด

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิชาการและภาควิชา ร่วมดาเนินงานให้มอี ตั ราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบตั ิ โดยสรุปได้ ดังนี้
1.อาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง จานวน 4 คน (2.8.1-1-2) จากทัง้ หมด 47 คน (2.8.1-1-1) มีการใช้
เวลาตามเกณฑ์ภาระงาน คิดเป็น ร้อยละ 91.49
2.อาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง จานวน 6 คน (2.8.1-1-3) จากทัง้ หมด 47 คน (2.8.1-1-1) สามารถ
สร้างผลงานได้บรรลุตามข้อตกลงใน PA คิดเป็นร้อยละ 87.23
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 2 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 2
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการใช้เวลาตามภาระงานของอาจารย์ ตามภารกิจของวิทยาลัย
เท่ากับร้อยละ 70 (2.8.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานสูงกว่า ร้อยละเป้าหมายทีก่ าหนด ดังนัน้ บรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
2

พัฒนาการ
0

เป้าหมาย
1

รวม
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับทุกฝา่ ย และทุกภาควิชา ปรับเปลีย่ นลักษณะการสื่อสาร
ความคาดหวัง จากการใช้ปริมาณเวลาตามภาระงานของอาจารย์ ตามภารกิจของวิทยาลัย ไปเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม
บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ทัง้ นี้
ให้เริม่ ดาเนินการจัดทา ร่าง คู่มอื การประเมิน ผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ภายในเดือนมิถุนายน
2553 โดยให้ผนวกไว้ใน
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1.1 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ทีถ่ ่ายทอดจากตัวบ่งชีห้ ลัก เป้าหมายวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สกอ สมศ สภาการพยาบาล
TQF และผลงานตามวิสยั ทัศน์ แผน อัตลักษณ์
1.2 เครือ่ งมือวัดผลประกอบตัวบ่งชีป้ ระเมินผลสัมฤทธิ ์ ทีช่ ่วยให้ผปู้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน
1.2.1 เข้าใจ รักษา เสริมสร้างลักษณะการปฏิบตั งิ านการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา วิจยั บริการ
วิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจั ดการ แผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานของวิทยาลัย เช่น สะท้อนการจัดการเรียนการ
สอนทีค่ ุณภาพในการพัฒนานักศึกษา พร้อมทัง้ รองรับการพัฒนาตาม TQF การประเมินตาม
เกณฑ์สภา สกอ สมศ
1.2.2 เห็นร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในการประเมินผลสัม ฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล
1.2.3 ทวนสอบผลการประเมินร่วมกันได้ ตามทีแ่ สดงในแนวทางการดาเนินงานของ สบช
2. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รายงานผลการติดตาม การประเมินการดาเนินงาน ตามทีก่ ล่าว
ในข้อ 1 ในลักษณะ Formative Evaluation โดยเฉพาะการประเมินผลงาน อิงสูตรการคา นวณผลการ
ดาเนินงาน และสูตรการคานวณค่าคะแนน ตามตัวบ่งชี้ ที่ สมศ . (รอบสาม) ใช้พจิ ารณาตัดสินผลการ
ดาเนินงานของวิทยาลัย ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2553 กันยายน 2553
ตุลาคม 2553 ธันวาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อ
ร่วมพิจารณานาผลการติดตาม การประเมินไปปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไกส่งเสริมการสร้าง
ผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ทีส่ อดคล้องตามการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อให้ผลงานมี
คุณภาพตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้นของวิทยาลัย และพร้อมรับการประเมินคุณภา พภายนอกรอบที่
สามโดย สมศ.
รายการหลักฐาน
2.8.1-1-1 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง ในปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.8.1-1-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง ในปีการศึกษา 2552 และมีการใช้
เวลาตามเกณฑ์ภาระงาน (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.8.1-1-3 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง ในปีการศึกษา 2552 และสามารถ
สร้างผลงานได้บรรลุตามข้อตกลงใน PA (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.8.1-ป เป้าหมาย การใช้เวลาตามภาระงานของอาจารย์ ตามภารกิจของวิทยาลัย (สบช)
ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรีที่ ได้งานทาและประกอบอาชีพอิ สระภายใน 1 ปี
(สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ร้อยละ 1-ร้อยละ 59

2 คะแนน
ร้อยละ 60-ร้อยละ 79

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงเดือนเมษายน 2553 งานบัณฑิต ศิษย์เก่าและองค์กรวิชาชีพได้ตดิ ตามสารวจการได้งานทา
ของบัณฑิตรุน่ 10 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2553 จานวน 55 คน พบว่า ได้งานทา
ทัง้ หมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (2.9-3-1)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (2.9-ป) โดยมีผลการดาเนินงานร้อยละ 100 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
1.
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษารักษาความสาเร็จของร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทาและการ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี โดยให้ทบทวน สรุปการเรียนรู้ และคิดค้นโครงการ กิจกรรมทีจ่ าเป็น โดย
ปรับให้เป็นแนวทางการดาเนินงานทีส่ อดคล้องไปตามเกณฑ์ของตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ 2553) 3.1 การให้
คาปรึกษาและบริการด้านข้อมู ลข่าวสาร ในส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นกั ศึกษา โดยให้จดั ทา ร่าง โครงการ กิจกรรมทีจ่ าเป็น ให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้ นาเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบริหารเพื่อร่วมพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2553
2. ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับภาควิชา เสริมสร้า งความสาเร็จของร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้
งานทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี โดยให้รว่ มศึกษา เรียนรู้ และคิดค้นโครงการ กิจกรรมที่
จาเป็น ตามแนวทางการดาเนินงานทีส่ อดคล้องไปตามเกณฑ์ของตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ 2553) 2.7 สัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต โดยให้สารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต แล้วนามาใช้ในการ 1.ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่ ่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ 6 domain ตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 2.ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในทีป่ ระชุมระหว่างสถาบัน หรือทีป่ ระชุมระดับชาติหรือ

90
นานาชาติ 3.จัดให้กจิ กรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นกั ศึกษา ทัง้ นี้ ให้ พิจารณาออกแบบ จัดทา
ร่าง โครงการ กิจกรรมทีจ่ าเป็น ให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหารเพื่อร่วม
พิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2553
3. ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ย วิชาการ ทุกภาควิชา และฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รายงาน
ผลการติดตาม การประเมิน การดาเนินงาน ตามทีก่ ล่าวในข้อ 1-2 โดยเฉพาะการประเมินผลงาน อิงสูตร
การคานวณผลการดาเนินงาน และสูตรการคานวณค่าคะแนน ตามตัวบ่งชี้ ที่ สมศ . (รอบสาม) ใช้พจิ ารณา
ตัดสินผลการดาเนินงานของวิทยาลัย ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือน สิงหาคม 2553
กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 ธันวาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และ
กรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการติดตาม การประเมินไปปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไก ให้ม ี
คุณภาพตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้นของวิทยาลัย ทีพ่ ร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ ามโดย
สมศ.
4. ทัง้ นี้ หากมีความจาเป็ นใดๆ ทีค่ วรจะต้องเร่งปรับปรุง โครงการ /กิจกรรม การกาหนดตัวชีว้ ดั
ความสาเร็จของโครงการ การประเมินผลโครงการ ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ทุกภาควิชา และ
ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ แสดงการปรับปรุง พัฒนา เป็นโครงการ /กิจกรรม ไว้ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง โดยทัง้ แผนงาน โครงการ /กิจกรรม จะต้อง สะท้อนให้เห็น
อย่างเป็นรูปธรรม ถึงการปรับการเรียน เปลีย่ นการสอน และพัฒนาการบริหาร อันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชีท้ ่ี 9.1.2 (สบช. 2553) รวมทัง้ สะท้อนให้เห็นการเปลีย่ นแปลงการบริหารแล ะ
การจัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน และการเปลีย่ นแปลงผลการจัดการศึกษา ซึง่ ส่งผลในทางทีด่ ขี น้ึ
ตามตัวบ่งชีท้ ่ี 9.1.3 (สบช. 2553)
รายการหลักฐาน
2.9-3-1 สรุปรายชื่อและข้อมูลการได้งานทาของบัณฑิตรุน่ 10 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือน
มีนาคม 2553 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.9-ป
เป้าหมาย ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9) ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 25522553 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 ร้อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรีที่ได้งานทางานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
(สมศ. 1.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ร้อยละ 1-ร้อยละ 59

2 คะแนน
ร้อยละ 60-ร้อยละ 79

3 คะแนน
ร้อยละ 80-ร้อยละ 89

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงเดือนเมษายน 2553 งานงานบัณฑิต ศิษย์เก่าและองค์กรวิชาชีพติดตามการได้งานทาของ
บัณฑิตรุน่ 10 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2553 จานวน 55 คน พบว่า ได้งานทางานตรง
สาขาทีส่ าเร็จการศึกษาทัง้ หมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (2.9.1-3-1)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทางานตรงสาขาทีส่ าเร็จการศึกษา มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 80 (2.9.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานร้อยละ 100 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่ง ชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
รายการหลักฐาน
2.9.1-3-1 สรุปรายชื่อและข้อมูลการได้งานทาของบัณฑิตรุน่ 10 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือน
มีนาคม 2553 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.9.1-ป เป้าหมาย ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทางานตรงสาขาทีส่ าเร็จการศึกษา
(สมศ. 1.2) ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รัตน์ดาวรรณ
อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2

ร้อยละของบัณฑิ ตที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิ ชาชีพ หรือ ข้อสอบมาตรฐานได้
ในครัง้ แรก เฉลี่ยในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา (สบช จาก สภาการพยาบาล)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียน ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียน ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียน
ประกอบวิชาชีพ หรือ ข้อสอบ
ประกอบวิชาชีพ หรือ ข้อสอบ
ประกอบวิชาชีพ หรือ ข้อสอบ
มาตรฐานได้ในครัง้ แรก เฉลีย่ ในรอบ มาตรฐานได้ในครัง้ แรก เฉลีย่ ในรอบ 3 มาตรฐานได้ในครัง้ แรก เฉลีย่ ในรอบ 3
3 ปี ทผ่ี ่านมาอย่างน้อย ร้อยละ 50
ปี ทผ่ี ่านมา อย่างน้อย ร้อยละ 60
ปี ทผ่ี ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 70

ผลการดาเนิ นงาน
วิทยาลัยมีผลงานร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพทีส่ อบผ่านในครัง้ แรก เฉลีย่ ใน
รอบ 3 ปีการศึกษาทีผ่ ่านมา เท่ากับ 40.98 (2.9.2-0-1 ถึง 2.9.2-0-3) ดังตารางที่ 2.9.2-1
ตารางที่ 2.9.2-1 ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ เฉลีย่ ในรอบ 3 ปีการศึกษาทีผ่ ่านมา
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สบช 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียน
ประกอบวิชาชีพ ทีส่ อบผ่านในครัง้ แรก
ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพ ทีส่ อบผ่านในครัง้ แรก
รายการตามเกณฑ์ (สบช 2552)
บัณฑิตรุ่นที่
เวลาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษา

จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษา

หน่วย
คะแนน
บรรลุ?
ร้อยละ
ร้อยละ

รุ่นที่
เดือน ปี

คน

เวลาทีร่ ายงานผลการสอบขึน้ ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพ ทีส่ อบผ่านในครัง้ แรก

เดือน ปี

จานวนบัณฑิตทีส่ มัครสอบขึน้ ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพ ในครัง้ แรก
จานวนบัณฑิตทีส่ มัครสอบขึน้ ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพ และสอบผ่านในครัง้ แรก

คน
คน

ปี การศึกษา
2550
0
ไม่บรรลุ
50
(2.9.2-ป)
36.00

ปี การศึกษา
2551
0
ไม่บรรลุ
50
(2.9.2-ป)
40.63

ปี การศึกษา
2552
0
ไม่บรรลุ
50
(2.9.2-ป)
52.73

ปี การศึกษา
2550-2552
0
ไม่บรรลุ
50
(2.9.2-ป)
40.98

8
(2.9.2-0-1)
มีนาคม
2551
(2.9.2-0-1)
125
(2.9.2-0-1)
เมษายน
2551
(2.9.2-0-1)
125
(2.9.2-0-1)
45
(2.9.2-0-1)

9
(2.9.2-0-2)
มีนาคม
2552
(2.9.2-0-2)
64
(2.9.2-0-2)
เมษายน
2552
(2.9.2-0-2)
64
(2.9.2-0-2)
26
(2.9.2-0-2)

10
(2.9.2-0-3)
มีนาคม
2553
(2.9.2-0-3)
55
(2.9.2-0-3)
เมษายน
2553
(2.9.2-0-3)
55
(2.9.2-0-3)
29
(2.9.2-0-3)

-

244
-

244
100
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
0 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงาน ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ
หรือ ข้อสอบมาตรฐานได้ในครัง้ แรก เฉลีย่ ในรอบ 3 ปีทผ่ี ่านมาอย่างน้อย ร้ อยละ 50 (2.9.2-ป) โดยมีผล
การดาเนินงาน ร้อยละ 46.45 ดังนัน้ จึงไม่บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
0

พัฒนาการ
0

เป้าหมาย
0

รวม
0

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี ารที่
ระบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
2. ให้ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชาคิดค้นมาตรการพัฒนาผลงาน ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียน
ประกอบวิชาชีพ หรือ ข้อสอบ มาตรฐานได้ในครัง้ แรก โดยปรับแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องไป
ตามเกณฑ์ของตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ 2553) 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตัง้ แต่ส่งเสริมให้ทุก
specialty area ทุกภาควิชา มองเห็น และตระหนักรูถ้ งึ ความจาเป็นเร่งด่วน ทีจ่ ะต้องทบทวน สรุปการ
เรียนรู้ และคิ ดค้น เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลีย่ นแปลงการบริหารและการจัดการ และการเรียนการสอน
โดยเริม่ ตัง้ แต่มกี ารกาหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของการจัดการความรูท้ ส่ี อดคล้อง และนาไปสู่
การปรับปรุงผลการสอบทัง้ 8 รายวิชาให้มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90-95 เพื่อจะได้ส่งผลต่อการพัฒนา
ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ หรือ ข้อสอบมาตรฐานได้ในครัง้ แรก อีกทัง้ มีการ
รวบรวมความรูต้ ามประเด็นความรูท้ ก่ี าหนด ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ ป็นแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี มี าพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลั กษณ์อกั ษร
(Explicit
Knowledge) แล้วนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการจัดการความรู้ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit Knowledge)
และจากความรู้ ทักษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ทีเ่ ป็นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี มี าปรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ านจริง เพื่อปรับการเรียน เปลีย่ นการสอน พั ฒนาการบริหาร และการเปลีย่ นแปลงผลการ
จัดการศึกษา ซึง่ ส่งผลในทางทีด่ ขี น้ึ ทัง้ นี้ ให้จดั ทา ร่าง โครงการ/กิจกรรมทีจ่ าเป็น ให้แล้วเสร็จ พร้อม
ทัง้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหารเพื่อร่วมพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2553
3. ทัง้ นี้ ให้ฝา่ ยวิชาการ ทุกภาควิชา และฝา่ ยยุทธ ศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รายงานผลการติดตาม การ
ประเมิน ทีก่ ล่าวข้างต้น ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554
เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการติดตาม การประเมิน
ไปปรับปรุง พัฒนา ร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ หรือ ข้อสอบมาตรฐานได้ใน
ครัง้ แรก ให้มคี ุณภาพตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้นของวิทยาลัย รวมทัง้ หากมีการปรับปรุง พัฒนา ใน
ระหว่างปีการศึกษา ให้แสดงเป็นโครงการ/กิจกรรมทีเ่ ป็นผลจากการปรับปรุง ในเล่มแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง

94
4. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับฝา่ ยวิชาการ และทุกภาควิชา ผนวกใช้ความสาเร็จจาก
การดาเนินงานพัฒนาร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ หรือ ข้อสอบมาตรฐานได้ใน
ครัง้ แรก ตามทีก่ ล่าวในข้อ 1-3 ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการถ่าย ทอดตัวบ่งชี้
เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท
และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการจัดทา ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับ
บุคคล ภายในเดือนมิถุนายน 2553
รายการหลักฐาน
2.9.2-0-1 สรุปข้อมูลร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบมาตรฐานได้ในครัง้
แรก ในปีการศึกษา 2550 (อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
2.9.2-0-2 สรุปข้อมูลร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบมาตรฐานได้ในครัง้
แรก ในปีการศึกษา 2551 (อ.พรรณิภา อ .พิรยิ ากร อ .สมใจ อ .ดวงชีวนั อ .ปราณี ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.9.2-0-3 สรุปข้อมูลร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบมาตรฐานได้ในครัง้
แรก ในปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา อ .พิรยิ ากร อ .สมใจ อ .ดวงชีวนั อ .ปราณี ดร .เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
2.9.2-ป เป้าหมายการร้อยละของบัณฑิตทีส่ อบขึน้ ทะเบียนประกอบวิชาชีพ หรือ ข้อสอบมาตรฐานได้ใน
ครัง้ แรก เฉลีย่ ในรอบ 3 ปีทผ่ี ่านมา ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 25522553 (อ.พรรณิภา อ.พิรยิ ากร อ.สมใจ อ.ดวงชีวนั อ.ปราณี ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.3 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีทกั ษะการปฏิ บตั ิ งานที่จาเป็ น (สบช)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
1) ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมินทักษะการ
ปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ น
2) ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีผล
การประเมินทุกทักษะการปฏิบตั งิ าน
ทีจ่ าเป็ น อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ
85 – 90

2 คะแนน
1) ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมินทักษะการ
ปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ น
2) ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีผล
การประเมินทุกทักษะการปฏิ บัตงิ าน
ทีจ่ าเป็ น อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ
91 – 95

3 คะแนน
1) ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมินทักษะการปฏิบตั งิ านที่
จาเป็ น
2) ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีผล
การประเมินทุกทักษะการปฏิบตั งิ านที่
จาเป็ น อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ 96 –
100

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีผสู้ าเร็จการศึกษา (รุน่ ที่ 10) จานวน 55 คน (2.9.3-3-1) มีผสู้ าเร็จ
การศึกษา ทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินทุกทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็น จานวน 55 คน (2.9.3-3-2) คิดเป็น
ร้อยละ 100 และมีผสู้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทุกทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ า เป็น อยูใ่ นระดับดีขน้ึ
ไป จานวน 55 คน (2.9.3-3-2) คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 2.9.3-1 และ 2.9.3-2
ตารางที่ 2.9.3-1 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีทกั ษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็น ปีการศึกษา 2552
รายการ
หน่วย
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สบช 2552)
คะแนน
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
บรรลุ?
เป้าหมาย ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกทักษะการปฏิบตั งิ านที่ ร้อยละ
จาเป็ น ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด
เป้าหมาย ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีผลการประเมิน ทุกทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ น ร้อยละ
อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ น
ร้อยละ
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีผลการประเมินทุกทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ น อยู่ใน
ร้อยละ
ระดับดีขน้ึ ไป
รายการตามเกณฑ์ (สบช 2552)
ผูส้ าเร็จการศึกษารุ่นที่
รุ่นที่
เวลาทีจ่ ะได้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษา
เดือน ปี
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทัง้ หมดของรุ่น
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา ทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินทุกทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ น
(สามารถปฏิบตั ทิ กั ษะทีจ่ าเป็ นของวิชาชีพ ได้คะแนนตัง้ แต่ 60 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยใช้แบบประเมินทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ นของ สบช)
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทุกทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ น อยู่ในระดับ
ดีขน้ึ ไป (ปฏิบตั ทิ กั ษะทีจ่ าเป็ นฯ ได้คะแนนตัง้ แต่ 80 ขึน้ ไป โดยใช้แบบประเมินของ สบช)

ระดับวิทยาลัย
3
บรรลุ
100 (2.9.3-ป)
90 (2.9.3-ป)
100
100

คน
คน

10 (2.9.3-3-1)
มีนาคม 2552
(2.9.3-3-1)
55 (2.9.3-3-1)
55 (2.9.3-3-2)

คน

55 (2.9.3-3-2)
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ตารางที่ 2.9.2-2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็น ปีการศึกษา 2552
รายการตามคาอธิบายและเกณฑ์ (สบช 2552)
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาทัง้ หมดของรุ่น
ผูส้ าเร็จการศึกษารุ่นที่
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 1) การประเมินภาวะสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (ได้คะแนน 60 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 1) การประเมินภาวะสุขภาพ อยู่ในระดับดีขน้ึ
ไป (ได้คะแนน 80 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 2) การสวนปสั สาวะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(ได้คะแนน 60 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 2) การสวนปสั สาวะ อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป (ได้
คะแนน 80 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 3) การให้อาหารทางสายยาง ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (ได้คะแนน 60 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 3) การให้อาหารทางสายยาง อยู่ในระดับดีขน้ึ
ไป (ได้คะแนน 80 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 4) การให้ยาและสารน้าทางหลอดเลือดดา
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ได้คะแนน 60 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 ใช้แบบประเมิน สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 4) การให้ยาและสารน้าทางหลอดเลือดดา อยู่
ในระดับดีขน้ึ ไป (ได้คะแนน 80 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 5) การให้ออกซิเจน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(ได้คะแนน 60 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 5) การให้ออกซิเจน อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป (ได้
คะแนน 80 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 6) การดูแลบาดแผล ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(ได้คะแนน 60 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 6) การดูแลบาดแผล อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป (ได้
คะแนน 80 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 7) การให้สขุ ศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(ได้คะแนน 60 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 7) การให้สขุ ศึกษา อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป (ได้
คะแนน 80 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 8) การเขียนบันทึกทางการพยาบาล ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน (ได้คะแนน 60 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 ใช้แบบประเมินของ สบช)
ผูส้ าเร็จการศึกษา ทีม่ ผี ลการประเมินทักษะ 8) การเขียนบันทึกทางการพยาบาล อยู่ใน
ระดับดีขน้ึ ไป (ได้คะแนน 80 ขึน้ ไป จากคะแนนเต็ม 100 โดยใช้แบบประเมินของ สบช)

หน่วย
คน
รุ่นที่
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ระดับวิทยาลัย
55 (2.9.3-3-1)
10 (2.9.3-3-1)
ผ่านทักษะ 1
55 (2.9.3-3-2)
ดีทกั ษะ 1
55 (2.9.3-3-2)
ผ่านทักษะ 2
55 (2.9.3-3-2)
ดีทกั ษะ 2
55 (2.9.3-3-2)
ผ่านทักษะ 3
55 (2.9.3-3-2)
ดีทกั ษะ 3
55 (2.9.3-3-2)
ผ่านทักษะ 4
55 (2.9.3-3-2)
ดีทกั ษะ 4
55 (2.9.3-3-2)
ผ่านทักษะ 5
55 (2.9.3-3-2)
ดีทกั ษะ 5
55 (2.9.3-3-2)
ผ่านทักษะ 6
55 (2.9.3-3-2)
ดีทกั ษะ 6
55 (2.9.3-3-2)
ผ่านทักษะ 7
55 (2.9.3-3-2)
ดีทกั ษะ 7
55 (2.9.3-3-2)
ผ่านทักษะ 8
55 (2.9.3-3-2)
ดีทกั ษะ 8
55 (2.9.3-3-2)
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย 3 คะแนน (2.9.3-ป) นันคื
่ อ ผูส้ าเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็น เท่ากับ ร้อยละ 100 และผูส้ าเร็จการศึกษามีผลการประเมินทุก
ทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็น อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ ร้อยละ 100 โดยมีผลการดาเนินงาน เท่ากับ ร้อย
ละ 100 ดังนัน้ จึงบรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
3

พัฒนาการ
1

เป้าหมาย
1

รวม
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
รายการหลักฐาน
2.9.3-3-1 สรุปรายชื่อและจานวนผูส้ าเร็จการศึกษา (รุน่ ที่ 10) ในปีการศึกษา 2552 (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา
อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.9.3-3-2 สรุปรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษา ทีผ่ ่านเกณฑ์ การประเมินทุกทักษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็น แยก
เป็นรายทักษะ (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.9.3-ป เป้าหมายร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีทกั ษะการปฏิบตั งิ านทีจ่ าเป็ น ในแผนกลยุทธ์
วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553(อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4

ร้อยละของนักศึกษาทีม่ ผี ลการประเมินการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทัศนคติต่อการ
ทางานบริการ และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (สบช)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
1.1) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อยู่
ในระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ 50-59
1.2) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินทัศนคติต่อการทางานบริการ
อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ 60-69
1.3) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินแต่ละคุณลักษณะบัณฑิต
ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด อยู่ในระดับ
ปานกลางขึน้ ไป เท่ากับ 90-100
1.4) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินแต่ละคุณลักษณะบัณฑิต
ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด อยู่ในระดับดี
ขึน้ ไป เท่ากับ 50-59

2 คะแนน
2.1) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อยู่
ในระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ 50-59
2.2) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินทัศนคติต่อการทางานบริการ
อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ 70-79
2.3) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินแต่ละคุณลักษณะบัณฑิต
ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด อยู่ในระดับ
ปานกลางขึน้ ไป เท่ากับ 90-100
2.4) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินแต่ละคุณลักษณะบัณฑิต
ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด อยู่ในระดับดี
ขึน้ ไป เท่ากับ 60-69

3 คะแนน
3.1) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อยู่
ในระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ 60-100
3.2) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินทัศนคติต่อการทางานบริการ
อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ 80-100
3.3) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินแต่ละคุณลักษณะบัณฑิต
ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด อยู่ในระดับ
ปานกลางขึน้ ไป เท่ากับ 90-100
3.4) ร้อยละของนักศึกษามีผลการ
ประเมินแต่ละคุณลักษณะบัณฑิต
ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด อยู่ในระดับดี
ขึน้ ไป เท่ากับ 70–100

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีรอ้ ยละของนักศึกษามีผลการประเมินการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อยูใ่ น
ระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ
69.09 (2.9.4-3-1) ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินทัศนคติต่อการทางาน
บริการ อยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ
98.18 (2.9.4-3-2) ร้อยละของนักศึกษามีผลการประเมินแต่ละ
คุณลักษณะบัณฑิตตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด อยูใ่ นระดับปานกลางขึน้ ไป เท่ากับ 100 (2.9.4-3-3) และร้อย
ละของนักศึกษามีผลการประเมินแต่ละคุณ ลักษณะบัณฑิตตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนดอยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป เท่ากับ
82.65
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลกา รดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงาน 2 คะแนน (2.9.4-ป) โดยมีผลการดาเนินงานดีกว่า
เป้าหมายทีก่ าหนด ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน

ผลลัพธ์

พัฒนาการ

เป้าหมาย

รวม

สบช.

3

1

1

5

99

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
รายการหลักฐาน
2.9.4-3-1 สรุปรายชื่อและจานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2552 และผลการประเมินการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.9.4-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2552 และผลผลการประเมินทัศนคติต่อการ
ทางานบริการ (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.9.4-3-3 สรุปรายชื่อและจานวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2552 และผลการประเมินแต่ละคุณลักษณะ
บัณฑิตตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.9.4-ป เป้าหมายร้อยละของนักศึกษาทีม่ ผี ลการประเมินการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทัศนคติต่อการ
ทางานบริการ และคุณลั กษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด ในแผนกลยุทธ์
วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)

100
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10

ร้อยละของบัณฑิตหรือผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นเป็นไปตามเกณฑ์
(สมศ. 1.3 และ สกอ. 2.10)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ร้อยละ 1-74
ได้รบั เงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า
เกณฑ์ กพ.กาหนด

2 คะแนน
ร้อยละ 75-99
ได้รบั เงินเดือนเท่ากับ หรือสูงกว่า
เกณฑ์ กพ.กาหนด

3 คะแนน
ร้อยละ 100
ได้รบั เงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า
เกณฑ์ กพ.กาหนด

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงเดือนเมษายน 2553 งานบัณฑิตศิษย์เก่าและองค์กรวิชาชีพ ติดตามการได้งานทาของบัณฑิต
รุน่ 10 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2553 จานวน 55 คน พบว่า บัณฑิตทัง้ หมด 55 คน
ได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นตามเกณฑ์ หรือสูงกว่าเกณฑ์ ที่ กพ. กาหนด (2.10-3-1) ดังแสดงในตารางที่ 2.10-1
ตารางที่ 2.10-1 การได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นของบัณฑิตหรือผูส้ าเร็จการศึกษา
รายการ
หน่วย
ระดับวิทยาลัย
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
คะแนน
3
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
บรรลุ?
บรรลุ
เป้าหมาย (ร้อยละ) ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด
ร้อยละ
100 (2.10-ป)
บัณฑิตทีไ่ ด้เงินเดือนเริม่ ต้นตามเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ท่ี กพ. กาหนด ร้อยละ
100
(7,940 บาท/เดือน)
รายการตามเกณฑ์ (สกอ 2552)
บัณฑิตรุน่ ที่
รุน่ ที่
10 (2.10-3-1)
เวลาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษา
เดือน มีนาคม 2553 (2.10ปี
3-1)
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและได้งานทาภายใน 1 ปี
คน
55 (2.10-3-1)
บัณฑิตทีไ่ ด้เงินเดือนเริม่ ต้นตามเกณฑ์ท่ี กพ. กาหนด (7,940 บาท/
คน
0 (2.10-3-1)
เดือน)
บัณฑิตทีไ่ ด้เงินเดือนเริม่ ต้นสูงกว่าเกณฑ์ท่ี กพ. กาหนด (7,940 บาท/
คน
55 (2.10-3-1)
เดือน)
บัณฑิตทีไ่ ด้เงินเดือนเริม่ ต้นตามเกณฑ์ท่ี กพ. กาหนด ( 7,940 บาท/
ร้อยละ
0
เดือน)
บัณฑิตทีไ่ ด้เงินเดือนเริม่ ต้นสูงกว่าเกณฑ์ท่ี กพ. กาหนด (7,940 บาท/ ร้อยละ
100
เดือน)
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายผูส้ าเร็จการศึกษาได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นตามเกณฑ์ มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 100 (2.10-ป) โดยมีผลการดาเนินงานร้อยละ 100 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
รายการหลักฐาน
2.10-3-1 สรุปรายชื่อและข้อมูลการได้งานทา การได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นของบัณฑิตรุน่ 10 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ให้จบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2553 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.10-ป เป้าหมายร้อยละของบัณฑิตหรือผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นเป็นไปตามเกณฑ์
ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ .ทินวิสุทธ์
อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
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ตัวบ่งชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
(สมศ 1.4 และ สกอ. 2.11)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลีย่
อยู่ระหว่าง 1-2.49

2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลีย่
อยู่ระหว่าง 2.50-3.49

3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลีย่
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 งานบัณฑิตศิษย์เก่าและองค์กรวิชาชีพ ติดตามสารวจความพึงพอใจ
ของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรุน่ 8 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) รุน่ 7
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2551 จานวน 125 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 4.45 (2.11-3-1) ดังแสดงในตารางที่ 2.11-1
ตารางที่ 2.11-1 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด
คะแนนเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
รายการตามเกณฑ์ (สบช 2552)
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษา
เวลาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษา
เวลาทีส่ ารวจระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
จานวนนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทีต่ อบและส่งคืนแบบสารวจ
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ด้านความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ด้านความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐาน
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
รายการตามเกณฑ์ (สบช 2552)
จานวนข้อคาถาม ทีใ่ ช้สารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
จานวนข้อคาถาม ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ความพึงพอใจฯ เท่ากับหรือมากกว่า 3.5
จานวนข้อคาถาม ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ความพึงพอใจฯ เท่ากับหรือมากกว่า 4.0

หน่วย
คะแนน
บรรลุ?
คะแนน
1-5

ระดับวิทยาลัย
3
บรรลุ
2.5-3.49 (2.11-ป)
4.45 (2.11-3-2)

คน
เดือน ปี
เดือน ปี
คน
คะแนน
1-5
คะแนน
1-5
คะแนน
1-5

125 (2.11-3-1)
มีนาคม 2551 (2.11-3-1)
เมษายน 2552 (2.11-3-1)
107 (2.11-3-2)
4.58 (2.11-3-2)

Items
Items
ร้อยละ
Items
ร้อยละ

10 (2.11-3-2)
10 (2.11-3-2)
100
10 (2.11-3-2)
100

4.49 (2.11-3-2)
4.58 (2.11-3-2)
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษ า 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เท่ากับ 2.5-3.49 (2.11-ป) โดยมีผลการดาเนินงานเท่ากับ 4.45 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
รายการหลักฐาน
2.11-3-1.1 สรุปรายชื่อและจานวนของบัณฑิตรุน่ 8 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุน่ 7 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2551 (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ
อ.สายสุดา)
2.11-3-1.2 สรุปผลการสารวจระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จาแนก
รายด้าน รายข้อคาถามย่อย ของบัณฑิตรุน่ 8 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง
2 ปี) รุน่ 7 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2551 (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา
อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
2.11-ป
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ในแผนกลยุทธ์
วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ อ.สายสุดา)
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ตัวบ่งชี้ 2.11.1 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตในรายข้อคาถาม
(Item) (สบช)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
1) ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ
หรือมากกว่า 3.5
2) ทุกข้อคาถาม (Item) มีค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ
หรือมากกว่า 3.5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของข้อคาถาม (Item) มี
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ
หรือมากกว่า 4

2 คะแนน
1) ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ
หรือมากกว่า 3.5
2) ทุกข้อคาถาม (Item) มีค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ
หรือมากกว่า 3.5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของข้อคาถาม (Item) มี
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ
หรือมากกว่า 4

3 คะแนน
1) ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ
หรือมากกว่า 3.5
2) อย่างน้อยร้อยละ 75 ของข้อ
คาถาม (Item) มีค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจของนายจ้างผูป้ ระกอบการและ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับหรือมากกว่า 4

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 งานกิจกรรมนักศึกษา งานศิษย์เก่าและงานจัดการศึกษา ร่วมกัน ติดตาม
สารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรุน่ 8 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง 2 ปี) รุน่ 7 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2551 จานวน 125 คน (2.11.1-3-1)
พบว่า
1.ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนายจ้างผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เท่ากับ 4.49 (2.11.1-3-2)
2.ร้อยละ 100 ของข้อคาถาม (Item) มีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนายจ้างผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เท่ากับหรือมากกว่า 4 (2.11.1-3-2)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย 2 คะแนน (2.11.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานเท่ากับ 3 คะแนน
ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
3

พัฒนาการ
1

เป้าหมาย
1

รวม
5
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แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
รายการหลักฐาน
2.11.1-3-1 สรุปรายชื่อและจานวนของบัณฑิตรุน่ 8 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุน่ 7 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2551 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์
อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.11.1-3-2 สรุปผลการสารวจระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จาแนกราย
ด้าน รายข้อคาถามย่อย ของบัณฑิตรุน่ 8 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
รุน่ 7 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2551 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์
อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.11.1-ป เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้ณฑิ
บ ั ตในรายข้อคาถาม(Item)
ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์
อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
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ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบนั และศิ ษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ที่ได้รบั การประกาศเกียรติ คณ
ุ ยกย่องในด้านวิ ชาการ วิ ชาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรม กีฬาสุขภาพ ศิ ลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (สกอ 2.12)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12

1 คะแนน
ร้อยละ 0.003-ร้อยละ 0.015

2 คะแนน
ร้อยละ 0.016-ร้อยละ 0.029

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.030

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 พบว่า นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติห รือนานาชาติ รวม 34 รางวัล (2.12-3-1) โดยมีจานวน
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา เท่ากับ 1,006 คน (2.12-3-2) คิดเป็น
ร้อยละ 3.38 ดังตารางที่ 2.12-1
ตารางที่ 2.12-1 ร้อยละของนักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ทีไ่ ด้รบั การ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2552
รายการ
หน่วย
ระดับวิทยาลัย
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
คะแนน
3
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
บรรลุ?
บรรลุ
เป้าหมาย (ร้อยละ) ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด
ร้อยละ
0.015 (2.12-ป)
ร้อยละของนักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา ที่
ร้อยละ
3.38
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
รายการตามเกณฑ์ (สกอ 2552)
นักศึกษาปจั จุบนั ชัน้ ปี ท่ี 1-4 รุ่นที่
รุ่นที่
10-13 (2.12-3-2)
ศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา รุ่นที่
รุ่นที่ พย.บ. 5-9
พย.บ. ต่อเนื่อง 5-7
(2.12-3-2)
จานวนนักศึกษาปจั จุบนั ชัน้ ปี ท่ี 1-4
คน
376 (2.12-3-2)
จานวนศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา
คน
630 (2.12-3-2)
จานวนนักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา
คน
1006
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา ทีไ่ ด้รบั การ
คน
34 (2.12-3-1)
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านกีฬา
สุขภาพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ
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ตารางที่ 2.12-2 การได้รบั ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา
2552
รายการตามเกณฑ์ (สกอ 2552)
หน่วย
ระดับวิทยาลัย
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
34 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
0 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
0 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านกีฬา สุขภาพ ระดับชาติ
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
0 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติ
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
0 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านสิง่ แวดล้อม ระดับชาติ
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
0 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ ระดับ
นานาชาติ
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
0 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับ
นานาชาติ
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
0 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านกีฬา สุขภาพ ระดับนานาชาติ
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
0 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
นานาชาติ
นักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ที่
คน
0 (2.12-3-3)
ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านสิง่ แวดล้อม ระดับนานาชาติ
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายร้อยละของนักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5
ปีทผ่ี ่านมาทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ เท่ากับ 0.016-0.029 (2.12-ป) โดยมี
ผลการดาเนินงานร้อยละ 3.38 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
รายการหลักฐาน
2.12-3-1 สรุปรายชื่อรางวัลทีน่ กั ศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ได้รบั
การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีการศึกษา
2552
(อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.12-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนนักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา
(อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.12-3-3 สรุปรายชื่อรางวัลทีน่ กั ศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมา ได้รบั
การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริย ธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีการศึกษา
2552
(อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.12-ป เป้าหมาย ร้อยละของนักศึกษาปจั จุบนั และศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทผ่ี ่านมาทีไ่ ด้รบั
การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิง่ แวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12.1 จานวนนักศึกษาหรือศิ ษย์เก่าที่ได้รบั การประกาศเกียรติ คณ
ุ ยกย่อง ในด้าน
วิ ชาการ วิ ชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม หรือรางวัลทางวิ ชาการหรือด้านอื่นที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิ ตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปี
ที่ผา่ นมา (สมศ 1.5)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ไม่มนี กั ศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่
เกีย่ วข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบ
3 ปี ทีผ่ ่านมา (สมศ ไม่ให้คะแนน)

2 คะแนน
ไม่มนี กั ศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่
เกีย่ วข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบ
3 ปี ทีผ่ ่านมา (สมศ ไม่ให้คะแนน)

3 คะแนน
มีนกั ศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัล
ทางวิชาการหรือด้านอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา เท่ากับ
หรือมากกว่า 1 คน

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 พบว่า นักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปีทผ่ี ่านมา จานวน 33 คน โดยเป็นนักศึกษาหรือศิษย์เก่า
ทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพทัง้ หมด 33 คน แบ่งเป็น ปี 2550 จานวน 1
คน ปี2551 จานวน 2 คน และปี 2552 จานวน 15 คน (2.12.1-3-1 ถึง 2.12.1-3-3)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายจานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา มากกว่าหรือเท่ากับ 1 คน (2.12.1-ป) โดย
มีผลงาน 33 คน ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
3

พัฒนาการ
1

เป้าหมาย
1

รวม
5
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แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
รายการหลักฐาน
2.12-3-1 สรุปรายชื่อและจานวน นักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การ ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2550 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ .ทินวิสุทธ์
อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.12-3-2 สรุปรายชื่อและจานวน นักศึกษ าหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2551 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ .ทินวิสุทธ์
อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.12-3-3 สรุปรายชื่อและจานวน นักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2552 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ .ทินวิสุทธ์
อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.12.1-ป เป้าหมาย จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12.2 จานวนวิ ทยานิ พนธ์และงานวิ ชาการของนักศึกษาที่ได้รบั รางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา (สมศ. 1.6)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ได้รบั รางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
จานวน 1 เรื่องหรือชิน้ งาน

2 คะแนน
ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ได้รบั รางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
จานวน 2 เรื่องหรือชิน้ งาน

3 คะแนน
ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ได้รบั รางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
เท่ากับหรือมากกว่า 3 เรื่องหรือชิน้ งาน

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 พบว่า จานวน ผลงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปีทผ่ี ่านมา จานวน 1 ชื่อเรือ่ ง (2.12.2-3-1)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
1คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย 1 คะแนน จานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปีทผ่ี ่านมา จานวน 1 ชื่อเรือ่ ง (2.12.2-ป) ดังนัน้
บรรลุเป้าหมาย
หน่ วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
1
1

พัฒนาการ
0
-

เป้ าหมาย
1
X

รวม
2
1

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฝา่ ยวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พัฒนาการดาเนินงาน ตามแนวทาง วิ ธีการ
ทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)
รายการหลักฐาน
2.12.2-3-1 สรุปรายชื่อและจานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 2552 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
2.12.2-ป เป้าหมาย จานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ภายในรอบ3 ปีทผ่ี ่านมา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ
2552-2553 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
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องค์ประกอบที่ 3 กิ จกรรมการพัฒนานิ สิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริ การแก่นักศึกษาและศิ ษย์เก่า (สกอ 3.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
มีการดาเนินการไม่ครบ 7 ข้อแรก
มีการดาเนินการ 7 ข้อแรก

3 คะแนน
มีการดาเนินการครบทุก ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีการสารวจความต้องการจาเป็นของนักศึกษาปีท่ี 1
2.มีการจัดบริการด้านสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
3.มีการจัดบริการด้านกายภาพทีส่ ่งเสริมคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4.มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึก ษา
5.มีบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6.มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7.มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทัง้ 5 เรือ่ งข้างต้นเป็นประจาทุกปี
8.นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นกั ศึกษา และศิษย์เก่า
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยงานปกครองวินยั และสวัสดิการนักศึกษาดาเนินการส่งเสริมการ
จัดบริการแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี้
1. มีการสารวจความต้องการจาเป็นของนักศึกษาปีท่ี 1 เช่น การสอบถามความคิดเห็น คว ามต้องการจาเป็น
ของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ในระหว่างการจัดทาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 (3.1-1-1) การ
สารวจความต้องการด้านสวัสดิการหอพัก ของนักศึกษา วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (3.1-1-2) การ
สารวจความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ของนักศึกษา วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (3.1-1-3)
2. มีการจัดบริการด้านสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา เช่น ปจั จัยเกือ้ หนุ น
การจัดการศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจาก
สภาการพยาบาล (3.1-2-1) การใช้หอ้ งเรียนประจาปีการศึกษา 2552 (3.1-2-2) การจัดหาครุภณ
ั ฑ์และ
โฆษณาเผยแพร่ (3.1-2-3) การจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (3.1-2-4) การพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทางการ
พยาบาล (3.1-2-5) การพัฒนาห้องสมุดและระบบบริการ (3.1-2-6) การพัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศทัง้ ปริมาณและคุณภาพ ทีร่ วมถึงการจัดระบบ wireless lan (3.1-2-7)
3. มีการจัดบริการด้านกายภาพทีส่ ่งเสริมคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา เช่น ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา
จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
(3.1-3-1) โครงการ Big cleaning : เตรียมหอพักและพัฒนาสิง่ แวดล้อมด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อเอือ้ ต่อการ
เรียนรู้ (3.1-3-2) การจัดครุภณ
ั ฑ์ให้นกั ศึกษา ในโครง การบริหารจัดการพัสดุ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพงาน
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4.

5.

6.

7.

บริหาร (3.1-3-3) การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา (3.1-3-4) โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (3.1-3-5)
การสร้างอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล (3.1-3-6) การตรวจสุขภาพนักศึกษาประจาปี (3.1-3-7)
มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา เช่น การจัดระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาและแนะแนว (3.1-4-1) การ
กาหนดหน้าทีข่ องอาจารย์ประจาชัน้ (3.1-4-2) การกาหนดหน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา (3.1-4-3) การ
จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา ในการดาเนินงานกิจกรรม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.14-4) การจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา ในการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีม่ งุ่
ส่งเสริมคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญ า และการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)"
(Moral Area) (3.1-4-5)
มีบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น บริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา ในการดาเนินงานกิจก รรม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.1-5-1) การบริการข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ในโครงการประชุมวิชาการประจาปี เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่
ศิษย์เก่า (3.1-5-2)
มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
เช่น
การพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษา ในการดาเนินงานกิจกรรม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3.1-6-1)
การประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาล
และการสาธารณสุขเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (3.1-6-2) การเข้ารับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อขึน้ ทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ
ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3.1-6-3) การพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นกั ศึกษา ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (3.1-6-4) การพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นกั ศึกษา ในการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยศูนย์การเรียนรู้
"เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)" (Moral Area) (3.1-6-5) โครงการ ปจั ฉิมนิเทศ (3.1-6-6) กิจกรรมพีเ่ ล่า
ให้น้องฟงั ศิษย์เก่า-ศิษย์ปจั จุบนั (3.1-6-7) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (3.1-6-8)
โครงการประชุมวิชาการประจาปี เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่ศษิ ย์เก่า (3.1-6-9)
มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 5 เรือ่ งข้างต้นเป็นประจาทุกปี เช่น
7.1 มีการประเมินคุณภาพของการจัดบริการด้านสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด (3.1-7.1-1) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ (3.1-7.1-2)
7.2 มีการประเมินคุณภาพของการจัดบริการด้านกายภาพทีส่ ่งเสริมคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา เช่น ผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (3.1-7.2-1)
7.3 มีการประเมินคุณภาพของการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา เช่น ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการบริการให้คาปรึกษา (3.1-7.3-1)
7.4 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา (3.1-7.4-1) และ
โดยศิษย์เก่า (3.1-7.4.2)

114
7.5 มีการประเมินคุณภาพของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์
เก่า เช่น รายงานประเมินผล โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3.1-7.5-1) สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ในการเข้ารับการเตรียมคว ามพร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อขึน้ ทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์
2553 (3.1-7.5-2) สรุปผลการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษา ในโครงการ ปจั ฉิมนิเทศ
(3.1-7.5-3) สรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (3.17.5-4) สรุปผลการประเมิน โครงการประชุมวิชาการประจาปี เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่ศษิ ย์
เก่า (3.1-7.5-5)
8. นาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นกั ศึกษา และศิษย์เก่า เช่น การ
ปรับปรุงการจัดบริการด้านสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษาตามผลการ
ประเมิน โดยปรับกาหนดเวลาให้บริการของห้องสมุด ช่วงก่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาค (3.1-8-1)
การปรับปรุงการจัดบริการด้านกายภาพทีส่ ่งเสริมคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาตามผลการประเมิน ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลร้านอาหาร (3.1-8-2) เพิม่ ความเร็วของช่องทางในการสื่อสารกับ
ศิษย์เก่าโดยปรับเป็น Hi Speed Internet (3.1-8-3)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน โดยปีการศึกษา 2552 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบทัง้ 8 ระดับ (3.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานผ่าน 8
ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
พัฒนาการ
เป้าหมาย
รวม
สบช.
3
1
1
5
สกอ.
3
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้งาน IT Computer และฐานข้อมูล จัดทา Student Link ในการติดต่อ สื่อสารกับนักศึกษาทัง้ หมดทาง
email เพื่อสนับสนุนให้ทุกงาน ทุกภาควิชา ทุก ฝา่ ย ใช้เป็ นสื่อในการ จัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น งานห้องสมุด ฝา่ ยวิชาการ ใช้บริการแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ ตัวอย่างข้อสอบ
งานแนะแนวให้คาปรึกษาและทุนการศึกษา ใช้บริการแจ้งข้อมูลแหล่งทุน แหล่งงาน ฯลฯ ทัง้ นี้ ให้จดั ทา
Student Link ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2553 และประสานงานทุกงาน ทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย เพื่อ
จัดทาปฏิทนิ การจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2552 ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2553
2. ให้งาน IT Computer และฐานข้อมูล จัดทา Alumni Link ในการติดต่อ สื่ อสารกับศิษย์เก่าทัง้ หมดทาง
email เพื่อสนับสนุ นให้ทุกงาน ทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย ใช้เป็ นสื่อในการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็น
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ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น งานห้องสมุด ฝา่ ยวิชาการ ใช้บริการแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ วารสารทาง
วิชาการ วิชาชีพ ทัง้ ในและต่างประเทศ หรือ ฝ่ ายวิชาการ ใช้บริการแจ้งการเตรียมความพร้อมในการสอบ
ขึน้ ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ หรือ ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ใช้บริการแจ้งข่าวสารการบรรยายพิเศษ
การจัดประชุมวิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ ทัง้ นี้ ให้จดั ทา Alumni Link ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2553
และประสานงานทุกงาน ทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย เพื่อจัดทาปฏิทนิ การจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า ประจาปีการศึกษา 2552 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2553
3. ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษาร่วมกับทุกงาน ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานตามเกณฑ์ของ ตัวบ่งชีท้ ่ี สกอ.
3.1 การให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด พิจารณาออกแบบแผนการวัดและประเมินผล
(Measurement Plan) ทีส่ ามารถแน่ใจได้ว่า มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ตามเกณฑ์ในข้อ
1 – 5 ครบทุกข้อ พร้อมทัง้ รายงานผลการประเมินดังกล่าว ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายใน
เดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วม
พิจารณานาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการทีส่ นองความต้องการของนักศึกษา และศิษย์
เก่า โดยให้ระบุไว้ในโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการจัดบริการทีส่ นองความต้องการของนักศึกษาและศิษย์
เก่า ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
รายการหลักฐาน
3.1-1-1 การสอบถามความคิดเห็น ความต้องการจาเป็นของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ในระหว่างการจัดทาโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.1-1-2 ผลการสารวจความต้องการด้านสวัสดิการหอพัก ของนักศึกษา วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
(อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-1-3 ผลการสารวจความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ของนักศึกษา วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา
2552 (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-2-1 ปจั จัยเกือ้ หนุนการจัดการศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที145-161
่
(อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า
อ.สุขมุ าล)
3.1-2-2 ผังการใช้หอ้ งเรียนประจาปีการศึกษา 2552 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
3.1-2-3 สรุปการดาเนินโครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์และโฆษณาเผยแพร่ (อ.ณรงค์)
3.1-2-4 สรุปการดาเนินโครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (อ.ณรงค์)
3.1-2-5 สรุปการดาเนินโครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตร และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน :
พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาล (อ.รุง่ ทิพย์)
3.1-2-6 สรุปการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดและระบบบริการ (อ.ปิยะนุช อ.พรรณิภา)
3.1-2-7 สรุปการดาเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ ปริมาณและคุณภาพ (อ.ณรงค์)
3.1-3-1 ปจั จัยเกือ้ หนุ นการจัดการศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที145-161
่
(อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า
อ.สุขมุ าล)
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3.1-3-2 โครงการ Big cleaning : เตรียมหอพักและพัฒนาสิง่ แวดล้อมด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อเอือ้ ต่อการเรียนรู้
(อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-3-3 โครงการบริหารจัดการพัสดุ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพงานบริหาร (อ.นงลักษณ์)
3.1-3-4 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-3-5 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-3-6 โครงการสร้างอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล(อ.รัตจนา คุณจตุพร)
3.1-3-7 สรุปการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจาปี(อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-4-1 ระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาและแนะแนว จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที139-140
่
(อ.แก้วจิต อ.ทิพวรรณ)
3.1-4-2 เอกสารหน้าทีข่ องอาจารย์ประจาชัน้ หน้า 30 ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูต(อ.พรรณิ
ร
ภา ดร.เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
3.1-4-3 หน้าทีอ่ าจารย์ประจาวิชา ใน โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล หน้าที29-41
่
(อ.พรรณิภา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
3.1-4-4 การจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา ในการดาเนินงานกิจกรรม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น(อ.แก้วจิต อ.ทิพวรรณ)
3.1-4-5 การจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา ใน การดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีม่ งุ่
ส่งเสริมคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใ จความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบ
ครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.แก้วจิต อ.ทิพวรรณ)
3.1-5-1 การบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ในการดาเนินงานกิจกรรม ตามปฏิทนิ กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น(อ.วิภาดา อ.พัฒนี
อ.รุจริ า)
3.1-5-2 การบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ใน โครงการประชุมวิชาการประจาปี เพื่อ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่ศษิ ย์เก่า (อ.วิไลวรรณ อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-6-1 การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษา ในการดาเนินงานกิจกรรม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น(อ.วิภาดา อ.พัฒนี
อ.รุจริ า)
3.1-6-2 รายงานประเมินผล โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.1-6-3 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเข้รับาการเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ 8 รายวิชาเพื่อขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิ าชีพของเครือข่ายพัฒนา
สถาบันการศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที18-25
่
กุมภาพันธ์ 2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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3.1-6-4 การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษา ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา จากเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
140-141 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.1-6-5 การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษา ในการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดยศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา(ระบบครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552
(อ.วิไลวรรณ)
3.1-6-6 การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษา ในโครงการ ปจั ฉิมนิเทศ (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.1-6-7 กิจกรรมพีเ่ ล่าให้น้องฟงั ศิษย์เก่า-ศิษย์ปจั จุบนั (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.1-6-8 รายชื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าทีเ่ ข้าร่วมการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู าร
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
3.1-6-9 รายชื่อศิษย์เก่าทีเ่ ข้าร่วมการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพในโครงการประชุมวิชาการประจาปี เพื่อ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่ศษิ ย์เก่า (อ.วิไลวรรณ อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-7.1-1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด (อ.ปิยะนุช อ.พรรณิภา)
3.1-7.1-2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ (อ.ณรงค์)
3.1-7.2-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (อ.รัตน์ดาวรรณ
อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-7.3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการให้คาปรึกษา (อ.แก้วจิต อ.ทิพวรรณ)
3.1-7.4-1 สรุปการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผูใ้ ช้ฐานข้อมูล (อ.ณรงค์)
3.1-7.4-2 สรุปการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยศิษย์เก่า (อ.ณรงค์)
3.1-7.5-1 รายงานประเมินผล โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสา
ธารณสุข เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.1-7.5-2 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเข้ารับการเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนา
สถาบันการศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที18-25
่
กุมภาพันธ์ 2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
3.1-7.5-3 การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษา ในโครงการ ปจั ฉิมนิเทศ (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.1-7.5-4 สรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
3.1-7.5-5 สรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการประจาปี เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่ศิ
ษย์เก่า
(อ.วิไลวรรณ อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
3.1-8-1 การปรับปรุงการจัดบริการด้านสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ตามผลการประเมิน โดยปรับกาหนดเวลาให้บริการของห้องสมุด ช่วงก่อนสอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค (อ.ปิยะนุช อ.พรรณิภา)
3.1-8-2 การปรับปรุงการจัดบริการด้านกายภาพทีส่ ่งเสริมคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาตามผลการประเมิน ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลร้านอาหาร (อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
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3.1-8-3 การปรับปรุงโดยเพิม่ ความเร็วของช่องทางในการสื่อสารกั บศิษย์เก่าโดยปรับเป็น Hi Speed
Internet ตามความเห็นของศิษย์เก่า(อ.ณรงค์)
3.1-ป เป้าหมาย การจัดบริการแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ
2552-2553 (อ.วิไลวรรณ อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการส่งเสริ มกิ จกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิ ตที่
พึงประสงค์ (สกอ.3.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น :
๑ คะแนน
มีการดาเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก

๒ คะแนน
มีการดาเนินการ ๓ ข้อแรก

๓ คะแนน
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
๑. มีการจัดทาแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
๒. มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้อง
ดาเนินการใน ๕ ประเภท ได้แก่
2.1 กิจกรรมวิชาการ
2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม
2.4 กิจกรรมนันทนาการ และ
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๓. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทัง้ ทีจ่ ดั โดยสถาบันและองค์ก ารนักศึกษาทุก
สิน้ ปีการศึกษา
๔. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษา และฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง ดาเนิน การ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้
1. มีการจัดทาแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ เช่น ตารางวิเคราะห์โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษา กับวิสยั ทัศน์ จุดเน้นของวิทยาลัย
(3.2-1-1) ตารางวิเคราะห์โ ครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษา กับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์องิ การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (3.2-1-2) ตารางวิเคราะห์
โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษา กับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ทห่ี ลักสูตรกาหนด
(3.2-1-3)
วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนานักศึกษา (3.2-1-4)
2. มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดยดาเนินการครบ
5 ประเภท ได้แก่
2.1 กิจกรรมวิชาการ เช่น การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรม วิชาการ จากเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
(3.2-2.1-1) โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (3.2-2.1-2) โครงการประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาความรู้ การดาเนินงานประ กัน
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คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษา (3.2-2.1-3) โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ น
ประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษาอื่น (3.2-2.1-4) การประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร
การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหั วใจความเป็น
มนุษย์ (3.2-2.1-5 ) การพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมวิชาการ ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)" (Moral Area) (3.2-2.1-6)
2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ป ระเภทกิจกรรม
กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (3.2-2.2-1) การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา (3.2-2.2-2) การ
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและ สันทนาการ : ก้าน
ของเกมส์ครัง้ ที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2552 (3.2-2.2-3) การพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมกีฬา
และการส่งเสริมสุขภาพ ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
(ระบบครอบครัว)" (Moral Area) (3.2-2.2-4)
2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรัก ษาสิง่ แวดล้อม เช่น การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา
ประเภทกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (3.2-2.3-1) โครงการ Big cleaning :
เตรียมหอพักและพัฒนาสิง่ แวดล้อมด้านที่ อยูอ่ าศัยเพื่อเอือ้ ต่อการเรียนรู้ (3.2-2.3-2) การพัฒนา
นักศึกษา ประเภทกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)" (Moral Area) (3.2-2.3-3)
2.4 กิจกรรมนันทนาการ เช่น การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมนันทนาการ จาก
เล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง สถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล (3.2-2.4-1) โครงการสัปดาห์ดนตรีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (3.2-2.4-2) โครงการสืบสาน
อนุรกั ษ์ประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2552 (3.2-2.4-3) การพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรม
นันทนาการ ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบ
ครอบครัว)" (Moral Area) (3.2-2.4-4)
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒน ธรรม จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (3.2-2.5-1) โครงการ Big cleaning : เตรียมหอพักและพัฒนา
สิง่ แวดล้อมด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อเอือ้ ต่อการเรียนรู้ (3.2-2.5-2) การพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธ รรม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2552 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (3.2-2.5-3) การประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (3.22.5-4) โครงการวันไหว้ครู มอบเครือ่ งหมายและแถบหมวกเลื่อนชัน้ ปีและสืบสานวัฒนธรรมไทย (3.22.5-5) โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครัง้ ที่ 37 ดุรยิ ารมย์ อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3.2-2.5-6) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2553
(3.2-2.5-7) โครงการสัปดาห์ดนตรีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (3.2-2.5-8) โครงการสืบสานเทศกาล
งานไหม ประเพณีผกู เสีย่ ว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2552 (3.2-2.5-9) การพัฒนา
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นักศึกษา ประเภทกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีม่ งุ่ ส่งเสริม
คุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนา
สมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )"
(Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (3.2-2.5-10)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจก รรม ทัง้ ทีจ่ ดั โดยสถาบันและองค์การนักศึกษาทุก
สิน้ ปีการศึกษา เช่น ระบบการประเมินและติดตามผลแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จาก
เล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
(3.2-3-1) ผลการประเมินโครงการสัปดาห์ดนตรีแ ละส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (3.2-3-2) ผลการประเมิน
โครงการสัปดาห์วชิ าการ (3.2-3-3) ผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การ
พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
(3.2-3-4)
4. มีการนาผลการปร ะเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับการ
ดาเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )” ตามผลการประเมิน และ
นโยบายของ วิทยาลัย ในการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาเข้ากับงานวิชาการ
โดยเน้นมุง่ ส่งเสริม
คุณลัก ษณะทางคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนา
สมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (3.2-4-1) ปรับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อ
สอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่
18-25 กุมภาพันธ์ 2553 (3.2-4-2) ใช้ผลการประเมินทีพ่ บว่า นักศึกษายังไม่มกี ารใช้กระบวนการคุณภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ ตามแผนพัฒนานักศึกษา อย่างครอบคลุม เป็นระ บบ มา
พิจารณาส่งนักศึกษาทีร่ ว่ มดาเนินงานสโมสร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพ
การศึกษาสาหรับนักศึกษา ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี อุดรธานี (3.2-4-3)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 2 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบทุกระดับ (3.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ครบทุก
ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษา ปรับการดาเนินงานให้สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 มี
ระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ 6.1) โดยมุง่ เน้นการลดงานเชิงปริมาณ เช่น ลด
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จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปพร้อมกับการเพิม่ คุณค่า (value-added) ของการปฏิบตั งิ าน
เช่น
1.1 จัดทาแผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากแผนพัฒนานักศึกษาสู่
โครงการ/กิจกรรม (Student Development Mapping) ให้ครอบคลุม กิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รบั การพัฒนาสติปญั ญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ ก
.
คุณลักษณะของบัณ ฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3)
ทักษะทางปญั ญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ข.คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ ด้านที่ (6) ทัก ษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ ทีส่ ภาการพยาบาล ได้กาหนดเพิม่ เติมในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒขิ องสาขาวิชา
1.2 เพิม่ ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีม่ กี ารบูรณการกับการจัดการเรียนการสอน และการ
ผลิตผลงานวิชาการ การจัดการความรู้
1.3 รายงานผลการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณการงานพัฒนานักศึกษา กับการจัดการเรียนการ
สอนและ การผลิตผลงานวิชาการ การจัดการความรู้ ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ภายในเดือน
ตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมนาผล
การประเมินไปปรับปรุงการบูรณการงาน พัฒนานักศึกษา กับการจัดการเ รียนการสอนและ ผลงาน
วิชาการ การจัดการความรู้
2. ให้ทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เร่งปรับปรุง เสริมสร้าง
กิจกรรมให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา เพื่อมุง่ ให้
2.1 นักศึกษามองเห็น ตระหนักถึงความสาคัญของตนเองใน ฐานะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลป้อนกลับ สะท้อน
คุณภาพการดาเนินงานของวิทยาลัย ทัง้ บทบาทการมีส่วนร่วมในภารกิจการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยควรส่งเสริมให้นกั ศึกษามองเ ห็นความสาคัญในบทบาทของตนเอง
ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ เข้าศึกษา ระหว่างการศึกษา สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตและศิษย์เก่า
ทัง้ นี้ ให้เริม่
ดาเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2553 และดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา โดยบูรณการ
กับการเรียนรูใ้ นระบบครอบครัว
2.2 ส่งเสริมให้ สโมสร ชมรม และนักศึกษานาความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพ เช่น ผนวกใช้ กระบวนการ
ดาเนินงานทีม่ คี ุณภาพตามวงจร PDCA ในการจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษา ให้ครบทัง้ 5
ประเภท คือ 1.กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิ ห่งชาติ 2.กิจ กรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3.กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิง่ แวดล้อม 4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ 5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทัง้ นี้
ให้ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อม ระบุโครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษา ทีผ่ นวกใช้ กระบวนการ
ดาเนินงานทีม่ คี ุณภาพ ตามวงจร PDCA ไว้ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ภายใน
เดือนตุลาคม 2553
3. ให้ทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษาร่วมกับฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนให้นกั ศึกษา มี
กิจกรรมไปพร้อมกับ สร้างเครือข่าย เชิงประเด็น “การเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรู้ สู่การ
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บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ” เพื่อการ พัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ภายใน วิทยาลัย และระหว่าง 4
วิทยาลัย (วพบ.ชลบุร ี วพบ .พะเยา วพบ .จักรีรชั วพบ.นครศรีธรรมราช ) ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการภายใน
เดือนสิงหาคม 2553 พร้อมทัง้ ให้ ระบุโครงการ /กิจกรรมสนับสนุน สร้างเครือข่าย เชิงประเด็น ไว้ ในเล่ม
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ภายในเดือนตุลาคม 2553
4. ให้ฝา่ ยกิจการนักศึกษาร่วมกับทุกงาน ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานตามเกณฑ์ของตัวบ่งชีท้ ่ี สกอ .
3.2 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ร่วมคิด พิจารณาออกแบบแผนการวัดและประเมินผล (Measurement
Plan) ทีส่ ามารถแน่ใจได้ว่า มีผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ครบทุก ประเด็น ตามวิสยั ทัศน์ และตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั งิ านประจาปี ที่
เกีย่ วกับการพัฒนานักศึกษา พร้อมทัง้ รายงานผลการประเมินดังกล่าว ต่อที่ ประชุมกรรมการบริหาร ให้
ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อ
ร่วมพิจารณานาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยให้ระบุไว้ใน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการจัดบริการทีส่ นองความต้องการของนักศึกษ าและศิษย์เก่า ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
รายการหลักฐาน
3.2-1-1 ตารางวิเคราะห์โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษา กับวิสยั ทัศน์ จุดเน้น ของวิทยาลัย (อ.วิภาดา
อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-1-2 ตารางวิเคราะห์ โครงการ /กิจกรรม พัฒนานักศึกษา กับคุณลัก ษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ อิงการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (อ.วิภาดา อ.พัฒนี
อ.รุจริ า)
3.2-1-3 ตารางวิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษา กับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ทีห่ ลักสูตร
กาหนด (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-1-4 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 8-9 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี
อ.รุจริ า)
3.2-2.1-1 การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมวิชาการ จากเล่มรายงานการประเ มิน
ตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 140-141
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.1-2 รายงานประเมินผล โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.1-3 สรุปการดาเนินโครงการประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาความรู้ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษา ในเล่มสรุปแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.สรัญญา)
3.2-2.1-4 สรุปการดาเนินโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นประกันคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษ าอื่น
ในเล่มสรุปแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.สรัญญา)
3.2-2.1-5 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญา
ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ)
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3.2-2.1-6 การดาเนินงานพัฒนานักศึ กษา ประเภทกิจกรรมวิชาการ ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใน
ศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552
(อ.วิไลวรรณ)
3.2-2.2-1 การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จากเล่ม
รายงานการป ระเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง สถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที่ 140-141 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.2-2 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.วิภาดา อ.พัฒนี
อ.รุจริ า)
3.2-2.2-3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและ
สันทนาการ : ก้านของเกมส์ครัง้ ที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.2-4 การดาเนินงานพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ตามปฏิทนิ กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area)
ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.วิไลวรรณ)
3.2-2.3-1 การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม
จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง สถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที่ 140-141 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.3-2 โครงการ Big cleaning : เตรียมหอพักและพัฒนาสิง่ แวดล้อมด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อเอือ้ ต่อการเรียนรู้
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.3-3 การดาเนินงานแผนพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แว ดล้อม ตาม
ปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )"
(Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.วิไลวรรณ)
3.2-2.4-1 การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประเภท กิจกรรมนันทนาการ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรั บรอง สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
140-141 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.4-2 โครงการสัปดาห์ดนตรีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.4-3 โครงการสืบสานอนุรกั ษ์ประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.4-4 การดาเนินงานพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมนันทนาการ ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา
2552 (อ.วิไลวรรณ)
3.2-2.5-1 การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประเภทกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒน ธรรม จากเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
140-141 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.5-2 โครงการ Big cleaning : เตรียมหอพักและพัฒนาสิง่ แวดล้อมด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อเอือ้ ต่อการเรียนรู้
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2-2.5-3 การดาเนินงานกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ประเภท กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามปฏิทนิ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

125

3.2-2.5-4
3.2-2.5-5
3.2-2.5-6
3.2-2.5-7
3.2-2.5-8
3.2-2.5-9
3.2-2.5-10

3.2-3-1

3.2-3-2
3.2-3-3
3.2-3-4
3.2-4-1

3.2-4-2

3.2-4-3
3.2-ป

(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญา
ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ)
โครงการวันไหว้ครู มอบเครือ่ งหมายและแถบหมวกเลื่อนชัน้ ปีและสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจาปี
การศึกษา 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครัง้ ที่ 37 ดุรยิ ารมย์ อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2553
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
โครงการสัปดาห์ดนตรีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า อ.ทัศนียว์ รรณ)
โครงการสืบสานเทศกาลงานไหม ประเพณีผกู เสีย่ ว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจาปี
2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
การดาเนินงาน พัฒนานักศึกษา ประเภท กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามปฏิทิ นกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area)
ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.วิไลวรรณ)
ระบบการประเมินและติดตามผลแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จากเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองส ถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
142 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
ผลการประเมินโครงการสัปดาห์ดนตรีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
ผลการประเมินโครงการสัปดาห์วชิ าการ (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
ผลการประเมิน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ)
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครัง้ ที่ แสดง นโยบายของ ผ อ.ในการบูรณาการ
กิจกรรมนักศึกษาเข้ากับ งานวิชาการ เช่น การปรับการดาเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)” (อ.วิไลวรรณ)
สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเข้ารับการเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพของเครือข่ายพัฒนา
สถาบันการศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี
อ.ฉายวสันต์)
สรุปการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา ณ วิทยาลัย
บรมราชชนนี อุดรธานี(อ.สรัญญา)
เป้าหมาย การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.วิไลวรรณ อ .วิภาดา
อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิ จกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาต่อจานวน
นักศึกษา (สมศ. ๖.๘)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
นักศึกษา เท่ากับ 1 - 39
นักศึกษา เท่ากับ 40 – 59
นักศึกษา เท่ากับ 60 – 79
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีนกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-4 ทัง้ หมด 362 คน (3.2.1-3-1) โดยนักศึกษาทัง้ หมด 362
คน เข้าร่วมโครงการฯ (โดยไม่นบั ซ้า) (3.2.1-3-2) คิดเป็น ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 3.2.1-1
ตารางที่ 3.2.1-1 ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิ จกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อจานวนนักศึกษา
ปี การศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สมศ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษาต่อ
จานวนนักศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาต่อจานวน
นักศึกษา
รายการตามเกณฑ์ (สบช 2552)
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-4 ทัง้ หมด
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-4 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา (ไม่นบั ซ้า)

หน่วย
คะแนน
บรรลุ
ร้อยละ

ระดับวิทยาลัย
3
บรรลุ
60 (3.2.1-ป)

ร้อยละ

100

คน
คน

376(3.2.1-3-1)
376(3.2.1-3-2)
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ตารางที่ 3.2.1-2 นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึก ษาต่อจานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2552
รายการ
หน่วย ระดับวิทยาลัย
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 รุน่ ที่
จานวนนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ทัง้ หมด
จานวนนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา (ไม่นบั ซ้า)
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 รุน่ ที่
จานวนนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 ทัง้ หมด
จานวนนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา (ไม่นบั ซ้า)
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 รุน่ ที่
จานวนนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 ทัง้ หมด
จานวนนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา (ไม่นบั ซ้า)
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 รุน่ ที่
จานวนนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ทัง้ หมด
จานวนนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา (ไม่นบั ซ้า)

รุน่ ที่
คน
คน
ร้อยละ
รุน่ ที่
คน
คน
ร้อยละ
รุน่ ที่
คน
คน
ร้อยละ
รุน่ ที่
คน
คน
ร้อยละ

10 (3.2.1-3-1)
55 (3.2.1-3-1)
55 (3.2.1-3-2)
100
11 (3.2.1-3-1)
124 (3.2.1-3-1)
124 (3.2.1-3-2)
100
12 (3.2.1-3-1)
117 (3.2.1-3-1)
117 (3.2.1-3-2)
100
13 (3.2.1-3-1)
80 (3.2.1-3-1)
80 (3.2.1-3-2)
100

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาต่อ
จานวนนักศึกษา เท่ากับร้อยละ 60 (3.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงานร้อยละ 100 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5
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แนวทางการพัฒนา
ให้ทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษาร่วม รักษาความสาเร็จในการส่งเสริมให้ นักศึกษา ทุกคนเ ข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา ไปพร้อมกับการดาเนินการตามแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 มีการ
จัดบริการแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า (สกอ 3.1) ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2
มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้วน
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ (สกอ.3.2) และตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 มีระบบและกลไกในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ 6.1)
รายการหลักฐาน
3.2.1-3-1 สรุปรายชื่อและจานวนนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2.1-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-4 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม /โครงการพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษา 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
3.2.1-ป เป้าหมาย ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาใน
แผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.วิไลวรรณ อ.วิภาดา อ.พัฒนี
อ.รุจริ า)
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องค์ประกอบที่ 4 การวิ จยั
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิ ตงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์
(สกอ 4.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อ
ดาเนินการ 3 – 4 ข้อ
ดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
๑. มีการจัดทาระบบบริหารงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบัน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
๒. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจ ั ยและงานสร้างสรรค์ทใ่ี ช้
ประโยชน์ได้จริง
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินทรัพยากรบุคคลแหล่งค้นคว้าต่างๆเพื่อสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
๔. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั
๕. มีระบบสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น
๖. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนั กวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชา ดาเนิน เงินสนับสนุน
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา ตามทีแ่ สดงในตารางที่
4.1-1 ดังนี้
1. มีการจัดทาระบบบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบัน
และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจ ั ยของชาติ เช่น การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทิศทางและแผนการวิจยั
ปีการศึกษา 2552-2553 กับนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (4.1-1-1) นโยบายและทิศทาง
พัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย
(4.1-1-2) ทิศทางและแผนการวิจยั ปีการศึกษา 2552-2553 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั และแผนผังสรุป
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั และผลงานวิ ชาการ (4.1-1-3) วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัย ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั (4.1-1-4) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในโครงสร้างการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน (4.1-1-5) นโยบาย แผนงาน และระบบสนับสนุนการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ และ
โครงสร้างการบริหารงา นวิจยั และคณะกรรมการ (4.1-1-6) แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554
ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 แผนทีก่ ลยุทธ์
วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดงเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับ
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องค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 ส่วนที่
เกีย่ วกับงานวิจยั (4.1-1-7) แผนดาเนินงานวิจยั วพบ .ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2552 (4.1-1-8 และ
4.1-1-9) โครงการวิจยั ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
(4.1-1-10 และ 4.1-1-11)
โครงการวิจยั ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ช่วงเดือนมิถุนายน
2552- กันยายน 2552 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (4.1-1-12) โครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลมารดาทารก และ
การผดุงครรภ์ 1 เรือ่ ง การพยาบาลระยะตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3
(4.1-1-13) โครงการวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง วิชา
ปฏิบตั กิ ารมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความร่วมมือกับ
สานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (4.1-1-14) โครงการวิจยั ของภาควิชา
ชุมชนและรักษา (4.1-1-15 และ 4.1-1-16)
2. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทใ่ี ช้
ประโยชน์ได้จริง เช่ น เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั แสดงผลงานวิจยั ของวิทยาลัย
(4.1-2-1) แสดง
ฐานข้อมูลงานวิจยั ไทย ฐานข้อมูลงานวิจยั นานาชาติ (4.1-2-2) แสดงการจัดหาทรัพยากรแหล่งค้นคว้า
สนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์ (4.1-2-3) เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกียรติคุณ ทีไ่ ด้รบั
รางวัลชนะเลิศของอาจารย์แก้วจิต มากปาน อาจารย์สายใจ คาทะเนตร และอาจารย์รงุ่ ทิพย์ พรหมบุตร ใน
การนาเสนอผลงานคุณภาพด้านการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
"การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจค วามเป็น
มนุษย์" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (4.1-2-4) เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั แสดงแหล่งทุน
สนับสนุนงานวิจยั ภายนอก (4.1-2-5) แสดงแหล่งตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ (4.12-6) แสดงขัน้ ตอนการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (4.1-2-7) ผลงานวิจ ัยทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่ง
งบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (4.1-2-8) รายงานสรุป จาก
แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุ นงานวิจยั ภายใน ปีการศึกษา 2552 (4.1-2-9)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ เช่น ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั (4.1-3-1) หลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนโครงการวิจยั และ
ผลิตผลงานวิชาการ (4.1-3-2) งานวิจยั ที่ ดาเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี
ย้อนหลัง ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (4.1-3-3) สรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบ
สนับสนุนงานวิจยั ภายใน ปีการศึกษา 2552 (4.1-3-4) หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณ
สนับสนุนในโครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการประเมินตนเองด้านสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพ และการผดุง
ครรภ์ และพฤติกรรมจริยธรรมเชิงวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 4
รุน่ ที่ 10 ปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (4.1-3-5) หลักฐานการได้รบั
อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณในโครงการวิจยั เรือ่ ง
หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณใน
โครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิด
อย่างเป็นร ะบบในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เรือ่ ง การพยาบาลระยะตัง้ ครรภ์
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สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 (4.1-3-6) หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณ
ในโครงการวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของวัยรุน่ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่ น
ของภาควิชาชุมชนและรักษา (4.1-3-7) การพัฒนาอาจารย์ จาก รายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (4.1-3-8) เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั
ส่วนฐานข้อมูลงานวิจยั ไทย แสดงการจัดหาทรัพยากรแหล่งค้นคว้า สนับสนุนการวิจยั
งานสร้างสรรค์
(4.1-3-9)
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั เช่น บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบกลุ่มงานวิจยั
และผลงานวิชาการ (4.1-4-1) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของคณะกรรมการผลิตผลงานวิจยั และผลิตผลงาน
วิชาการ (4.1-4-2) รายละเอียดส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลด้านการวิจยั ในขัน้ ตอนการ
ดาเนินการวิจยั (4.1-4-3) เอกสารการพัฒนาอาจารย์ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
(4.1-4-4) สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจยั ภายในวิทยาลัยฯในการขอทุนภายนอก (วิจยั เครือข่ ายเพื่อพัฒนาการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ ) (4.1-4-5) สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ (4.1-4-6) สรุปรายชื่ออาจารย์ประจาเข้าร่วมการเขียนตารากับเครือข่าย
ภายนอก เช่น สถาบันพระบรมราชนนก วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4.1-4-7) สรุปผลการ
ดาเนินโครงการการจัดเสวนาวิชาการและจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ของอาจารย์ (4.1-4-8)
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั และสรุปกระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาทาวิจยั
โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอน ของภาควิช าการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (4.1-4-9) ภาค
วิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหาร มีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในภาควิชาด้านการวิจยั โดยมี
คู่มอื ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหาร และมีการติดตามการดาเนินการทาวิจยั ของ
อาจารย์ในภาควิชา (4.1-4-10 และ 4.1-4-11) โครงการ /กิจกรรมพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการ
วิจยั และสรุปกระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอน
ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ (4.1-4-12) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการ
วิจยั และสรุปกระบวนการสนับสนุนให้อาจา รย์ในภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอน
ของภาควิชาชุมชนและรักษา (4.1-4-13)
5. มีระบบสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น เช่น เอกสาร Print
หน้า WEB ใบประกาศเกียรติคุณทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศของอาจารย์แก้วจิต มา กปาน อาจารย์สายใจ คาทะ
เนตร และ อาจารย์รงุ่ ทิพย์ พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพด้านการเรียนการสอน ในการประชุม
วิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง "การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี าร
เรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ " (4.1-5-1) เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ : ผลงานวิจยั และวิชาการ (4.1-5-2) มีการให้กาลังใจและการยก
ย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น ในการประชุมภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ ครัง้ 7/2553 วาระที่ 4 (4.1-5-3) ภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร มีการประชุมเกีย่ วกับการให้
กาลังใจและการยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น (4.1-5-4) บันทึกการประชุมภาควิชา
มารดาทารก ผดุงครรภ์ ครัง้ 1 วาระที่ 1 เรือ่ ง เกีย่ วกับการให้กาลังใจและการยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิ จัย
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และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น (4.1-5-5) การให้กาลังใจและการยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ดีเด่นในบันทึกการประชุมภาควิชาชุมชนและรักษา (4.1-5-6)
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนั
กวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ
เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม เช่ น นโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนที่
เกีย่ วกับงานวิจยั และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ (4.1-6-1)
กลไกการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงาน
วิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 (4.1-6-2) วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล (4.1-6-3) โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (4.1-6-4) สรุปการดาเนินงาน
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคะวันออกเฉียงเหนือ (4.1-6-5) รายชื่อ
อาจารย์ทร่ี ว่ มเป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ กับสถาบันพระบรมราชชนก (4.1-66) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุกรรมการตัดสินผลการประกวดผลงานวิจยั ในโครงการประชุมวิชาการระดั บชาติ
เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (4.1-6-7) งานวิจยั ทีม่ คี วามร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และภาคอุตสาหกรรม ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเ ผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550-2552 (4.1-6-8) งานวิจยั ทีม่ คี วามร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ใน แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุ นงานวิจยั
ภายใน ปีการศึกษา 2552 (4.1-6-9) โครงการวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง วิชาปฏิบตั กิ ารมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาล
ขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 ทีม่ คี วาม
ร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทั ้ งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ของภาควิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (4.1-6-10) โครงการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาระบบสุขภาพโดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน ปีการศึกษา 2552 และการใช้กระบวนการ AIC ในการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุ ทีม่ คี วาม
ร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภาย นอกทัง้ ภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ข องภาควิชาชุมชนและ
รักษา (4.1-6-11และ 4.1-6-12)
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ตารางที่ 4.1-1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิ ตงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์
ปี การศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย (ข้อ) ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (4.1-ป)
จานวนข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีการจัดทาระบบบริหารงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ

วิทยาลัย
3
บรรลุ
4
6

เด็ก ผูใ้ หญ่ จิตเวช กฎ
ผูส้ งู อายุ หมาย บร.
3
2
บรรลุ
บรรลุ
4
4
5
4

มารดาทารก
ผดุงครรภ์
3
บรรลุ
4
6

ชุมชน
และรักษา
3
บรรลุ
4
6

มีระบบ
มีโครง
มีโครง
มีโครง
บริหาร
การวิจยั
การวิจยั
การวิจยั
งานวิจยั
ในแผนฯ
ในแผนฯ
ในแผนฯ
(4.1-1-1 ถึง (4.1-1-10
(4.1-1-12 ถึง (4.1-1-15
4.1-1-9)
4.1-1-11)
4.1-1-14)
4.1-1-16)
2. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจยั และ
เกีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท่ี
งานสร้างสรรค์ทใ่ี ช้ประโยชน์ได้จริง
ใช้ประโยชน์ได้จริง
(4.1-2-1 ถึง 4.1-2-9)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล
มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล
แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจยั และงาน
แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
(4.1-3-1 ถึง 4.1-3-10)
4.มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการ
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
วิจยั
ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร
บุคคลด้าน บุคคลด้าน บุคคลด้าน บุคคลด้าน บุคคลด้าน
การวิจยั
การวิจยั
การวิจยั
การวิจยั
การวิจยั
(4.1-4-1 ถึง (4.1-4-9) (4.1-4-10 (4.1-4-12) (4.1-4-13)
4.1-4-8)
4.1-4-11)
5. มีระบบสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องนักวิจยั ทีม่ ี สร้างขวัญ สร้างขวัญ สร้างขวัญ สร้างขวัญ สร้างขวัญ
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น
กาลังใจ
กาลังใจ
กาลังใจ
กาลังใจ
กาลังใจ
และยกย่อง และยกย่อง และยกย่อง และยกย่อง และยกย่อง
(4.1-5-1 ถึง (4.1-5-3) (4.1-5-4)
(4.1-5-5)
(4.1-5-6)
4.1-5-2)
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ส่งเสริมความ
มีความ
มีความ
นักวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ เอกชนและ
ร่วมมือกับ
ร่วมมือกับ ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
(4.1-6-1 ถึง
(4.1-6-10) (4.1-6-11
4.1-6-9)
4.1-6-12)
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 2 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ เท่ากับ 4 ข้อ (4.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 6 ข้อ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
พัฒนาการ
เป้าหมาย
รวม
สบช.
3
1
1
5
สกอ.
3
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ และทุกภาควิชา ร่วมคิดพิจารณาเพื่อหาวิธกี าร กลไกการบริห ารวิชาการที่
จะกระตุน้ ให้อาจารย์คดิ ค้น พัฒนา บูรณการกระบวนการวิจยั (ทัง้ ในคลินิก ในชุมชน และเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ) กับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การสร้าง นวัตกรรมทาง
การศึกษา การมีผลงานวิจยั ด้านการเรียนการสอน เพื่อนาไปแลกเปลีย่ นและเผยแพร่ ร่วมกับ เครือข่ายวิจยั
ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภายนอกสถาบัน ให้บรรลุผลตาม คาอธิบายตัวบ่งชีท้ ่ี สบช. 4.2.1 ร้อยละ
ของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ. 2.1) โดย
ให้ทุกภาควิชา ฝา่ ยวิชาการ ฝา่ ยกิจการนักศึกษา เสน อโครงร่างวิจยั ทีม่ กี าร บูรณการกระบวนการวิจยั กับ
การจัดการเรียนการสอน 1 ชื่อเรือ่ งต่อหน่วยงาน ตามแบบเสนอของบสนับสนุนวิจยั วจ . 1 ภายในเดือน
สิงหาคม 2553 และให้แสดงโครงการวิจยั ดังกล่าว ไว้ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554
ภายในเดือนตุลาคม 2553
2. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมตกลงกับทุกภาควิชา เพื่อร่วมหาแนวทางสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั
อย่างสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และนาไปปรับ ระบบสนับสนุนการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ
และแผนผังสรุปขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปี
การศึกษา 2552-2553 ฉบับสิงหาคม 2553 ในประเด็น ดังนี้
2.1 ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ หรือหน่วยวิจยั ฯ หรือศูนย์เครือ่ งมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจยั ฯ
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
2.3 สิง่ อานวยความสะดวกหรือการรักษาควา มปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
2.4 กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มศี าสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)
2.5 การนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเรียนรู้ ในโครง การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี าร
เรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เชื่อมโยงไปเพื่อ บูรณการกระบวนการวิจยั กับการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของแต่ละภาควิชา
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3. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ทุกภาควิชา ร่วมกับฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดให้มกี ารติดตาม
ประเมินผลความสาเร็จของ 1.การบูรณการกระบวนการวิจยั กับการจัดการเรียนการสอน 2.การจัดสรร
งบประมาณของ วิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 3.การสนับสนุนพันธกิ จด้านการวิจยั อย่าง
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ วิทยาลัย ให้ครบทุกประเด็นตามวิสยั ทัศน์ และตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั งิ านประจาปี ทีเ่ กีย่ วกับการ วิจยั พร้อมทัง้ รายงานผลการประเมินดังกล่าว ต่อทีป่ ระชุม
กรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และ
กรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ของ วิทยาลัย โดยให้ระบุโครงการ /กิจกรรม ทีเ่ ป็นผลจากการปรับปรุง ในเล่มแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง
4. ให้ ฝา่ ยยุท ธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ และทุกภาควิชา ผนวกใช้
ความสาเร็จจากการดาเนินงาน วิจยั ตามทีก่ ล่าวในข้อ 1-3 ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล
จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพผ ลงาน
ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการจัดทา ร่าง คู่มอื การประเมินผล
สัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยให้ผนวกไว้ใน
4.1 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ทีถ่ ่ายทอดจากตัวบ่งชีห้ ลัก เป้าหมา
ย
วิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สกอ สมศ สภา
การพยาบาล TQF และผลงานตามวิสยั ทัศน์ แผน อัตลักษณ์
4.2 เครือ่ งมือวัดผลประกอบตัวบ่งชีป้ ระเมินผลสัมฤทธิ ์ ทีช่ ่วยให้ผปู้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน
4.2.1 เข้าใจ รักษา เสริมสร้างลักษณะการปฏิบตั งิ านการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา วิจยั บริการ
วิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการ แผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานของวิทยาลัย เช่น สะท้อนการจัดการเรียนการ
สอนทีค่ ุณภาพในการพัฒนานักศึกษา พร้อมทัง้ ร องรับการพัฒนาตาม TQF การประเมินตาม
เกณฑ์สภา สกอ สมศ
4.2.2 เห็นร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรมในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล
4.2.3 ทวนสอบผลการประเมินร่วมกันได้ ตามทีแ่ สดงในแนวทางการดาเนินงานของ สบช
รายการหลักฐาน
4.1-1-1 ตารางแสดงความสอดคล้องของทิศทางและแผนก ารวิจยั ปีการศึกษา 2552-2553 กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา
2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 5 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-1-2 นโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั และ
ด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และ
ผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 1 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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4.1-1-3 ทิศทางและแผนการวิจยั ปีการศึกษา 2552- 2553 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั และแผนผังสรุป
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 4 12 และ 21 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-1-4 วัตถุประ สงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 8-9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
4.1-1-5 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ใน โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายง านการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 29-41
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-1-6 นโยบาย แผนงาน และระบบสนับสนุนการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ และโครงสร้างการบริหาร
งานวิจยั และคณะกรรมการ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 66-70 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-1-7 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-1-8 แผนดาเนินงานวิจยั วพบ.ขอนแก่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน 2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-1-9 แผนดาเนินงานวิจยั วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-1-10 โครงการวิจยั ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน
2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ทรงสุดา)
4.1-1-11 โครงการวิจยั ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ ใหญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม
2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.ทรงสุดา)
4.1-1-12 โครงการวิจยั ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ช่วงเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน 2552 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ดวงชีวนั )
4.1-1-13 โครงการวิจยั เรือ่ ง หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณในโครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบ บูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบใน
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เรือ่ ง การพยาบาลระยะตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 (อ.รัตจนา)
4.1-1-14 โครงการวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง วิชา
ปฏิบตั กิ ารมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
ร่วมมือกับสานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (อ.ทิพรัตน์)
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4.1-1-15 โครงการวิจยั ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนมิถุนายน
2552- กันยายน 2552 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณี)
4.1-1-16 โครงการวิจยั ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนตุลาคม
2552- พฤษภาคม 2553 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.ปราณี)
4.1-2-1 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั แสดงผลงานวิจยั ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-2-2 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั แสดงฐานข้อมูลงานวิจยั ไทย ฐานข้อมูลงานวิจยั นานาชาติ
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-2-3 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั แสดงการจัดหาทรัพยากรแหล่งค้นคว้า สนับสนุนการวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-2-4 เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกียรติคุณทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศของ อาจารย์แก้วจิต มากปาน
อาจารย์ส ายใจ คาทะเนตร และ อาจารย์รงุ่ ทิพย์ พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพด้านการ
เรียนการสอน ในการประชุมวิชาการร ะดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ " ระหว่างวันที่ 16-18
สิงหาคม พ .ศ. 2552 หน้า 107 เล่มโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-2-5 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั แสดงแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจยั ภายนอก (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
4.1-2-6 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั แสดงแหล่งตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-2-7 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั แสดงขัน้ ตอนการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-2-8 รายงานสรุป ผลงานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง
ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-2-9 รายงานสรุป จาก แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุ นงานวิจยั ภายใน ปี
การศึกษา 2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-3-1 เอกสารขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปี
การศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 12 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-3-2 เอกสารหลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนโครงการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั
และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 22
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-3-3 งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่
3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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4.1-3-4 แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุนงานวิจยั ภายใน ปีการศึกษา 2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-3-5 หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนในโครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการประเมินตนเอง
ด้านสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพ และการผดุงครรภ์ และพฤติกรรมจริยธ รรมเชิงวิชาชีพของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 4 รุน่ ที่ 10 ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.ทรงสุดา)
4.1-3-6 หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณในโครงการวิจยั เรือ่ ง หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่าย
งบประมาณในโครงการวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เรือ่ ง การ
พยาบาลระยะตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 (อ.รัตจนา)
4.1-3-7 หลักฐานการได้รบั อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณในโครงการวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของ
วัยรุน่ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองจังหวัดขอนแก่น ของภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
4.1-3-8 การพัฒนาอาจารย์ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรั บรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-3-9 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนฐานข้อมูลงานวิจยั ไทย แสดง
การจัดหาทรัพยากรแหล่งค้นคว้า สนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
4.1-4-1 เอกสารบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั
และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 6
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-4-2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของ คณะกรรมกา รผลิตผลงานวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ ในคู่มอื
ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553
หน้าที่ 9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-4-3 รายละเอียดส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั ในขัน้ ตอนการดาเนินก าร
วิจยั จาก คู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับ
มกราคม 2553 หน้าที่ 12 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-4-4 เอกสาร การพัฒนาอาจารย์ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-4-5 สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ภายในวิทยาลัยฯในการขอทุนภายนอก (วิจยั
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์) โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-4-6 สรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่
โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-4-7 สรุปรายชื่ออาจารย์ประจาเข้าร่วมการเขียนตารากับเครือข่ายภายนอกเช่น สถาบันพระบรมราชนนก
วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
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4.1-4-8 สรุปผลการดาเนินโครงการการจัดเสวนาวิชาการและจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ของ
อาจารย์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-4-9 กิจกรรมพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิ จัย ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 ฉบับ กันยายน 2552 และสรุป
กระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอน ของ
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.ทรงสุดา)
4.1-4-10 คู่มอื ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหาร (อ.สมใจ)
4.1-4-11 รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาล จิตเวช กฎหมาย และบริหาร ครัง้ ที่ 3/2553 วันที่ 17
มีนาคม 2553 วาระที่ 3 เรือ่ งการติดตามงานตามแผน (อ.สมใจ)
4.1-4-12 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุ คคลด้านการวิจยั ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์
วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 ฉบับ กันยายน 2552 และสรุป
กระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบตั ิ ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ (อ.เอมอร)
4.1-4-13 โครงการ /กิจกรรมพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั ของภาควิชาชุมชนและรักษา วพบ .
ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ
2553 ฉบับ กันยายน 2552 และสรุป
กระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาทาวิจยั โดยบูรณการร่วมกับการเรียนการสอน ของ
ภาควิชาชุมชนและรักษา (อ.ปราณี)
4.1-5-1 เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกียรติคุณทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศของ อาจารย์แก้วจิต มากปาน
อาจารย์สายใจ คาทะเนตร และ อาจารย์รงุ่ ทิพย์ พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพด้านการ
เรียนการสอน ในการประชุมวิชาการร ะดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ " ระหว่างวันที่ 16-18
สิงหาคม พ .ศ. 2552 หน้า 107 เล่มโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-5-2 เอกสารเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ :
ผลงานวิจยั และวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา
2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 79 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.1-5-3 บันทึกการประชุมภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ 7/2553 วาระที่ 4 เรือ่ ง เกีย่ วกับ
การให้กาลังใจและการยกย่องนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น (อ.จรรยา อ.สรัญญา)
4.1-5-4 บันทึกการประชุมภาควิ ชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการให้กาลังใจและการยกย่อง
นักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น (อ.สมใจ)
4.1-5-5 บันทึกการประชุมภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ครัง้ 1 วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2552 วาระที่ 1
แจ้งเพื่อทราบ เรือ่ ง อ.เอมอร บุตรอุดม ไปนาเสนอผลงานวิจยั Oral Presentation ในการประชุม
วิชาการและการประชุมสามัญประจาปี 2552 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 14 -15
สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ศรีจนั ทร์ โรงแรมเจริญธานีปริน้ เซส จ. ขอนแก่น เรือ่ ง ความพร้อม
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4.1-5-6
4.1-6-1

4.1-6-2

4.1-6-3

4.1-6-4

4.1-6-5
4.1-6-6
4.1-6-7

4.1-6-8

4.1-6-9

4.1-6-10

ของมารดาหลังผ่าตัดคลอดกับการยอมรับแล
ะพฤติกรรมใน การเลีย้ งทาร กด้วยนมมารดา
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น (อ.รุจริ า)
บันทึกการประชุมภาควิชาชุมชนและรักษา ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการให้กาลังใจและการยกย่องนักวิจยั ทีม่ ี
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น (อ.ปราณี)
เอกสารนโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั
และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั
และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 1-3
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
เอกสารกลไกการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และ
ผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 31 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 8-9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเ รียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 29-41 (อ.กันนิษฐา อ .ทรง
สุดา อ.ศรีสุดา)
สรุปการดาเนินงานโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคะวันออกเฉียง
เหนือ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
รายชื่ออาจารย์ทร่ี ว่ มเป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ กับสถาบันพระบรมราช
ชนก (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 62/2552 เรือ่ ง แต่ งตัง้ คณะอนุกรรมการตัดสินผล
การประกวดผลงานวิจยั ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เล่มโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเ รียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา :
วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่
3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550-2552 (แสดงงานวิจยั ทีม่ คี วามร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับอง ค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ) จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุ นงานวิจยั ภายใน ปีการศึ กษา 2552
(แสดงงานวิจยั ทีม่ คี วามร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม) (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
โครงการวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง วิชา
ปฏิบตั กิ ารมารดาทารกและการผดุ งครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
ร่วมมือกับสานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (อ.ทิพย์รตั น์)

141
4.1-6-11 โครงการวิจยั เรือ่ งการพัฒนาระบบสุขภาพโดยชุมชน เพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2552 (อ.วิไลวรรณ)
4.1-6-12 โครงการวิจยั เรือ่ งการใช้ กระบวนการ AIC ในการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุ ทีม่ คี วามร่วมมือ
ระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ของภาควิชาชุมชนและ
รักษา วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 ฉบับ กันยายน 2552
(อ.ปราณี)
4.1-ป เป้าหมาย การพัฒ นาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ในแผนกล
ยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)

142
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู้จากงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ (สกอ 4.2 และ สมศ 5.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อ
ดาเนินการ 3 ข้อ
ดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทงั ้ ในวงการวิชาการและการนาไปใช้
ประโยชน์
๒. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทเ่ี ชื่อถือได้และ
รวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์
๓. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
๔. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจ ั ยกับองค์การภายนอกสถาบันเพื่อการนาผลงาน
ไปใช้ประโยชน์
๕. มีกลไกสนับสนุ นการจดสิทธิบตั รการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ตลอดจนการคุม้ ครองสิทธิของงานวิจยั
หรือสิง่ ประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชา ดาเนินงานตาม
ระบบบริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ตามทีแ่ สดงในตารางที่ 4.2.1 ดังนี้
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทงั ้ ในวงการวิชาการและการนาไปใช้
ประโยชน์ เช่น นโยบายและทิศทางพั ฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
งานวิจยั และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงาน
วิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น (4.2-1-1) ทิศทางและแผนการวิจยั ปีการศึกษา 2552-2553 (4.21-2) ขัน้ ตอนการดาเนิน การวิจยั และแผนผังสรุปขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั และผลงานวิชาการ (4.2-1-3)
วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (4.2-1-4) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในโครงสร้างการ
บริหาร หลักสูตรและการเรียนการสอน (4.2-1-5) นโยบาย แผนงาน และระบบสนับสนุนการวิจยั และ
ผลิตผลงานวิชาการ และโครงสร้างการบริหารงานวิจยั และคณะกรรมการ (4.2-1-6) แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .
ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน
2551 และแผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมทัง้ ตาราง
แสดงเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (4.2-1-7) แผนดาเนินงาน
ผลิต และเผยแพร่ผลงานวิจยั วพบ .ขอนแก่น ประจาปี การศึกษา 2552 (4.2-1-8 และ 4.2-1-9) โครงการ
และการเผยแพร่ผลงานวิจยั ของภาควิชา การพยาบาล เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (4.2-1-10 และ 4.2-1-11)
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โครงการและการเผยแพร่ผลงานวิจยั ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ (4.2-1-12) โครงการและการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ภาควิชาชุมชนและรักษา (4.2-1-13 และ 4.2-1-14)
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทเ่ี ชื่อถือได้และ
รวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ เช่น เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั แสดงการเชื่อมโยง ผล งานวิจยั ของ
วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น (4.2-2-1) แสดงการเชื่อมโยง ผลงานวิจยั ในเล่ม Proceedings จาก
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา :
วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (4.2-2-2) แสดงการเชื่อมโยง ผลง านวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552 (4.2-2-3) การถอด
บทเรียนความรูจ้ ากงานนวัตกรรม ศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว ) โดยใช้วจิ ยั เป็น
ฐาน โดย จัดทาเป็นตาราเรือ่ ง กระบวนการเรียนรู้ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือน (4.2-2-4) รายงานสรุปผลการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ าก
งานวิจยั ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ จานวน 2 เรือ่ ง คือ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (พัฒนาคู่มอื ครู) (4.2-2-5) และการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน
ทางการพยาบาล (4.2-2-6)
3. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
เช่น นโยบายและทิศทางพัฒนาวิทยาลัย ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั และด้านการวิจยั ข องวิทยาลัย นโยบาย
ของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ
(4.2-3-1) กลไกการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก (4.2-3-2) วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการ
บริหาร วิทยาลัย (4.2-3-3) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุกรรมการตัดสินผ ลการประกวดผลงานวิจยั ในโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา
: วิถกี าร
เรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (4.2-3-4) หนังสือลงนามการเผยแพร่ผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม กระบวนการเรียนรูจ้ ติ บริกา รด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัว
เสมือน เป็นต้นแบบแก่สถาบันอื่นๆ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีจกั รีรชั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
(4.2-3-5) โครงการวิจยั เรือ่ ง การประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง วิชา
ปฏิบตั กิ ารมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความร่วมมือกับ
สานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 ทีม่ กี ารสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก
ผดุงครรภ์ (4.2-3-6)
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอกสถาบันเพื่อการนาผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ เช่น นโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
งานวิจยั และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ (4.2-4-1) กลไกการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ (4.2-42) วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย (4.2-4-3) โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอน (4.2-4-4) สรุปการดาเนินงานโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ (4.2-4-5) รายชื่ออาจารย์ทร่ี ว่ ม
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เป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ กับสถาบันพระบรมราชชนก
(4.2-4-6) คาสัง่
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตัดสินผลการประกวดผลงานวิจยั ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเชิง
ปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา
: วิถกี ารเรี ยนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (4.2-4-7) งานวิจยั ทีม่ คี วามร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอกสถาบันเพื่อการ
นาผลงานไปใช้ประโยชน์ ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่าง
ปีการศึกษา 2550-2552 (4.2-4-8) แฟ้มสรุปงานวิ จยั ทีม่ คี วามร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอก
สถาบันเพื่อการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุนงานวิจยั ภายใน ปี
การศึกษา 2552 (4.2-4-9) โครงการวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง วิชาปฏิบตั กิ ารม ารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดย
ความร่วมมือกับสานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 ทีม่ คี วามร่วมมือระหว่าง
นักวิจยั กับองค์การภายนอกสถาบันเพื่อการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ ของภาควิชาการพยาบาลมารดา
ทารก ผดุงครรภ์ (4.2-4-10)
5. มีกลไกสนับสนุ นการจดสิทธิบตั รการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ตลอดจนการคุม้ ครองสิทธิของงานวิจยั
หรือสิง่ ประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน เช่น เอกสารแนะนาการคุม้ ครองสิทธิของ
ผลงานวิจยั /วิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่ น ปีการศึกษา 2552-2553
ฉบับมกราคม 2553 (4.2-5-1) มีผลงานทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั รทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
1 เรือ่ ง คือ
กระบวนการเรียนรูจ้ ติ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน (4.2-5-2)
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ตารางที่ 4.2-1

ระบบบริ หารจัดการความรู้จากงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ ประจา ปี การศึกษา 2552

รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย (ข้อ) ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (4.2-ป)
จานวนข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1.มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทงั ้ ในวงการ
วิชาการและการนาไปใช้ประโยชน์

2.มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ทเ่ี ชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้
ประโยชน์
3.มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4.มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอกสถาบัน
เพื่อการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
5.มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบตั รการซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ตลอดจนการคุม้ ครอง
สิทธิของงานวิจยั หรือสิง่ ประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน

วิทยาลัย
3
บรรลุ
3
5
มีระบบ
และกลไก
สนับสนุนฯ
(4.2-1-1 ถึง
4.2-1-9)
มีระบบรวบรวม
คัดสรร วิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้
(4.2-2-1 ถึง
4.2-2-4)
มีการ
สร้างเครือข่ายฯ
(4.2-3-1 ถึง
4.2-3-5)
มีระบบและกลไก
สนับสนุนความ
ร่วมมือ (4.2-4-1
ถึง 4.2-4-9)
มีกลไกสนับสนุน
การคุม้ ครอง และ
มีการจดสิทธิบตั ร
(4.2-5-1 ถึง
4.2-5-2)

เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
1
ไม่บรรลุ
3
2

จิตเวช กฎ
หมาย บร.
0
ไม่บรรลุ
3
0

มารดาทารก
ผดุงครรภ์
2
บรรลุ
3
3

ชุมชน
และรักษา
1
ไม่บรรลุ
3
1

มีระบบ
และกลไก
สนับสนุนฯ
(4.2-1-10
4.2-1-11)
รวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์
สังเคราะห์
(4.2-2-5
4.2-2-6)
-

-

มีระบบ
และกลไก
สนับสนุนฯ
(4.2-1-12)

-

-

มีระบบ
และกลไก
สนับสนุนฯ
(4.2-1-13
4.2-1-14)
-

-

-

-

-

-

มี
เครือข่าย
เผยแพร่ฯ
(4.2-3-6)
มีความ
ร่วมมือกับ
ภายนอก
(4.2-4-10)
-

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานตาม ระบบบริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ เท่ากับ 3 ข้อ (4.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 5 ข้อ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย

-

-

-
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หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมตกลงกับทุกภาควิชา เพื่อร่วม พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ
พ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ รวมทัง้ การสนับสนุนให้มกี ารเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และนาผลการพิจารณา ไปปรับ ระบบสนับสนุนการวิจยั และ
ผลิตผลงานวิชาการ และแผนผังสรุปขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ
วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับสิงหาคม 2553
2. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับ ทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย เร่งรัดการดาเนินงาน รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชื่อเรื่องต่อหน่วยงาน เพื่อให้
เป็นองค์ความรูท้ ค่ี นทัวไปเข้
่
าใจได้ โดยให้ คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2553 พร้อมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้ ไปใช้
เป็นบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อศิษย์เ ก่าผ่านช่องทาง ALUMNI LINK (ตามทีก่ ล่าวในแนวทาง
ของตัวบ่งชี้ 3.1) รวมทัง้ เผยแพร่ส่แู หล่งฝึก สาธารณชน และผูเ้ กีย่ วข้อง ภายในเดือนตุลาคม 2553
3. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับ ทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย เร่งรัด การนาผลงานงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
ให้เพียงพอตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 และ 2.2 ของ สมศ . รอบสาม โดยให้เริม่
พยายามดาเนินงานให้ได้ตงั ้ แต่เดือนกรกฎาคม 2553 ต่อเนื่องไปตลอดปีการศึกษา 2553 พร้อมทัง้
รายงานผลงานดังกล่าว ต่ อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553
กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 ธันวาคม 2553 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2553 เมษายน 2554 มิถุนายน
2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการประเมินไปปรับปรุงการนาผลงานงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
4. ให้ ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ และทุกภาควิชา ผนวกใช้
ความสาเร็จจากการดาเนินงาน วิจยั ตามทีก่ ล่าวในข้อ 1-3 ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล
จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพผลงาน
ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการจัดทา ร่าง คู่มอื การประเมินผล
สัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยดาเนินการตามที่ กล่าวไว้ในแนวทางการ
พัฒนาข้อ 4 ของตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1
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รายการหลักฐาน
4.2-1-1 นโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั และ
ด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และ
ผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 1 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-1-2 ทิศทางและแผนการวิจยั ปีการศึกษา 2552-2553 ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 4 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-1-3 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั และแผนผังสรุปขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื
ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553
หน้าที่ 12 และ 21 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-1-4 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 8-9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
4.2-1-5 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในโครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอ น จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 29-41
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-1-6 นโยบาย แผนงาน และระบบสนับสนุนการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ และโครงสร้างการบริหาร
งานวิจยั และคณะกรรมการ จากเล่มรายงานการประ เมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 66-70 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-1-7 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-1-8 แผนดาเนินงานวิจยั วพบ.ขอนแก่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน 2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-1-9 แผนดาเนินงานวิจยั วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แ ผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-1-10 โครงการวิจยั ของภาควิชา การพยาบาล เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน
2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ทรงสุดา)
4.2-1-11 โครงการวิจยั ของภาควิชา การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม
2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.ทรงสุดา)
4.2-1-12 โครงการวิจยั ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ดวงชีวนั )
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4.2-1-13 โครงการวิจยั ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนมิถุนายน
2552- กันยายน 2552 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณี)
4.2-1-14 โครงการวิจยั ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนตุลาคม
2552- พฤษภาคม 2553 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.ปราณี)
4.2-2-1 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น แสดงการเชื่อมโยง ผลงานวิจยั ของ
วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-2-2 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น แสดงการเชื่อมโยง ผลงานวิจยั ในเล่ม
Proceedings จากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-2-3 เอกสารหน้าเวบไซด์งานวิจยั วิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น แสดงการเชื่อมโยง
ผลงานวิ จยั ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปีการศึกษา 25502552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภา
การพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-2-4 ผลการถอดบทเรียนความรู้ จากงานนวัตกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบ
ครอบครัว ) โดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน และได้จดั ทาเป็นตาราเรือ่ ง กระบวนการเรียนรูจ้ ติ บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน (อ.วิไลวรรณ)
4.2-2-5 รายงานสรุปผลการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเค ราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั ของภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ เรือ่ ง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล (พัฒนาคู่มอื ครู) (อ.รุง่ ทิพย์)
4.2-2-6 รายงานสรุปผลการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั ของภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ เรือ่ ง การพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลพืน้ ฐาน (อ.ทรงสุดา)
4.2-3-1 เอกสารนโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั
และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินง านวิจยั
และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 1-3
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-3-2 เอกสารกลไกการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และ
ผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 31 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-3-3 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 8-9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
4.2-3-4 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 62/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตัดสินผล
การประกวดผลงานวิจยั ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เล่มโ ครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา
:
วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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4.2-3-5 หนังสือลงนามการเผยแพร่ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม กระบวนการเรียนรูจ้ ติ บริการ
ด้ว ยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน เป็นต้นแบบแก่สถาบันอื่นๆ ได้แก่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจกั รีรชั วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ชลบุร ี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
4.2-3-6 โครงการวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง วิชา
ปฏิบตั กิ ารมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
ร่วมมือกับสานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (อ.ทิพย์รตั น์)
4.2-4-1 เอกสารนโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั
และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั
และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 1-3
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-4-2 เอกสารกลไกการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และ
ผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 31 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-4-3 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้ างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 8-9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
4.2-4-4 โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
.
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 29-41 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-4-5 สรุปการดาเนินงานโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคะวันออกเฉียง
เหนือ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-4-6 รายชื่ออาจารย์ทร่ี ว่ มเป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ กับสถาบันพระบรมราช
ชนก (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-4-7 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 62/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตัดสินผล
การประกวดผลงานวิจยั ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เล่มโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา
:
วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุ ษย์ (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-4-8 งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่
3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550-2552 (แสดงงานวิจยั ทีม่ คี วามร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอกสถาบัน
เพื่อการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ ) จากเล่มรายงานกา รประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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4.2-4-9 แฟ้มสรุปงานวิจยั และผลการติดตามการเบิกจ่ายงบสนับสนุ นงานวิจยั ภายใน ปีการศึกษา
2552
(แสดงงานวิจยั ทีม่ คี วามร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์ การภายนอกสถาบันเพื่อการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์) (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-4-10 โครงการวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง วิชา
ปฏิบตั กิ ารมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
ร่วมมือกับสานักวิชาศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (อ.ทิพย์รตั น์)
4.2-5-1 เอกสารการคุม้ ครองสิทธิของผลงานวิจยั /วิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 43 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
4.2-5-2 ผลงานทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั รทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เรือ่ ง กระบวนการเรียนรูจ้ ติ บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.2-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามระบบบริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ในแผนกลยุทธ์
วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงิ นสนับสนุนงานวิ จยั งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจา (สกอ 4.3)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ระหว่าง 1 - 16,999 บาท/คน

2 คะแนน
17,000.- 24,999 บาท/คน

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท/คน

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
รวม 1,242,800บาท (4.3-1-1) และมีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน (4.3-1-2) คิดเป็น เงินสนับสนุน
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 26,442.55บาท/
คน
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 มีผลการดาเนินงานได้ 3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 16,999 บาท/คน (4.3-ป) โดยมีผลการดาเนินงาน 26,442.55บาท/คน ดังนัน้
บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม การดาเนินงานทีผ่ นวกใช้ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 3 4 6 ตัวบ่งชีท้ ่ี สกอ.7.1 ภาวะผูน้ าของสภา
สถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน โดยเฉพาะหลักธรรมาภิบาล องค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนร่วม
(Participation) คือ กระบวนการทีผ่ มู้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้ าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปญั หา/ประเด็นทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปญั หา ร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ ส่วนการพัฒนา โดยให้ฝา่ ยวิจยั และบริการ
วิชาการ ร่วมคิดพิจารณา กับทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2553
เพื่อรักษาและพัฒนาจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจา ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั ทุนทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน และจาก
ภายนอกสถาบัน ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทัง้ นี้ ให้ดาเนินการตามแนวทางพัฒนาทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 มีการพัฒนา
ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิ ตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ (สกอ 4.1) และตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 มีระบบ
บริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ (สกอ4.2 และ สมศ 5.2) พร้อมทัง้ รายงานผลงานดังกล่าว
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เพื่อให้ทป่ี ระชุมกรรมการบริหาร ทีป่ ระชุมคณาจารย์ ได้เห็นสภาพจริงของผลงานทีเ่ กิดจากการร่วมปฏิบตั โิ ดย
ทุก specialty area ทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย อนึ่ง ให้รายงานผลงานตามสภาพจริง ให้ได้ ภายในการประชุมครัง้
เดือนกรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 ธันวาคม 2553 มกราคม 2554
กุมภาพันธ์ 2553 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกย่อง การเชิด
ชูผทู้ ม่ี ผี ลงานทีเ่ ป็นประโยชน์กบั นักศึกษาและวิทยาลัย รวมทัง้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมแก้ไข แล
ะร่วม
รับผิดชอบพิจารณานาผลการรายงาน ผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน และผลสัมฤทธิ ์ของงาน
รายการหลักฐาน
4.3-3-1 1. งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่ น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2. สรุปรายชื่อและจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ในช่วงปีการศึกษา2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3-ป
เป้าหมาย เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1 เงิ นสนับสนุนงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
(สมศ 2.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ
1 - 9,999 บาท/คน/ปี

2 คะแนน
เท่ากับ
10,000 - 14,999 บาท/คน/ปี

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า
15,000 บาท/คน/ปี

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน เท่ากับ 428,000 บาท
(4.3.1-1-1) และมีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน (4.3.1-1-2) คิดเป็น เงินสนับสนุนงานวิ จัยและงาน
สร้างสรรค์ของสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 7,559.57บาท/คน
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
1 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายเงินสนับสนุ นงาน วิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจา เท่ากับ 1-9,999 บาท/คน (4.3.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงาน 7,559.57 บาท/คน ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
1
1

พัฒนาการ
0
0

เป้าหมาย
1
1

รวม
2
2

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่ วมคิดพิจารณา กับทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย ในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2553 ตามแนวทางพัฒนาทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกส ถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ
4.3)
รายการหลักฐาน
4.3.1-3-1 1. งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2. สรุปรายชื่อและจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ในช่วงปีการศึกษา2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.1-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.1-ป เป้าหมาย เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา ในแผนกล
ยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.2 เงิ นสนับสนุนงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจา (สมศ. 2.3)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ 1 - 9,999 บาท

2 คะแนน
เท่ากับ 10,000 - 14,99บาท

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 15,000 - 19,999 บาท

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีเงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทอ่ี าจารย์ประจาได้รบั จากภายนอก
สถาบัน เป็นจานวน 895,500 บาท (4.3.2-1-1) และมีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน (4.3.2-1-2) คิด
เป็น เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 19,053.19
บาท/คน
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายเงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจา เท่ากับ 1-9,999 บาท/คน (4.3.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงาน 19,053.19 บาท/คน ดังนัน้ บรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมคิดพิจารณา กับทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย ในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2553 ตามแนวทางพัฒนาทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒน า ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ
4.3)
รายการหลักฐาน
4.3.2-3-1 1. งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบป ระมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2. สรุปรายชื่อและจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ในช่วงปีการศึกษา2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.2-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.2-ป เป้าหมาย เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา ใน
แผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.3

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รบั ทุนทาวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา (สมศ. 2.4)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1 - 29

2 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 30 – 44

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 45 - 49

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั ทุนทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (ไม่
นับซ้า แม้ว่าจะได้รบั ทุนวิจยั หลายครัง้ ) จานวน 22 คน (4.3.3-1-1) มีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน
(4.3.3-1-2) คิดเป็นร้อยละ 46.81
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3
คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั ทุนทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 45% (4.3.3-ป) โดยมีผลการร้อยละ 46.81 ดังนัน้ บรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมคิดพิจารณา กับทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย ในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2553 ตามแนวทางพัฒนาทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงา นสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ
4.3)
รายการหลักฐาน
4.3.3-3-1 1. งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2. สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั ทุนทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน(ไม่
นับซ้า แม้ว่าจะได้รบั ทุนวิจยั หลายครั)ง้ ในช่วงปีการศึกษา2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.3-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.3-ป เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั ทุนทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)

156
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รบั ทุนทาวิ จยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา (สมศ. 2.5)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1 - 14

2 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 15 – 19

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 20 - 24

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั ทุนทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (ไม่
นับซ้า แม้ว่าจะได้รบั ทุนวิจยั หลายครัง้ ) จานวน 10 คน (4.3.4-1-1) มีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน
(4.3.4-1-1) คิดเป็นร้อยละ 21.28
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละขอ งอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั ทุนทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับร้อยละ 15 (4.3.4-ป) โดยมีผลงานร้อยละ 21.28 ดังนัน้ บรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบ ริการวิชาการ ร่วมคิดพิจารณา กับทุกภาควิชา ทุกฝา่ ย ในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2553 ตามแนวทางพัฒนาทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ปร ะจา (สกอ
4.3)
รายการหลักฐาน
4.3.4-3-1 1. งานวิจยั ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร่ 3 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี
การศึกษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 70-84 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2. สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั ทุนทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน(ไม่
นับซ้า แม้ว่าจะได้รบั ทุนวิจยั หลายครั)ง้ ในช่วงปีการศึกษา2552 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.4-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.4-ป เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั ทุนทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.5 ร้อยละของอาจารย์ที่จดั ทาเอกสารคาสอนและตารา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อจานวนอาจารย์ประจา (สบช.)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
1) ร้อยละของอาจารย์จดั ทาเอกสารคา
สอนและตารา เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เท่ากับ 1 – 10
2) มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดทา
เอกสารคาสอนและตารา เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 5,000
บาทต่อเล่ม
3) เอกสารคาสอนและตาราได้รบั การ
ประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ
วิชาการของสถาบัน

2 คะแนน
1) ร้อยละของอาจารย์จดั ทาเอกสารคา
สอนและตารา เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เท่ากับ 11 - 20
2) มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดทา
เอกสารคาสอนและตารา เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 7,500
บาทต่อเล่ม
3) เอกสารคาสอนและตาราได้รบั การ
ประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ
วิชาการของสถาบัน

3 คะแนน
1) ร้อยละของอาจารย์จดั ทาเอกสารคา
สอนและตารา เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เท่ากับ 21 – 30
2) มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดทา
เอกสารคาสอนและตารา เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 10,000
บาทต่อเล่ม
3) เอกสารคาสอนและตาราได้รบั การ
ประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ
วิชาการของสถาบัน

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีผลงานการจัดทาเอกสารคาสอนและตารา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาทีจ่ ดั ทาเอกสารคาสอนและตารา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่นบั ซ้า ) จานวน 10
คน (4.3.5-1-1) มีอาจารย์ประจาทีอ่ ยู่ปฏิบตั งิ านจริง 47 คน (4.3.5-1-2) คิดเป็นร้อยละ 21.28
2. มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดทาเอกสารคาสอนและตารา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 10 เล่ม
โดยได้จดั สรรให้ 5,000 บาทต่อเล่ม (4.3.5-2-1)
3. มีการดาเนินงาน ประเมินคุณภาพ เอกสารคาสอนและตารา โดย คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและตรวจ
ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ (4.3.5-3-1 ถึง 4.3.5-3-4)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
1 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงาน เท่ากับ 2 คะแนน (4.3.5-ป) โดยผลการดาเนินงานไม่
บรรลุประเด็นการจัดสรรเงินฯ อย่างน้อย 7,500 บาทต่อเล่ม ดังนัน้ ไม่บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
1

พัฒนาการ
1

เป้าหมาย
0

รวม
2
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แนวทางการพัฒนา
1.ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมพิจารณากับทุกภาควิชา ถึงความเป็นได้ในการปรับ เปลีย่ นการจัดทา
เอกสารคาสอน ให้เป็นการร่วมกันจัด ตารา ในลักษณะโครงการวิจยั หรือ โครงการวิจยั และพัฒนา ทัง้ นี้ ให้
แต่ละภาควิชาเรียงลาดับรายชื่อตารา (พร้อมกาหนดสารบัญ ) ทีภ่ าควิชาควรจัดทา เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ให้ได้ 1-2 เล่ม/ภาควิชา/ปีการศึกษา โดยกาหนดล่ วงหน้าไว้ในแผนงานทีค่ รอบคลุมอย่างน้อย 4 ปี
การศึกษา (ให้ทุกภาควิชา แสดงโครงการ วิจยั และพัฒนาตารา ทีเ่ รียงลาดับ และกาหนดสารบัญไว้แล้ว ) ไว้
ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ภายในเดือนตุลาคม 2553 จากนัน้ ให้แต่ภาควิชาร่วมกับ
คณาจารย์พจิ ารณาแบ่งความรับผิดชอบในการเขียนแต่ละบทตามสารบัญทีก่ าหนดไว้ ตามปฏิทนิ ดาเนินงาน
ของโครงการวิจยั และพัฒนาตารา นัน้ ๆ
2.อนึ่ง ในการดาเนินงานตามข้อ 1. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วม กับ ทุกภาควิชา ดาเนินการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 2553 ตามแนวทางพัฒนาทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตั วบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3
เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ 4.3)
รายการหลักฐาน
4.3.5-1-1 1. ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552
จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที่ 83-85 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2. สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีจ่ ดั ทาเอกสารคาสอนและตารา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน (ไม่นบั ซ้า แม้ว่าจะมีช่อื ร่วมทาตาราหลายเล่ม) ในช่วงปีการศึกษา2552 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.5-1-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.5-2-1 สรุปรายชื่อตาราและจานวนเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินสนับสนุนการจัดทาเอกสารคาสอ นและตารา
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้ จานวนเงินทีเ่ บิกจ่ายจริง (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา)
4.3.5-3-1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ ทีป่ รึกษา และตรวจผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ ใน
คู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม
2553 หน้าที่ 9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.5-3-2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ ควบคุมการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ ในคู่มอื
ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553
หน้าที่ 9 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.5-3-3 บันทึกการประชุม คณะกรรมการทีป่ รึกษา และตรวจผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ ทีเ่ กีย่ วกับ ผล
การประเมินคุณภาพเอกสารคาสอนและตารา โดยคณะกรรมการ ควบคุมการวิจยั และผลิตผลงาน
วิชาการ(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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4.3.5-3-4 บันทึกการประชุม คณะกร รมการควบคุมการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ ทีเ่ กีย่ วกับ ผลการ
ประเมินคุณภาพเอกสารคาสอนและตารา โดยคณะกรรมการ ควบคุมการวิจยั และผลิตผลงาน
วิชาการ(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.3.5-ป เป้าหมาย ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ของตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3.5 ร้อยละของอาจารย์ทจ่ี ดั ทาเอก สารคา
สอนและตารา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อจานวนอาจารย์ประจา (สบช.) ในแผนกลยุทธ์
วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือนาไปใช้ประโยชน์ ทงั ้ ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ ต่อจานวน
อาจารย์ประจา (สกอ 4.4)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ร้อยละ 1 – 19

2 คะแนน
ร้อยละ 20 – 29

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีผลงานทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ ได้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปญั ญา หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ (ไม่นบั ซ้า ) จานวน 20 ชื่อเรือ่ ง (4.4-1-1) มีอาจารย์
ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน (4.4-1-2) คิดเป็นร้อยละ 42.55
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ ได้รบั การจด
ทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปญั ญา หรือนาไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ในระดับชาติและใน ระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจา เท่ากับร้อยละ 1-19 (4.4-ป) โดยมีผลการร้อยละ 42.55 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วม กับ ทุกภาควิชา ดาเนินการต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 2553 ตาม
แนวทางพัฒนาทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ 4.3)
รายการหลักฐาน
4.4-3-1 1. ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอ นแก่น ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552
จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที่ 83-85 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2. สรุปรายชื่อและจานวนผลงานทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ ได้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปญั ญา หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ (ไม่นบั ซ้า) ในช่วงปีการศึกษา2552
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(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.4-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา 2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.4-ป เป้าหมาย ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์เผยแพร่ ได้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปญั ญา หรือนาไปใช้ประโยชน์ทงั ้ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 ร้อยละของงานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ทงั ้
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจา (สมศ 2.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1 – 19

๒ คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 20 – 29

๓ คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 30

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์ เผยแพร่ และ /หรือนาไปใช้ประโยชน์
ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ไม่นบั ซ้า ) จานวน 20 ชื่อเรือ่ ง (4.4.1-1-1) มีอาจารย์ป ระจาทีอ่ ยู่
ปฏิบตั งิ านจริง 47 คน (4.4.1-1-2) คิดเป็นร้อยละ 42.55
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์ เผยแพร่ และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์
ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ร้อยละ 20-29 (4.4.1-ป) โดยมีผลงานเท่ากับ ร้อยละ 42.5 ดังนัน้ บรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชาดาเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2553 ตาม
แนวทางพัฒนาทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ 4.3)
รายการหลักฐาน
4.4.1-3-1 1. ผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศึกษา 2550-2552
จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที่ 83-85 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2. สรุปรายชื่อและจานวน ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์ เผยแพร่ และ /หรือนาไปใช้
ประโยชน์ทงั ้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ไม่นบั ซ้า) ในช่วงปีการศึกษา2552 (อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.4.1-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา2552
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
4.4.1-ป เป้าหมาย ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์ เผยแพร่ และ /หรือนาไปใช้ประโยชน์ทงั ้
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553
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องค์ประกอบที่ 5 การบริ การวิ ชาการแก่สงั คม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิ ชาการแก่สงั คมตามเป้ าหมายของสถาบัน (สกอ 5.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก
ดาเนินการ 5-6-ข้อแรก
ดาเนินการครบทุกข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริการวิชาการแก่สงั คม
2.มีคณะกรรมการ คณะทางานหรือหน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สงั คมตามแผนทีก่ าหนด
3.มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่ส ั งคม
4.มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนทีก่ าหนด
5.มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงั คม
6.มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณการการบริการทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการ
วิจยั หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7.มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณการระหว่างการ
บริการวิชาการแก่สงั คมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชา ดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่ส ั งคมตามเป้าหมายของสถาบัน ตามทีแ่ สดงในตารางที่ 5.1-1
ดังนี้
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดาเนินงานของการบริการวิชาการแก่สงั คม เช่น นโยบาย
วัตถุประสงค์และแผนงานบริการวิชาการ (5.1-1-1) วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหารงานที่
เกีย่ วข้องกับการบริการวิชาการ (5.1-1-2) แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 และแผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี
2551- 2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดงเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตาม
ยุทธศาสตร์ แ ละเป้าหมายของวิทยาลัย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการวิชาการ (5.1-1-3) แผนดาเนินงานการ
บริการทางวิชาการแก่สงั คม วพบ .ขอนแก่น ในช่วงปีการศึกษา 2552 (5.1-1-4 และ 5.1-1-5) มีโครงการ
บริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (5.1-1-6 และ 5.1-1-7) โครงการ
บริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ (5.1-1-8) โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ของภาควิชาชุมชนและรักษา (5.1-1-9 และ 5.1-1-10)
2. มีคณะกรรมการ คณะทางานหรือหน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สงั คมตามแผนทีก่ าหนด เช่น
หน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สงั คม ในคาสังแต่
่ งตัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านในฝา่ ยตามโครงสร้างใหม่
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3.

4.

5.

6.

1 ตุลาคม 2552 (5.1-2-1) คาสังแต่
่ งตัง้ รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตาม
โครงสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2553 (5.1-2-2) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.1-2-3)
มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม เช่น ผังแสดงขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านในการส่งแผนงานบริการวิชาการ (5.1-3-1) ผังแสดงขัน้ ตอนการจัดทาโครงการบริการวิชาการ
(5.1-3-2) ผังแสดงขัน้ ตอนการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ (5.1-3-3) เอกสารเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ
: ส่วนทีใ่ ช้ผลงานบริการ
วิชาการในการประเมิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่ งของการสร้างแรงจูงใจ และสะท้อนการปฏิบตั งิ านบริการวิชาการ
ตามภาระงานทีก่ าหนด (5.1-3-4)
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนทีก่ าหนด เช่น เอกสาร 3.3 การประเมินผลโครงการ /กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สงั คม จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 89 (5.1-4-1) เอกสาร 3.2 โครงการ /กิจกรรม บริการ
วิชาการแก่สงั คมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพทัง้ ในและนอกสถาบัน การศึกษาย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 25502552 (5.1-4-2) สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผน ของงานบริการวิชาการ ในเล่มสรุป
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (5.1-4-3) มีสรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ด้านบริการทางวิชาการ ตามแผนของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ (5.1-4-4) สรุปการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านบริการทางวิชาการ ตามแผนของภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและก าร
ผดุงครรภ์ (5.1-4-5) สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านบริการทางวิชาการ ตามแผนของภาควิชาภาค
วิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (5.1-4-6)
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงั คม เช่น ปรับปรุงโครงการ การดูแลตนเองใน
ระยะก่อนและหลังผ่าตัด ในรา ยวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1 ของภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ อิงตามสรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิง
ปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญา ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (5.1-5-1) ปรับปรุงโครงการ การดูแลหญิงในระยะหลังคลอดและการเลีย้ งลูกด้วยนม
มารดา ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของภาควิชามารดาทารก ผดุง
ครรภ์ อิงตามสรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.1-5-2)
การปรับปรุงโครงการ สร้างเสริมสุขภาพในวัยรุน่ และผูส้ งู อายุ เรือ่ ง ครอบครัวสุขสันต์ ของภาควิชาการ
พยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น อิงตามสรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิ
ง
ปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญา ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (5.1-5-3)
มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณการการบริการทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรียนการสอนหรือ
การวิจยั หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การ
พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญา ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
(5.1-6-1) โครงการ บริการวิชาการ ที่ 1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการทานุบารุง
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ศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจ ั ยหรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณ
การงานบริการวิชาการแก่สงั คม 3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรใน
ชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (5.1-6-2) ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (5.1-6-3) ของภาควิชา
ชุมชนและรักษา (5.1-6-4)
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณการระหว่าง
การบริการวิชาการแก่สงั คมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน เช่น สรุปผลการดาเนินโครงก ารประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.1-7-1) และ บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนา
แผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับรองการปฏิบตั งิ านรายบุคคล (5.1-7-2) สรุปผลการดาเนินโครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการ ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (5.1-7-3)
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ตารางที่ 5.1-1 การดาเนินงานตามระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของ
สถาบันปีการศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์ประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย (ระดับ) ที่ ว. กาหนด (5.1-ป)
จานวนระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ และ
แผนดาเนินงานของการบริการวิชาการแก่
สังคม

2. มีคณะกรรมการ คณะทางานหรือ
หน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนทีก่ าหนด
3. มีการกาหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบ
ในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผน
ทีก่ าหนด

วิทยาลัย
3
บรรลุ
7
7

เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
2
ไม่บรรลุ
7
6

จิตเวช กฎ
หมาย บร.
0
ไม่บรรลุ
7
0

มารดาทารก
ผดุงครรภ์
3
บรรลุ
7
7

ชุมชน
และรักษา
2
ไม่บรรลุ
7
6

มีนโยบาย แผน
มีโครงการ
มีโครงการ มีโครงการ
กลยุทธ์ และแผน
ในแผน
ในแผน
ในแผน
ดาเนินงาน
ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร ปฏิบตั กิ าร
(5.1-1-1 ถึง
(5.1-1-6 ถึง
(5.1-1-8)
(5.1-1-9
5.1-1-5)
5.1-1-7)
5.1-1-10)
มีคณะกรรมการดาเนินงานให้บริการวิชาการแก่สงั คม
ตามแผนทีก่ าหนด (5.1-2-1 ถึง 5.1-2-3)

มีการกาหนดหลักเกณฑ์ และระเบียบในการให้บริการวิชาการ
แก่สงั คม (5.1-3-1 ถึง 5.1-3-4)
ประเมินผลโครง ประเมินผล
ประเมินผล ประเมินผล
การ แผนฯ (5.1โครงการ
โครงการ
โครงการ
4-1 ถึง 5.1-4-3)
(5.1-4-4)
(5.1-4-5)
(5.1-4-6)
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
นาผลประเมิน
นาผล
นาผล
นาผล
บริการวิชาการแก่สงั คม
ไปปรับปรุง
ประเมินไป
ประเมินไป ประเมินไป
โครงการ
ปรับปรุงฯ
ปรับปรุงฯ ปรับปรุงฯ
(5.1-5-1)
(5.1-5-2)
(5.1-5-3)
6. มีการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณ
บูรณการเข้ากับ บูรณการกับ
บูรณการกับ บูรณการ
การการบริการทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับ การเรียนการสอน การเรียนการ
การเรียนการ การเรียน
การเรียนการสอน หรือการวิจยั หรือการทานุ วิจยั ทานุบารุง
สอน วิจยั
สอน วิจยั
การสอน
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงฯ
ทานุบารุงฯ วิจยั ทานุฯ
(5.1-6-1)
(5.1-6-2)
(5.1-6-3)
(5.1-6-4)
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาผลการ
นาผลการประเมิน
นาผล
ประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง
ไปพิจารณา
ประเมินไป
และบูรณการระหว่างการบริการวิชาการแก่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
การบูรณการ
การบูรณการ
(5.1-7-1
(5.1-7-3)
5.1-7-2)
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานตามระบบและกลไกในการบริการทางวิ ชาการแก่สงั คม
ตามเป้าหมายของสถาบัน เท่ากับ 7 ระดับ (5.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 7 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา ล ดภาระงานบริการวิชาการแก่สงั คมในเชิง
ปริมาณ เช่น ลดจานวนโครงการ/กิจกรรม ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น การบูรณ
การงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน และกับการวิจยั ทัง้ นี้ ให้ทุกภาควิชา นาเข้าสู่
การพิจารณาในทีป่ ระชุมภาควิชา พร้อมเลื อกกาหนดโครงการ /กิจกรรมบริการวิชาการให้เหลือเพียง 3
ประเภท คือ โครงการ /กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.บูรณการกับการเรียนการสอน และการวิจยั 2.มี
ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ตามบ่งชีท้ ่ี สก อ.5.2 และ 3.สร้างรายรับสุทธิ โดยให้ทุก
ภาควิชา แสดงโครงการ /กิจกรรมบริการวิชาการทัง้ 3 ประเภทดังกล่าว ไว้ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
งบประมาณ 2554 ภายในเดือนตุลาคม 2553
2. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ทุกภาควิชา
ร่วมกับฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดให้มกี าร
ติดตาม ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่ สงั คมกับการเรียนการสอนและ
การวิจยั ครบทุกประเด็นตามวิสยั ทัศน์ และตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั งิ านประจาปี ที่
เกีย่ วกับการบริการวิชาการ พร้อมทัง้ รายงานผลการประเมินดังกล่าว ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้
ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วม
พิจารณานาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
และการวิจยั โดยให้ระบุเป็นโครงการ /กิจกรรม ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับ
ปรับปรุง
3. ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วม กับ ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ และทุกภาควิชา ผนวกใช้
ความสาเร็จจากการดาเนินงานบริการวิชาการตามทีก่ ล่าวในข้อ 1-2 ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน
ระดับบุคคล จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนา
คุณภาพผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตตลักษณ์ของวิทยาลัย ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการจัดทา ร่าง การ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยให้ผนวกไว้ใน
3.1 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ทีถ่ ่ายทอดจากตัวบ่งชีห้ ลัก เป้าหมายวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมบุ คลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สกอ สมศ สภาการพยาบาล
TQF และผลงานตามวิสยั ทัศน์ แผน อัตลักษณ์
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3.2 เครือ่ งมือวัดผลประกอบตัวบ่งชีป้ ระเมินผลสัมฤทธิ ์ ทีช่ ่วยให้ผปู้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน
3.2.1 เข้าใจ รักษา เสริมสร้างลักษณะการปฏิบตั งิ านการ เรียนการสอน พัฒนานักศึกษา วิจยั บริการ
วิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการ แผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานของวิทยาลัย เช่น สะท้อนการจัดการเรียนการสอน
ทีค่ ุณภาพในการพัฒนานักศึกษา พร้อมทัง้ รองรับการพัฒนาตาม TQF การประเมินตามเกณฑ์
สภา สกอ สมศ
3.2.2 เห็นร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรมในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล
3.2.3 ทวนสอบผลการประเมินร่วมกันได้ ตามทีแ่ สดงในแนวทางการดาเนินงานของ สบช
รายการหลักฐาน
5.1-1-1 เอกสาร 3.1 นโยบาย วัตถุประสงค์และแผนงานบริการวิชาการ จากเล่มรา ยงานการประเมินตนเอง
วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 86-87 (ดร.กุสุมาลี
อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-1-2 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 86 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
5.1-1-3 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (ดร.กุสุมาลี
อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-1-4 แผนดาเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สงั คม วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน
2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-1-5 แผนดาเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สงั คม วพบ.ขอนแก่น ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม
2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-1-6 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือนมิถุนายน
2552-กันยายน 2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.เสาวลักษณ์)
5.1-1-7 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือนตุลาคม
2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.เสาวลักษณ์)
5.1-1-8 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ช่วงเดือนมิถุนายน 2552กันยายน 2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
5.1-1-9 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน
2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณี)
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5.1-1-10 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม
2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.ปราณี)
5.1-2-1 หน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สงั คม ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ที่ 85/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านในฝา่ ยตามโครงสร้างใหม่ 1 ตุลาคม 2552 (ดร.กุสุมาลี
อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-2-2 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 67/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
5.1-2-3 คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
(อ.วิไลวรรณ)
5.1-3-1 ผังแสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในการส่งแผนงานบริการวิชาการ ในเอกสารการ บริการวิชาการแก่
สังคม โดยงานบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-3-2 ผังแสดงขัน้ ตอนการจัดทาโครงการบริการวิชาการ ในเอกสารการบริการวิชาการแก่สงั คม โดยงาน
บริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-3-3 ผังแสดงขัน้ ตอนการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ในเอกสารการบริการวิชาการแก่สงั คม
โดยงานบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-3-4 เอกสารเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิ งานของข้าราชการพลเรือนสามัญ :
ส่วนทีใ่ ช้ผลงานบริการวิชาการในการประเมิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจ และสะท้อน
การปฏิบตั งิ านบริการวิชาการตามภาระงานทีก่ าหนด (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-4-1 เอกสาร 3.3 การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิช าการแก่สงั คม จากเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 89
(ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-4-2 เอกสาร 3.2 โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สงั คมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพทัง้ ในและนอกสถาบัน
การศึกษาย้อ นหลัง 3 ปีการศึกษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 88-89 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
5.1-4-3 สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผน ของงานบริการวิชาการ ในเล่มสรุปแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1-4-4 สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านบริการทางวิชาการ ตามแผนของภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ (อ.เสาวลักษณ์)
5.1-4-5 สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านบริการทางวิชาการ ตามแผ นของภาควิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
5.1-4-6 สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านบริการทางวิชาการ ตามแผนของภาควิชาภาควิชาการ
พยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (อ.ปราณี)
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5.1-5-1 การปรับปรุงโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมเรือ่ ง การดูแลต นเองในระยะก่อนและหลังผ่าตัด ใน
รายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 1 ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ และ
ผูส้ งู อายุ อิงตามสรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญา ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู าร บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
(อ.ธิตพิ ร)
5.1-5-2 การปรับปรุงโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม เรือ่ ง การดูแลหญิงในระยะหลังคลอดและการเลีย้ งลูก
ด้วยนมมารดา ในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของภาควิชามารดา
ทารก ผดุงครรภ์ อิงตามสรุปผลการประเมิ นโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การ
พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญา ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
5.1-5-3 การปรับปรุงโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม เรือ่ ง การเสริมคุณค่าเพื่อปรับเปลีย่ นพฤ ติกรรมการ
ใช้สารเสพติดของวัยรุน่ ในชุมชน ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บปว่ ย ของ
ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น อิงตามสรุปผลการประเมินโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรู้ ส่กู าร
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.ปราณี)
5.1-6-1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตตปญั ญาศึกษา :
วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
5.1-6-2 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.มีก ารบูรณการการเรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กิดจาก
การบูรณการงานบริการวิชาการแก่สงั คม 3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
องค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งขอ งชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชา
การพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ
(อ.เสาวลักษณ์)
5.1-6-3 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กิดจาก
การบูรณการงานบริการวิชาการแก่สงั คม 3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
องค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชา
การพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ
(อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
5.1-6-4 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนาองค์ความรูท้ ่ี เกิดจาก
การบูรณการงานบริการวิชาการแก่สงั คม 3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
องค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชา
ชุมชนและรักษา วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ(อ.ปราณี)
5.1-7-1 สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
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5.1-7-2 บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับ รองการ
ปฏิบตั งิ านรายบุคคล (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์ อ.รุง่ ทิพย์)
5.1-7-3 สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการวิจยั
หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนาองค์
ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณการงานบริการวิชาการแก่สงั คม 3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
5.1-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของ
สถาบัน (สกอ 5.1) วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน การสอน และการวิ จยั (สมศ 3.3)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินงานตามระดับคุณภาพที่
กาหนด 2 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินงานตามระดับคุณภาพที่
กาหนด 3 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินงานตามระดับคุณภาพทีก่ าหนด
เท่ากับหรือมากกว่า 4 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนในการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและ
การวิจยั
2.มีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน อย่างน้อย
1 โครงการ
3.มีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ
4.มีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั
อย่างน้อย 1 โครงการ
5.มีการบูรณการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจยั กับการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อย
1 โครงการ
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชา ดาเนินการนา
ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจยั
ดังนี้
1. มีแผนในการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและ
การวิจยั เช่น โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตต
ปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.1.1-1-1 และ 5.1.1-1-2) โครงการ
บริการวิชาการ ที่นาความรูแ้ ละประสบการณ์ มาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั ของภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (5.1.1-1-3 และ 5.1.1-1-4) โครงการ บริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชา
มารดาทารก ผดุงครรภ์ ช่วงเดือนตุลาคม
2552- พฤษภาคม 2553 ทีม่ แี ผนในการนาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั (5.1.1-1-5) ของ
ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (5.1.1-1-6 และ 5.1.1-1-7)
2. มีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียน การสอน อย่างน้อย
1 โครงการ เช่น นาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มา
สอดแทรกคุณธรรมเรือ่ งความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอือ้ อาทร ในการเรีย นการสอนวิชาหลักการและเทคนิค
การพยาบาล ภาคทดลอง โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ (5.1.1-2-1) การนาสิง่ ที่
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ได้รบั จากโครงการ บริการวิชาการ เรือ่ ง การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ มาใช้ในรายวิชา พลานามัย (5.1.1-2-2)
นาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตต
ปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
การคิดอย่างเป็นระบบ ในรายวิชา .การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 โดยภาควิชาการ
พยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ (5.1.1-2-3) การนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบ บูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในรายวิชา
ครอบครัวและชุมชน1 โดยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (5.1.1-2-4)
3. มีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการวิ จยั อย่างน้อย 1 โครงการ
เช่น นาความรูจ้ ากการบริการวิชาการเรือ่ ง การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี าร
เรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มาใช้ในการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
แบบบูรณาการโดยการใช้กา รคิดอย่างเป็นระบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม วิ ชาจิตวิทยาศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 (5.1.1-3-1)
4. มีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั
เช่น นาความรูจ้ ากการบริการวิชา การเรือ่ ง การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถี
การเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั เรือ่ ง ผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้
รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและพีส่ อนน้องในภาคทดลองสาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้
ปีท2่ี (5.1.1-4-1)
5. มีการบูรณการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจยั กับการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อย
1
โครงการ เช่น บูรณาการการเรียนการสอนเรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ราย วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบา ลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์1 กับโครงการบริการวิชาการ การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.1.1-5-1)
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ตารางที่ 5.1.1-1 การดาเนิ นงานนาความรู้และประสบการณ์ จากการบริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิ จยั ปี การศึกษา 2552
รายการ
วิทยาลัย
คะแนนทีไ่ ด้ อิงเกณฑ์ (สกอ 2552)
3
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย (ระดับ) ทีก่ าหนด (5.1.1-ป)
4
จานวนระดับ ตามเกณฑ์ ทีผ่ ่าน
5
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีแผนในการนาความรู้ ประสบการณ์ มีแผนนาไปใช้ใน
จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา การเรียนการสอน
ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั
วิจยั (5.1.1-1-1
ถึง 5.1.1-1-2)
2. มีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์
นามาใช้ใน 1
จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
รายวิชา จาก
ใช้ในการเรียนการสอน อย่างน้อย 1
1 โครงการ บรว
โครงการ

เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
2
ไม่บรรลุ
4
3

จิตเวช กฎ
หมาย บร.
0
ไม่บรรลุ
4
1

มารดาทารก
ผดุงครรภ์
1
ไม่บรรลุ
4
2

ชุมชน
และรักษา
1
ไม่บรรลุ
4
2

มีแผน
นาไปใช้ฯ
(5.1.1-1-3
5.1.1-1-4)
ใช้ใน 1 ราย
วิชา จาก
1 โครงการ
(5.1.1-2-1
5.1.1-2-2)
-

-

มีแผน
นาไปใช้ฯ
(5.1.1-1-6)

-

ใช้ใน 1 ราย
วิชา จาก
1 โครงการ
(5.1.1-2-3)

มีแผน
นาไปใช้ฯ
(5.1.1-1-6
5.1.1-1-7)
ใช้ใน 1 ราย
วิชา จาก
1 โครงการ
(5.1.1-2-4)

ใช้ใน 1 ราย
วิชา จาก
1 โครงการ
(5.1.1-3-1)
-

-

-

-

-

-

บูรณการ
1 โครงการ
(5.1.1-5-4)

-

3. มีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ

-

4. มีการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การเรียนการสอนและการวิจยั อย่าง
น้อย 1 โครงการ

-

ใช้ใน 1 ราย
วิชา จาก
1 โครงการ
(5.1.14-1)

5. มีการบูรณการการจัดการเรียนการ
สอนหรือการวิจยั กับการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ

มีการบูรณการ
1 โครงการ
(5.1.1-5-1)

-

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงาน 3 คะแนน ปีการศึกษา 2552 มีผลการดาเนินงานได้ 1 คะแนน
ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากก ารบริการวิชาการแล ะวิชาชีพ ฯ
เท่ากับ 4 ระดับแรก (5.1.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 5 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พิจารณาลดภาระง านบริการวิชาการแก่สงั คมในเชิง
ปริมาณ ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น 1.การบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คม
กับการเรียนการสอนและการวิจยั 2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ตามบ่งชีท้ ่ี สก อ.5.2
และ 3.การสร้างรายรับสุทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบและกลไกใน
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.1.1-1-1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญา
ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริ การด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามแผนดาเนินงานการบริการทาง
วิชาการแก่สงั คม วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน 2552 ทีม่ แี ผนในการนา
ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั
จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1.1-1-2 แผนดาเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สงั คม วพบ
.ขอนแก่น ช่วงเดือนตุลาคม 2552พฤษภาคม 2553 ทีม่ แี ผนในการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553
(ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1.1-1-3 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือน
มิถุนายน 2552-กันยายน 2552 ทีม่ แี ผนในการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการส อนและการวิจยั จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ
2552 (อ.นันทิยา)
5.1.1-1-4 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือนตุลาคม
2552-พฤษภาคม 2553 ทีม่ แี ผนในการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553
(อ.นันทิยา)
5.1.1-1-5 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ช่วงเดือนมิถุนายน 2552กันยายน 2552 ทีม่ แี ผนในการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
(อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
5.1.1-1-6 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนมิถุนายน
2552กันยายน 2552 ทีม่ แี ผนในการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ มา
ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณี)

176
5.1.1-1-7 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนตุลาคม
2552พฤษภาคม 2553 ทีม่ แี ผนในการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจยั จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553
(อ.ปราณี)
5.1.1-2-1 แฟ้มรายวิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ทีแ่ สดง
การใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการ การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.รุง่ ทิพย์)
5.1.1-2-2 ร่องรอยหลักฐานแสดง การนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการ บริการวิชาการ เรือ่ ง การดูแลสุขภาพ
ผูส้ งู อายุ มาใช้ในรายวิชาพลานามัย (อ.สุพจน์)
5.1.1-2-3 ร่องรอยหลักฐานแสดงการนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การ
พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ มาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบ ในรายวิชา .การพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 โดยภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
(อ.ทิพย์รตั น์)
5.1.1-2-4 ร่องรอยหลักฐานแสดง การนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณการโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในรายวิชา ครอบครัว
และชุมชน1 โดยภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษาเบือ้ งต้น (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
5.1.1-3-1 ร่องรอยหลักฐานแสดง การนาความรูจ้ ากการบริการวิชาการเรือ่ ง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มาใช้ในการวิจยั
เรือ่ ง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แบบบูรณ
าการโดยการใช้การคิดอย่างเป็นระบบ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม วิชาจิตวิทยาศึกษา นักศึกษาหลักสูต รพยาบาลศาตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี
1 ปีการศึกษา 2551 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1.1-4-1 ร่องรอยหลักฐานแสดง การนาความรูจ้ ากการบริการวิชาการ เรือ่ ง การพัฒนากระบวนการเ รียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มาใช้ในการเรียน
การสอนและ การวิจยั เรือ่ งผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้รปู แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและพีส่ อนน้องในภาคทดลอง
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่2ี (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.1.1-5-1 ร่องรอยหลักฐานแสดง การบูรณการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจยั กับการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ เช่น บูรณาการการเรียนการสอนเรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
รายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและ การผดุงครรภ์ 1 กับ โครงการบริการวิชาการ การ
ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.ทิพย์รตั น์)
5.1.1-ป เป้าหมาย การ นาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจยั วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาลี
อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.2 ระดับความสาเร็จในการให้บริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพตามพันธกิ จของสถาบัน (สมศ. 3.7)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินงานให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ ตามระดับคุณภาพทีก่ าหนดไว้
เท่ากับ 1 - 2 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินงานให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ ตามระดับคุณภาพทีก่ าหนดไว้
ใน 3 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินงานให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ ตามระดับคุณภาพทีก่ าหนดไว้
เท่ากับหรือมากกว่า 4 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน
2.มีการให้บริการวิชาการแก่สงั คมตามแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ
ของสถาบัน
3.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการให้บริการวิชาการ
แก่สงั คม อย่างน้อย 1 โครงการ
4.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณการงานบริการวิชาการแก่
สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ
5.เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 โครงการ
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชา ดาเนินการตาม
ระดับความสาเร็จในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน ตามทีแ่ สดงในตารางที่ 5.1.2-1
ดังนี้
1. มีแผนหรือโครงการในการใ ห้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน เช่น แผนดาเนินงาน
การบริการทางวิชาการแก่สงั คม วพบ .ขอนแก่น ช่วงปีการศึกษา 2552 (5.1.2-1-1 และ 5.1.2-1-2)
โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (5.1.2-1-3 และ 5.1.2-14) โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ (5.1.2-1-5) โครงการบริการ
วิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาชุมชนและรักษา (5.1.2-1-6 และ 5.1.2-1-7)
2. มีการให้บริการวิชาการแก่สงั คมตามแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจ
ของสถาบัน เช่น โครงการป ระชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตตปญั ญา ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.1.2-2-1) โครงการบริการ
วิชาการ ของภาควิชา การพยาบาล เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (5.1.2-2-2) การดาเนินโครงการบริการวิชาการ
บูรณการกับการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
1
(5.1.2-2-3) โครงการบริการวิชาการ ของภาควิชาชุมชนและรักษา (5.1.2-2-4)
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3. มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการให้บริการ
วิชาการแก่สงั คม อย่าง น้อย 1 โครงการ เช่น โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การ
พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญา ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
(5.1.2-3-1) โครงการบริการวิชาการ ของภาควิชา การพยาบาล เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (5.1.2-3-2) การ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการ บูรณการกับ การเรียนการสอนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ์ 1 (5.1.2-3-3) โครงการบริการวิชาการของภาควิชาชุมชนและรักษา (5.1.2-3-4)
4. มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณการงานบริการวิชาการ
แก่สงั คม อย่างน้อย 1 โครงการ เช่น Proceedings จากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร
การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญา ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ (5.1.2-4-1)
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 โครงการ เช่น เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ มข .
มรภ.อุบลราชธานี รพ.ขอนแก่น รพ.กาฬสินธุ์ จากการดาเนิน โครงการประชุมวิชาการระดับชา ติ เชิง
ปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว จิตตปญั ญา ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (5.1.2-5-1)
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ตารางที่ 5.1.2-1 การดาเนิ นงานตามระดับความสาเร็จในการให้บริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพตามพันธ
กิ จของสถาบัน ปี การศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้ อิงเกณฑ์ (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย (ระดับ) ทีก่ าหนด (5.1.2-ป)
จานวนระดับ ตามเกณฑ์ ทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีแผนหรือโครงการในการให้บริการ
วิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของ
สถาบัน

วิทยาลัย
3
บรรลุ
4
5

เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
2
ไม่บรรลุ
4
3

จิตเวช กฎ
หมาย บร.
0
ไม่บรรลุ
4
0

มารดาทารก
ผดุงครรภ์
2
ไม่บรรลุ
4
3

มีแผนและ
มีแผนและ
มีแผนและ
โครงการฯ
โครงการฯ
โครงการฯ
(5.1.2-1-1
(5.1.2-1-3
(5.1.2-1-5)
5.1.2-1-2)
5.1.2-1-4)
2. มีการให้บริการวิชาการแก่สงั คมตาม ให้บริการวิชาการ
ให้ บรว
ให้ บรว
แผนหรือโครงการในการให้บริการ
แก่สงั คมตามแผน ตามแผนของ
ตามแผนของ
วิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของ
ของวิทยาลัย
ภาควิชา
ภาควิชา
สถาบัน
(5.1.2-2-1)
(5.1.2-2-2)
(5.1.2-2-3)
3. มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือ
บูรณการ
บูรณการ
บูรณการ
การวิจยั หรือการทานุบารุงศิลปะและ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
วัฒนธรรมในการให้บริการวิชาการแก่
(5.1.2-3-1)
(5.1.2-3-2)
(5.1.2-3-3)
สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ
4. มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์
มีผลงานวิจยั ใน Proceedings
หรือการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กิดจาก
(5.1.2-4-1)
การบูรณการงานบริการวิชาการแก่
สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ มข. มรภ.อุบลราชธานี
สถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชน
รพ.ขอนแก่น
ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
รพ.กาฬสินธุ์
และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่าง
(5.1.2-5-1)
น้อย 1 โครงการ

ชุมชน
และรักษา
2
ไม่บรรลุ
4
3
มีแผนและ
โครงการฯ
(5.1.2-1-6
5.1.2-1-7)
ให้ บรว
ตามแผนของ
ภาควิชา
(5.1.2-2-4)
บูรณการ
1 โครงการ
(5.1.2-3-4)

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานตามระดับความสาเร็จในการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน เท่ากับ 4 ระดับ (5.1.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 5 ระดับ ดังนัน้ บรรลุ
เป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พิจารณาลดภาระงานบริการวิชาการแก่สงั คมในเชิง
ปริมาณ ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น 1.การบูรณการงานบริการทาง วิชาการแก่สงั คม
กับการเรียนการสอนและการวิจยั 2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ตามบ่งชีท้ ่ี สก อ.5.2
และ 3.การสร้างรายรับสุทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบและกลไกใน
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.1.2-1-1 แผนดาเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สงั คม วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2552กันยายน 2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
5.1.2-1-2 แผนดาเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สงั คม วพบ
.ขอนแก่น ช่วงเดือนตุลาคม 2552พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
5.1.2-1-3 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือน
มิถุนายน 2552-กันยายน 2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.เสาวลักษณ์)
5.1.2-1-4 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ช่วงเดือนตุลาคม
2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.เสาวลักษณ์)
5.1.2-1-5 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภา ควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ช่วงเดือนมิถุนายน 2552กันยายน 2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
5.1.2-1-6 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนมิถุนายน
2552กันยายน 2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณี)
5.1.2-1-7 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของภาควิชาชุมชนและรักษา ช่วงเดือนตุลาคม
2552พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.ปราณี)
5.1.2-2-1 สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
5.1.2-2-2 สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการ
วิจยั หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์ห รือการพัฒนา
องค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณการงานบริการวิชาการแก่สงั คม
3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา

181

5.1.2-2-3

5.1.2-2-4

5.1.2-3-1
5.1.2-3-2

5.1.2-3-3

5.1.2-3-4

5.1.1-4-1

สังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ วพบ . ขอนแก่น จากเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ(อ.นันทิยา)
สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการ
วิจยั หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนา
องค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณการงานบริการวิช าการแก่สงั คม 3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ วพบ. ขอนแก่น จากเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ(อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการ
วิจยั หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนา
องค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณการงานบริการวิชาการแก่สงั คม
3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่ างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชาชุมชนและรักษา วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
งบประมาณ(อ.ปราณี)
สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการ
วิจยั หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้าง สรรค์หรือการพัฒนา
องค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณการงานบริการวิชาการแก่สงั คม
3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ วพบ . ขอนแก่น จากเล่ ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ(อ.นันทิยา)
สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการ
วิจยั หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนา
องค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณการงานบริ การวิชาการแก่สงั คม 3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ วพบ. ขอนแก่น จากเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ(อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่ 1.มีการบูรณการการเรียนการสอนหรือการ
วิจยั หรือการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.มีผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์หรือการพัฒนา
องค์ความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณการงานบริการวิชาการแก่สงั คม
3.เกิดเครือข่ายความร่วมมื อ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ ของภาควิชาชุมชนและรักษา วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
งบประมาณ(อ.ปราณี)
Proceedings จากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
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5.1.2-5-1 สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ)
5.1.2-ป เป้าหมาย ระดับความสาเร็จในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน วพบ.
ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมให้บริ การทางวิ ชาการแก่สงั คม เป็ นที่ปรึกษา เป็ น
กรรมการวิ ทยานิ พนธ์ภายนอก เป็ นกรรมการวิ ชาการ กรรมการวิ ชาชีพระดับชาติ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา (สกอ 5.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
อยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 24

2 คะแนน
ร้อยละ 25 – 34

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 35

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีอาจารย์ประจาทีม่ สี ่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม เป็นที่
ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (ไม่นบั ซ้า แม้ว่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หลายกิจกรรมหรือหลาย
โครงการ หรือเป็นทีป่ รึกษาหรือกรรมการหลายตาแหน่ง ) จานวน 47 คน (5.2-1-1) มีอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยู่
ปฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ รวมทัง้ หมด 50 คน (5.2-1-1) คิดเป็นร้อยละ 94.0
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ สี ่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา เท่ากับ ร้อยละ 35 (5.2-ป) โดยมีผลการร้อยละ 94.0 ดังนัน้
บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา รักษาและขยายการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา ใน
การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ในลักษณ ะทีม่ กี ารพิจารณาลดภาระงานบริการวิชาการแก่สงั คมในเชิง
ปริมาณ ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น 1.การบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจยั 2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ตามบ่งชีท้ ่ี
สกอ.5.2 และ 3.การสร้างรายรับสุทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบ
และกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
2. ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชาส่งเสริมให้ อาจารย์ทม่ี ศี กั ยภาพเป็นทีป่ รึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
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นานาชาติ ตามความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยให้ให้
ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา ติดตาม รวบรวมผลการให้บริการ พร้อมทัง้ สนับสนุนให้
เกิดการนากลับมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
การจัดการความรู้ ทัง้ ในและระหว่างภาควิชา พร้อมทัง้ รายงานผลการติดตาม ประเมินความสา เร็จ ต่อที่
ประชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554
และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการประเมินไปปรับปรุงการเป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดั บนานาชาติ ที่
ส่งผลต่อการบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
โดยให้ระบุเป็น
โครงการ/กิจกรรม ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อ
แนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิช าการแก่สงั คมตามเป้าหมาย
ของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.2-1-1 สรุป รายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อในช่วง ปีการศึกษา
2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.2-1-2 สรุป รายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ที่ อยูป่ ฏิบตั งิ านจ ริงและลาศึกษาต่อ ทีม่ สี ่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม เป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ไม่นบั ซ้า แม้ว่ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ หลายกิจกรรมหรือหลายโคร งการ หรือเป็นทีป่ รึกษาหรือ
กรรมการหลายตาแหน่ง) ในช่วงปีการศึกษา 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.2-ป เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ สี ่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม เป็นทีป่ รึกษา
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ ก รรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 25522553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็ นที่ปรึกษา เป็ นกรรมการวิ ทยานิ พนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ น
กรรมการวิ ชาการและกรรมการวิ ชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจา (สมศ 3.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1 – 14

2 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 15 – 24

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 25

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีอาจารย์ประจาทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ไม่นบั ซ้า แม้ว่า เป็นทีป่ รึกษา
หรือกรรมการหลายตาแหน่ง ) จานวน 47 คน (5.2.1-1-1) มีอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษา
ต่อ รวมทัง้ หมด 50 คน (5.2.1-1-1) คิดเป็นร้อยละ 62 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5.2.1-1
ตารางที่ 5.2.1-1 การเป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ ปีการศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์ประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ
อาจารย์ประจา ที่ ว. กาหนด
ร้อยละของอาจารย์ทเ่ี ป็ นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
รายการตามเกณฑ์ (สกอ 2552)
จานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยู่ปฏิบตั งิ านจริง

หน่วย
คะแนน
บรรลุ?
ร้อยละ
ร้อยละ

คน

จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ

คน

รวมเป็ น จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
อาจารย์ประจาทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน

คน
คน

อาจารย์ประจาทีเ่ ป็ นกรรมการวิชาการ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คน

อาจารย์ประจาทีเ่ ป็ นกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คน

รวมเป็ น จานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็ นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คน

วิทยาลัย
3
บรรลุ
15
(5.2.1-ป)
62.0

47
(5.2.1-1-1)
3
(5.2.1-1-1)
50
7
(5.2.1-1-2)
47
(5.2.1-1-2)
8
(5.2.1-1-2)
47
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ทเ่ี ป็ นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา เท่ากับ
ร้อยละ 15 (5.2.1-ป) โดยมีผลการร้อยละ 62.0 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชาส่งเสริมให้อาจารย์ทม่ี ศี กั ยภาพ ตามทีแ่ สดงไว้ใน
หัวข้อแนวทางการพัฒนา ข้อ 2 ของตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ สี ่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สงั คม เป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (สกอ 5.2)
รายการหลักฐาน
5.2.1-1-1 สรุปรายชื่อและจานว นอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา
2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.2.1-1-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิ ชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ (ไม่นบั ซ้า แม้ว่า เป็นทีป่ รึกษาหรือกรรมการหลายตาแหน่ง ) ในช่วงปี
การศึกษา 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.2.1-ป เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ทเ่ี ป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็น
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา ในแผน
กลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)

187
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิ จกรรมหรือโครงการบริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาแ ละเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจา (สกอ 5.3 และ สมศ 3.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ระหว่างร้อยละ 1 - ร้อยละ 24

2 คะแนน
ร้อยละ 25 – ร้อยละ 39

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีกจิ กรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ จานวน 20 โครงการ/กิจกรรม
(5.3-1-1) มีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน (5.3-1-2) คิดเป็นร้อยละ 45.55 ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 5.3-1
ตารางที่ 5.3-1 กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์ประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา ที่ ว. กาหนด
ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
รายการตามเกณฑ์ (สกอ 2552)
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยู่ปฏิบตั งิ านจริง

หน่วย
คะแนน
บรรลุ?
ร้อยละ

วิทยาลัย
3
บรรลุ
40
(5.3-ป)

ร้อยละ

42.55

กิจกรรมหรือ
โครงการ
คน

20
(5.3-1-1)
47
(5.3-1-2)

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
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ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา เท่ากับร้อยละ 40 (5.3-ป) โดยมีผลการร้อยละ 42.55 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พิจารณาลดภาระงานบริการวิชาการแก่สงั คมในเชิง
ปริมาณ ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น 1.การบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คม
กับการเรียนการสอนและการวิจยั 2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ตามบ่งชีท้ ่ี สกอ.5.2 และ
3.การสร้างรายรับสุทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.3-3-1 1. เอกสาร 3.2 โครงการ /กิจกรรม บริการวิชาการแก่สงั คมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพทัง้ ในและนอก
สถาบัน การศึกษาย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 88-89 (ดร.กุสุมาลี
อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
2. สรุปรายชื่อและจานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ในช่วง
ปีการศึกษา 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.3-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา
2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.3-ป เป้าหมาย ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความต้อ งการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพเพื่อสังคมต่อ
อาจารย์ประจา (สมศ. 3.4)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ 1 - 6,499 บาท

2 คะแนน
เท่ากับ 6,500 - 9,999 บาท

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 10,000 บาท

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 การบริการวิชาการและวิชาชีพเ พื่อสังคมของวิทยาลัย มีค่าใช้จา่ ย (in-cash)
เท่ากับ 827,835 บาท (5.3-1-1) และมูลค่า (in-kind) เท่ากับ 216,050 บาท (5.3-1-1) รวมเป็น 1,046,345
บาท โดยมีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน (5.3-1-2) คิดเป็น 22,266.66 บาท/คน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5.3.1-1
ตารางที่ 5.3.1-1 ค่าใช้จา่ ยและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์ประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมต่ออาจารย์ประจา ที่ ว. กาหนด
ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจา
รายการตามเกณฑ์ (สกอ 2552)
ค่าใช้จ่าย (in-cash) ของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม

หน่วย
คะแนน
บรรลุ?
บาท/คน
บาท/คน
บาท

มูลค่า (in-kind) ของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม

บาท

รวมเป็ น ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม

บาท

จานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยู่ปฏิบตั งิ านจริง

คน

วิทยาลัย
3
บรรลุ
10,000
(5.3.1-ป)
22,266.66 /คน
827,835
(5.3.1-1-1)
216,050
(5.3.1-1-1)
1,046,345
(5.3.1-1-1)
47
(5.3.1-1-2)

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ค่าใช้จา่ ยและมูลค่าของสถาบันในการบริการ วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สังคมต่ออาจารย์ประจา เท่ากับ 10,000 บาท/คน (5.3.1-ป) โดยมีผลดาเนินงาน 22,266.66 บาท/คน ดังนัน้
บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พิจารณาลดภาระงานบริการวิชาการแก่สงั คมในเชิง
ปริมาณ ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าเพิม่ (value-added) ให้กบั ค่าใช้จา่ ย (In-Cash) และมูลค่า (In-Kind) ของ
วิทยาลัย ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม เช่น 1.การบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การเรียนการสอนและการวิจยั 2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ตามบ่งชีท้ ่ี สก อ.5.2 และ 3.
การสร้างรายรับสุทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.3.1-3-1 1. เอกสาร 3.2 โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สงั คมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพทัง้ ในและนอก
สถาบัน การศึกษาย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 88-89 (ดร.กุสุมาลี
อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
2. สรุปรายชื่อกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ พร้อมค่าใช้จา่ ย (In-Cash) และ
มูลค่า (In-Kind) ของวิทยาลัย ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ในช่วงปีการศึกษา
2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.3.1-3-2 สรุปรายชื่อและจา นวนอาจารย์ประจาทัง้ ทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา
2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.3.1-ป เป้าหมาย ค่าใช้จา่ ยและมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์
ประจา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.2 รายรับของสถาบันในการให้บริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพในนามสถาบันต่ออาจารย์
ประจา (สมศ. 3.6)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
1 - 14,999 บาท

2 คะแนน
15,000 - 19,999 บาท

3 คะแนน
20,000 - 39,999 บาท

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามวิทยาลัย มีรายรับก่อนหักต้นทุน
เท่ากับ 998,140.50 บาท (5.3.2-1-1) มีตน้ ทุน เท่ากับ 316,195.00 บาท (5.3.2-1-1) คิดเป็น รายรับหลังหัก
ต้นทุ น เท่ากับ 681,945.50 บาท โดยมีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน (5.3-1-2) คิดเป็น
14,509.48 บาท/คน
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
1 คะแนน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจา เท่ากับ 15,000 บาท/คน (5.3.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงาน 14,509.48 บาท/คน ดังนัน้ ไม่
บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
1
1

พัฒนาการ
0
0

เป้าหมาย
0
0

รวม
1
1

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พิจารณาลดภาระงานบริการวิชาการแก่สงั คมในเชิง
ปริมาณ ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าเพิม่ (value-added) ให้กบั การบริการวิชาการ เช่น 1.การบูรณการงาน
บริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ตามบ่งชีท้ ่ี สก อ.5.2 และ 3.การสร้างรายรับสุทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชี้
ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.3.2-3-1 1. เอกสาร 3.2 โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สงั คมทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพทัง้ ในและนอก
สถาบัน การศึกษาย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 88-89 (ดร.กุสุมาลี
อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
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2. สรุปรา ยชื่อกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ พร้อมรายรับก่อนหักต้นทุน
ต้นทุน และรายรับหลังหักต้นทุน ของวิทยาลัย ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ในช่วงปีการศึกษา 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.3.2-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทั ้ งทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและลาศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา
2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.3.2-ป เป้าหมาย รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่ออาจารย์ประจา
ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริ การ (สกอ 5.4)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ค่าเฉลีย่ = 1.51-2.50

2 คะแนน
ค่าเฉลีย่ = 2.51-3.50

3 คะแนน
ค่าเฉลีย่ = 3.51 ขึน้ ไป

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีการสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการวิชาการใน 20 โครงการ/กิจกรรม
(5.4-3-1) พบว่า ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ เท่ากับ 4.08 (5.4-3-1) ดังแสดงในตารางที่
5.4-1
ตารางที่ 5.4-1

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ปีการศึกษา 2552
รายการ

คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์ประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ที่ ว. กาหนด
ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
รายการตามเกณฑ์ (สกอ 2552)
จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ในนามวิทยาลัย
จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ในนามวิทยาลัย
ทีม่ กี ารประเมินค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ – สูงสุด (max)

หน่วย
คะแนน
บรรลุ?
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
กิจกรรมโครงการ
กิจกรรมโครงการ
ค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ – ต่าสุด (min)

ค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ – เฉลีย่ (avg)

ค่าเฉลีย่

วิทยาลัย
3
บรรลุ
3.51
(5.4-ป)
4.08
20
(5.4-3-1)
16
(5.4-3-1)
4.78
(5.4-3-1)
3.64
(5.4-3-1)
4.08
(5.4-3-1)

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ เท่ากับ 3.51 (5.4-ป)
โดยมีผลการดาเนินการร้อยละ 4.08 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พิจารณาลดภาระงานบริการวิชาการแก่สงั คมในเชิง
ปริมาณ ไปพร้อมกับการ รักษาและพัฒนาคุณภา พการจัดบริการวิชาการเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ อีกทัง้ สร้างคุณค่าเพิม่ (value-added) ให้กบั การบริการวิชาการ เช่น 1.การบูรณการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั 2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
ตามบ่งชีท้ ่ี สกอ.5.2 และ 3.การสร้างรายรับสุทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.4-3-1 สรุปรายชื่อกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ พร้อมผลการสารวจควา มพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการวิชาการเป็นรายโครงการ /กิจกรรม และผลการคานวณร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.4-ป เป้าหมาย ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4.1 ร้อยละของหน่ วยงานต้นสังกัดที่มีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลัง
การเข้ารับการพัฒนา (แผนกลยุทธ์ สบช 2.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
หน่วยงานต้นสังกัดของผูร้ บั การพัฒนา หน่วยงานต้นสังกัดของผูร้ บั การพัฒนา
ทีม่ รี ะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทีม่ รี ะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ขึน้ ไป เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70
ขึน้ ไป เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80

3 คะแนน
หน่วยงานต้นสังกัดของผูร้ บั การพัฒนา
ทีม่ รี ะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ขึน้ ไป เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 ไม่มโี ครงการบริการวิชา การ ทีส่ ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดที่
มีต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเข้ารับการพัฒนา
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
0 คะแนน ดังนัน้ ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของหน่ วยงานต้นสังกัดทีม่ คี วามพึงพอใจต่อสมรรถนะของ
บุคลากรภายหลังการเข้ารับการพัฒนา เท่ากับ ร้อยละ 80 (5.4.1-ป) โดยมีผลงานร้อยละ 0 ดังนัน้ บรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
0

พัฒนาการ
0

เป้าหมาย
0

รวม
0

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พิจารณาลดภาระงานบริการวิชาการแก่สงั คมในเชิง
ปริมาณ ไปพร้อมกับการรักษาและพัฒนาคุณภาพการจัดบริการวิชาการเพื่อรักษาระดับ ร้อยละข องหน่วยงาน
ต้นสังกัดทีม่ คี วามพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเข้ารับการพัฒนา อีกทัง้ สร้างคุณค่าเพิม่
(value-added) ให้กบั การบริการวิชาการ เช่น 1.การบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการ
สอนและการวิจยั 2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่ส ั งคม ตามบ่งชีท้ ่ี สก อ.5.2 และ 3.การสร้าง
รายรับสุทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.4.1-ป เป้าหมาย ร้อยละของหน่วยงานต้นสังกัดทีม่ คี วามพึงพอใจต่ อสมรรถนะของบุคลากร
ภายหลังการเข้ารับการพัฒนา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 25522553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จานวนแหล่งให้บริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพที่ได้รบั การยอมรับในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เน้ นการผลิ ตบัณฑิ ตและพัฒนาสังคม) (สกอ 5.5 และ สมศ 3.5)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
1 - 2 แหล่ง
3 แหล่ง
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 แหล่ง
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีจานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับใ นระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ จานวน 4 แหล่ง (5.5-3-1) ดังแสดงในตารางที่ 5.5-1
ตารางที่ 5.5-1 จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ปีการศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์ประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ที่ ว. กาหนด
จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยู่ปฏิบตั งิ านจริง

หน่วย
คะแนน
บรรลุ
แหล่ง
แหล่ง
คน
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(5.5-1-2)

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เท่ากับ 2 แหล่ง (5.5-ป) โดยมีผลงาน 4 แหล่ง ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


วิทยาลัย
3
บรรลุ
2
(5.5-ป)
4

รวม
5
3
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แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พิจา รณาธารงรักษา แหล่งให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมแหล่งทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และเครือข่ายความร่วมมือเชิงประเด็น ให้รกั ษาและขยายการดาเนินงานบริการวิชาการ ไปพร้อมกับการสร้าง
ผลงานการจัดการความรู้ ตาม ตัวบ่ งชีท้ ่ี สกอ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ อีกทัง้ สร้างคุณค่าเพิม่
(value-added) ให้กบั การบริการวิชาการ เช่น 1.การบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการ
สอนและการวิจยั 2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ตามบ่งชีท้ ่ี สก อ.5.2 และ 3.การสร้าง
รายรับสุทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.5-3-1 สรุปรายชื่อ แหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาช าติ
ในช่วงปีการศึกษา 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.5-ป เป้าหมาย จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.1 จานวนหลักสูตรฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร/บริ การวิ ชาการที่พฒ
ั นา/สร้างขึ้นใหม่ ให้
สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (แผนกลยุทธ์ สบช 6.3)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
1 – 2 หลักสูตร

2 คะแนน
3 - 4 หลักสูตร

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 5 หลักสูตร

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีจานวนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร /บริการวิชาการทีพ่ ฒ
ั นา /สร้างขึน้
ใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ จานวน 5 หลักสูตร (5.5.1-3-1)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย จานวนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร /บริการวิชาการทีพ่ ฒ
ั นา /สร้าง
ขึน้ ใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ เท่ากับ 2 หลักสูตร (5.5.1-ป) โดยมีผลดาเนินงาน 5 หลักสูตร ดังนัน้
บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
3

พัฒนาการ
1

เป้าหมาย
1

รวม
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา พิจารณา จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร /
บริการวิชาการทีพ่ ฒ
ั นา /สร้างขึน้ ใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ ไปพร้อมกับการสร้างผลงานการจั ดการ
ความรู้ ตาม ตัวบ่งชีท้ ่ี สกอ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ อีกทัง้ สร้างคุณค่าเพิม่ (value-added)
ให้กบั การบริการวิชาการ เช่น 1.การบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการ
วิจยั 2.ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ตามบ่งชี้ ที่ สกอ.5.2 และ 3.การสร้างรายรับสุทธิ
ตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน (สกอ.5.1)
รายการหลักฐาน
5.5.1-3-1 สรุปรายชื่อ และจานวนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร /บริการวิชาการที่ พัฒนา/สร้างขึน้ ใหม่ ให้
สอดคล้องกับระบบสุขภาพ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
5.5.1-ป เป้าหมาย จานวนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร /บริการวิชาการทีพ่ ฒ
ั นา /สร้างขึน้ ใหม่ ให้
สอดคล้องกับระบบสุขภาพ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553
(ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา อ.เสาวลักษณ์)
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม (สกอ 6.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก
ดาเนินการ 3 ข้อแรก
ดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดนโยบายทีช่ ดั เจนปฏิบตั ไิ ด้ และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ
4. มีการส่งเสริมการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทาฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
5. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวั ฒนธรรม โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และมีผลงานเป็นทีย่ อมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานทีห่ รือเวทีแสดง
ผลงาน จัดทาวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือใน การให้การบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ
ผลการดาเนิ นงาน
ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีการดาเนินงานตามระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ดังนี้
1. มีการกาหนดนโยบายทีช่ ดั เจนปฏิบตั ไิ ด้ และมีแผนงานรองรับ เช่น วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้าง
การบริหาร วิทยาลัย รองรับการดาเนินงาน (6.1-1-1) แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 และ
แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมตารางแสดงเป้าหมาย
และตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในส่วนการทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-2) เอกสารแสดงการ ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ในเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง วพบ . ขอนแก่น (6.1-1-3) โครงการ /กิจกรรม ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ช่วงเดือน
มิถุนายน 2552-กันยายน 2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (6.1-1-4) โครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธ รรม ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (6.1-1-5) ปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีส่ ่งเสริม
คุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนา
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สมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )"
(Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (6.1-1-6) ปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในส่วนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2552 (6.1-1-7) โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครัง้ ที่ 37 ดุรยิ ารมย์
อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6.1-1-8) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลสงกรานต์ (6.1-1-9)
2. มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้า ถึง
พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (6.1-2-1) การดาเนินงานกิจกรรม
ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2552 ทีม่ งุ่ ส่งเสริมคุณลักษณะทางคุณธรรม
จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิด อย่าง
เป็นระบบ (6.1-2-2) สรุปการดาเนินโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครัง้ ที่ 37 ดุรยิ ารมย์ อุดมศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6.1-2-3) สรุปการดาเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2553 (6.1-2-4) สรุปการดาเนินโครงการสืบสานอนุรกั ษ์ประเพณี
ลอยกระทง ประจาปี 2552 (6.1-2-5) โครงการสืบสานเทศกาลงานไหม ประเพณีผกู เสีย่ ว และงาน
กาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2552 (6.1-2-6) เอกสารแสดงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ใน
จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล (6.1-2-7) การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (6.1-2-8)
3. มีการบูรณการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ เช่น สรุปการดาเนินโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เชิง ปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี าร
เรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทีบ่ รู ณการกับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การ
วิจยั การบริการวิชาการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร (6.1-3-1 ถึง 6.1-3-2) การบูรณการ
กับการเรียนก ารสอนรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัว และชุมชน 1 (6.1-3-3) สรุปการดาเนิน
โครงการสืบสานและอนุรกั ษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจาปี (6.1-3-4)
4. มีการส่งเสริมการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ เช่น สรุปการดาเนิน
โครงการดนตรีไทยอุ ดมศึกษาครัง้ ที่ 37 ดุรยิ ารมย์ อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6.1-4-1 ถึง
6.1-4-2) สรุปการดาเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (6.1-4-3 ถึง 6.1-4-4)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 4 ระดับแรก (6.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้
ครบทุกระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษา พิจารณาเชื่อมโยงการทานุศลิ ปวัฒนธรรม ไปสู่การดาเนินงานตามตัว
บ่งชีท้ ่ี สกอ. 3.2 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ข้อ 1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกร
รมพัฒนา
นักศึกษาทีส่ ่งเสริมผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านที่ (1) คุณธรรม จริยธรรม และ (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยให้จดั ทาแผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากแผนพัฒนา
นักศึกษาสู่กจิ กรรม (Student Development Mapping) ในทานองเดียวกับแผนทีก่ ารกระจายความ
รับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามข้อ 16.3 ใน
TQF มคอ. 1 ทัง้ นี้ ให้จดั ทา Mapping ให้แล้วเสร็จพร้อมนาเสนอในทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร แ ละที่
ประชุมคณาจารย์ ประจาเดือนกรกฎาคม 2553
2. ส่งเสริม ให้ทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษา พิจารณาหาหนทาง ลดจานวนโครงการ /กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไปพร้อมกับการเพิม่ คุณค่า (value-added) โดยเพิม่ ร้อยละโครงการ /กิจกรรมฯ ที่ มกี าร
บูรณการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับก ารจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ทัง้ นี้ ให้
เริม่ ดาเนินการตัง้ แต่การพิจารณาโครงการ /กิจกรรมทานุบารุงศิลป วัฒนธรรมภายในเดือนกรกฎาคม
2553 และให้สรุปการบูรณการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา แสดงไว้ใน 1.เล่มสรุปการติดต ามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2553 และ 2.
เล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ภายในเดือนตุลาคม 2553
3. ส่งเสริมให้ทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษา พิจารณาจัดระบบ แนวทางการ ประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกร รมนักศึกษา ให้
สามารถรายงานต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน
2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณา นาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณ
การงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยระบุไว้ใน
โครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ฉบับ
ปรับปรุง
รายการหลักฐาน
6.1-1-1 วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
(อ.วิไลวรรณ อ.วิภาดา อ.พัฒนี
อ.รุจริ า)
6.1-1-2 1. แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน2551 (อ.วิไลวรรณ อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
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6.1-1-3

6.1-1-4
6.1-1-5
6.1-1-6

6.1-1-7
6.1-1-8
6.1-1-9
6.1-2-1
6.1-2-2

6.1-2-3
6.1-2-4
6.1-2-5
6.1-2-6

2. แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปีงบประมาณ2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที1่ สิงหาคม 2552 (อ.วิไลวรรณ
อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
เอกสารแสดงการทานุบารุงศิลปแล ะวัฒนธรรม ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้า90-93
ที่ (อ.วิไลวรรณ
อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
โครงการ /กิจกรรม ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ช่วงเดือนมิถุนายน 2552-กันยายน
2552 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
โครงการ /กิจกรรม ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม
2553 ในเล่ม แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2553 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า )
การดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็ น
ระบบ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา
2552 (อ.วิไลวรรณ อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
การดาเนินงานกิจกรรม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2552 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครัง้ ที37่ ดุรยิ ารมย์ อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี2553 (อ.วิภาดา
อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
การดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู"เข้
้ าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบ
ครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.วิไลวรรณ อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
การดาเนินงานกิจกรรม ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีม่ งุ่ ส่งเสริมคุณลักษณะทางคุณธรรม
จริยธรรม จิตบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ ประจาปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.วิภาดา
อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
สรุปการดาเนินโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครัง้ ที37่ ดุรยิ ารมย์ อุดมศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
สรุปการดาเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี
2553 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
สรุปการดาเนินโครงการสืบสานอนุรกั ษ์ประเพณีลอยกระทง ประจาปี2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี
อ.รุจริ า)
โครงการสืบสานเทศกาลงานไหม ประเพณีผกู เสีย่ ว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจาปี2552
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
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6.1-2-7 เอกสารแสดงการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
.
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้า90-93
ที่ (อ.วิภาดา อ.พัฒนี
อ.รุจริ า)
6.1-2-8 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม การดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา จากเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้า140-141
ที่
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
6.1-3-1 สรุปการดาเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
6.1-3-2 Proceedings โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
6.1-3-3 แฟ้มรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลครอบครัว และชุมชน 1 (อ.ปราณี)
6.1-3-4 สรุปการดาเนินโครงการสืบสานและอนุรกั ษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจาปี
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
6.1-4-1 บันทึกข้อความ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ลงวันที22่ ตุลาคม 2552 เรือ่ ง นานักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมงาน"ดุรยิ ารมย์ อุดมศึกษา" (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
6.1-4-2 สรุปการดาเนินโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาครัง้ ที่ 37 ดุรยิ ารมย์ อุดมศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
6.1-4-3 สรุปการดาเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั การ
ิ การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
6.1-4-4 Proceedings โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์(อ.วิไลวรรณ)
6.1-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามระบบและกลไกในการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนกลยุทธ์ วพบ.
ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1 ร้อยละของโครงการหรือกิ จกรรมในการอนุรกั ษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา (สมศ 4.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1 - 1.4

๒ คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1.5-1.9

๓ คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๒

ผลการดาเนิ นงาน
ในปีการศึกษา 2552 มีการดาเนินงาน 20 โครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกั ษ์ พัฒนา และสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม (6.1.1-3-1) และมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีการศึกษา
เท่ากับ 377.08 FTES (6.1.1-3-2) คิดเป็น ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกั ษ์ พัฒนาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา เท่ากับร้อยละ 5.30
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 ผลการดาเนินงานได้ 3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้
มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุ รกั ษ์ พัฒนาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา เท่ากับ ร้อยละ 2 (6.1.1-ป) โดยผลการดาเนินงาน
เท่ากับร้อยละ 5.3 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษา ปรับการดาเนินงานตามทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อแนว ทางพัฒนาของตัว
บ่งชีท้ ่ี 6.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ 6.1) โดยมุง่ เน้นการลดงานเชิงปริมาณ
เช่น ลดจานวนโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไปพร้อมกับการเพิม่ คุณค่า (value-added) ของ
การปฏิบตั งิ าน เช่น 1.จัดทาแผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบต่อ มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากแผนพัฒนา
นักศึกษาสู่กจิ กรรม (Student Development Mapping) 2.เพิม่ ร้อยละโครงการ /กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทีม่ กี ารบูรณการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะส่งเสริมผล
การเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.
รายงานผลการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ภายในเดือนตุลาคม
2553 มกราคม
2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณ
การงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
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รายการหลักฐาน
6.1.1-3-1 สรุปรายชื่อและจานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกั ษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2552
(อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
6.1.1-3-2 สรุปรายการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีปีการศึกษา 2552 (อ.วิภาดา
อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
6.1.1-ป เป้าหมาย ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุ รกั ษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา ในแผนกลยุทธ์ วพบ . ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ
2552-2553 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรกั ษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนิ นการ (สมศ 4.2 และ กพร. 4.4.3)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 0.01 - 0.49

2 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 0.50 – 0.99

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 1

ผลการดาเนิ นงาน
ในปีการศึกษา 2552 มีค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้จริง และมูลค่าใช้จา่ ยเป็นตัวเงินทีเ่ กิดขึน้ ในการทีอ่ าจารย์ประจา
ของวิทยาลัยได้ใช้เพื่อการอนุรกั ษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศลิ ปะและวัฒนธรรม เท่ากับ
610,376.00 บาท (6.1.2-3-1) และมีงบดาเนินการ (งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน ได้แก่ งบครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง )
เท่ากับ 41,152,437.73 บาท (6.1.2-3-2) คิดเป็น ร้อยละของค่าใช้จา่ ยและมูลค่าทีใ่ ช้ในการอนุรกั ษ์ พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ เท่ากับร้อยละ 1.48
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 ผลการดาเนินงานได้ 3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้
มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของค่าใช้จา่ ยและมูลค่าทีใ่ ช้ในการอนุ รกั ษ์ พัฒนาและสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ เท่ากับ ร้อยละ 1.0 (6.1.2-ป) โดยผลดาเนินงาน
เท่ากับร้อยละ1.48 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ทุกงานในฝา่ ยกิจการนักศึกษา ปรับการดาเนินงานตามหัวข้อแนวทางพัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1.1
ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในกา รอนุรกั ษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะแล ะวัฒนธรรมต่อ
จานวนนักศึกษา (สมศ 4.1)
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รายการหลักฐาน
6.1.2-3-1 สรุปรายการคานวณจานวนค่าใช้จา่ ย ทีใ่ ช้จริง และมูลค่าใช้จา่ ยเป็นตัวเงินทีเ่ กิดขึน้ ในการที่
อาจารย์ประจาของสถาบันได้ใช้เพื่อการอนุรกั ษ์ พัฒนา และสร้า งเสริมเอกลักษณ์ศลิ ปะและ
วัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า )
6.1.2-3-2 สรุปรายการคานวณ งบดาเนินการ (งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน ได้แก่ งบครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ
และสิง่ ก่อสร้าง) ในปีการศึกษา 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
6.1.2-ป เป้าหมาย ร้อยละของค่าใช้จา่ ยและมูลค่าทีใ่ ช้ในการอนุ รกั ษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ
2552-2553 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
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องค์ประกอบที่ ๗ การบริ หารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริ หารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขันได้ในระดับสากล (สกอ 7.1 )
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อ

2 คะแนน
ดาเนินการ 4 ข้อ

3 คะแนน
ดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. สภาสภาบันมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่า ปีละ ๒ ครัง้
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างต่าร้อยละ ๘๐ ของแผน ในการประชุมแต่ละครัง้ มีกรรมการเข้า
ร่วมโดยเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยมีการส่งเอกสารให้กรรมการสภา สถาบันอย่างน้อย ๗ วัน
ก่อนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดให้มกี ารประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบ้ ริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้
ล่วงหน้า
5. สภาสถาบันมีการดาเนิ นงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลทัวทั
่ ง้ องค์กร
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และฝา่ ยกิจการนักศึกษา
ร่วมกันดาเนินงานตามเกณฑ์ สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและส ามารถผลักดัน
สถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล ดังนี้
1. สภาสภาบันมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบัน เช่น การ
กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (7.1-1-1) การมีส่วนร่วม พิจารณา
และอนุมติ 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 25512554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมทัง้ เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 (7.1-1-2) การร่วมคิด
พิจารณาในทีป่ ระชุมกรรมการบริหารเพื่อกาหนด นโยบาย/ทิศทาง/แนวทาง การผลิตบัณฑิต (7.1-1-3)
นโยบาย/ทิศทาง/แนวทาง การผลิตผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ (7.1-1-4) นโยบาย/ทิศทาง/แนวทาง
การบริการวิชาการ (7.1-1-5) การร่วมพิจาณาในทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ เพื่อกาหนด นโยบาย /
ทิศทาง/แนวทาง การผลิตบัณฑิต (7.1-1-6) กาหนด นโยบาย/ทิศทาง/แนวทาง การผลิตผลงานวิจยั
ผลงานวิชาการ (7.1-1-7) การกาหนดกรอบการใช้งบประมาณสาหรับแต่ละภารกิจ (7.1-1-8)
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2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่า ปีละ ๒ ครัง้ เช่น การ
ใช้ทป่ี ระชุมกรรมการบริหาร ติดตามผลการดาเนินงาน การผลิตบัณฑิต (7.1-2-1) ผลดาเนินงานการ
วิจยั
(7.1-2-2) ผลดาเนินงาน การบริการวิชาการ (7.1-2-3) ผลการดาเนินงาน การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (7.1-2-4) การใช้ทป่ี ระชุมรองผูอ้ านวยการ ติดตามผลการดาเนินงาน การผลิตบัณฑิต
(7.1-2-5) ผลดาเนินงานการวิจยั (7.1-2-6) รวมทัง้ การติ ดตามการใช้เงิน ตามกรอบการใช้งบประมาณ
สาหรับแต่ละภารกิจ (7.1-2-7)
3. มีการประชุมกรรมการบริหารร้อยละ 91.66 ของแผน (7.1-3-1 และ 7.1-3-2) ในการประชุมแต่ละครัง้ มี
กรรมการเข้าร่วมโดยเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 74.12 (7.1-3-3 และ 7.1-3-4) โดยยังไม่สามารถส่ง
เอกสารให้กรรมการบริหารอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม (7.1-3-5)
4. สภาสถาบันจัดให้มกี ารประเมินผลงานของ ผูบ้ ริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้ล่วงหน้า โดย มี
การประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้ล่วงหน้า
(7.1-4-1)
ประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โด ย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ที่
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (7.1-4-2)
5. สภาสถาบันมีการดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลทัวทั
่ ง้ องค์กร เช่น ฝา่ ยบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความ
โปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.หลักความคุม้ ค่า ในการ
ดาเนินงานเรือ่ งผังการดาเนินงา นแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย ตามทีแ่ สดงใน เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (7.1-5-1) ฝา่ ย
ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความ
โปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.หลักความคุม้ ค่า ในการ
ดาเนินงานเรือ่ งเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือน
สามัญ (7.1-5-2) ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุณธรรม 3.
หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.หลักความคุม้ ค่า ใน
การดาเนินงานเรือ่ งนโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนที่
เกีย่ วกับงานวิจยั และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย (7.1-5-3) ฝา่ ยวิชาการ ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิติ
ธรรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
6.หลักความคุม้ ค่า ในการดาเนินงานเรือ่ ง การเชื่อมโยงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชา ติ พ.ศ. 2542
ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์วทิ ยาลัยฯทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารหลักสูตร มาไว้ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (7.1-5-4)
ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุ ณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลัก
ความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.หลักความคุม้ ค่า ในการดาเนินงานเรือ่ งการ
ดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบ
ครอบครัว )" (Moral Area) (7.1-5-5) ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ ใช้หลักธรรมาภิ
บาล 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.หลักความคุม้ ค่า ในการดาเนินงานเรือ่ งการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 3 เมือ่ สิ้ นสุดการเรียนการสอน (7.1-5-6) ภาค
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วิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลัก
ความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.หลักความคุม้ ค่า ในการ
ดาเนินงานเรือ่ งการศึกษาสภาพจริง (Authentic Learning) case หญิงตัง้ ครรภ์ในชุมชนบ้านเป็ด ใน
ระยะก่อนคลอด ร่วมกับการศึกษาการพยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลังคลอด ทีห่ อ้ งคลอด รพ .
ศูนย์ขอนแก่น ในรายวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาลมารดา
ทารก ผดุงครรภ์ (7.1-5-7)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้ 2
คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานตามเกณฑ์ สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล เท่ากับ 4 ข้อ (7.1-ป) มีผลดาเนินงาน
ได้ 4 ข้อ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
2
2

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
4
2

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยบริหารร่วมกับ ทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา พิจารณ า หาแนวทางเพื่อปรับการดาเนินงาน ให้สอดคล้อง
ตามแนวทาง วิธปี ฏิบตั งิ าน ต ามตัวบ่งชี้ (สกอ.2553) 7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุก
ระดับของสถาบัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ ครบถ้วน ตามทีก่ ฎหมาย
กาหนดและให้มกี ารประเมินตนเอง ในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 ตาม
หลักเกณฑ์ และ Organization Scorecard ทีก่ าหนดล่วงหน้า ไว้ในคู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน
ระดับบุคคล (ภายในเดือนมิถุนายน 2553)
2. ให้ฝา่ ยบริหารร่วมกับ ทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา นาผลประเมินการบริหารงานของวิทยาลัยตามทีก่ ล่าวในข้อ
1. ไปประกอบการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน และปรับปรุงการบริหารงาน ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
ถึงการปรับการเรียน เปลีย่ นการสอน และพัฒนาการบริหาร อันเนื่องมาจากทัง้ 1) ผลการประเมินการ
บริหารงานของวิทยาลัย 2) การประเมินคุณภาพภายใน และ 3)การประเมินคุณภาพภายนอก รวมทัง้
ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงการบริหารและการจัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน และการเปลีย่ นแปลง
ผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยและภาควิชา (เช่น ผลสอบสภาการพยาบาล แยกรายวิชา ) ซึง่ ส่งผล
ในทางทีด่ ขี น้ึ ทัง้ นี้ ผลการเปลีย่ นแปลงต้องมีอย่างน้อยกึง่ หนึ่งของข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2552 (ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในเดือนกรกฎาคม 2553) ทัง้ นี้ ให้ฝา่ ย
บริหารร่วมกับฝา่ ยยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา พิจารณาออกแบบ กาหนด
โครงการ/กิจกรรม ทีจ่ าเป็นสาหรับการนาผลการประเมิน ไปปรับปรุงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อม
ทัง้ นาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ฉบับปรับปรุงเดือ นตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน
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2554 และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหารเพื่อร่วมพิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม
2554 เมษายน 2554
3. ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารทุกระดับของทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา ผนวกใช้หลักการมีส่วนร่วม เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด
วิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ และแผนการดาเนินงาน ไปยังบุคลากรทุกระดับ รวมทัง้
เสริมสร้าง การนาข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ เป็นฐานในการปฏิบตั งิ าน กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงาน ตัดสินใจ และพัฒนาผลการดาเนินงานของทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา ทัง้ นี้ ให้ผบู้ ริหารของทุก
ฝา่ ย ทุกภาควิชา สื่ อสาร ถ่ายทอด อย่างสม่าเสมอ โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2553 และอย่างน้อย
ทุกสิน้ ไตรมาส ในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554
4. ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารทุกระดับ ของทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา ผนวกใช้หลักการกระจายอานาจ โดยให้บุคลากร
ของทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทัง้ ให้ผบู้ ริหารของทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา
ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม อีกทัง้ ถ่ายทอดความรูแ้ ละส่งเสริมพัฒนา
ผูร้ ว่ มงาน อิงแนวทาง วิธกี าร ตามตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ.2553) 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เพื่อให้
ผูบ้ ริหารและบุคลากรของทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา สามารถทางานให้เกิดผลลัพธ์ ที่ บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
จุดเน้นของวิทยาลัย เต็มตามศักยภาพ ทัง้ นี้ ให้ทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ทีก่ ล่าวข้างต้น ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน
2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการติดตาม ไปปรับปรุง พัฒนา
ระบบและกลไกให้รองรับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม
5. ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารทุกระดับ ของทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา บริหารบริหารงานด้ว ยหลักธรรมาภิบาล 1) หลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) 2) หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) 3) หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 5) หลักความโปร่งใส (Transparency)
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) 8) หลักนิตธิ รรม
(Rule of Law) 9) หลักความเสมอภาค (Equity) 10) หลักมุง่ เน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ที่
คานึงถึงประโยชน์ของนักศึกษา วิทยาลัย บุคลากร และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา
พิจารณาออกแบบ กาหนด แผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบหลั กธรรมาภิบาลสู่การดาเนินงานตาม
ภารกิจ (Good Governance Mapping) ทีแ่ สดงให้เห็นการผนวกใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงาน
แต่ละภารกิจ ของแต่ละฝา่ ย แต่ละภาควิชา โดยให้นาเสนอ Mapping ของแต่ละฝา่ ย แต่ละภาควิชา
ภายในเดือนสิงหาคม 2553 จากนัน้ ให้ทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา สรุ ปและรายงานผลการดาเนินงานตาม
Mapping ทีก่ ล่าวข้างต้น ต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนมกราคม 2554 เมษายน
2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการติดตาม ไปปรับปรุง พัฒนา
ระบบและกลไกให้รองรับบริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสม
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รายการหลักฐาน
7.1-1-1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ 4 ในคาสัง่ วพบ. ขอนแก่น ที่ 68/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
7.1-1-2 บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหารหรือทีป่ ระชุ มรองผูอ้ านวยการ แสดงการมีส่วนร่วม
และอนุมติ
1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแส ดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)
7.1-1-3 บันทึกการประชุม ทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร วาระที่ เกีย่ วกับ การกาหนด นโยบา ย/ทิศทาง /
แนวทาง การผลิตบัณฑิต (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
7.1-1-4 บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร วาระทีเ่ กีย่ วกับการกาหนด นโยบาย
/ทิศทาง /
แนวทาง การวิจยั และผลงานวิชาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
7.1-1-5 บันทึกการประชุมทีป่ ระชุม กรรมการบริหาร วาระทีเ่ กีย่ วกับการกาหนด นโยบาย /ทิศทาง /
แนวทาง การบริการวิชาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
7.1-1-6 บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ วาระทีเ่ กีย่ วกับการกาหนด นโยบาย /ทิศทาง /
แนวทาง การผลิตบัณฑิต (อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์)
7.1-1-7 บัน ทึกการประชุมทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ วาระทีเ่ กีย่ วกับการกาหนด นโยบาย /ทิศทาง /
แนวทาง การวิจยั และผลงานวิชาการ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.1-1-8 เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 2024 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณดาราพร)
7.1-2-1 บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ เกีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ การผลิตบัณฑิต (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
7.1-2-2 บันทึกการปร ะชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ การวิจยั และผลงานวิชาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
7.1-2-3 บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ บริการวิชาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
7.1-2-4 บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
7.1-2-5 บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกั บ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ การผลิตบัณฑิต (อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์)
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7.1-2-6 บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ การวิจยั และผลงานวิชาการ (อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์)
7.1-2-7 เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและ งบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 2024 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณดาราพร)
7.1-3-1 แผน/ข้อตกลงการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในช่วงปีการศึกษา 2552 (คุณจตุพร)
7.1-3-2 สรุปครัง้ ที่ วันที่ และจานวนการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในช่วงปีการศึกษา 2552
(คุณจตุพร)
7.1-3-3 สรุปรายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ในแต่ละครัง้ ในช่วงปีการศึกษา
2552 (คุณจตุพร)
7.1-3-4 สรุปรายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 4 คาสัง่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่
68/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (คุณจตุ
พร)
7.1-3-5 ร่องรอยหลักฐานการเอกสารให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอย่างน้อย ๗ วันก่อนการประชุม
ในแต่ละครัง้ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (คุณจตุพร)
7.1-4-1 ร่องรอยหลักฐานการประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้
ล่วงหน้า (อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์)
7.1-4-2 ร่องรอยหลักฐานการประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการ
ปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ทีต่ กลงกันไว้ล่วงหน้า (อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์)
7.1-5-1 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ ง ผังการ
ดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15 โดยฝา่ ยบริหาร(อ.รัตจนา
อ.ลาเภา อ.นงลักษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร)
7.1-5-2 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ งเกณฑ์
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ
โดยฝา่ ย
ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์)
7.1-5-3 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ งนโยบาย
และทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั และด้านการ
วิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงาน
วิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 1 โดยฝา่ ยวิจยั และ
บริการวิชาการ (อ.พัชรินทร์วนิ า อ.กันนิษฐา ดร.กุสุมาลี อ.สุพจน์)
7.1-5-4 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ใน การดาเนินงานเรือ่ ง การ
เชื่อมโยงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์วทิ ยาลัยฯทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารหลักสูตร มาไว้ใน
คู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้า 20 และ 17 โดยฝา่ ยวิชาการ
(อ.พรรณิภา อ.สุจนิ ดา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.ปิยะนุช)
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7.1-5-5 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ งการ
ดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบ
ครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ
อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.1-5-6 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ ง การ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาก ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 3 เมือ่ สิน้ สุด
การเรียนการสอน โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ
(อ.พิรยิ ากร อ.สุรสั วดี
อ.สรัญญา)
7.1-5-7 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ งการศึกษา
สภาพจริง (Authentic Learning) case หญิงตัง้ ครรภ์ในชุมชนบ้านเป็ด ในระยะก่อนคลอด ร่วมกับ
การศึกษาการพยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลังคลอด ทีห่ อ้ งคลอด รพ . ศูนย์ขอนแก่น ใน
รายวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 โดยภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก
ผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์ อ.เอมอร)
7.1-ป เป้าหมาย การดาเนินงาน ตามเกณฑ์ สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล
ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ2552-2553 (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.1 ระดับคุณภาพของสภามหาวิ ทยาลัยหรือกรรมการบริ หารวิ ทยาลัย (สมศ. 5.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินงานบรรลุตามเกณฑ์
เท่ากับ 1 - 3 ข้อ

2 คะแนน
ดาเนินงานบรรลุตามเกณฑ์
เท่ากับ 4 ข้อ

3 คะแนน
ดาเนินงานบรรลุตามเกณฑ์
เท่ากับหรือมากกว่า 5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. กรรมการสภาสถาบันหรือกลุ่มสาขา เปิดโอกาสให้มกี ารตรวจสอบการดาเนินงาน
2. สภาสถาบันหรือกลุ่มสาขา มีส่วนร่วม ในการกาหนดและให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ และให้
ข้อสังเกตทีม่ นี ยั สาคัญ
3. สภาสถาบันหรือกลุ่มสาขา ติดตามผลการดาเนินงานทีส่ าคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอย่างครบถ้วน
มากกว่า ปีละ 2 ครัง้
4. มีการประชุมสภาสถาบันหรือกลุ่มสาขา อย่างต่า ร้อยละ 80 ของแผน
5. มีกรรมการสภาสถาบันหรือกลุ่มสาขา เข้าประชุมโดยเฉลีย่ อย่างต่า ร้อยละ 80
6. มีการส่งเอกสารให้กรรมการสภาสถาบันหรือกลุ่มสาขา ก่อนการประชุมโดยเฉลีย่ อย่างต่า 7 วัน
7. มีการประเมินผลงานของผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบันหรือกลุ่มสาขา โดยมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนและตกลง
กันไว้ล่วงหน้า
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ดังนี้
1. กรรมการ บริหาร เปิ ดโอกาสให้มกี ารตรวจสอบการดาเนินงาน ผ่านการดาเนินงานและส่งเสริมการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทัวทั
่ ง้ องค์กร เช่น ฝา่ ยบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม
2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.
หลักความคุม้ ค่ า ในการดาเนินงานเรือ่ งผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย ตามที่
แสดงในเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล (7.1.1-1-1) ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม 2.
หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.หลัก
ความคุม้ ค่า ในการดาเนินงานเรือ่ งเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ (7.1.1-1-2) ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม
2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.
หลักความคุม้ ค่า ในการดาเนินงานเรือ่ งนโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย (7.1.1-1-3) ฝา่ ยวิชาการ ใช้หลักธรร
มาภิบ าล 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.หลักความคุม้ ค่า ในการดาเนินงานเรือ่ ง การเชื่อมโยงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และการเชื่อมโยงแผน
ยุ ทธศาสตร์วทิ ยาลัยฯทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารหลักสูตร มาไว้ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับ
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2.

3.

4.
5.

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (7.1.1-1-4) ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม
2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.
หลักความคุม้ ค่า ในการดาเนินงานเรือ่ งการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การ
เรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) (7.1.1-1-5) ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักความ
มีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 6.หลักความคุม้ ค่า ในการดาเนินงานเรือ่ งการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 3 เมือ่ สิน้ สุด
การเรียนการสอน (7.1.1-1-6) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริ หารทางการพยาบาล ใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ ง การประเมินการจัดการเรียนการสอน และภาระงาน(7.1.1-1-7)
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ ใช้หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุณธรรม 3.
หลักความโปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอ บได้ 6.หลักความคุม้ ค่า ใน
การดาเนินงานเรือ่ งการศึกษาสภาพจริง (Authentic Learning) case หญิงตัง้ ครรภ์ในชุมชนบ้านเป็ด
ในระยะก่อนคลอด ร่วมกับการศึกษาการพยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลังคลอด ทีห่ อ้ งคลอด
รพ. ศูนย์ขอนแก่น ในรายวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ภาควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก ผดุงครรภ์ (7.1.1-1-8) นอกจากนัน้ มีการแต่งตัง้ พร้อมกาหนดหน้าที่ คณะกรรมการการ
เก็บรักษาเงินประจาวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านการเงิน การบัญชี คณะกรรมการ
เซ็นชื่อในเช็คสังจ่
่ ายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับ- นาส่ง-นาฝากเงินของวิ ทยาลัยฯ คณะกรรมการ
ลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (7.1.1-1-9) มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ (7.1.1-1-10) รายงานเบิกจ่ายเงินประจาเดือน ส่งสถาบันพระบรมราชชนก (7.1.1-1-11) รายงาน
ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยในแต่ละเดือน (7.1.1-1-12) มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
วิทยาลัย โดยวิทยาลัย และดาเนินการทุก 6 เดือน (7.1.1-1-13) รวมทัง้ การรับตรวจสอบจากกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (7.1.1-1-14)
สภาสถาบันหรือกลุ่มสาขา มีส่วนร่วม ในการกาหนดและให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ และให้
ข้อสังเกตทีม่ นี ยั สาคัญ เช่น การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
(7.1.1-2-1) การมีส่วนร่วม พิจารณา และอนุมติ 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 2.แผน
ทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมทัง้ เป้าหมายและตัวชีว้ ดั
ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ
2552 (7.1.1-2-2)
สภาสถาบันหรือกลุ่มสาขา ติดตามผลการดาเนินงานทีส่ าคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอย่างครบถ้วน
มากกว่า ปีละ 2 ครัง้ เช่น การใช้ทป่ี ระชุมกรรมการบริหา ร ติดตามผลการดาเนินงาน การผลิตบัณฑิต
(7.1.1-3-1) ผลดาเนินงานการวิจยั (7.1.1-3-2) ผลดาเนินงานการบริการวิชาการ (7.1.1-3-3) ผลการ
ดาเนินงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (7.1.1-3-4) การใช้ทป่ี ระชุมรองผูอ้ านวยการ ติดตามผลการ
ดาเนินงานการผลิตบัณฑิต (7.1.1-3-5) ผลดาเนินงานการวิจยั (7.1.1-3-6) รวมทัง้ การติดตามการใช้
เงิน ตามกรอบการใช้งบประมาณสาหรับแต่ละภารกิจ (7.1.1-3-7)
มีการประชุมกรรมการบริหารร้อยละ 91.66 ของแผน (7.1.1-4-1 และ 7.1.1-4-2)
มีกรรมการบริหาร เข้าประชุมโดยเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 74.12 (7.1.1-5-1 และ 7.1.1-5-2)
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6. มีการส่งเอกสารให้กรรมการสภาสถาบันหรือกลุ่มสาขา ก่อนการประชุมโดยเฉลีย่
น้อยกว่า 7 วัน
(7.1.1-6-1)
7. มีการประเมินผลงานของผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบันหรือกลุ่มสาขา โดยมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนและตกลง
กันไว้ล่วงหน้า โดยมีการประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้
ล่วงหน้า (7.1.1-7-1) ประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการปฏิบตั งิ าน
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ทีต่ กลงกันไว้ล่วงหน้า (7.1.1-7-2)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 2 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เท่ากับ 4 ข้อ (7.1.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 5 ข้อ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยบริหาร ร่วมกับทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา ปรับปรุงการดาเนินงาน ตามทีร่ ะบุไว้ ในแนวทางพัฒนา
ของตัวบ่งชีท้ ่ี 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการ สามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ระดับ
สากล (สกอ 7.1)
รายการหลักฐาน
7.1.1-1-1 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรืผัอ่ งงการ
ดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15 โดยฝา่ ยบริหาร
(อ.รัตจนา อ.ลาเภา อ.นงลักษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร)
7.1.1-1-2 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ ง
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย
ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์)
7.1.1-1-3 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ ง
นโยบายและทิศทางพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั
และด้านการวิจยั ของวิทยาลัย นโยบายของกลุ่มงานวิจยั และผลงานวิ ชาการ ในคู่มอื ดาเนินงาน
วิจยั และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 1
โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (อ.พัชรินทร์วนิ า อ.กันนิษฐา ดร.กุสุมาลี อ.สุพจน์)
7.1.1-1-4 การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดนิาเนงานเรือ่ ง การ
เชื่อมโยงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์วทิ ยาลัยฯทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารหลักสูตร มาไว้ใน
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7.1.1-1-5

7.1.1-1-6

7.1.1-1-7

7.1.1-1-8

7.1.1-1-9

7.1.1-1-10

7.1.1-1-11
7.1.1-1-12
7.1.1-1-13
7.1.1-1-14
7.1.1-2-1

7.1.1-2-2

คู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้า 20 และ 17 โดยฝา่ ยวิชาการ
(อ.พรรณิภา อ.สุจนิ ดา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.ปิยะนุช)
การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ งการ
ดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู"เข้
้ าใจ เข้าถึง พัฒนา(ระบบ
ครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา(อ.วิไลวรรณ
อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ งการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพ 3 เมือ่
สิน้ สุดการเรียนการสอน โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ (อ.วัชรี)
การดาเนินงานส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ งการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และภาวะงาน โดยภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารทางการพยาบาล (อ.สมใจ)
การดาเนินงานและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานเรือ่ ง
การศึกษาสภาพจริง (Authentic Learning) case หญิงตัง้ ครรภ์ในชุมชนบ้านเป็ด ในระยะก่อน
คลอด ร่วมกับการศึกษาการพยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลังคลอด ทีห่ อ้ งคลอด รพ.
ศูนย์ขอนแก่น ในรายวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 โดยภาควิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์ อ.เอมอร)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังแต่
่ งตัง้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ ง แต่ง ตัง้
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินประจาวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านการเงิน การ
บัญชี คณะกรรมการเซ็นชื่อในเช็คสังจ่
่ ายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับ-นาส่ง-นาฝากเงิน
ของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คุณดาราพร)
เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
20-24 (คุณดาราพร)
รายงานเบิกจ่ายเงินประจาเดือน ส่งสถาบันพระบรมราชชนก (คุณดาราพร)
รายงานข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยในแต่ละเดือน (คุณดาราพร)
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (คุณดาราพร)
รายงานผลการตรวจสอบภายนอก (คุณดาราพร)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ 4 ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 68/2552
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหารหรือทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ แสดงการมีส่วนร่วม
และอนุมตั ิ 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
งบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่ม
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7.1.1-3-1
7.1.1-3-2
7.1.1-3-3
7.1.1-3-4
7.1.1-3-5
7.1.1-3-6
7.1.1-3-7

7.1.1-4-1
7.1.1-4-2
7.1.1-5-1
7.1.1-5-2

7.1.1-6-1
7.1.1-7-1
7.1.1-7-2
7.1.1-ป

แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม
2552 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ การผลิตบัณฑิต (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ การวิจยั และผลงานวิชาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ บริการวิชาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณจตุพร)
บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ การผลิตบัณฑิต (อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์)
บันทึกการประชุมทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจ การวิจยั และผลงานวิชาการ (อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์)
เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่
20-24 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี คุณดาราพร)
แผน/ข้อตกลงการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในช่วงปีการศึกษา 2552
(คุณจตุพร)
สรุปครัง้ ที่ วันที่ และจานวนการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในช่วงปีการศึกษา 2552
(คุณจตุพร)
สรุปรายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ในแต่ละครัง้ ในช่วงปีการศึกษา
2552 (คุณจตุพร)
สรุปรายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 4 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่
68/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
(คุณจตุพร)
ร่องรอยหลักฐานการเอกสารให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอย่างน้อย ๗ วันก่อนการประชุม
ในแต่ละครัง้ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (คุณจตุพร)
ร่องรอยหลักฐานการประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้ล่วงหน้า
(อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์)
ร่องรอยหลักฐานการประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการ
ปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ทีต่ กลงกันไว้ล่วงหน้า (อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์)
เป้าหมาย การดาเนินงานเกณฑ์ ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์
อ.วัชรี คุณจตุพร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน (สกอ 7.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 3 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริหารดาเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าทีม่ อี ยู่ โดยคานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารทีช่ ดั เจนและเป็นทีย่ อมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้ บริหารตามผลการประเมินและดาเนินการตามแผน
อย่างครบถ้วน
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยทุกฝา่ ยร่วมกับภาควิชา ดาเนินงานตามเกณฑ์ ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน ดังนี้
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การพิจารณากาหนดโครงสร้างการ
บริหารทีส่ ามารถเป็นเครือ่ งมือการปฏิบตั งิ าน และการสร้างผลลัพธ์ตามจุดเน้นของวิทยาลัย ไปพร้อม
กับการรับฟงั ความเห็นของผูบ้ ริหารและคณาจารย์ (7.2-1-1 และ 7.2-1-2) มีกระบวนการสรรหา
ผูบ้ ริหารระดับรองผูอ้ านวยการ (7.2-1-3) มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารระดับหัวหน้าภาค และหัวหน้า
งาน พร้อมผูป้ ฏิบตั ใิ นงาน (7.2-1-4)
2. ผูบ้ ริหารดาเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าทีม่ อี ยู่ โดยคานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดย ฝา่ ยบริหาร ดาเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ เป็นไปด้วยหลักนิตธิ รรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า
(7.2-2-1) ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ดาเนิน โครงการประชุมจัดทาร่างแผนปีงบประมาณ 2553
เพื่อให้การจัดทาแผน เป็นไปด้วยหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า (7.2-2-2) ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ดาเนิน
กิจกรรม ตามแผนงานจัดสรรเงินอุดหนุนการทาวิจยั ภายใน เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนวิจ ั ยภายใน
เป็นไปด้วยหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า (7.2-2-3) ฝา่ ยวิชาการ ดาเนิน โครงการพัฒนากระบวนการวัด การจัดทา
ชุดข้อสอบทีไ่ ด้มาตรฐาน เพื่อให้การวัดและการจัดทาชุดข้อสอบเป็นไป ด้วยหลักนิติ ธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า (7.2-2-4)
ฝา่ ยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาทุกชัน้ ปีมสี ่วนร่วมใน
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กิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 2552 เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยหลักนิตธิ รรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า
(7.2-2-5) ภาควิชาเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ จัดประชุมภาควิชาเพื่อทบทวนการดาเนินงาน หาแนวทางการ
แก้ไขปญั หา และแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ุกเดือน ด้วยหลักนิติ ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า (7.2-2-6) ภาควิชามารดาทารก
ผดุงครรภ์ มีการมอบหมายภาระงานสอนภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ และภาระงานด้านโครงสร้าง โดยยึด
หลัก หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักควา
มมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า (7.2-2-7)
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารทีช่ ดั เจนและเป็นทีย่ อมรับในสถาบัน
เช่นการประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้ล่วงหน้า (7.2-3-1) การ
ประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ที่
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (7.2-3-2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ตามเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ วพบ .ขอนแก่น (7.2-3-3 และ
7.2-3-4)
4. มีการจัดทาแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหารตามผลการประเมิ นและดาเนินการตามแผน
อย่างครบถ้วน เช่น ภาควิชาจิตเวช กฎหมาย และบริหาร ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มคี วาม
เชีย่ วชาญตามมาตรฐาน ก .พ. และความต้องการของสถาบัน โดยการส่งอาจารย์สุพจน์ แก้วบุตรดี เข้ า
อบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองตามผลการประเมิน (7.2-4-1) ภาควิชา
มารดาทารก ผดุงครรภ์ ส่งอาจารย์เอมอร คาภักดี เข้าอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับต้น เพื่อ พัฒนา
ศักยภาพตนเองตามผลการประเมิน (7.2-4-2) ภาควิชาชุมชนและรักษา ส่งอาจารย์ณรงค์ คาอ่อน เข้า
อบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองตามผลการประเมิน (7.2-4-3)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานตาม เกณฑ์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารทุกระดับของ
สถาบัน มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ระดับ (7.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 4 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยบริหาร ร่วมกับทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา ปรับปรุงการดาเนินงาน ตามแนวทางทีร่ ะบุไว้ ในแนวทาง
พัฒนาของตัวบ่งชีท้ ่ี 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล (สกอ 7.1)
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รายการหลักฐาน
7.2-1-1 ผังโครงสร้างการบริหาร ฉบับร่าง เพื่อรับฟงั ความเห็นของผูบ้ ริหารและคณาจารย์ (อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.2-1-2 ผังโครงสร้างการบริหาร ฉบับทีป่ ระกาศใช้จริง หลังการพิจารณาความเห็นของผูบ้ ริหารและ
คณาจารย์ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.2-1-3 กระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารระดับรองผูอ้ านวยการ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.2-1-4 กระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารระดับหัวหน้าภาค และหัวหน้างาน พร้อมผูป้ ฏิบตั ใิ นงาน (อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.2-2-1 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ตัวชีว้ ดั เพื่อให้การ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ เ ป็นไปด้วยหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า โดยฝา่ ย
บริหาร (อ.รัตจนา อ.ลาเภา อ.นงลักษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร)
7.2-2-2 สรุปโครงการประชุมจัดทาร่างแผนปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้การจัดทาแผน เป็นไปด้วยหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
หลักความคุม้ ค่า โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์)
7.2-2-3 การจัดกิจกรรมแผนงานจัดสรรเงินอุดหนุนการทาวิจยั ภายใน เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนวิจยั
ภายในเป็นไปด้วยหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (อ.พัชรินทร์วนิ า
อ.กันนิษฐา ดร.กุสุมาลี อ.สุพจน์)
7.2-2-4 โครงการพัฒน ากระบวนการวัด การจัดทาชุดข้อสอบทีไ่ ด้มาตรฐาน เพื่อให้การวัดและการจัดทา
ชุดข้อสอบเป็นไปด้วยหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า โดยฝา่ ยวิชาการ (อ.พรรณิภา อ.สุจนิ ดา ดร.เกศินี
อ.ฉายวสันต์ อ.ปิยะนุช)
7.2-2-5 การจัด กิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาทุกชัน้ ปีมสี ่วนร่วมในกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 2552 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยหลักนิตธิ รรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความ
คุม้ ค่า โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์
อ.วิภาดา)
7.2-2-6 การจัดประชุมภาควิชา ครัง้ ที่ เกีย่ วกับ การ ทบทวนการดาเนินงาน หาแนวทางการแก้ไขปญั หา
และแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ุกเดือน ด้วยหลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโ ปร่งใส หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุม้ ค่า โดยภาควิชาเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
(อ.พิรยิ ากร อ.สุรสั วดี อ.สรัญญา)
7.2-2-7 การมอบหมายภาระงานสอนภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ และภาระงานด้านโครงสร้าง โดยยึดหลักหลัก
นิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ง ใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ หลักความคุม้ ค่า โดยภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวนั )
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7.2-3-1 ร่องรอยหลักฐานการประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลักเกณฑ์ทต่ี กลงกันไว้
ล่วงหน้า (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.รัตจนา อ.แสงดาว คุณจตุพร )
7.2-3-2 ร่องรอยหลักฐานการประเมินผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการ
ปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ทีต่ กลงกันไว้ล่วงหน้า (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.2-3-3 รายงานการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ตามเกณฑ์ประเมินประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ วพบ.ขอนแก่น (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์)
7.2-3-4 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ โดยใช้ ใบประกาศเกียรติคุณทีไ่ ด้รบั รางวัล
ชนะเลิศของ อาจารย์แก้วจิต มากปาน , อาจารย์สมใจ คาทะเนตร และ อาจารย์ รุง่ ทิพย์
พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพด้านการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง " การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู าร
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ " ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เล่มโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิธกี าร
เรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.2-4-1 ร่องรอยหลักฐานแสดงการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญตามมาตรฐาน ก.พ. และความ
ต้องการของสถาบัน โดยการส่งอาจารย์สุพจน์ แก้วบุตรดี เข้าอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับกลาง
เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองตามผลการประเมิน (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.รัตจนา อ.แสงดาว
คุณจตุพร )
7.2-4-2 ร่องรอยหลักฐานแสดงการอาจารย์เอมอร คาภักดี บุตรอุดม เข้าอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหาร ระดับต้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองตามผลการประเมิน (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.รัตจนา อ.แสงดาว
คุณจตุพร )
7.2-4-3 ร่องรอยหลักฐานแสดงการส่งอาจารย์ณรงค์ คาอ่อน เข้าอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับต้น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพตนเองตามผลการประเมิน (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.รัตจนา อ.แสงดาว
คุณจตุพร )
7.2-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามเกณฑ์ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน ในแผนกลยุทธ์
วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.วัชรี)
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ตัวบ่งชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ 7.3 และ สมศ 5.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 3 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุง่ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรูแ้ ละประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรูแ้ ละประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยทุกฝา่ ยร่วมกับภาควิชา ดาเนินงานพัฒนาสถาบันสู่องค์การ
เรียนรู้ ตามทีแ่ สดงในตารางที่ 7.3-1 ดังนี้
1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้
เพื่อมุง่ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (7.3-1-1) และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ (7.3-1-2)
2./3. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรูแ้ ละประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 100
โดยฝา่ ยบริหาร ดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เรือ่ ง โครงการร่วมพัฒนาสถาบันสู่องค์การ
เรียนรูง้ านการเงินและบัญชี งานพัสดุ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง ให้กบั หน่วยงานอื่น
(7.3-2/3-1) ภาค
วิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
ดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เรือ่ ง การพัฒนา
ห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล (7.3-2/3-2) ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวช กฎหมาย และบริหารทางการพยาบาล ดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เรือ่ ง การเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาผลการสอบของสภาการพยาบาล(7.3-2/3-3) ภาควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก ผดุงครรภ์ ดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เรือ่ งคู่มอื การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ทิ ่ี
แผนกฝากครรภ์ คู่มอื การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ทิ ห่ี อ้ งคลอด อคู่มอื การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ทิ ่ี
แผนกหลังคลอด การพัฒนาความพร้อมการสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก การพัฒนาความ
พร้อมการสอบรายวิชาการผดุงครรภ์
. (7.3-2/3-4)
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ โดย ฝา่ ยบริหาร ติดตามประเมินผล เรือ่ ง
โครงการร่วมพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรูง้ านการเงินและบัญชี งานพัสดุ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง
ให้กบั หน่วยงานอื่น (7.3-4-1) ฝา่ ยกิจการนักศึกษาติดตามประเมินผลความสาเร็จ เรือ่ งโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรูเ้ ข้าใจ เข้าถึง พัฒนาระบบครอบครัว เป็นเหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2552 (7.3-4-2) ภาควิชาการพยาบาลเด็ ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ติดตามประเมินผลความสาเร็จ เรือ่ งการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
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ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล (7.3-4-3) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย และบริหารทางการ
พยาบาล มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ เรือ่ งการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาเพื่อพัฒนาผลการสอบของสภาการพยาบาล (7.3-4-4) ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก
ผดุงครรภ์ ติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ เรือ่ การพั
ง ฒนาความพร้อมการสอบขึน้
ทะเบียนประกอบวิชาชีพรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ (7.3-4-5) ภาควิชา
ชุมชนและรั กษา ติดตามประเมินผลความสาเร็จ เรือ่ ง กระบวนการเตรียมความพร้อมในการสอบขึน้
ทะเบียนในรายวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาเบือ้ งต้น (7.3-4-6)
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดย ฝา่ ยบริหารนาความรูด้ า้ นการเงินและบัญชี
และงานพัสดุไปปรับใช้ในการทางาน รวมทัง้ กาหนดเป็นประเด็นความรู้ เรือ่ ง โครงการร่วมพัฒนา
สถาบันสู่องค์การเรียนรูง้ านการเงินและบัญชี งานพัสดุ (7.3-5-1) ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
กาหนดไว้ในบทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคา
รับรองการปฏิบตั งิ านรายบุคคล (7.3-5-2) ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการนาไปกาหนดเป็น 1) โครงการ
สนับสนุ นการจัดการความรูแ้ ก่บุคลากร ภาค ฝา่ ย (10 เรือ่ งๆละ 5,000 บาท) ปีการศึกษา 2552 2)
ประเด็นความรู้ เรือ่ ง จะทา KM อย่างไร ให้เรียนรู้ พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพ 3) ประเด็นความรู้
เรือ่ ง การส่งเสริมให้ภาควิชาสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั และนาไปใช้ประโยชน์ (7.3-5-3) ฝา่ ย
กิจการนักศึกษา นาไปใช้ในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ ข้าใจ เข้าถึงพัฒนา
ระบบครอบครัวอย่างต่อเนื่อง (7.3-5-4) ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ นาไปกาหนดเป็น
ประเด็นความรู้ เรือ่ ง จะพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร BCPN อย่างไร ให้ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์สภาการพยาบาล (7.3-5-5) ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก
ผดุงครรภ์ นาไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนและการ
นิเทศ วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (7.3-5-6) ภาควิชาชุมชนและรักษานาไปปรับ
ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ วิชาการ
พยาบาลชุมชนและการรักษาเบื้ องต้น และ กาหนดเป็นประเด็นความรู้ เรือ่ ง การสร้างเสริมสุขภาพ
ผูส้ งู อายุทม่ี โี รคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในชุมชนกึง่ เมือง จ.ขอนแก่น (7.3-5-7)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ เท่ากับ 4 ระดับ
(7.3-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 5 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

แนวทางการพัฒนา
-

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3
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ตารางที่ 7.3-1 การดาเนิ นงานพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ ปี การศึกษา 2552
รายการ

ฝา่ ย
บริหาร
3
บรรลุ
4
5

คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมายระดับ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (7.3-ป)
จานวนระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีการทบทวนและจัดทาแผน KM เพื่อมุ่งสูอ่ งค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรูแ้ ละประสบ
ดาเนินการ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ตามแผน มี
ความสาเร็จ
ร้อยละ 100
3.มีการดาเนินการตามแผนจัดการความรูแ้ ละประสบ
(7.3-2/3-1)
ความสาเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้
ประเมินผล
สาเร็จ ของ
การจัดการ
ความรู้
(7.3-4-1)
นาผล
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา
ประเมินไป
กระบวนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
ปรับใช้ฯ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
(7.3-5-1)

ฝา่ ย
ฝา่ ยวิจยั
ยุทธศาสตร์ บริการ วชก
1
1
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
4
4
1
1

ฝา่ ย
วิชาการ
1
ไม่บรรลุ
4
1

ฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา
1
ไม่บรรลุ
4
1

เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
3
บรรลุ
4
5

จิตเวช กฎ
หมาย บรฯ
3
บรรลุ
4
4

มารดาฯ
ผดุงครรภ์
3
บรรลุ
4
5

มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ (7.3-1-1 ถึง 7.3-1-2)
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
ตามแผน มี ตามแผน มี ตามแผน มี
ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
(7.3-2/3-2) (7.3-2/3-3) (7.3-2/3-4)
ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล ประเมินผล
สาเร็จ ของ สาเร็จ ของ สาเร็จ ของ สาเร็จ ของ
การจัดการ การจัดการ การจัดการ การจัดการ
ความรู้
ความรู้
ความรู้
ความรู้
(7.3-4-2)
(7.3-4-3)
(7.3-4-4)
(7.3-4-5)
นาผล
นาผล
นาผล
นาผล
นาผล
ประเมินไป ประเมินไป
ประเมินไป ประเมินไป
ประเมินไป
ปรับใช้ฯ
ปรับใช้ฯ
ปรับใช้ฯ
ปรับใช้ฯ
ปรับใช้ฯ
(7.3-5-2)
(7.3-5-3)
(7.3-5-4)
(7.3-5-5)
(7.3-4-6)

ชุมชนและ
รักษา
1
ไม่บรรลุ
4
1

-

ประเมินผล
สาเร็จ ของ
การจัดการ
ความรู้
(7.3-4-6)
นาผล
ประเมินไป
ปรับใช้ฯ
(7.3-4-7)
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รายการหลักฐาน
7.3-1-1 แผนพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ งานจัดการความรู้ ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.สุพจน์
อ.พัชรินทร์วนิ า)
7.3-1-2 บันทึกการประชุมประจาเดือน วาระที่ เกีย่ วกับ เรือ่ ง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผนพัฒนา
สถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ ให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจตรงกันอย่างทัวถึ
่ ง
(อ.สุพจน์
อ.พัชรินทร์วนิ า)
7.3-2/3-1 สรุปผลการดาเนินง านตามแผนการจัดการความรู้ เรือ่ งโครงการร่วมพัฒนาสถาบันสู่องค์การ
เรียนรูง้ านการเงินและบัญชี งานพัสดุ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง ให้กบั หน่วยงานอื่น โดยฝา่ ยบริหาร
(อ.รัตจนา อ.ลาเภา อ.นงลักษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร)
7.3-2/3-2 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เรือ่ ง การพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.นันทิยา
อ.สรัญญา)
7.3-2/3-3 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เรือ่ ง การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลการสอบของสภาการพยาบาล โดยภาควิชา การพยาบาล จิตเวช กฎหมาย และบริหาร
ทางการพยาบาล (อ.สมใจ)
7.3-2/3-4 สรุป การดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ เรือ่ ง คู่มอื การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ทิ แ่ี ผนกฝาก
ครรภ์ คู่มอื การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ทิ ห้่ี องคลอดอคู่มอื การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบตั ทิ แ่ี ผนกหลัง
คลอด การพัฒนาความพร้อมการสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารกการพัฒนาความพร้อม
การสอบรายวิชาการผดุงครรภ์(อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์ อ.เอมอร)
7.3-4-1 การติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ เรือ่ ง โครงการร่ วมพัฒนาสถาบันสู่
องค์การเรียนรูง้ านการเงินและบัญชี งานพัสดุ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง ให้กบั หน่วยงานอื่น โดยฝา่ ย
บริหาร (อ.รัตจนา อ.ลาเภา อ.นงลักษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร)
7.3-4-2 การติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ เรือ่ โครงการพั
ง
ฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ ข้าใจ
เข้าถึง พัฒนาระบบครอบครัว เป็นเหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2552 โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต
อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.3-4-3 การติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ เรือ่ งการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สภาการพยาบาล โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
(อ.รุง่ ทิพย์)
7.3-4-4 การติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ เรือ่ การเตรี
ง
ยมความพร้อมของนักศึกษา
เพื่อพัฒนาผลการสอบของสภาการพยาบาล โดยภาควิชา การพยาบาล จิตเวช กฎหมาย และ
บริหารทางการพยาบาล (อ.สมใจ)
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7.3-4-5 การติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ เรือ่ งการพัฒนาความพร้อมการสอบขึน้
ทะเบียนประกอบวิชาชีพรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก และกา รผดุงครรภ์ โดยภาควิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์ อ.เอมอร)
7.3-4-6 การติดตามประเมินผลความสาเร็จของการจัดการความรู้ เรือ่ ง กระบวนการเตรียมความพร้อมใน
การสอบขึน้ ทะเบียนในรายวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาเบือ้ งต้น โดยภาควิชาชุมชนและ
รักษา (อ.ปราณี อ.ณรงค์)
7.3-5-1 การนา ผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยฝา่ ยบริหาร นาความรูด้ า้ นการเงินและ
บัญชี และงานพัสดุไปปรับใช้ในการทางาน รวมทัง้ กาหนดเป็นประเด็นความรู้ เรื่ อง โครงการ
ร่วมพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรูง้ านการเงินและบัญชี งานพัสดุ
(อ.รัตจนา อ .นงลักษณ์
คุณจตุพร คุณดาราพร)
7.3-5-2 การนา ผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุง แผนการจัดการความรู้ โดยกา หนดไว้ในบทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับรองการปฏิบตั งิ านรายบุคคล
ส่วนของวันที่ 2 มีนาคม 2553 โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์)
7.3-5-3 การนา ผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบ วนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ(อ.พัชรินทร์
วินา อ.กันนิษฐา ดร.กุสุมาลี อ.สุพจน์) โดยกาหนดเป็น
1. โครงการสนับสนุ นการจัดการความรูแ้ ก่บุคลากร ภาค ฝา่ ย (10 เรือ่ งๆละ 5,000 บาท)
ปีการศึกษา 2552
2. ประเด็นความรู้ เรือ่ ง จะทา KM อย่างไร ให้เ รียนรู้ พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพ (อ.สุพจน์ )
ในตารางสรุปประเด็นความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย ทีก่ าหนดใน ร่าง โครงการพัฒนา
ผลงานการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2553 ช่วงมิถุนายน 2553-กันยายน 2553 ฉบับ
เมษายน 2553
3. ประเด็นความรู้ เรือ่ ง การส่งเสริมให้ภาควิชาสังเคราะห์ความรู้ จากงานวิจยั และนาไปใช้
ประโยชน์ (อ.กันนิษฐา) ในตารางสรุปประเด็นความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย ทีก่ าหนด
ใน ร่าง โครงการพัฒนาผลงานการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2553 ช่วงมิถุน ายน
2553-กันยายน 2553 ฉบับเมษายน 2553
7.3-5-4 การนา ผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยมีการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรูเ้ ข้าใจ เข้าถึงพัฒนาระบบครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา
(อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.3-5-5 การนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้
ใหญ่
ผูส้ งู อายุ (อ.พิรยิ ากร อ.รุง่ ทิพย์) โดยกาหนดเป็นประเด็นความรู้ เรือ่ ง จะพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร

229
BCPN อย่างไร ให้ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์สภา
การพยาบาล (อ.นันทิยา) ในตารางสรุปประเด็นความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย ทีก่ าห นด
ใน ร่าง โครงการพัฒนาผลงานการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2553 ช่วงมิถุนายน 2553กันยายน 2553 ฉบับเมษายน 2553
7.3-5-6 การนา ผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยนาผลการประเมิ นไปปรับใช้ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ วิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์ อ.เอมอร)
7.3-5-7 การนา ผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ ห้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ โดยนาผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ วิชาการพยาบาลชุมชนและ
การรักษาเบือ้ งต้น และ กาหนดเป็นประเด็นความรู้ เรือ่ ง การสร้างเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุทม่ี โี รค
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในชุม ชนกึง่ เมือง จ.ขอนแก่น (อ.กันนิษฐา) โดยภาควิชาชุมชน
และรักษา (อ.ปราณี อ.ณรงค์ ) ในตารางสรุปประเด็นความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย ที่
กาหนดใน ร่าง โครงการพัฒนาผลงานการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2553 ช่วงมิถุนายน
2553-กันยายน 2553 ฉบับเมษายน 2553
7.3-ป เป้าหมาย การดาเนินงานพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ2552-2553 (อ.สุพจน์ อ.พัชรินทร์วนิ า)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้
บุคลากรมีคณ
ุ ภาพและประสิ ทธิ ภาพ (สกอ 7.4)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 3 - 4 ข้อแรก

ให้

3 คะแนน
ดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน เช่น การ
สรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง การ สนับสนุนเข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มาตรการสร้างขวัญกาลั งใจ
มาตรการลงโทษ รวมทัง้ การพัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี
และสร้างบรรยากาศทีด่ ใี ห้บุคลากรทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุข
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้มโี อกาสประสบความสาเร็จ และก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริหารระดับสูง
และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้ดขี น้ึ
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ย บริ หาร ดาเนินการตามระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้
1. มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ โดย
งานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร มีแผนการบริหารทรัพย ากรบุคคล (7.4-1-1) ตามการประเมิน
Gap Analysis อิงตาม Competency ของบุคลากรในวิทยาลัย (7.4-1-2) ข้อมูลบุคลากรสายอาจารย์
สายสนับสนุน (7.4-1-3)
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีเ่ ป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน โดยการ
สรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ
มาตรการลงโทษ รวมทัง้ การพัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ เช่น การกาหนดหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (7.4-2-1) คาสังแต่
่ งตัง้ รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย (7.4-2-2)
การกาหนดให้มหี น่วยงานสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ าน ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 85/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านใน
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ฝา่ ยตามโครงสร้างใหม่ (7.4-2-3) คู่มอื การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย (7.4-2-4) การส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านโดยจัดทาขัน้ ตอนการดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์
พิเศษวิชาทฤษฎี (7.4-2-5) ขัน้ ตอนการดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พเิ ศษวิชา
ปฏิบตั ิ (7.4-2-6) ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ .ขอนแก่น
ปีการศึกษา 2552-2553 (7.4-2-7) ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (7.42-8) แนวทางการประเมินแผนงานและโครงการประจาปี (7.4-2-9) การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การ
สนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ (7.4-2-10 และ 7.4-2-11)
โครงการพัฒนา ธารงรักษา และเพิม่ บุคลากร ทีเ่ พิม่ จานวนอาจารย์พยาบาลปริญญาตรี หรือปริญญา
โท 3 ตาแหน่ง และเพิม่ สายสนับสนุน 2 ตาแหน่ง (7.4-2-12) โครงการเร่งรัดประเมินผลงานเพื่อเลื่อน
ระดับ (7.4-2-13) อีกทัง้ พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ โดยจัด โครงการทีเ่ สริมสร้างจิตพิสยั ใน
การปฏิบตั งิ าน เช่น การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ (7.4-2-14)
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี
และสร้างบรรยากาศทีด่ ใี ห้บุคลากรทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุข เช่น การจัดสวัสดิการทีพ่ กั อาศัย โดยคณะกรรมการงานบ้านพัก
(7.4-3-1) การจัดสวัสดิการรถรับส่งในการไปสอนภาคปฏิบตั ิ ไปประชุ ม (7.4-3-2) การตรวจสุขภาพ
ประจาปี (7.4-3-3) การจัดสวัสดิการประกันชีวติ (7.4-3-4) การปรับปรุงอาคารอานวยการ (7.4-3-5)
การจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สานักงานสาหรับห้องพักอาจารย์เพื่อรองรับอาจารย์เพิม่
(7.4-3-6) การบริหาร
จัดการพัสดุเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร (7.4-3-7) การกาหนดเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ ทีส่ ่งเสริมให้รบั ฟงั ความเห็นของผูร้ ว่ มงาน
(7.4-3-8) ส่งเสริม การพัฒนาอาจารย์ (7.4-3-9) ส่งเสริมการร่วมเรียนรู้ ร่วมดาเนิน งาน ในศูนย์การ
เรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) (7.4-3-10) และโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา
: วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู าร
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (7.4-3-11)
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้มโี อกาสประสบความสาเ ร็จและก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างรวดเร็วตามสายงาน เช่น การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ตามความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพ (7.4-4-1 และ 7.4-4-2) การจัดโครงการประชุมวิช าการระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงได้มโี อกาสแสดงความสามารถ เช่น การได้รบั ราง วัลชนะเลิศของ อาจารย์แก้ว
จิต มากปาน อาจารย์สมใจ คาทะเนตร และ อาจารย์รงุ่ ทิพย์ พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง "การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" (7.4-4-3)
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ เช่น การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร (7.4-5-1) การประเมินการปฏิบตั งิ าน (7.4-5-2) การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ใน
เรือ่ งการให้บริการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบ wireless LAN (7.4-5-3) การประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร ในเรือ่ งห้องปฏิบตั กิ ารการพยาบาลพืน้ ฐาน (7.4-5-4)
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6. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริหารระดับสูง
และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้ดขี น้ึ เช่น นาผลการประเมินความพึงพอใจ เรียนเสนอในทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
(7.4-6-1) การปรับปรุงบริการ Hi Speed Internet ตามผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากร (7.4-6-2)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 2 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานตามระบบ กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธารงรักษาไว้ ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เท่ากับ 4 ระดับ (7.4-ป) โดยมีผลการ
ดาเนินงาน 6 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
รายการหลักฐาน
7.4-1-1 การพัฒนาอาจารย์ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-1-2 ผลการประเมิน Gap Analysis อิงตาม Competency ของบุคลากรในวิทยาลัย (อ.แสงดาว
คุณจตุพร)
7.4-1-3 เอกสารบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรสายอาจารย์ สายสนับสนุน และการสรรหา การพัฒนา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 94-113 และ 24-27 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-2-1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ 6 ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 68/2552 เรือ่ ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-2-2 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่
67/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2553 (อ.แสงดาว
คุณจตุพร)
7.4-2-3 หน่วยงานสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน ใน
คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 85/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ในฝา่ ยตาม
โครงสร้างใหม่ 1 ตุลาคม 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-2-4 คู่มอื การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
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7.4-2-5 เอกสารขัน้ ตอนการดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พเิ ศษวิชาทฤษฎี หน้า
32 ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.พรรณิภา)
7.4-2-6 เอกสารขัน้ ตอนการดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พเิ ศษวิชาปฏิบตั ิ หน้า
33 ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.พรรณิภา)
7.4-2-7 เอกสารขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ.ขอนแก่น
ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 12 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
7.4-2-8 ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15 (อ.แสงดาว
คุณจตุพร)
7.4-2-9 การประเมินแผนงานและโครงการประจาปี จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 18-19 (อ.รุง่ ทิพย์)
7.4-2-10 เอกสารบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรสายอาจารย์ สายสนับสนุน และการสรรหา การพัฒนา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 94-113 และ 24-27 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-2-11 การพัฒนาอาจารย์ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-2-12 โครงการพัฒนา ธารงรักษา และเพิม่ บุคลากร ทีเ่ พิม่ จานวนอาจารย์พยาบาลปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท 3 ตาแหน่ง และเพิม่ สายสนับสนุน 2 ตาแหน่ง (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-2-13 โครงการเร่งรัดประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-2-14 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตปญั ญา
ศึกษา: วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ)
7.4-3-1 รายชื่ออาจารย์ทไ่ี ด้รบั บริการ การจัดสวัสดิการทีพ่ กั อาศัย โดยคณะกรรมการงานบ้านพัก
(อ.สุจนิ ดา)
7.4-3-2 การจัดสวัสดิการรถรับส่งในการไปสอนภาคปฏิบตั ิ ไปประชุม (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-3-3 รายชื่ออาจารย์ทไ่ี ด้รบั บริการ การตรวจสุขภาพประจาปี (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-3-4 รายชื่ออาจารย์ทไ่ี ด้รบั บริการ การจัดสวัสดิการประกันชีวติ (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-3-5 การปรับปรุงอาคารอานวยการ โดยฝา่ ยบริหาร (อ.สุรเดช)
7.4-3-6 การจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สานักงานสาหรับห้องพักอาจารย์เพื่อรองรับอาจารย์เพิม่
โดยฝา่ ยบริหาร
(อ.สุรเดช)
7.4-3-7 โครงการบริหารจัดการพัสดุเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร โดยฝา่ ยบริหาร (อ.สุรเดช)
7.4-3-8 เอกสารเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชกา รพลเรือนสามัญ
(อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.4-3-9 การพัฒนาอาจารย์ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-3-10 รายชื่ออาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ทีร่ ว่ มดาเนินงาน ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา (ระบบครอบครัว)" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า)
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7.4-3-11 สรุปผลการดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิง ปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ นวจิตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วิไลวรรณ)
7.4-4-1 การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้มโี อกาสประสบความสาเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างรวดเร็วตามสายงาน ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบ รมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 68/2552 เรือ่ ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
(อ.วัชรี อ .กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์)
7.4-4-2 เอกสารบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรสายอาจารย์ สายสนับสนุน และการสรรหา การพัฒนา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 94-113 และ 24-27 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.4-4-3 ใบประกาศเกียรติคุณทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศของ อาจารย์แก้วจิต มากปาน, อาจารย์สายใจ คาทะ
เนตร และ อาจารย์รงุ่ ทิพย์ พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพด้านการเรียนการสอน ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง " การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตต
ปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ " ระหว่างวันที่ 16-18
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เล่มโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์
(อ.วิไลวรรณ)
7.4-5-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร โดยงานการเจ้าหน้าที่ ฝา่ ยบริหาร (อ.แสงดาว
คุณจตุพร อ.สมใจ)
7.4-5-2 สรุปผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน โดยงานการเจ้าหน้าที่ ฝา่ ยบริหาร (อ.แสงดาว คุณจตุพร
อ.สมใจ)
7.4-5-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในเรือ่ ง การให้บริการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
ระบบ wireless LAN (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.4-5-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในเรือ่ งห้องปฏิบตั กิ ารการพยาบาลพืน้ ฐาน
(อ.นันทิยา)
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระ ทีเ่ กีย่ วกับ แจ้งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4-6-2 ร่องรอยหลักฐานการปรับปรุงบริการ Hi Speed Internet ตามผลประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.4-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธารง
รักษาไว้ ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553
(อ.แสงดาว คุณจตุพร อ.สมใจ)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิ ชาการหรือนาเสนอผลงานวิ ชาการทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.9)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1 – 34

2 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 35- 49

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 50

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีอาจารย์ประจาทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ใน
ประเทศ 47 คน (7.4.1-3-1) และนาเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 3 คน (7.4.1-3-1) รวม (ไม่นบั
ซ้า) เป็น 47 คน โดยมีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริง 47 คน (7.4.1-3-2) คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ประจา ทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอ
ผลงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มากกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 80 (7.4.1-ป) โดยมีผลการร้อยละ
100 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยบริหารร่วมกับทุกภาควิชา รักษาการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาปรับแนวทาง วิธกี ารดาเนิน งานให้
สอดคล้องไปตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแนวทางพัฒนา ของ
 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 มีการพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (สกอ 2.2)
 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (สกอ 2.4 และ สมศ
6.2)
 ตัวบ่งชี้ ท่ี 2.5 อาจารย์ประ จาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจา (สกอ
2.5)
 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์(สกอ 2.7)
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 ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์(สกอ
4.1)
2. ให้ฝา่ ยบริหารร่วมกับทุกภาควิชา ปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนการนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการพัฒนากลับมา
ใช้ประโยชน์ โดยให้คน้ หา พิจารณาปรับให้มรี ะบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนนา
ความรูแ้ ละทักษะจากการพัฒนามาใช้ ตามแนวการดาเนินงานทีส่ อดคล้องตามตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ.2553) 2.4
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน และ ตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ.2553) 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ ทัง้ นี้ ให้ ฝา่ ยบริหาร และฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รายงานผลการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนนาความรูแ้ ละทักษะจากการพัฒนามาใช้ และรายงานการประเ มินผล
ความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
ต่อทีป่ ระชุม
กรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และ
กรกฎาคม 2554 เพื่อร่วมพิจารณานาผลการติดตาม ประเมิน ไปปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไกให้
คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน มุง่ นาความรูแ้ ละทักษะจากการพัฒนามาใช้อย่างคุม้ ค่า
รายการหลักฐาน
7.4.1-3-1 1. สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
2. สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.1-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและทีล่ าศึกษาต่อ ในช่วง ปีการศึกษา
2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.1-ป เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553
(อ.แสงดาว คุณจตุพร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.2 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะใน
วิ ชาชีพ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.11)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1 – 44
เท่ากับ ร้อยละ 45 - 69
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 70
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีบุคลากรประจาสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาคว ามรู้ และทักษะใน
วิชาชีพ ในประเทศ 20 คน (7.4.2-3-1) และในต่างประเทศ 0 คน (7.4.2-3-1) รวมเป็น 20 คน โดยมี
บุคลากรสายสนับสนุนนับรวม (ทีล่ าศึกษาต่อด้วย ) ทัง้ สิน้ 20 คน (7.4.2-3-2) คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรประจาสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย มากกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 80 (7.4.2-ป) โดยมีผลงานร้อยละ 100
ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยบริหารร่วมกับทุกฝา่ ย รักษาการส่งเสริมให้บุคลากรประจาสายสนับสนุ นทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทัง้ ในประเทศ โดยพิจารณาปรับแนวทาง วิธกี ารดาเนินงานให้สอดคล้องไป
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแ นวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการทั ้ งในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.9) โดยเฉพาะ การ
ปรับปรุงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนนาความรูแ้ ละทักษะจากการพัฒนามา
ใช้ ตามแนวการดาเนินงานทีส่ อดคล้องตามตัวบ่งชีท้ (สกอ.2553)
่ี
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน และ ตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ.2553) 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
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รายการหลักฐาน
7.4.2-3-1 1. สรุปรายชื่อและจานวน บุคลากรประจาสายสนับสนุ นทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพ ในประเทศ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
2. สรุปรายชื่อและจานวน บุคลากรประจาสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพ ในต่างประเทศ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.2-3-2 สรุปรายชื่ อและจานวน บุคลากรประจาสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพ ในช่วงปีการศึกษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.2-ป เป้าหมาย ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความรู้ และทักษะใน
วิชาชีพ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ25522553 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.3 การจัดทา Strategic Competency Matrix (สบช)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
2 คะแนน
ดาเนินการบรรลุเกณฑ์มาตรฐาน ดาเนินการบรรลุเกณฑ์มาตรฐาน
3 ข้อแรก
5 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการบรรลุเกณฑ์มาตรฐาน
ครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการจัดทา Strategic Competency Matrix
2. มีแผนงานการจัดทา Strategic Competency Matrix
3. มีการกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของ Strategic Competency Matrix
4. มีการจัดทา Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดับ โดยกาหนดเป้าประสงค์ให้เชื่อมโย ง
กับเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตาม Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดับ
6. มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดับ
7. มีการนาผลการประเมินผลตามข้อ ๖ มากาหนด Competency ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยทุกฝา่ ยร่วมกับภาควิชา ดาเนินงานตามเกณฑ์การจัดทา
Strategic Competency Matrix ดังนี้
๑. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการจัดทา Strategic Competency Matrix (7.4.3-1-1) มีการประเมิน
Gap Analysis อิงตาม Competency ของบุคลากรในวิทยาลัย (7.4.3-1-2)
๒. มีแผนงานการจัดทา Strategic Competency Matrix โดยมีแผนปฏิบตั งิ านของงานบริหารบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร ประจาปี 2552 (7.4.3-2-1)
๓. มีการกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของ Strategic Competency Matrix ในแผนปฏิบตั งิ านของงาน
บริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2552 (7.4.3-3-1)
๔. มีการจัดทา Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัย (7.4.3-4-1)
๕. มีระบบในการติดตา มผลการดาเนินงานตาม Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดับ
(7.4.3-5-1)
๖. มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดับ (7.4.3-6-1)
๗. มีการนาผลการประเมินผลตามข้อ ๖ มากาหนด Competency ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร (7.4.37-1)
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานตามเกณฑ์การจัดทา Strategic Competency Matrix
เท่ากับ 5 ระดับ (7.4.3-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 7 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.

ผลลัพธ์
3

พัฒนาการ
1

เป้าหมาย
1

รวม
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยบริหารร่วมกับทุกฝา่ ย รักษาการส่งเสริมให้บุคลากรได้พฒ
ั นาความรู้ ทักษะ และเจตคติ ให้
ตริงตามStrategic Competency Matrix ทีม่ กี ารกาหนดเป้าประสงค์ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
โดยพิจารณาปรับแนวทาง วิธกี ารดาเนินงานให้สอดคล้องไปตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อแ นวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 7.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชากา รทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.9) โดยเฉพาะ การ
ปรับปรุงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนนาความรูแ้ ละทักษะจากการพัฒนามา
ใช้ ตามแนวการดาเนินงานทีส่ อดคล้องตามตัวบ่งชีท้ (สกอ.2553)
่ี
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน และ ตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ.2553) 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
รายการหลักฐาน
7.4.3-1-1 แนวทางการดาเนินการจัดทา Strategic Competency Matrix (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.3-1-2 แบบประเมิน Gap Analysis อิงตาม Competency ของบุคลากรในวิทยาลัย (อ.แสงดาว
คุณจตุพร)
7.4.3-2-1 แผนงานการจัดทา Strategic Competency Matrix ของวิทยาลัย ประจาปี 2552 (อ.แสงดาว
คุณจตุพร)
7.4.3-3-1 ตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของ Strategic Competency Matrix ของบุคลากรในวิทยาลัย ประจาปี
2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.3-4-1 การจัดทา Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดับ (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.3-5-1 สรุปการเข้าร่วมประชุมสัมมนาของบุคลากรรายบุคคลในวิทยาลัย (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.3-6-1 แบบสรุป การประเมินผลการดาเนินงานตาม Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุก
ระดับ (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.3-7-1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมิน Competency ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
(อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.4.3-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามเกณฑ์การจัดทา Strategic Competency Matrix ในแผนกลยุทธ์
วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร การเรียนการสอน และการวิ จยั
(สกอ 7.5 และ สมศ 5.5)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 2 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2.มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3.มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
4.มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
5.มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
6.มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามรูปแบบมาตรฐานทีก่ าหนด
ผลการดาเนิ นงาน
ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีการดาเนินงานตามเกณฑ์ ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั ดังนี้
1. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (7.5-1-1) บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับรองการปฏิบตั งิ านรายบุคคล
(7.5-1-2)
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลแผนปฏิบตั งิ านปี งบประมาณ 2553
(7.5-1-3)
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เช่น ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ทีแ่ สดงใน เล่ม
รายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (7.52-1) ฐานข้อมูล ภาระงานสอนภาคทฤษฎี ทดลอง ปฏิบตั ิ (7.5-2-2) ฐานข้อมูล ระบบทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา (7.5-2-3) ฐานข้อมูล งานวิจยั (7.5-2-4) ฐานข้อมูล งานบริการวิชาการแก่สงั คม
(7.5-2-5) ฐานข้อมูล งานบุคลากร (7.5-2-6) ฐานข้อมูล การพัสดุ (7.5-2-7) ฐานข้อมูล การเงินและ
งบประมาณ (7.5-2-8) บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร โครงการปร ะชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การ
จัดทาคารับรองการปฏิบตั งิ านรายบุคคล (7.5-2-9)
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล เช่น สรุปการติดตามแก้ไขปญั หา
ตามการร้องเรียนของผูใ้ ช้ (7.5-3-1) เหตุผลในการขอเพิม่ ความเร็วสัญญาณ Internet จาก 2 Mbps
เป็น 4 Mbps (7.5-3-2) รายงานปญั หาการใช้งาน จากประสิทธิภาพสัญญาณ Wireless Outdoor ทีโ่ รง
อาหาร หอประชุม อาคารหอพักหลังใหม่ (7.5-3-3) เหตุผลในการขออนุมตั เิ ปลีย่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฐานข้อมูล (7.5-3-4) เหตุผลในการขออนุมตั เิ พิม่ เครือ่ ง
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คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย พร้อมการติดตัง้ ระบบสารองไฟ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
ฐานข้อมูล (7.5-3-5) สรุปการติดตามความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ผ่าน Authentic Identification
โดย System Admin (7.5-3-6) รายงานเหตุการณ์สญ
ั ญาณ Internet ล่ม (7.5-3-7)
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล เช่น ความพึงพอใจของอาจารย์ (7.5-4-1) ความพึง
พอใจของบุคลากร (7.5-4-2) ความพึงพอใจของนักศึกษา (7.5-4-3)
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เช่น การเพิม่ ความเร็วสัญญาณ
Internet จาก 2 Mbps เป็น 4 Mbps (7.5-5-1) การติดตัง้ Software ป้องกัน Virus เพื่อเพิม่ ความ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (7.5-5-2) การขยายสัญญาณ Wireless Outdoor (7.5-5-3) การเปลีย่ น
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ (7.5-5-4) การเพิม่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย พร้อมระบบ
สารองไฟ (7.5-5-5)
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับ
สบช. ตามรูปแบบมาตรฐานที่
กาหนด (7.5-6-1)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 2 ระดับแรก (7.5-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้
6 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
รายการหลักฐาน
7.5-1-1 นโยบายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.5-1-2 บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับรอง
การปฏิบตั งิ านรายบุคคล (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.5-1-3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลแผนปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ
2553 (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.5-2-1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 41-46 (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
7.5-2-2 ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล ภาระงานสอนภาคทฤษฎี ทดลอง ปฏิบตั ิ (อ.พรรณิภา

243

7.5-2-3
7.5-2-4
7.5-2-5
7.5-2-6
7.5-2-7
7.5-2-8
7.5-2-9
7.5-3-1
7.5-3-2
7.5-5-3
7.5-3-4
7.5-5-5

7.5-3-6
7.5-3-7
7.5-4-1
7.5-4-2
7.5-4-3

ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (อ.สุจนิ ดา อ.จรรยา
อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย)
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล งานวิจยั (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา อ.ณรงค์
คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย)
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล งานบริการวิชาการแก่สงั คม (ดร.กุสุมาลี อ.นันทิยา
อ.เสาวลักษณ์ อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล งานบุคลากร (อ.แสงดาว คุณจตุพร อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล การพัสดุ (อ.นงลักษณ์ คุณจตุพร อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล การเงินและงบประมาณ (คุณดาราพร อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับรองการ
ปฏิบตั งิ านรายบุคคล (อ.วัชรี อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
สรุปการติดตามแก้ไขปญั หาตามการร้องเรียนของผูใ้ ช้ (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
เหตุผลทีร่ ะบุในบันทึกข้อความ เรือ่ ง การขอเพิม่ ความเร็วสัญญาณ Internet จาก 2 Mbps เป็น
4 Mbps (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
บันทึกข้อความ เรือ่ ง รายงานปญั หาการใช้งาน จากประสิทธิภาพสัญญาณ Wireless Outdoor ที่
โรงอาหาร หอประชุม อาคารหอพักหลังใหม่ (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
เหตุผลทีร่ ะบุในบันทึกข้อความ เรือ่ ง การขออนุมตั เิ ปลีย่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฐานข้อมูล (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
เหตุผลทีร่ ะบุในบันทึกข้อความ เรือ่ ง การขออนุมตั เิ พิม่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย พร้อมการติดตัง้
ระบบสารองไฟ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฐานข้อมูล (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
สรุปการติดตามความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ผ่าน Authentic Identification โดย System
Admin เป็นรายวัน (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
บันทึกข้อความ เรือ่ ง รายงานเหตุการณ์สญ
ั ญาณ Internet ล่ม (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
สรุปการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ผูใ้ ช้ฐานข้อมูล (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
สรุปการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ผูใ้ ช้ฐานข้อมูล (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
สรุปการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผูใ้ ช้ฐานข้อมูล (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ
คุณเทียนชัย)
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7.5-5-1 บันทึกข้อความ เรือ่ ง การขอเพิม่ ความเร็วสัญญาณ Internet จาก 2 Mbps เป็น 4 Mbps (อ.ณรงค์
คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย)
7.5-5-2 บันทึกข้อความ เรือ่ ง การขออนุมตั จิ ดั ซือ้ Software ป้องกัน Virus เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.5-5-3 บันทึกข้อความ เรือ่ ง การขออนุมตั ติ ดิ ตัง้ ขยายสัญญาณ Wireless Outdoor เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้งานของระบบฐานข้อมูล (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.5-5-4 บันทึกข้อความ เรือ่ ง การขออนุมตั เิ ปลีย่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ
ระบบฐานข้อมูล (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.5-5-5 บันทึกข้อความ เรือ่ ง การขออนุมตั เิ พิม่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย พร้อมการติดตัง้ ระบบสารองไฟ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฐานข้อมูล (อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.5-6-1 ตัวอย่าง Print-out แสดงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับ สบช.
(อ.ณรงค์ คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย )
7.5-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามเกณฑ์ ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจยั ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.ณรงค์
คุณอานุภาพ คุณเทียนชัย)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสาเร็จในการเปิ ดโอกาสให้บคุ คลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา (สกอ 7.6)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 3 - 4 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิง่ พิมพ์ เว็บไซด์
นิทรรศการ
2.มีระบบการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางทีเ่ ปิดเผยและเป็นทีร่ บั รูก้ นั โดยทัวอย่
่ างน้อย
3 ช่องทาง
3.มีการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน
โดยมีเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบและมีการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
4.มีทป่ี รึกษาทีม่ าจากภาคประชาชน ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
5.มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยทุกฝา่ ยร่วมกับภาควิชา ดาเนินงานตามเกณฑ์ระดับ
ความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิง่ พิมพ์ เว็บไซด์
นิทรรศการ เช่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การจัดซือ้ จัดสร้าง แก่ประชาชน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัย เว็บไซด์ ของวิทยาลัย และทางวิทยุกระจายเสียง โดยฝา่ ยบริหาร (7.6-1-1) ผ่านเว็บไซต์ โดย
ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (7.6-1-2) ผ่านการดาเนินงานโครงการนิทรรศการร่วมกับหน่วย
พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (7.6-1-3) ผ่านการดาเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลพีเ่ ลีย้ งด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ปี 2552 โดยฝา่ ยวิชาการ (7.6-1-4) ผ่าน
การดาเนินงานโครงการแนะแนวสัญจรและร่วมตลาดนัดอุดมศึกษา โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (7.6-1-5)
2.มีระบบการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางทีเ่ ปิดเผยและเป็ นทีร่ บั รูก้ นั โดยทั ่ วอย่างน้อย 3
ช่องทาง เช่น การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ผ่านตูร้ บั ฟงั ความคิดเห็น โดยฝา่ ยบริหาร (7.6-2-1)
ผ่านเว็บไซต์ เว็บบอร์ด โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (7.6-2-2) ผ่านการดาเนินงานโครงการ
นิทรรศการร่วมกับหน่วย พอ .สว. จังหวัดขอนแก่น โดยฝา่ ยวิจยั และบริ การวิชาการ (7.6-2-3) ผ่านการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพีเ่ ลีย้ งด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ปี 2552 โดย
ฝา่ ยวิชาการ (7.6-2-4) ผ่านการดาเนินงานโครงการแนะแนวสัญจรและร่วมตลาดนัดอุดมศึกษา โดยฝา่ ย
กิจการนักศึกษา (7.6-2-5)
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3.มีการนาความคิดเห็นของประชา ชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบและมีการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น นาไปประกอบการดาเนินงานจัดทาโครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ โดย
ฝา่ ยบริหาร (7.6-3-1) นาไปประกอบการพิจารณากาหนดระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน โดย
ฝา่ ยวิชาการ (7.6-3-2) นาไปประกอบกา รดาเนินงาน ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การ
เรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 โดยฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา (7.6-3-3) การแต่งตัง้ คณะกรรมการวิทยาลัย (7.6-3-4)
4.มีทป่ี รึกษาทีม่ าจากภาคประชาชน ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการแล ะไม่เป็นทางการ และมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย (7.6-4-1) การกาหนดระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน (7.6-4-2) โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (7.6-4-3) การ
ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมคิด แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และร่วมดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (7.64-4) การประเมินผล โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (7.6-4-5) การดาเนินโครงการสืบสานเทศกาลงานไหม ประเพณีผกู เสีย่ ว และงาน
กาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจาปี 2552 (7.6-4-6)
5.มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน เช่น การประชุม คณะกรรมการวิทยาลัย
(7.6-5-1) การร่วมคิด แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และร่วมดาเนินงานตามปฏิ ทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์
การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552 (7.6-5-2)
การประเมินผล โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (7.6-5-3)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 2 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับ 2 ระดับ (7.6-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 5 ระดับ
ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

แนวทางการพัฒนา
-

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3
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รายการหลักฐาน
7.6-1-1 1. ตัวอย่างเอกสารติดบอร์ดผ่านประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย 2. ตัวอย่างเว็บไซด์ของวิทยาลัย
3. เอกสารขอประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง โดยฝา่ ยบริหาร (อ.รัตจนา อ.ลาเภา อ.นง
ลักษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร)
7.6-1-2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผ่านเว็บไซต์ โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (อ.
วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์)
7.6-1-3 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ผ่านการดาเนิน โครงการนิทรรศการร่วมกับหน่วย
พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (อ.พัชรินทร์วนิ า อ.กันนิษฐา
ดร.กุสุมาลี อ.สุพจน์)
7.6-1-4 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผ่านการดาเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล พีเ่ ลีย้ ง
ด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ปี 2552 โดยฝา่ ยวิชาการ (อ.พรรณิภา อ.สุจนิ ดา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.ปิยะนุช)
7.6-1-5 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผ่านการดาเนินงานโครงการแนะแนวสัญจรและร่วม
ตลาดนัดอุดมศึกษา โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา
อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.6-2-1 การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ผ่านตูร้ บั ฟงั ความคิดเห็น (อ.รัตจนา อ.ลาเภา อ.นงลักษณ์
อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร)
7.6-2-2 การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ผ่านเว็บไซต์ เว็บบอร์ด โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์)
7.6-2-3 การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ผ่านการดาเนินงานโครงการนิทรรศการร่วมกับหน่วย
พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น โดยฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ (อ.พัชรินทร์วนิ า อ.กันนิษฐา
ดร.กุสุมาลี อ.สุพจน์)
7.6-2-4 การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ผ่านการดาเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง
ด้านการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ปี 2552 โดยฝา่ ยวิชาการ (อ.พรรณิภา อ.สุจนิ ดา
ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.ปิยะนุช)
7.6-2-5 การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ผ่านการดาเนินงานโครง การแนะแนวสัญจรและร่วมตลาด
นัดอุดมศึกษา โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ
อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.6-3-1 การนาคิดเห็น ของประชาชน ไปประกอบการดาเนินงาน โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ โดยฝา่ ย
บริหาร (อ.รัตจนา อ.ลาเภา อ.นงลักษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร)
7.6-3-2 การนาคิดเห็นของประชาชน ไปประกอบการพิจารณากาหนดระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน โดยฝา่ ยวิชาการ (อ.พรรณิภา อ.สุจนิ ดา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.ปิยะนุช)
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7.6-3-3 การนาคิดเห็นของประชาชน ไปประกอบการดาเนินงาน ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใน
ศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) ประจาปีการศึกษา 2552
โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์
อ.วิภาดา)
7.6-3-4 คณะกรรมการวิทยาลัยและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จาก เล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 12 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์)
7.6-4-1 คณะกรรมการวิทยาลัยและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 12 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์)
7.6-4-2 เอกสารแสดงระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 47-66 (อ.พรรณิภา
อ.สุจนิ ดา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.ปิยะนุช)
7.6-4-3 โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 29-41 (อ.พรรณิภา
อ.สุจนิ ดา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.ปิยะนุช)
7.6-4-4 รายชื่อประชาชนทีร่ ว่ ม คิด แล กเปลีย่ นเรียนรู้ และร่วม ดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) ประจาปี
การศึกษา 2552 (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.6-4-5 รายงานประเมินผล โครงก ารประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ
อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.6-4-6 โครงการสืบสานเทศกาลงานไหม ประเพณีผกู เสีย่ ว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจาปี
2552 (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.6-5-1 คณะกรรมการวิทยาลัยและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 12 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์)
7.6-5-2 รายชื่อประชาชนทีร่ ว่ มคิด แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และร่วมดาเนินงาน ตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัว )" (Moral Area) ประจาปี
การศึกษา 2552 (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.6-5-3 รายงานประเมินผล โครงการประชุมวิชาการองค์กรนักศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.วิไลวรรณ อ.แก้วจิต อ.สุพศิ ตรา อ.รัตน์ดาวรรณ
อ.ศักดิ ์ขรินทร์ อ.วิภาดา)
7.6-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามเกณฑ์ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้บุ คคลภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ
2552-2553 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.ณรงค์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รบั รางวัลผลงานทางวิ ชาการหรือวิ ชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (สกอ 7.7)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 0.1 - 0.99

2 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1 - 1.99

3 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2

ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 มีอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการห รือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (นับซ้าได้หากได้รบั หลายรางวัล ) 5 คน (7.7-3-1) มีอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านและลา
ศึกษาต่อ รวมทัง้ หมด 50 คน (7.7-3-2) คิดเป็น ร้อยละ 10 ของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ ดังแสดงในตารางที่ 7.7-1
ตารางที่ 7.7-1 อาจารย์ประจาที่ได้รบั รางวัลผลงานทางวิ ชาการหรือวิ ชาชีพในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ปี การศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์ประเมิน (สมศ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
รายการตามเกณฑ์ (สมศ 2552)
จานวนอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ใน
ระดับชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในระดับ
นานาชาติ
รวมเป็ น อาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยู่ปฏิบตั งิ านจริง

หน่วย
คะแนน
บรรลุ?
ร้อยละ
ร้อยละ

คน
คน
คน
คน

จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ

คน

รวมเป็ น จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด

คน

วิทยาลัย
3
บรรลุ
1
(7.7-ป)
10

5
(7.7-3-1)
0
(7.7-3-1)
5
47
(7.7-3-2)
3
(7.7-3-2)
50
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ มากกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 1 (7.7-ป) โดยมีผลการร้อยละ 10 ดังนัน้
บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยบริหารร่วมกับทุกภาควิชา รักษา ส่งเสริม และพัฒนาร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยพิจารณาปรับแนวทาง วิธกี ารดาเนินงานให้
สอดคล้องไปตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในหัวข้ อแนวทางพัฒนา ของตัวบ่งชีท้ ่ี 7.4.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการทั ้ งในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.9)
โดยเฉพาะ การปรับปรุงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนนาความรูแ้ ละทักษะ
จากการพัฒนามาใช้ ตามแนวกา รดาเนินงานทีส่ อดคล้องตามตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ.2553) 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนและ ตัวบ่งชีท้ ่ี (สกอ.2553) 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
รายการหลักฐาน
7.7-3-1 ประกาศนียบัตร แสดงการได้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติของ
ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.7-3-1 ใบประกาศเกียรติคุณทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศของ อาจารย์แก้วจิต มากปาน อาจารย์ส ายใจ คาทะ
เนตร และ อาจารย์รงุ่ ทิพย์ พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพด้านการเรียนการสอน ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง " การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญา
ศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ " ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ.
2552 เล่มโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตตปญั ญาศึกษา : วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยหัวในความเป็นมนุษย์ (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.7-3-2 สรุปรายชื่อและจานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านจริงและทีล่ าศึกษาต่อ ในช่วงปีการศึกษา
2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.7-ป เป้าหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.แสงดาว คุณจตุพร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา (สกอ 7.8)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 3 – 4 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1.มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสีย่ ง
โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน โดยผูบ้ ริหารระดับสูงต้องมี
บทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง
2.มีการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาส
ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของ ปจั จัยเสีย่ ง
3.มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบตั กิ ารในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสีย่ ง และการดาเนินการแก้ไข ลด
หรือป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม
4. มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
5.มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ตลอดจน มีการกาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ งโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหาร สูงสุดของสถาบัน
ผลการดาเนิ นงาน
ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีการดาเนินงานตามเกณฑ์ การนาระบบบริหารความเสีย่ งมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา ดังนี้
1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน โดยผูบ้ ริหารระดับสูงต้องมี
บทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง เช่น การแต่งตัง้ คณะทางาน
บริหารความเสีย่ ง (7.8-1-1) การกาหนด หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ 6 ในคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย (7.8-1-2) คาสัง่ แต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการ(7.8-1-3) คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ที่ 85/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านในฝา่ ยตามโ ครงสร้างใหม่ (7.8-1-4) การกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ ในคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินประจาวัน คณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านการเงิน การบัญชี คณะกรรมการเซ็นชื่อในเช็คสังจ่
่ ายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับนาส่ง-นาฝากเงินของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการลงนามในฎี กา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
(7.8-1-5) รวมทัง้ การกาหนดระบบงานให้ผบู้ ริหารระดับสูง มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสีย่ ง ตามทีแ่ สดงใน ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย
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2.

3.

4.

5.

จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองส ถาบันการศึกษาจากสภาการ
พยาบาล (7.8-1-6)
มีการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลด
โอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของ ปจั จัยเสีย่ ง เช่น โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาแผนควบคุมความเสี่ ยงปีงบประมาณ 2552 (7.8-2-1) ในการประชุม
ปฏิบตั กิ าร โครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของ
วิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่น (7.8-2-2)
มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง โดยแผนดังกล่าวต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบตั กิ ารในการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสีย่ ง และการดาเนินการแก้ไข
ลด หรือป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น แผนบริหารความเสีย่ ง ในช่วงปีการศึกษา
2552 (7.8-3-1) สรุปผลการประชุมปฏิบตั กิ าร โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การค วบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ งของวิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่น (7.8-3-2)
มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง เช่น ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุก
ระดับในด้านการบริหารความเสีย่ ง (7.8-4-1) ป้องกัน ความเสีย่ งด้านทรัพยากร และความเสีย่ งด้าน
บุคลากรและความเสีย่ งด้านธรรมาภิบาล โดยดาเนินการตามระบบการตรวจสอบ วิเคราะห์ การเงินและ
งบประมาณ (7.8-4-2) ป้องกันความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสีย่ งด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน โดยส่งเสริม การดาเนินงาน
ตามผังการบริหารงานของวิทยาลัย (7.8-4-3) ป้องกันความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกาหนดโครงสร้างการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน พร้อมระบุขอบเขตหน้าทีข่ องผูม้ สี ่วนรับผิดชอบ (7.8-4-4) ป้องกันความ
เสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน ในเรือ่ งทางกายภาพและสุขภาพ โดยจัด โครงการ Big cleaning : เตรียม
หอพักและพัฒนาสิง่ แวดล้อมด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อเอือ้ ต่อการเรียนรู้ (7.8-4-5) โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (7.8-4-6) ป้องกัน ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสีย่ งด้านธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมความเข้าใจใน จรรยาบรรณนักวิจยั (7.8-4-7) ความเข้าใจใน การ
คุม้ ครองสิทธิของผลงานวิจยั /วิชาการ (7.8-4-8)
มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งตลอดจน มีการกาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริห ารความเสีย่ งโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน เช่น การ
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานความเสีย่ ง ประจาปีการศึกษา 2552 แนวทางและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ ง (7.8-5-1) ร่าง แผนบริหารความเสีย่ ง สาหรับช่วงปีการศึกษา 2553
(7.8-5-2) พร้อ มทัง้ นาไปร่วมพิจารณาใน ทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ (7.8-5-3 และ 7.8-5-4) และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร (7.8-5-5 และ 7.8-5-6)
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ ทุกระดับ (7.8-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ครบ
ทุกระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย

หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
รายการหลักฐาน
7.8-1-1 คาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ ง (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-1-2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่
68/2552 เรือ่ ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.แก้วจิต อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-1-3 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมรา ชชนนี ขอนแก่น ที่ 67/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2553 (อ.แก้วจิต
อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-1-4 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 85/2552 เรือ่ ง
แต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านในฝา่ ยตามโครงสร้างใหม่ 1 ตุลาคม 2552 (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-1-5 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังแต่
่ งตัง้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ ง แต่งตัง้
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินประจาวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั ิ งานการเงิน การ
บัญชี คณะกรรมการเซ็นชื่อในเช็คสังจ่
่ ายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับ- นาส่ง-นาฝากเงินของ
วิทยาลัยฯ คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (อ.แก้วจิต อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-1-6 ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จาก เล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15 (อ.แก้วจิต อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-2-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาแผนควบคุมความเสีย่ งปีงบประมาณ 2552 (อ.แก้วจิต
อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-2-2 ร่องรอยหลักฐาน การวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลาดับความสาคัญของ
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7.8-3-1

7.8-3-2
7.8-4-1

7.8-4-2

7.8-4-3

7.8-4-4

7.8-4-5
7.8-4-6
7.8-4-7

7.8-4-8

7.8-5-1
7.8-5-2
7.8-5-3

ปจั จัยเสีย่ ง มีการประชุม วิเคราะห์และระบุปจั จัยเสีย่ ง จัดลาดับความสาคัญของปจั จัยเสี่ ยง ใน
การประชุมปฏิบตั กิ าร โครงการ อ.มรกต (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
แผนบริหารความเสีย่ ง ทีม่ มี าตรการหรือแผนปฏิบตั กิ ารในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั
บุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสีย่ ง และการดาเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
สรุปผลการประชุมปฏิบตั กิ าร โครงการ อ.มรกต (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
การพัฒนาอาจารย์ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 130-138 (อ.แสงดาว อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์)
เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 2024 (คุณดาราพร อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15 (อ.แก้วจิต อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
โครงสร้างการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 29-41 (อ.พรรณิภา ดร .
เกศินี อ.ฉายวสันต์ อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
โครงการ Big cleaning : เตรียมหอพั กและพัฒนาสิง่ แวดล้อมด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อเอือ้ ต่อการ
เรียนรู้ (อ.วิภาดา อ.พัฒนี อ.รุจริ า อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.รัตน์ดาวรรณ
อ.ทินวิสุทธ์ อ.สุธดิ า อ.สุขมุ าล อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
เอกสารจรรยาบรรณนักวิจยั ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ วพบ
.ขอนแก่น ปี
การศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 35 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา
อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
เอกสา รการคุม้ ครองสิทธิของผลงานวิจยั /วิชาการ ในคู่มอื ดาเนินงานวิจยั และผลงานวิชาการ
วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับมกราคม 2553 หน้าที่ 43 (อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
รายงานสรุปผลการดาเนินงานความเสีย่ ง ประจาปีการศึกษา 2552 แนวทางและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ ง (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
ร่าง แผนบริหารความเสีย่ ง สาหรับช่วงปีการศึกษา 2553 (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์)
รายงานการประชุม ทีป่ ระชุมรองผูอ้ า นวยการ ครัง้ ที่เกีย่ วกับ เรือ่ ง พิจารณารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานความเสีย่ ง ประจาปีการศึกษา 2552 แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสีย่ ง (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
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7.8-5-4 รายงานการประชุม ทีป่ ระชุมรองผูอ้ านวยการ ครัง้ ที่เกีย่ วกับ เรือ่ ง ร่าง แผนบริหารความเสีย่ ง
สาหรับช่วงปีการศึกษา 2553 (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ เกีย่ วกับ เรือ่ ง พิจารณารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานความเสีย่ ง ประจาปีการศึกษา 2552 แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงแผน
บริหารความเสีย่ ง (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ เรือ่ ง ร่าง แผนบริหารความเสีย่ ง สาหรับ
ช่วงปีการศึกษา 2553 (อ.แก้วจิต อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
7.8-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามเกณฑ์ การนาระบบบริหารความเสีย่ งมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.แก้วจิต อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล (สกอ 7.9)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 5 - 7 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยกาหนดเป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหน่ วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และประเด็ นยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า
6. มีระบบติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายตามคารับรองของผูบ้ ริหารระดับต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายตามคารับรอง
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ
ผลการดาเนิ นงาน
ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยมีการดาเนินงานตามระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ ละ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ดังนี้
1. มีการกาหนดแนวทางการดาเ นินการในการประเมินผลภายในสถาบัน เช่น เนื้อหาทีไ่ ด้ส่อื สารไว้ใน
ปรัชญา/ปณิธาน วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
(7.9-1-1) แนวทาง ขัน้ ตอน การ ติดตาม ประเมิน
แผนงานและโครงการประจาปี (7.9-1-2) ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย (7.9-1-3)
คู่มอื การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและการเลื่อนเงินเดือนของสถาบันพระบรมราชชนก (7.9-1-4)
คู่มอื การจัดทาคารับรองการปฏิบตั งิ าน (7.9-1-5) เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรื อนสามัญ วพบ .ขอนแก่น สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือน ตุลาคม
2552-มีนาคม 2553 (7.9-1-6) โครงการประชุมปฏิบตั กิ าร : การนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับรอง
การปฏิบตั งิ านรายบุคคล (PA) (7.9-1-7) แนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในวิทยาลัย ใน
แฟ้ม ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพ ผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือนเมษายน 2553-กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม 2553
(7.9-1-8)
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2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน เช่น แนวทาง ขัน้ ตอน การติดตาม ประเมินแผนงานและ
โครงการประจาปี ทีแ่ สดงใน เล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
. ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (7.9-2-1) คู่มอื การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและการเลื่อน
เงินเดือนของสถา บันพระบรมราชชนก (7.9-2-2) คู่มอื การจัดทาคารับรองการปฏิบตั งิ าน (7.9-2-3)
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ วพบ
.
ขอนแก่น สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือน ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553 (7.9-2-4) แผนงานการ
ประเมินผลภายในวิทยาลัย ในแฟ้ม ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการ
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพ ผลงาน ตาม
วิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือนเมษายน
2553กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม 2553 (7.9-2-5)
3. มีการกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน เช่น ตารางแสดงเป้าหมาย
และตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
งบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (7.9-3-1) เกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ วพบ .ขอนแก่น (7.9-3-2) ตัว
บ่งชีแ้ ละเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ในแฟ้ม ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของงานระดับบุคคล สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือนเมษายน 2553-กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม
2553 (7.9-3-3)
4. มีการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยกาหนดเป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหน่ วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน เช่น จัดทา แผนทีก่ ลยุทธ์ ของวิทยาลัย (7.9-4-1) การทบทวนเป็น Strategy Map ในแฟ้ม ร่าง
คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือนเมษายน 2553กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม 2553 (7.9-4-2)
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ คณะหรือเทียบเท่า เช่น
การร่วมคิด พิจารณาในที่ ประชุมรองผูอ้ านวยการ (7.9-5-1) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (7.9-52) ในที่ประชุมประจาเดือนของวิทยาลัย (7.9-5-3) การใช้ท่ีประชุมรองผูอ้ านวยการ ร่วมพิจารณา ร่าง
คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการถ่า ยทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อ
ส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพ ผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือนเมษายน 2553-กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม 2553
(7.9-5-4)
6. มีระบบในการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชีแ้ ละเป้าหมายตามคารับรองของผูบ้ ริหารระดับต่าง
ๆ เช่น กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น (7.9-6-1) ในคาสังแต่
่ งตัง้ รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย (7.9-6-2) ในคาสังแต่
่ งตัง้
ผูป้ ฏิบตั งิ านในฝา่ ยตามโครงสร้างใ หม่ (7.9-6-3) ระบบในการติดตามผลการดาเนินงาน ตามทีแ่ สดงใน
ผังการดาเนินงาน การบริหารงานของวิทยาลัย (7.9-6-4) การประเมินแผนงานและโครงการประจาปี
(7.9-6-5) การวาง ระบบติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายตามคารับรองของ รอง

258
ผูอ้ านวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างา น ในแฟ้ม ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระ ดับ
บุคคล สาหรับรอบการปฏิบตั งิ านช่วงเดือนเมษายน 2553-กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม2553 (7.9-6-6)
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายตามคารับรอง เช่น การประเมิน ผลการปฏิบตั ิ
ราชการ สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือน ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553 ตามเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ วพบ.ขอนแก่น (7.9-7-1)
8. มีการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ เช่น
เผยแพร่ เพื่อยกย่องการได้รบั รางวั ลชนะเลิศของ อาจารย์แก้วจิต มากปาน อาจารย์ส ายใจ คาทะเนตร
และอาจารย์รงุ่ ทิพย์ พรหมบุตร ในการนาเสนอผลงานคุณภาพด้านการเรียนการสอน ในการประชุม
วิชาการระดับชาติเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง "การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี าร
เรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (7.9-8-1) การ
นาผลการประเมินผลไปพิจารณาประกอบการเลื่อนเงินเดือน (7.9-8-2)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 2 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 3 ระดับแรก (7.9-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้
ครบทุกระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
รายการหลักฐาน
7.9-1-1 ปรัชญา / ปณิธาน วิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ ใน จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ
.
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์
อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-1-2 การประเมินแผนงานและโครงการประจาปี จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 18-19 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์
อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-1-3 ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
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7.9-1-4 คู่มอื การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและการเลื่อนเงินเดือนของสถาบันพระบรมราชชนก
(อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-1-5 คู่มอื การจัดทาคารับรองการปฏิบตั งิ าน (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-1-6 เอกสารเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ
วพบ.ขอนแก่น (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-1-7 โครงการประชุมปฏิบตั กิ าร : การนาแผนปฏิบตั งิ านสู่การจัดทาคารับรองการปฏิบตั งิ านรายบุคคล
(PA) (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-1-8 แนวทางการดาเนินการในการประเมินผลภายในวิทยาลัย ในแฟ้ม ร่าง คู่มอื การประเมินผล
สัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรที่
มีศกั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพ ผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย สาหรับ
รอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือนเมษายน 2553-กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม 2553 (อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-2-1 การประเมินแผนงานและโครงการประจาปี จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่ น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 18-19 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์
อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-2-2 คู่มอื การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและการเลื่อนเงินเดือนของ สบช. (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-2-3 คู่มอื การจัดทาคารับรองการปฏิบตั งิ าน (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-2-4 เอกสารเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ
วพบ.ขอนแก่น (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-2-5 แผนงานการประเมินผลภายใน วิทยาลัย ในแฟ้ม ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับ
บุคคล จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนา
คุณภาพ ผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน
ช่วงเดือนเมษายน 2553-กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม 2553 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์
อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-3-1 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รุง่ ทิพย์ อ.เอมอร)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (อ.รุง่ ทิพย์
อ.เอมอร)"
7.9-3-2 เอกสารเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพแล ะประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ
วพบ.ขอนแก่น (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-3-3 การกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ในแฟ้ม ร่าง คู่มอื การ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการถ่ายทอดตัวบ่ งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม
บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพ
ผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของ
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วิทยาลัย สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือนเมษายน 2553-กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม 2553
(อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-4-1 แผนทีก่ ลยุทธ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทีแ่ สดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นกับ กลยุทธ์ของวิทยาลัย (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว
คุณจตุพร)
7.9-4-2 Strategy Map ในแฟ้ม ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการถ่ายทอดตัว
บ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพ
ผลงาน ตาม
วิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือนเมษายน
2553-กันยายน 2553 ฉบับมีนาคม 2553 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-5-1 รายงานการประชุมรองผูอ้ านวยการ เรือ่ ง วิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย (อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เรือ่ ง วิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
(อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-5-3 รายงานการประชุมประจาเดือนของวิทยาลัย เรือ่ ง วิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
(อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-5-4 รายงานการประชุมรองผูอ้ านวยการ เรือ่ ง ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน ระดับบุคคล
จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพ
ผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย สาหรับการปฏิบตั งิ าน เมย .53-กย.53
ฉบับ มีค. 2553 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-6-1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่
68/2552 เรือ่ ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-6-2 คาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่
67/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสร้างใหม่ ปีงบประมาณ 2553 (อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-6-3 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่
85/2552 เรือ่ ง
แต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านในฝา่ ยตามโครงสร้างใหม่ 1 ตุลาคม 2552 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์
อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-6-4 ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้
อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-6-5 การประเมินแผนงานและโครงการประจาปี จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 18-19 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์
อ.แสงดาว คุณจตุพร)
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7.9-6-6 ระบบในการติดตามผลการดาเนิน งานตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายตามคารับรองของผูบ้ ริหารระดับ
ต่าง ๆ ในแฟ้ม ร่าง คู่มอื การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้
เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพ ผลงาน ตามวิสยั ทัศน์
บริบท และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย สาหรับรอบการปฏิบตั งิ าน ช่วงเดือนเมษายน 2553-กันยายน
2553 ฉบับมีนาคม 2553 (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-7-1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพล
เรือนสามัญ วพบ.ขอนแก่น (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-8-1 Print-out จาก website แสดงการนาผลการประเมินผลการดาเนินงาน ไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สร้างแรงจูงใจ โดยเผยแพร่ เพื่อยกย่องการ ได้รบั รางวัลชนะเลิศของ อ .แก้วจิต มากปาน อ.สาย
ใจ คาทะเนตร และ อ.รุง่ ทิพย์ พรหมบุตร ที่เสนอผลงาน ในการประชุ มวิชาการระดับชาติเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา : วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-8-2 ร่องรอยหลักฐานการนาผลการประเมินผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สร้างแรงจูงใจ โดยนาไปพิจารณาประกอบการเลื่อนเงินเดือน (อ.วัชรี อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์
อ.แสงดาว คุณจตุพร)
7.9-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล ในแผนกลยุทธ์ วพบ
.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.วัชรี
อ.กล้วยไม้ อ.รุง่ ทิพย์ อ.แสงดาว คุณจตุพร)
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องค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิ เคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิ น และ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สกอ 8.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 5-6 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการครบทุกข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินทีผ่ บู้ ริหารสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงิน
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มันคงขององค์
่
การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าทีต่ รวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด
7. ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผลการดาเนิ นงาน
ในปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย (8.1-1-1 และ
8.1-1-2)
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ ในผังการดาเนินงานแสดง
การบริหารงานของวิทยาลัย (8.1-2-1) การจัดสรรเงินแยกตาม แหล่งงบปร ะมาณ เพื่อใช้ ในการ
ดาเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนงานและ
โครงการ และระบบการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ในเอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและ
งบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (8.1-2-2) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ 4 ในคาสังแต่
่ งตัง้
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (8.1-2-3) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ใน
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3.

4.

5.

6.

7.

คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินประจาวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านการเงิน
การบัญชี คณะกรรมการเซ็นชื่อในเช็คสังจ่
่ ายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับ- นาส่ง-นาฝากเงินของ
วิทยาลัยฯ คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
(8.1-2-4) การบริหาร
จัดการเรือ่ งเงินค่าตอบแทนการสอนสาหรับอาจารย์พเิ ศษ (8.1-2-5) ขัน้ ตอนการดาเนินการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พเิ ศษวิชาทฤษฎี (8.1-2-6) ขัน้ ตอนการดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอนของอาจารย์พเิ ศษวิชาปฏิบตั ิ (8.1-2-7) โครงการพัฒนากลไกและการใช้จา่ ยงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ (8.1-2-8)
มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินทีผ่ บู้ ริหารสามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นใจและวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงิน เช่น งานการเงิน รายงานข้อมูลทางการ เงินของวิทยาลัย จากฐานข้อมูลงานการเงินและ
บัญชีของวิทยาลัย และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกเดือน (8.1-3-1)
มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เช่น เอกสารแสดงการดาเนินงาน
การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รับรองสถาบัน การศึกษาจากสภาการพยาบาล (8.1-4-1) รายงานเบิกจ่ายเงินประจาเดือน ส่งสถาบัน
พระบรมราชชนก (8.1-4-2) รายงานข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยในแต่ละเดื
อน ในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหาร (8.1-4-3)
มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มันคงขององค์
่
การอย่างต่อเนื่อง เช่น เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการ
ตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภา
การพยาบาล (8.1-5-1) รายงานข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยแต่ละเดือน ในส่วนเงินทีเ่ หลือจ่ายอยูใ่ น
แต่ละแหล่งงบประมาณ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร (8.1-5-2)
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าทีต่ รวจ ติดตามการใช้เงิน ให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด เช่น ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย (8.1-6-1) เอกสาร
แสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง
วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล (8.1-6-2) หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินประจาวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
การเงิน การบัญชี คณะกรรมการเซ็นชื่อในเช็คสังจ่
่ ายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับ-นาส่ง-นาฝากเงิน
ของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (8.1-6-3) มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย และดาเนินการทุก 6 เดือน (8.1-6-4) รวมทัง้ การรับ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (8.1-6-5)
ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ เช่น เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ
และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล (8.1-7-1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิ ทยาลัย วาระเกีย่ วกับการ
ติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผน
และการตัดสินใจ (8.1-7-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครัง้ ที่เกีย่ วกับการติดตาม
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ผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางก ารเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ (8.1-7-3) รายงานข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยในแต่ละเดือน (8.1-7-4)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีงบประมาณ 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 0 คะแนน ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 5-6 ระดับแรก (8.1-ป) โดยมีผลการดาเนินงาน
ได้ครบ 8 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานการเงิน บัญชี ฝา่ ยบริหาร จัดทา ร่างแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สาหรับการดาเนินงานตามแผนในช่วงปีงบประมาณ
2554 เสนอต่อทีป่ ระชุมกรรมการบริหารภายในเดือนสิงหาคม
2553 พร้อมทัง้ รับฟงั และนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทีแ่ สดงไว้ค่กู บั แผนกลยุทธ์วทิ ยาลัย
ในเล่ม
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 ภายในเดือนกันยายน 2553
2. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานการเงิน บัญชี ฝา่ ยบริหาร จัดทาระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงข้อมูล มาออกรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อ ทีป่ ระชุมกรรมการบริหาร ให้
ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มิถุนายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อ
นาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ 1) วิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย 2) วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมันคง
่
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 3) ติดตามผล และวิเคราะห์การใช้ งบประมาณในแต่ละภารกิจ เทียบกับที่
ได้รบั อนุม ั ตไิ ว้ในแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี เพื่อ การพัฒนาผลงาน สถาบัน และบุคลากร 4) ใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ
รายการหลักฐาน
8.1-1-1 1.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552
วพบ.ขอนแก่น ฉบับ กันยายน 2551 (อ.รัตจนา คุณดาราพร อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์)
2.แผนทีก่ ลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ระดับองค์กรตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของวิทยาลัย ในเล่มแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2552 (อ.รัตจนา
คุณดาราพร อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์)
8.1-1-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (อ.รัตจนา คุณดาราพร
อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์)
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8.1-2-1 ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง
วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15
8.1-2-2 1.แหล่งงบประมาณในการดาเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย 2.การวิเคราะห์และประเมินผลการ
ใช้งบประมาณตามแผนงานและโครงการ และ 3.ระบบการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ใน
เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จาก เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 2024
8.1-2-3 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้อ 4 ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 68/2552 เรือ่ ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-2-4 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังแต่
่ งตัง้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ ง แต่งตัง้
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินประจาวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านการเงิน การ
บัญชี คณะกรรมการเซ็นชื่อในเช็คสังจ่
่ ายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับ- นาส่ง-นาฝากเงินของ
วิทยาลัยฯ คณะกรรมก ารลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
(อ.รัตจนา
คุณดาราพร)
8.1-2-5 เอกสารการบริหารจัดการเรือ่ งเงินค่าตอบแทนการสอนสาหรับอาจารย์พเิ ศษ ในคู่มอื การ
ดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้า 32 (อ.พรรณิภา)
8.1-2-6 เอกสารขัน้ ตอนการดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พเิ ศษวิชาทฤษฎี หน้า 32
ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.พรรณิภา)
8.1-2-7 เอกสารขัน้ ตอนการดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พเิ ศษวิชาปฏิบตั ิ หน้า 33
ในคู่มอื การดาเนินงาน สาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.พรรณิภา)
8.1-2-8 โครงการพัฒนากลไกและการใช้จา่ ยงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในสรุปแผนปฏิบตั งิ านฝา่ ย
บริหารประจาปีงบประมาณ 2552 เล่มสรุปแผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 หน้า 1
(อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-3-1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินทีผ่ ู้ บริหารสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-4-1 เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 2024 (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-4-2 รายงานเบิกจ่ายเงินประจาเดือน ส่งสถาบันพระบรมราชชนก (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-4-3 รายงานข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยในแต่ละเดือน ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
(อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-5-1 เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจส อบ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 2024 (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-5-2 รายงานข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยแต่ละเดือน ในส่วนเงินทีเ่ หลือจ่ายอยูใ่ นแต่ละแหล่ง
งบประมาณ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
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8.1-6-1 ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15 (อ.รัตจนา
คุณดาราพร)
8.1-6-2 เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 2024 (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-6-3 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังแต่
่ งตัง้ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ ง แต่งตัง้
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินประจาวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านการ เงิน การ
บัญชี คณะกรรมการเซ็นชื่อในเช็คสังจ่
่ ายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับ- นาส่ง-นาฝากเงินของ
วิทยาลัยฯ คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (อ.รัตจนา
คุณดาราพร)
8.1-6-4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-6-5 รายงานผลการตรวจสอบภายนอก (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-7-1 เอกสารแสดงการดาเนินงาน การเงินและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 2024 (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วาระเกีย่ วกับการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
(อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครัง้ ที่ เกีย่ วกับการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก รายงานทางการเงิ นไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
(อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-7-4 รายงานข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยในแต่ละเดือน ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
(อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1.1 สิ นทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (สมศ 5.6)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :
ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ 1 - 64,999 บาท

๒ คะแนน
เท่ากับ 65,000 - 99,999 บาท

๓ คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 100,000 บาท

ผลการดาเนิ นงาน
ในปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยมีสนิ ทรัพย์ถาวร รวมครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ (คานวณตามระเบียบ
ของกรมบัญชีกลาง ซึง่ มีการหักค่าเสื่อมราคาด้วย ) และทีด่ นิ คิดเป็น 49,298,188.00 บาท (8.1.1-3-1) และ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณ เท่ากับ 391.44 (8.1.1-3-2) คิดเป็น สินทรัพย์ถาวรต่อ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 125,940.60 บาท/FTES
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีงบประมาณ 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้ เป้าหมาย สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า มากกว่าหรือ
เท่ากับ 100,000 บาท/FTES (8.1.1-ป) โดยผลการดาเนินงานเท่ากับ 125,940.60 บาท/FTES
ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานการเงิน บัญชี ฝา่ ยบริหาร นาข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และนาเสนอรายงานในทีป่ ระชุม
กรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ ะบุไว้ในแนวทางพัฒนาของตัวบ่งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
รายการหลักฐาน
8.1.1-3-1 สรุปรายการคานวณสินทรัพย์ถาวร รวมครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ (คานวณตามระเบียบของ
กรมบัญชีกลาง ซึง่ มีการหักค่าเสื่อมราคาด้วย ) และทีด่ นิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.นงลักษณ์ คุณดาราพร คุณเพียงใจ)
8.1.1-3-2 สรุปรายการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณ 2552 (อ.นงลักษณ์
คุณดาราพร คุณเพียงใจ)
8.1.1-ป เป้าหมาย สินทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.นงลักษณ์ คุณดาราพร คุณเพียงใจ)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1.2 ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (สมศ 5.7)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ :
ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 10 ของเกณฑ์
ปกติ หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ - 10
ของเกณฑ์ปกติ

2 คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๕ - 9.99 ของเกณฑ์ปกติ
หรือ เท่ากับร้อยละ - 5 - (-9.99)
ของเกณฑ์ปกติ

๓ คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ (- 4.99)
– 4.99
ของเกณฑ์ปกติ

ผลการดาเนิ นงาน
ในปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยมีค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (รวมงบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ) เท่ากับ 41,152,437.73 บาท (8.1.2-3-1) และ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณ เท่ากับ 391.44 FTES (8.1.2-3-2) คิดเป็น
1.ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 105,130.90 บาท/FTES
2.ร้อยละค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเมือ่ เทียบกับเกณฑ์ปกติ เท่ากับร้อยละ 2.19
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีงบประมาณ 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้ เป้าหมายร้อยละค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดต่อนักศึกษาเ ต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับร้อย
ละ 5 – 9.99 ของเกณฑ์ปกติ หรือ เท่ากับร้อยละ - 5 - (-9.99) ของเกณฑ์ปกติ (8.1.2-ป) โดยมีผลการ
ดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 2.19 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานการเงิน บัญชี ฝา่ ยบริหาร นาข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคร าะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และนาเสนอรายงานในทีป่ ระชุม
กรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ ะบุไว้ในแนวทางพัฒนาของตัวบ่งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
รายการหลักฐาน
8.1.2-3-1 สรุปรายการคานวณค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (รวมงบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2552 (อ.นงลักษณ์ คุณดาราพร คุณเพียงใจ)
8.1.2-3-2 สรุปรายการคานวณจา นวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณ 2552 (อ.นงลักษณ์
คุณดาราพร คุณเพียงใจ)
8.1.2-ป เป้าหมาย ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า และเป้าหมาย ร้อยละค่าใช้จา่ ย
ทัง้ หมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ปกติ ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.นงลักษณ์ คุณดาราพร คุณเพียงใจ)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1.3 ร้อยละของเงิ นเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบดาเนิ นการ (สมศ 5.8)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 1 – 4
ของงบดาเนินการ

2 คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 5- 9 หรือ มากกว่า ร้อยละ 15
ของงบดาเนินการ

๓ คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ 10 -15
ของงบดาเนินการ

ผลการดาเนิ นงาน
ในปีงบประมาณ 2552 มีเงินเหลือจ่ายสุทธิ เท่ากับ 17,129,117.75 บาท (8.1.3-3-1) มีงบดาเนินการ
(รวมงบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุ น และค่าเสื่อมราคา )
เท่ากับ 41,152,437.73 บาท (8.1.3-3-1) คิดเป็นร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ เท่ากับ ร้อย
ละ 41.62
ตารางที่ 8.1.3-1 ร้อยละของเงิ นเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบดาเนิ นการ ปี งบประมาณ 2552
รายการ
หน่วย
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สมศ 2552)
คะแนน
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
บรรลุ?
เป้าหมาย ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
ร้อยละ
ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
รายการตามเกณฑ์ (สมศ 2552)
เงินเหลือจ่ายสุทธิ จากเงินงบประมาณ

ร้อยละ

เงินเหลือจ่ายสุทธิ จากเงินนอกงบประมาณ

บาท

รวมเงินเหลือจ่ายสุทธิ
งบดาเนินการ ไม่รวมค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสือ่ มราคาประจาปี งบประมาณ 2552

บาท
บาท
บาท

รวมงบดาเนินการ

บาท

บาท

ระดับวิทยาลัย
2
บรรลุ
5-9 หรือ > 15
(8.1.3-ป)
41.62
13,979,033.57
(8.1.3-3-1)
3,150,084.18
(8.1.3-3-1)
17,129,117.75
36,239,555.11
4,912,882.62
(8.1.3-3-2)
41,152,437.73

ผลการประเมิ นตนเอง
ปีงบประมาณ 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได้
2 คะแนน ไม่มพี ฒ
ั นาการ
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้ เป้าหมาย เป้าหมาย ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินกา ร เท่ากับ
ร้อยละ ๕ - ๙ หรือ มากกว่า ร้อยละ ๑๕ ของงบดาเนินการ (8.1.3-ป) โดยมีรอ้ ยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบดาเนินการ เท่ากับร้อยละ 41.62 ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
2
2

พัฒนาการ
0
0

เป้าหมาย
1
1

รวม
3
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานการเงิน บัญชี ฝา่ ยบริหาร นาข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และนาเสนอรายงานในทีป่ ระชุม
กรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ ะบุไว้ในแนวทางพัฒนาของตัวบ่งชี้ 8.1 มีระบบและกลไก ใน
การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
รายการหลักฐาน
8.1.3-3-1 สรุปรายการคานวณเงินเหลือจ่ายสุทธิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2552 (อ.รัตจนา คุณดาราพร)
8.1.3-3-2 สรุปรายการค่าเสื่อมราคา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552
(อ.รัตจนา อ.นงลักษณ์ คุณดาราพร คุณเพียงใจ)
8.1.3-ป เป้าหมาย ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ ในแผนกลยุทธ์ วพบ
.ขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รัตจนา อ.นงลักษณ์ คุณดาราพร คุณเพียงใจ)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1.4 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์
ประจา (สมศ 5.10)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ 1 – 6,499 บาท

2 คะแนน
เท่ากับ 6,500 - 9,999 บาท

3 คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 10,000 บาท

ผลการดาเนิ นงาน
ในปีการศึกษา 2552 มีเงินจัดสรรสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ รวม
2,319,494.10 บาท (8.1.4-3-1) และมีอาจารย์ประจาทัง้ หมด นับรวมอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อ เป็นจานวน 50
คน (8.1.4-3-2) คิดเป็น งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศต่ ออาจารย์
ประจา เท่ากับ 46,389.88 บาท/คน
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจา เท่ากับ 10,000 บาท/คน (8.1.4-ป) โดยผลการดาเนินงานเท่ากับ 46,389.88
บาท/คน ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานการเงิน บัญชี ฝ่ายบริหาร นาข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และนาเสนอรายงานในทีป่ ระชุม
กรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ ะบุไว้ในแนวทางพัฒนาของตัวบ่งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
รายการหลักฐาน
8.1.4-3-1 สรุปรายการคานวณเงินจัดสรรสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.แสงดาว คุณดาราพร
คุณจตุพร)
8.1.4-3-2 สรุปจานวนอาจารย์ประจาทีอ่ ยูป่ ฏิบตั ิ งานจริง และนับรวมอาจารย์ทล่ี าศึกษาต่อ ประจาปี
การศึกษา 2552 (อ.แสงดาว คุณดาราพร คุณจตุพร)
8.1.4-ป เป้าหมาย งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์
ประจา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2552-2553 (อ.แสงดาว คุณดาราพร
คุณจตุพร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1.5 ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (สมศ. 6.9)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ปจั จัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
เท่ากับ 1 – 3,999 บาท

คอมพิ วเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ

๒ คะแนน
เท่ากับ 4,000 - 5,999 บาท

๓ คะแนน
เท่ากับหรือมากกว่า 6,000 บาท

ผลการดาเนิ นงาน
ในปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยมี ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีใ่ ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์
สารสนเทศ (งบดาเนินการและงบลงทุนทีใ่ ช้ในการจัดซือ้ ระบบ อุปกรณ์ โปรแกรม และครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์อ่นื ๆ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาร ะบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
และการค้นคว้าของนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร และค่าเสื่อมราคา ) รวมเป็นเงิน 3,597,744 บาท (8.1.5-3-1)
และมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณ เท่ากับ 391.44 FTES (8.1.5-3-2) คิดเป็น
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีใ่ ช้ในร ะบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนั กศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
เท่ากับ 9,191.05 บาท/FTES
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีงบประมาณ 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้ เป้าหมาย ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีใ่ ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 6,000 บาท/FTES (8.1.5-ป) โดยผลการดาเนินงาน
เท่ากับ 9,191.05 บาท/FTES ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สมศ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
1

เป้าหมาย
1
1

รวม
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับงานการเงิน บัญชี ฝา่ ยบริหาร นาข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และนาเสนอรายงานในทีป่ ระชุม
กรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ ะบุไว้ในแนวทาง พัฒนาของตัวบ่งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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รายการหลักฐาน
8.1.5-3-1 สรุปรายการคานวณค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีใ่ ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ
(งบดาเนินการและงบลงทุนทีใ่ ช้ ในการจัดซือ้ ระบบ อุปกรณ์ โปรแกรม และครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์อ่นื ๆ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร และค่าเสื่อมราคา
) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552 (คุณดาราพร อ.ปิยนุช อ.ณรงค์
อ.นงลักษณ์)
8.1.5-3-2 สรุปรายการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณ 2552 (คุณดาราพร
อ.ปิยนุช อ.ณรงค์ อ.นงลักษณ์)
8.1.5-ป เป้าหมาย ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีใ่ ช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553
(คุณดาราพร อ.ปิยนุช อ.ณรงค์ อ.นงลักษณ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน (สกอ 8.2 และ สมศ 5.4)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 3 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
๑. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
๒. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
๓. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน
๔. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
๕. มีผลการประหยัดงบประมาณทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น
ผลการดาเนิ นงาน
ในปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยมีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน ตามตารางที่
8.2-1 ดังนี้
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน เช่น
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย (8.2-1-1) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของรองผูอ้ านวยการฝา่ ยวิชาการ
(8.2-1-2) โดยมี
รองผูอ้ านวยและหัวหน้าภาควิชาร่วมดาเนินการตามผังการดาเนินงานแสดงกา
รบริหารงานของ
วิทยาลัย (8.2-1-3)
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน เช่น ฝา่ ยบริหาร วิเ
คราะห์ความ
ต้องการใช้ทรัพยากร งบประมาณตามแผน ประจาปีงบประมาณ 2552 (8.2-2-1) ฝา่ ยวิชาการ
วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร แหล่งฝึก อาจารย์ผสู้ อนภาคทฤษฎี ทดลอง ปฏิบตั ิ เพื่อจัด
การศึกษา ในช่วงประจาปีการศึกษา 2552 (8.2-2-2) ภาควิชา การพยาบาล เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล (8.2-2-3) ภาควิชาจิตเวช กฎหมาย
บริหาร วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร บุคคล ห้องเรียน ยานพาหนะ แหล่งฝึก งบประมาณ และ
วัสดุ ปีการศึกษา 2552 (8.2-2-4) ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ วิเคราะห์ความต้องการใช้แหล่งฝึก
ANC LR PP รวมทัง้ จานวนและลักษณะอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั ิ และครูพเ่ี ลีย้ งแหล่งฝึก (8.2-2-5)
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน เช่น ฝา่ ยบริหาร ร่วมใช้ทรัพยากรบุคคล และ
การเงิน ตามผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย (8.2-3-1) ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณภาพ ร่วมใช้ทรัพยากร บุคคล และบูรณการการสร้างผลงานให้พฒ
ั นางานตามพันธกิจ วิสยั ทัศน์
พร้อมรองรับการประเมิน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบ ั ติการวิพากษ์แผนปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2553
(8.2-3-2) ฝา่ ยวิชาการ ร่วมใช้ทรัพยากรบุคคล ตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (8.2-3-3)
ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ร่วมใช้ทรัพยากร บุคคลในการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่
ส่งเสริมคุณลักษณะทางคุณธรรม จริยธรรม จิตบ ริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จิตตปญั ญา และการ
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พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระบบครอบครัว
(Moral Area)” ประจาปีการศึกษา 2552 (8.2-3-4) ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ร่วมใช้
ทรัพยากรบุคคลและปจั จัยเกือ้ หนุ นการศึกษา ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล (8.2-3-5)
ภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร มีการ ใช้ทรัพยากร บุคคล และสถานที่ ร่วมกัน กับ ภาควิชา เด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ และ ภาควิชาชุมชนและรักษา ในวิทยาลัย (8.2-3-6)
ภาควิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์ มีโครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารร่วมกับ ภาค วิชาการพยาบาล
เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ และภาควิชาชุมชนและรักษา (8.2-3-7)
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
เช่น ฝา่ ยบริหาร ร่วมใช้ทรัพยากร
บุคคลภายนอก ผ่านการแต่งตั ้ งคณะกรรมการวิทยาลัย (8.2-4-1) ฝา่ ยวิชาการ ใช้ทรัพยากร
บุคคลภายนอก ในการ ร่วมดาเนินการ เตรียมความพร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา เพื่อขึน้ ทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ
ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2553
(8.2-4-2) ฝา่ ยกิจการนักศึกษา ร่วมใช้ทรัพยากรบุคคล ภายนอกในการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระบบครอบครัว (Moral Area)” ประจาปี
การศึกษา 2552 (8.2-4-3) ภาควิ ชาการพยาบาล เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ใช้ทรัพยากร บุคคล แหล่งฝึก
ห้องประชุม ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น (8.2-4-4) ภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหารใช้ทรัพยากร
บุคคลและสถานที่ ร่วมกันกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น สถานีอนามัยบ้าน
เป็ด และโรงพยาบาลขอนแก่น (8.2-4-5) ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ใช้ทรัพยากรร่วมกั นกับ
แหล่งฝึก โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลหนองบัวลาภู โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชัยภูม ิ
โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลพระยุพราชสว่างแดนดิน ดาเนินโครงการประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบตั ิ
เตรียมประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านโดยภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (8.2-4-6)
5. มีผลการประหยัดงบประมาณทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่ วยงานอื่น เช่น ฝา่ ยบริหาร
ประหยัดงบประมาณ จากใช้ทรัพยากรบุคคลภายนอก (8.2-5-1) ฝา่ ยวิชาการ ประหยัดงบประมาณ จาก
ใช้ทรัพยากร บุคคลภายนอกร่วมเตรียมความพร้อ มทางวิชาการ 8 รายวิชา (8.2-5-2) ฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา ประหยัดงบประมาณ จากใช้ทรัพยากร ทรัพยากรบุคคลภายนอกร่วมดาเนินงานตามปฏิทนิ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระบบครอบครัว (Moral Area)” (8.25-3) ภาควิชาเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ประห ยัดงบประมาณ จากใช้ทรัพยากร ร่วมกับ โรงพยาบาล
ขอนแก่น (8.2-5-4) ภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร ประหยัดงบประมาณ 540,000 บาท จากใช้
ทรัพยากรบุคคลในการจัดการเรียนการสอน (8.2-5-5)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีงบประมาณ 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 3 คะแนน ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได้
3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานครบ 4 ระดับแรก (8.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงาน
ได้ครบทุกระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สมศ.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3
3

พัฒนาการ
1
1
-

เป้าหมาย
1
1


รวม
5
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยบริหาร ร่วมกับฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการผนวกใช้ ทรัพยากรร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่นนอก วิทยาลัย และการคานึงถึง การประหยัดงบประมาณทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับ
หน่วยงานอื่น โดยเน้นในลักษณะทีเ่ ป็นประโยชน์รว่ มกัน ไปในการดาเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ สกอ 7.1 ภาวะ
ผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน ข้อ 6 ผูบ้ ริหารบริหารงานด้วยหลัก หลักธรรมาภิบาล
โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และตามตัวบ่งชีท้ ่ี สกอ. 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ ข้อ 2 มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ ข้อ 5 มีการนาข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมันคงของสถาบั
่
นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผล การประหยัดงบประมาณทีเ่ กิดจ ากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ทัง้ นี้ ให้เริม่
ดาเนินการตัง้ แต่การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณรายโครงการ /กิจกรรมภายในเดือนกรกฎาคม 2553
และให้สรุปการคาดการณ์ ผลการ การประหยัดงบประมาณ แสดงไว้ในเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
งบประมาณ 2554 ภายในเดือนตุลาคม 2553
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ตารางที่ 8.2-1 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน ปี งบประมาณ 2552
ฝา่ ย
ฝา่ ย
ฝา่ ยวิจยั
ฝา่ ย
ฝา่ ยกิจการ เด็ก ผูใ้ หญ่ จิตเวช กฎ
มารดาฯ
รายการ
บริหาร
ยุทธศาสตร์ บริการ วชก วิชาการ
นักศึกษา
ผูส้ งู อายุ หมาย บรฯ ผดุงครรภ์
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
3
1
1
3
1
3
3
3
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
เป้าหมายระดับ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (8.2-ป)
4
4
4
4
4
4
4
4
จานวนระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
5
1
1
5
1
5
5
4
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
มีคณะกรรมการรับผิดชอบการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน (8.2-1-1 ถึง 8.2-1-3)
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของ
สถาบัน
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน มีผลการ
วิเคราะห์ฯ
(8.2-2-1)
ใช้รว่ มกับ
ใช้รว่ มกับ
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน
หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น
ภายใน
ภายใน
(8.2-3-1)
(8.2-3-2)
ใช้รว่ มกับ
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
หน่วยงานอื่น
ภายนอก
(8.2-4-1)
5. มีผลการประหยัดงบประมาณทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับ มีผลการ
ประหยัด
หน่วยงานอื่น
(8.2-5-1)

-

-

-

วิเคราะห์ฯ
วิเคราะห์ฯ
วิเคราะห์ฯ
วิเคราะห์ฯ
(8.2-2-2)
(8.2-2-3)
(8.2-2-4)
(8.2-2-5)
ใช้รว่ มกับ
ใช้รว่ มกับ
ใช้รว่ มกับ
ใช้รว่ มกับ
ใช้รว่ มกับ
หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
(8.2-3-3)
(8.2-3-4)
(8.2-3-5)
(8.2-3-6)
(8.2-3-7)
ใช้รว่ มกับ
ใช้รว่ มกับ
ใช้รว่ มกับ
ใช้รว่ มกับ
ใช้รว่ มกับ
หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น หน่วยงานอื่น
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
(8.2-4-2)
(8.2-4-3)
(8.2-4-4)
(8.2-4-5)
(8.2-4-6)
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
มีผลการ
ประหยัด
ประหยัด
ประหยัด
ประหยัด
(8.2-5-2)
(8.2-5-3)
(8.2-5-4)
(8.2-5-5)

ชุมชนและ
รักษา
1
ไม่บรรลุ
4
1

-

-

-

-
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รายการหลักฐาน
8.2-1-1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในคาสังวิ
่ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 68/2552 เรือ่ ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์)
8.2-1-2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของรองผูอ้ านวยการฝา่ ยวิชาการ ข้อ 14-15 จากเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองวพบ.ขอนแก่นเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลหน้าที่ 31
(อ.พรรณิภา)
8.2-1-3 ส่วนทีแ่ สดงการประสานแผน /บูรณการ รวมเป็นแผนใหญ่ของวิทยาลัย และคิดงบประมาณที่
จัดสรรตาม พันธกิจใน ผังการดาเนินงานแสดงการบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 1315 (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์)
8.2-2-1 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร งบประมาณตามแผน ประจาปีงบประมาณ 2552 ในเล่ม
แผนปฏิบตั งิ านประจาปีงบประมาณ 2552 ฉบับกันยายน 2551 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์)
8.2-2-2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรแ หล่งฝึก อาจารย์ผสู้ อนภาคทฤษฎี ทดลอง ปฏิบตั ิ
เพื่อจัดการศึกษา ในช่วงประจาปีการศึกษา 2552 โดยฝา่ ยวิชาการ เช่น สถานทีศ่ กึ ษา
ภาคปฏิบตั ิ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที่ 155-160 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
8.2-2-3 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล ภาควิชาการพยาบาล เด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ตามทีแ่ สดงในโครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น (อ.รุง่ ทิพย์)
8.2-2-4 ร่องรอยหลักฐานของ ภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บ ริหาร แสดงการ วิเคราะห์ความต้องการใช้
ทรัพยากรบุคคล ห้องเรียน ยานพาหนะ แหล่งฝึก งบประมาณ และวัสดุ ปีการศึกษา 2552
(อ.สมใจ)
8.2-2-5 ร่องรอยหลักฐานของ ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ แสดงการ วิเคราะห์ความต้องการใช้
ทรัพยากร (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
8.2-3-1 ส่วนทีแ่ สดงการร่วมใช้ทรัพยากรบุคคล และการเงิน โดยฝา่ ยบริหาร ตามผังการดาเนินงานแสดง
การบริหารงานของวิทยาลัย จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 13-15 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์)
8.2-3-2 การร่วมใช้ทรัพยากรบุคคล และ บูรณการการสร้างผลงานให้พฒ
ั นางานตามพันธกิจ วิสยั ทัศน์
พร้อมรองรับการประเมิน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิพากษ์แผนปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ
2553 โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (อ.เอมอร อ.รุง่ ทิพย์)
8.2-3-3 การร่วมใช้ทรัพยากรบุคคล ตามระบบและกลไกการจัดการเรียนก ารสอน จากเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 4766 โดยฝา่ ยวิชาการ (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
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8.2-3-4 รายชื่ออาจารย์ประจาครอบครัว แสดงการ ร่วมใช้ทรัพยากรบุคคลในการดาเนินงานตามปฏิทนิ
กิจกรรมพัฒนานัก ศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระบบครอบครัว (Moral
Area)” ประจาปีการศึกษา 2552 โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ)
8.2-3-5 การร่วมใช้ทรัพยากรบุคคลและปจั จัยเกือ้ หนุ นการศึกษา ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร
พยาบาล โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.รุง่ ทิพย์)
8.2-3-6 ร่องรอยหลักฐานของภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร แสดงการใช้ทรัพยากรบุคคล และสถานที่
ร่วมกันกับ ภาควิชา เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ และ ภาควิชาชุมชน
และรักษา (อ.สมใจ)
8.2-3-7 ร่องรอยหลักฐานของ ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ แสดงการใช้ทรัพยากรร่วมกับ หน่วยงาน
ภายใน (อ.ดวงชีวนั )
8.2-4-1 คณะกรรมการวิทยาลัยและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง วพบ .
ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 12 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์)
8.2-4-2 การใช้ทรัพยากรบุคคลภายนอก ในการร่วมดาเนินการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา
เพื่อขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเครือข่ายพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2553 (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
8.2-4-3 การใช้ทรัพยากรบุคคลภายนอกในการดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์
การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระบบครอบครัว (Moral Area)” ประจาปีการศึกษา 2552 โดย
ฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ)
8.2-4-4 สรุปรายงานการประชุมภาควิ ชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 1/2552 วาระที่ 2 เรือ่ ง
ใช้ทรัพยากรร่วมกับองค์ภายนอก (อ.จรรยา อ.สรัญญา)
8.2-4-5 ร่องรอยหลักฐานของภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร แสดงการใช้ทรัพยากร บุคคลและสถานที่
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น สถานีอนามัยบ้านเป็ด และ
โรงพยาบาลขอนแก่น (อ.สมใจ)
8.2-4-6 ร่องรอยหลักฐานของ ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ แสดงการใช้ทรัพยากรร่วมกับ หน่วยงาน
ภายนอก (อ.ดวงชีวนั อ.ฉายวสันต์)
8.2-5-1 ตารางสรุปแสดงการประหยัดงบประมาณ จากใช้ทรัพยากรบุคคลภายนอก โดยฝา่ ยบริหาร
(อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์)
8.2-5-2 ตารางสรุปแสดงการประหยัด งบประมาณ จากใช้ทรัพยากรบุคคลภายนอกร่วมเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 8 รายวิชา โดยฝา่ ยวิชาการ (อ.พรรณิภา ดร.เกศินี อ.ฉายวสันต์)
8.2-5-3 ตารางสรุปแสดงการประหยัดงบประมาณ
จากใช้ทรัพยากรทรัพยากรบุคคลภายนอกร่วม
ดาเนินงานตามปฏิทนิ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระบบ
ครอบครัว (Moral Area)” โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ)
8.2-5-4 ตารางสรุปแสดงการประหยัดงบประมาณ จากใช้ทรัพยากรทรัพยากร ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
โดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ (อ.จรรยา อ.สรัญญา)
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8.2-5-5 ตารางสรุปแสดงการประหยัดงบประมาณ 540,000 บาท จากใช้ทรัพยากรทรัพยากร บุคคลใน
การจัดการเรียนการสอน โดยภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร (อ.สมใจ)
8.2-ป เป้าหมาย การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน ในแผนกลยุทธ์ วพบ .ขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รัตจนา อ.รุง่ ทิพย์)
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่ งของการบริ หาร
การศึกษา (สกอ 9.1 และ สมศ 7.1)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 4 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทงั ้ ภายใน และภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และ
มาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีค่ รบถ้วน ทัง้ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ อย่างต่อเนื่องเป็นประจา (อย่างน้อย ๓ ปีนบั รวมปีทม่ี กี ารติดตาม)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้รว่ มกันทัง้ ระดับบุคคล
ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยทุกฝา่ ยร่วมกับภาควิชา ดาเนินงานตาม ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ตามทีแ่ สดงในตารางที่ 9.1-1 ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยมี
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพภายใน (9.1-1-1) มีผงั การดาเนินงาน ทีผ่ นวกการ
ประกันคุณภาพกา รศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานของวิทยาลัย (9.1-1-2) มีการจัด
โครงสร้างการบริหารให้มรี องผูอ้ านวยการ หัวหน้างาน คณะทางาน รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (9.1-1-3) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1-4) มีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (9.1-1-5) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก วิทยาลัย (9.1-1-6) มีค่มู อื
ประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1-7)
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทงั ้ ภายใน และภายนอกสถาบัน เช่น มีการ
กาหนดนโยบายวิทยาลัย (9.1-2-1) มีนโยบาย ในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-2-2)
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3.

4.

5.

6.
7.

กาหนดให้ มีผงั การดาเนินงาน ทีผ่ นวกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงานร่วมกัน ของทุกฝา่ ย ทุกงานในวิทยาลัย (9.1-2-3) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษา
ภายนอกวิทยาลัย (9.1-2-4)
มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และ
มาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่ฝา่ ยยุทธศาสตร์และ
พัฒนาคุณภาพ ระบุ ตวั ชีว้ ดั ทีค่ รอบคลุมตามพันธกิจ ไว้ในคู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยา ลัย
(9.1-3-1)
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีค่ รบถ้วน ทัง้ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจา (อย่างน้อย 3 ปีนบั รวมปีทม่ี กี ารติดตาม ) โดยฝา่ ยยุทธศาสตร์
และพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการควบคุมคุณภ าพการปฏิบตั งิ านของทุกฝา่ ย ทุกภาควิชา โดย จัดการ
ประชุม ปฏิบตั กิ ารวิพากษ์ และพัฒนาโครงการ กิจกรรมใน แผนปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2553 -2555
(9.1-4-1) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2550 (9.1-4-2) 2551 (9.1-4-3) และ
ร่วมกับทัง้ 5 ฝา่ ย 4 ภาควิชารับการประเมินเ พื่อการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล (รายงาน
วงรอบปีการศึกษา 2552) (9.1-4-4) ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในการขอทุน
ภายนอก และติดตาม ตรวจสอบ เพื่อสรุปผลงานวิจยั ในการประเมินคุณภาพโดยสภาการพยาบาล (9.14-5) ฝา่ ยวิชาการ ควบคุมและพัฒนาคุณภาพโดยเตรียมความพร้อมในการสอบขึน้ ทะเบียนการประกอบ
วิชาชีพ (9.1-4-6) ฝา่ ยกิจการนักศึกษา พัฒนาความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา ให้นกั ศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง (9.1-4-7)
มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน เช่น ฝา่ ยบริหาร จัดทาโครงการผลิต
พยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนของชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาตามผลการประเมิน PI 2.4
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 11.18 : 1 ในปีการศึกษา 2551
(9.1-5-1) ให้เหลือ 8.02 : 1 ในปีการศึกษา 2552 (9.1-5-2) ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการจัดทาโครงการ
พัฒนาการเขี ยนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ ตามผลการประเมิน PI 4.4
ร้อยละงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา (9.1-5-3) ฝา่ ย
วิชาการ ปรับปรุง มาตรการเตรียมความพร้อมในการสอบขึน้ ทะเบียนการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ตามผลการ ประเมิน PI 2.9.2 (9.1-5-4) ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ปรับรูปแบบการติวที่
หลากหลาย ส่งผลให้พฒ
ั นาผลการสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก จากร้อยละ
99.99 ในปี
การศึกษา 2551 (9.1-5-5) เป็นร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2552 (9.1-5-6)
มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุ นการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้รว่ มกันทัง้ ระดับบุคคล
ภาควิชา คณะ และสถาบัน (9.1-6-1)
มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบัน (9.1-7-1)
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ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 มีผลงานได้ 3 คะแนน เช่นกัน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมายเท่ากับ 5 ระดับ (9.1-ป) มีผลงาน 7 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้คณะกรรมการบริหารกาหนดนโยบายให้ท ั ้ ง 5 ฝา่ ย 4 ภาควิชา ให้ความสาคัญเรือ่ งการนานโยบาย
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิ โดยให้ดาเนินงานให้ครบถ้วน ทัง้ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ ทัง้ นี้ ให้ทงั ้ 5 ฝา่ ย 4 ภาควิชา เริม่
ดาเนินงานตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2553 และให้รายงานผลการติดตามครัง้ แรกภายในสิน้ เดือนกันยายน
2553 พร้อมทัง้ ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ นามาปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสิน้ เดือนตุลาคม 2553
2. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พัฒนาให้มรี ะบบสารสนเทศทีใ่ ห้ขอ้ มูลสนับสนุ นก ารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการมีส่วนร่วมของทัง้ 5 ฝา่ ย 4 ภาควิชา โดยให้เริม่ สามารถนาเข้าข้อมูล
สภาพจริงของผลการดาเนินงาน ให้ได้ภายในสิน้ เดือนกันยายน 2553 และรายงานสารสนเทศทีจ่ าเป็น
สาหรับการบริหาร การตัดสินใจ และสนับสนุน QA ให้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2553
3. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน และมีกจิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันเพื่อพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ โดยให้เริม่ ดาเนินงาน ให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2553 และรายงานสรุปแนวแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี ี ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2553 เพื่อให้พร้อมสาหรับการนาไปเสนอในเวที Good Practice
ของ สบช.
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ตารางที่ 9.1-1 การระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2552
รายการ
คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ /ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมายระดับ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (9.1-ป)
จานวนระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ า่ น
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้
การมีสว่ นร่วมจากภาคีทงั ้ ภายใน และภายนอกสถาบัน
3. มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คณ
ุ ภาพทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีค่ รบถ้วน ทัง้ การควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจา (อย่างน้อย ๓ ปี นบั รวมปี ทม่ี กี ารติดตาม)
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน

6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใช้รว่ มกันทัง้ ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน

ฝา่ ย
บริหาร
3
บรรลุ
5
7

ฝา่ ย
ยุทธศาสตร์
2
ไม่บรรลุ
5
4

ฝา่ ยวิจยั
บริการ วชก
3
บรรลุ
5
7

ฝา่ ย
วิชาการ
3
บรรลุ
5
7

ฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา
2
ไม่บรรลุ
5
4

เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
2
ไม่บรรลุ
5
4

จิตเวช กฎ
หมาย บริหาร
2
ไม่บรรลุ
5
4

มารดาฯ
ผดุงครรภ์
3
บรรลุ
5
7

ชุมชนและ
รักษา
2
ไม่บรรลุ
5
4

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
(9.1-1-1 ถึง 9.1-1-7)
มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบัน
ภายใต้การมีสว่ นร่วมจากภาคีทงั ้ ภายใน และภายนอกสถาบัน
(9.1-2-1 ถึง 9.1-2-4)
มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คณ
ุ ภาพทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
(9.1-3-1)
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพทีค่ รบถ้วน ทัง้ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องเป็ นประจา (อย่างน้อย ๓ ปี นบั รวมปี ทม่ี กี ารติดตาม)
(9.1-4-1 ถึง 9.1-4-7)
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
(9.1-5-1
(9.1-5-3)
(9.1-5-4)
(9.1-5-5
9.1-5-2)
9.1-5-6)
มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้รว่ มกันทัง้ ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
(9.1-6-1)
มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน
(9.1-7-1)
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รายการหลักฐาน
9.1-1-1 นโยบาย และแนวทางปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพภายใน ในเล่มรายงานการ ประเมินตนเองเพื่อขอ
รับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ฉบับธันวาคม 2552 ส่วนที่ 6 หน้าที่ 162
(อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-1-2 ผังการดาเนินงาน ทีผ่ นวกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน
ของวิทยาลัย ในเล่มรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับร องสถาบันการศึกษา จากสภาการ
พยาบาล ฉบับธันวาคม 2552 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 13-15 (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-1-3 ผังการจัดโครงสร้างการบริหาร แสดงการมีรองผูอ้ านวยการ หัวหน้างาน คณะทางาน รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-1-4 คาสังเลขที
่
่ 37/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วพบ. ขอนแก่น
(อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-1-5 คาสังเลขที
่
่ 37/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วพบ. ขอนแก่น
(อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-1-6 คาสังเลขที
่
่ 25/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายนอกวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-1-7 คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2551-2552 (อ.กล้วยไม้ อ.รัตนา อ.สรัญญา)
9.1-2-1 นโยบายวิทยาลัย ข้อ 2.2.8 ในเล่มรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา จาก
สภาการพยาบาล ฉบับธันวาคม 2552 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 9 (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-2-2 นโยบายในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในเล่มรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอ
รับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ฉบับธันวาคม 2552 ส่วนที่ 6 หน้าที่ 163
(อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-2-3 ผังการดาเนินงาน ทีผ่ นวกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน
ของวิทยาลัย ในเล่มรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการ
พยาบาล ฉบับธันวาคม 2552 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 13-15 (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-2-4 คาสังเลขที
่
่ 25/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2552 (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-3-1 ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ในเล่มคู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2551-2552
หน้าที่ 14-21 (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-4-1 ผลงานจากกา รประชุมปฏิบตั กิ ารวิพากษ์และพัฒนาโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบตั งิ าน
ปีงบประมาณ 2553-2555 ในโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิพากษ์แผนปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ
2553 ให้สอดคล้องกับ KPI QA และ PA (อ.รุง่ ทิพย์)
9.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพ บ.ขอนแก่น ประจาปี การศึกษา 2550 โดย
NEC NET (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-4-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 โดย
สบช. (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
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9.1-4-4 รายงานผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศึกษา 2552) (อ.กล้วยไม้
อ.สรัญญา)
9.1-4-5 สรุปผลการดาเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ภายในวิทยาลัยในการขอทุนภายนอก
(อ.กันนิษฐา)
9.1-4-6 สรุปผลการดาเนินงาน โครงการความพร้อมในการสอบขึน้ ทะเบียนการประกอบวิชาชีพ
(อ.พรรณิภา)
9.1-4-7 สรุปผลการดาเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ า รพัฒนาความรูก้ ารดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษา (อ.พิรยิ ากร)
9.1-5-1 ข้อค้นพบ ใน ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา PI 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา ในเล่ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพบ .ขอนแก่น
ประจาปีการศึกษา 2551 โดย สบช. หน้าที่ 45 (อ.พรรณิภา)
9.1-5-2 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ทีร่ ายงานในเล่มรายงานผลการ
รับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศึกษา 2552) หน้าที่ 3 (อ.พรรณิภา)
9.1-5-3 สรุปผลการจัดทาโครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อเสนอแนะ
ข้อ 3 ในผลการประเมิน PI 4.4 ร้อยละงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพบ .
ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 โดย สบช. หน้าที่ 79 (อ.กันนิษฐา)
9.1-5-4 ร่องรอยหลักฐานการ ปรับปรุงมาตรการเตรียมความพร้อมในการสอบขึน้ ทะเบียนการประกอบ
วิชาชีพ และข้อเสนอแนะใน ผลการประเมิน PI 2.9.2 ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน วพบ.ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 โดย สบช. หน้าที่ 58 (อ.พรรณิภา)
9.1-5-5 ผลการสอบรายวิ ชาการพยาบาลมารดาทารก ปีการศึกษา 2551 ในรายงานสรุปผลการสอบ
ความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกตามรายวิชา ในการสอบครัง้ ที่ 1/2552 วันที่ 28-29 มีนาคม
2552 (อ.ดวงชีวนั )
9.1-5-6 ผลการสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก ปีการศึกษา 2551 ในในรายงานสรุปผลการสอบ
ความรูผ้ ขู้ อขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกตามรายวิชา ในการสอบครัง้ ที่ 1/2553 (อ.ดวงชีวนั )
9.1-6-1 ร่องรอยหลักฐานแสดง ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่ นับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
และใช้รว่ มกันทัง้ ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน (อ.กล้วยไม้ อ.รัตนา อ.สรัญญา)
9.1-7-1 ร่องรอยหลักฐานแสดง ระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.1-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553
(อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)

287
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (สกอ 9.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิ น :
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 4 – 5 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่งเสริมให้นกั ศึกษานาความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาดาเนินการ และในส่วนทีน่ กั ศึ กษามี
ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรูแ้ ละกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพที่
เกีย่ วข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และฝา่ ยกิจ การนักศึ กษา
ร่วมดาเนินงานตามระบบและกลไกการให้ความรูแ้ ละทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา ดังนี้
1. มีระบบการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา โดยกาหนดหน้าที่ ข้อที่ 2
ของผูร้ บั ผิดชอบดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
(9.2-1-1) กาหนดนโยบาย ข้อที่ 2 ในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน (9.2-1-2) จัดโครงการประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาความรูก้ ารดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องในกลุ่มนักศึกษา (9.2-1-3) การให้ความรูง้ านประกันคุณภาพ
การศึกษา ผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” (9.2-1-4) ส่งเสริมให้
นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วม บทบาทในการให้ขอ้ มูล ถอดบทเรียน เพื่อ การประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา (9.2-1-5) ส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชาให้ขอ้ มูลและ
ขอความร่วมมือนักศึกษาในการมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพระดั บรายวิชา เช่น การประเมินการใช้
ห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาล การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ การประเมินภาพรวมรายวิชาใน
รายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (9.2-1-6)
2. มีระบบส่งเสริมให้นกั ศึกษานาความรูด้ า้ นการประกันคุ ณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา เช่น จัดให้ม ี
การฝึกปฏิบ ั ติการเขียนโครงการ การสรุปโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาผลการประเมินมา
วางแผนให้มคี วามต่อเนื่อง ในโครงการประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาความรูก้ ารดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษา (9.2-2-1) การพิจารณานาผลการประเมินการดาเนินงานทีผ่ ่าน
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3.

4.

5.

6.

7.

มา มาใ ช้พฒ
ั นาการดาเนินงานใน โครงการ บูรณ การงานส่งเสริมสุขภาพในวิทยาลัยพยาบาลปี 2552
กรณี: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (9.2-2-2)
มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลป้อนกลับในการ เรียนการสอน เช่น การประเมินการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารพยาบาล การ
ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ การประเมินภาพรวมรายวิชาในรายวิชาหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล (9.2-3-1) มีส่วนให้ขอ้ มูลป้อนกลับ ในการประเมินโครงการ พัฒนานักศึกษา (9.2-3-2) ร่วมเป็น
ทีมทาวิจยั พร้อมทัง้ ถอดบทเรียน ใน โครงการ วิจยั : การพัฒนาผูเ้ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณการ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในรายวิชา หลักการและเทคนิคการ
พยาบาลภาคทดลอง (9.2-3-3) ร่วมเป็นทีมทาบริการวิชาการ ร่ วมประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
บูรณการกับการเรียนการสอน เรือ่ ง การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ (9.2-3-4) มีส่วนให้ขอ้ มูลป้อนกลับในการ
ประเมินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา โดยสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (9.2-3-5) มีส่วนให้ขอ้ มูลในการรับการประเมินเพื่อการรับรองสถาบัน
โดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศึกษา 2552) (9.2-3-6)
นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพขอ งกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา เช่น
การพิจารณานาผลการประเมินการดาเนินงานทีผ่ ่านมา มาใช้พฒ
ั นาการดาเนินงานในโครงการ บูรณ
การงานส่งเสริมสุขภาพในวิทยาลัยพยาบาลปี 2552 กรณี วทิ ยาลัยพยาบ าลบรมราชชนนี ขอนแก่น
(9.2-4-1)
นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.2-5-1) และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร ขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุ ข อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุดร (9.2-5-2) แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกับ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยอีสาน และคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น (9.2-5-3)
มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาดาเนินการ และในส่วนทีน่ กั ศึกษามี
ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน พบว่า มีการพัฒนาคุณภาพโครงการทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา
เพียง 1 โครงการ คือ โครงการบูรณการงานส่งเสริมสุขภาพในวิทยาลัยพยาบาลปี 2552 กรณี วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยนักศึกษายังไม่มกี ารใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ
ของกิจกรรมหรือโครงการ ตามแผนพัฒนานักศึกษา อย่างค รอบคลุม เป็นระบบ (9.2-6-1) นอกจากนัน้
พบว่า กลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ครอบคลุมภารกิจ การ
เรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดบริการปจั จัยเกือ้ หนุ น การประกัน
คุณภาพการศึกษา แต่ยงั ควรพัฒนาให้นกั ศึกษาทัง้ ห มด รับทราบ เข้าใจ ในภาพรวมอย่างเป็นระบบ ใน
เรือ่ งบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทัง้ ให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ภารกิจวิจยั และบริการวิชาการ (9.2-6-2)
มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรูแ้ ละกลไกการ ดาเนินงานประกันคุณภาพที่
เกีย่ วข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้ผลการประเมินทีพ่ บว่า นักศึกษายังไม่มกี ารใช้กระบวนการ
คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ ตามแผนพัฒนานักศึกษา อย่างครอบคลุม
เป็นระบบ มาพิจารณาส่ง นักศึกษา ทีร่ ว่ มดาเนินงานสโมสร เข้าร่ วมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
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ประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี อุดรธานี (9.2-7-1) ปรับปรุงพัฒนา
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพของวิทยาลัย อิงตามแนวทางของ สกอ. (9.2-7-2)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยู่ท่ี 2 คะแนน ผลงานปีการศึกษา 2552 ได้ 3 คะแนน ดังนัน้
มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย 3 ระดับ (9.2-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 7 ระดับ ดังนัน้ บรรลุ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
1. ให้ฝ่ ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และฝา่ ยกิจการนักศึกษา ร่วมกันกิจกรรมให้ความรูแ้ ละทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษานาความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพไป
ใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา และให้นกั ศึกษาตระหนักถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ตามแนวทางของ สกอ . โดยให้ดาเนินการทัง้ ในระหว่างการปฐมนิเทศ การ
ประชุมชัน้ ปี กิจกรรม moral area การปจั ฉิมนิเทศ ทัง้ ให้เริมดาเนินการอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่เดือน
มิถุนายน 2553
2. ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และฝา่ ยกิจการนักศึกษา ร่วมกันส่งเส ริมให้นกั ศึกษานาความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษา ให้ครอบคลุมอย่างน้อย
5
ประเภท คือ 1.กิจกรรมวิชาการทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิ ห่งชาติ 2.กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3.กิจกรรมบาเพ็ ญประโยชน์หรือรักษา
สิง่ แวดล้อม 4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยให้เริม่
จากปรับปรุงพัฒนาการออกแบบ การเขียนโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตาม การประเมิน
และสรุปโครงการ การนาผลการประเมิน มาใช้พฒ
ั นาในโครงการ /กิจกรรม อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ให้
เริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยตัง้ เดือนตุลาคม 2553 รูปแบบโครงการทีเ่ สนอขอ
อนุมตั ิ การประเมินและสรุปโครงการ จะต้องสะท้อนการนาความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษา
5. ให้ฝา่ ยยุทธศาส ตร์และพัฒนาคุณภาพ และฝา่ ยกิจการนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไก การ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในส่วนการ ติดตาม
ประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาดาเนินการ และในส่วนทีน่ กั ศึกษามีส่วนร่วมกับ
การประกันคุณภาพของสถาบัน ให้มงุ่ ส่งเสริมการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรูแ้ ละ
กลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้สามารถเสนอรายงาน
การติดตามประเมินผลฯ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร เดือนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน
2554 มิถุนายน 2554
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รายการหลักฐาน
9.2-1-1 หน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ.กล้วยไม้)
9.2-1-2 นโยบายในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน (อ.กล้วยไม้)
9.2-1-3 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาความรู้ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษา วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 (อ.สรัญญา)
9.2-1-4 ปฏิทนิ การให้ความรูง้ านประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศูนย์การ
เรียนรู้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” (อ.วิไลวรรณ)
9.2-1-5 ร่องรอยหลักฐานแสดง การส่งเสริมให้นกั ศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วม บทบาทในการให้ขอ้ มูล
ถอดบทเรียน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระบบครอบครัว (Moral Area)” ประจาปีการศึกษา 2552 โดยฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา (อ.วิไลวรรณ)
9.2-1-6 Course Syllabus รายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล ส่วนทีแ่ สดงการให้ขอ้ มูลและขอความ
ร่วมมือนักศึกษาในการมีส่วนร่วมกับการประเมินการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารพยาบาล การประเมิน
คุณภาพการสอนของอาจารย์ การประเมินภาพรวมรายวิชาใน (อ.รุง่ ทิพย์)
9.2-2-1 กิจกรรมการฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการ การสรุปโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาผลการ
ประเมินมาวางแผนให้มคี วามต่อเนื่อง ในโครงการประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาความรูก้ ารดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษา (อ.สรัญญา)
9.2-2-2 หลักการและเหตุผลในโครงการ บูรณการงานส่งเสริ มสุขภาพในวิทยาลัยพยาบาลปี 2552 กรณี:
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทีแ่ สดงการพิจารณานาผลการประเมินการดาเนินงานที่
ผ่านมา มาใช้ในการดาเนินงาน (อ.ทิพย์รตั น์ และ นายสุรยิ น นศ.4)
9.2-3-1 สรุปผลการประเมินการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารพยาบาล การประเมินคุณภาพการสอนของอาจ ารย์ การ
ประเมินภาพรวมรายวิชาในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (อ.รุง่ ทิพย์)
9.2-3-2 สรุปผลการประเมิน การดาเนินกิจกรรม/โครงการ ในศูนย์การเรียนรู้ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระบบ
ครอบครัว (Moral Area)” ประจาปีการศึกษา 2552 โดยฝา่ ยกิจการนักศึกษา (อ.วิไลวรรณ)
9.2-3-3 รายงานผลการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาผูเ้ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณการ สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลภาค
ทดลอง และสรุปผลการถอดบทเรียนร่วมกับนักศึกษาทีร่ ว่ มเป็นทีมวิจยั (อ.รุง่ ทิพย์)
9.2-3-4 สรุปผลการประเมิน โครงการบริการวิชาการบูรณการกับการเรียนการสอน เรือ่ ง การเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ (อ.เอมอร)
9.2-3-5 สรุปผลการประเมิน โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (อ.ทิพย์รตั น์)
9.2-3-6 กาหนดการประเมิน เพื่อการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศึกษา
2552) (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
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9.2-4-1 หลักการและเหตุผลในโครงการ บูรณการงานส่งเสริมสุขภาพในวิทยาลัยพยาบาลปี 2552 กรณี :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทีแ่ สดงการพิจารณานาผลการประเมินการดาเนินงานที่
ผ่านมา มาใช้ในการดาเนินงาน (อ.ทิพย์รตั น์ และ นศ.4 สุรยิ น)
9.2-5-1 โครงการ /กิจกรรมเพื่อความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ใน
แผนปฏิบตั กิ ารตามกลยุทธ์ของวิทยาลัยในสังกัด สบช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อ.กล้วยไม้
อ.สรัญญา)
9.2-5-2 MOU ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา วพบ.ขอนแก่น วบพ.อุดร
วพบ.สุรนิ ทร์ วพบ.นครราชสีมา วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ วพบ.ศรีมหาสารคาม วิทยาลัยการ
สาธารณสุข ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุข อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 (อ.สรัญญา)
9.2-5-3 สรุปผลการดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ การพัฒนาความรู้ การดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษา วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 (อ.สรัญญา)
9.2-6-1 บันทึกการประชุมฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ประจาเดือนเมษายน 2553 เรือ่ ง การ
ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาดาเนินการ (อ.สรัญญา)
9.2-6-2 บันทึกการประชุมฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ประจาเดือนเมษายน 2553 เรือ่ ง การ
ติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพของวิทยาลัย (อ.สรัญญา)
9.2-7-1 บันทึกการประชุมฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ประจาเดือนเมษายน 2553 เรื่อง การ
พัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพในกิจกรรมทีน่ กั ศึกษา
ดาเนินการ (อ.สรัญญา)
9.2-7-2 บันทึกการประชุมฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ประจาเดือนเมษายน 2553 เรือ่ ง การ
พัฒนา การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพของวิทยาลัย อิงการ มีส่วนร่วมของ
นักศึกษาตามแนวทางของ สกอ.(อ.สรัญญา)
9.2-ป เป้าหมาย การดาเนินงาน ตามเกณฑ์ ระบบและกลไกการให้ความรูแ้ ละทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นกั ศึกษา ในแผนกลยุทธ์ วพบ.ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กล้วยไม้
อ.สรัญญา)
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ 9.3 และ สมศ 7.2)
ชนิ ดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิ น
1 คะแนน
ดาเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

2 คะแนน
ดาเนินการ 3 ข้อแรก

3 คะแนน
ดาเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชนภายใน
เวลาทีก่ าหนด
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพทีห่ น่วยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อการเป็น
แหล่งอ้างอิง ให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ
ผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยโดยทุกฝา่ ยร่วมกับภาควิชา ดาเนินงานตามระดับความสาเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามทีแ่ สดงในตารางที่ 9.3-1 ดังนี้
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง (9.3-1-1) รวมทัง้ ดาเนินกิจกรรม /โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ เช่น ฝา่ ยบริหาร จัดทาโครงการ
พัฒนาห้องสมุดและระบบบริการ (9.3-1-2) ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดทาโครงการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารวิพากษ์แผนปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2553 ให้สอดคล้องกับ KPI QA และ PA (9.3-1-3) ฝา่ ย
วิจยั และบริการวิชาการ จัด ทาโครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่อตีพมิ พ์
เผยแพร่ (9.3-1-4) ฝา่ ยวิชาการ จัด ทาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร พย .บ. ปี 2552
(9.3-1-5) ฝา่ ยกิจการนักศึกษา จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาความรู้ การดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษา
(9.3-1-6) ภาควิ ชาเด็ก ผูใ้ ห ญ่ ผูส้ งู อายุ (9.3-1-7)
ภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร ร่วมดาเนินงานในโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบรวบยอดของ
นักศึกษา พย.บ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสอบขึน้ ทะเบียนการประกอบวิชาชีพ (9.3-1-8)
ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ภาควิชามารดาทารก ผดุง ครรภ์ ปรับรูปแบบการติวทีห่ ลากหลาย ส่งผล
ให้พฒ
ั นาผลการสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก จากร้อยละ 92.19 ในปีการศึกษา 2551 เป็นร้อย
ละ 100 ในปีการศึกษา 2552 (9.3-1-9) ภาควิชาชุมชนและรักษา ร่วมดาเนินงานในโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสอบสภา (9.3-1-10)
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน โดย
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2.1 ปรับปรุงการออกแบบโครงการ /กิจกรรม ในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ให้มกี ารเชื่อมโยงไปถึงการ
ตอบสนองตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนาผลงาน
ให้สอดคล้องตามผลกา รประเมินคุณภาพภายใน รวมทัง้ แนวโน้มการเปลีย่ นของตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
สมศ สกอ TQF (9.3-2-1)
2.2 ปรับปรุงขัน้ ตอนและวิธกี ารรวบรวมข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ของการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์
และการจัดทารายการประเมินตนเอง (9.3-2-2) ทีย่ งั คงรักษาการมีส่วนร่วม แต่ลดการร บกวนเวลา
ตามข้อคิดเห็นของคณาจารย์ อีกทัง้ เพื่อเป็นการ ผนวกใช้หลักธรรมาภิบาลในส่วนของหลักความ
คุม้ ค่า ทีส่ ่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ทรัพยากรเวลาทีม่ อี ย่างจากัด มุง่ ไปทีก่ ารปฏิบตั งิ าน และการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.3 ปรับปรุง ข้อตกลงและ รูปแบบ การรายงานผลการดาเนินงาน ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
(9.3-2-3) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทุกคน ตามความหมาย “การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ” ใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ณ
วันที่ 11 มีนาคม 2553 (หน้าที่ 23 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 23 ก ลว. 2 เมษายน
2553)
2.4 ปรับปรุง ให้มกี ารอ่าน SAR และตรวจสอบหลักฐานเชิงวิเคราะห์ ร่ว มวิพากษ์ SAR โดยบุคลากร
ภาควิชา และผูบ้ ริหาร (9.3-2-4) เพื่อพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ข้อ 3 หน้าที่ 118 ในผลการประเมิน PI
9.1 ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551
โดย สบช. (9.3-2-5) และเพื่อ เป็นการผนวกใช้หลักธรรมาภิบาลในส่ว นของหลักความมีส่วนร่วม ทัง้
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข ร่วมรับผิดชอบ
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชนภายในเวลา
ทีก่ าหนด เช่น รายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 เสนอ สกอ. ในเดือน
กรกฎาคม 2552 ภายในเวลา 120 วันนับจากสิน้ ปีการศึกษา ตามที่ สกอ . กาหนด (9.2-3-1) รายงานการ
ประเมินตนเอง วพบ.ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 เสนอคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในเดือนสิงหาคม 2552 (9.2-3-2) รายงานการประเมินตนเองเพื่อขอ รับรองสถาบัน การศึกษา โดยสภาการ
พยาบาล ในเดือนธันวาคม 2552 ตามทีส่ ภาการพยาบาลกาหนด (9.2-3-3)
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ฝา่ ยบริหาร
จัดทาโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนของชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาตามผล
การประเมิน PI 2.4 จานวนนั กศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 11.18 : 1 ในปี
การศึกษา 2551 (9.3-4-1) ให้เหลือ 8.02 : 1 ในปีการศึกษา 2552 (9.3-4-2) ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
จัดทาโครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ ตามผลการ
ประเมิน PI 4.4 ร้อยละงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
(9.3-4-3) ฝา่ ยวิชาการ ใช้ขอ้ เสนอแนะโดยคณะผูป้ ระเมินของสภาการพยาบาลในเรือ่ งภาระงานสอนเฉลีย่
ต่อปีการศึกษาของผูบ้ ริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเท่า /หัวหน้าภาควิชา ไม่เกิน 6 หน่วยชัวโมงต่
่
อ
สัปดาห์ มาใช้ในการเตรียมจัดภาระงานสอนสาหรับปีการศึกษา 2553 (9.3-4-4) ฝา่ ยกิจการนักศึกษา
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ส่งเสริมนักศึกษาจัดทาโครงการ โดยนาผลการประเมินการดาเนินงานทีผ่ ่านมา มาใช้พฒ
ั นาการดาเนินงาน
ในโครงการบูรณการงานส่งเสริมสุขภาพในวิทยาลัยพยาบาลปี 2552 กรณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เพื่อพัฒนาตามผลการประเมิน PI 9.2 (9.3-4-5) ภาควิชามารดาทารก ผดุงครรภ์ ปรับรูปแบบ
การติวทีห่ ลากหลาย ส่งผลให้พฒ
ั นาผลการสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก จากร้อยละ 92.19 ในปี
การศึกษา 2551 (9.3-4-6) เป็นร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2552 (9.3-4-7) โดยผลจากการนา
Improvement Plan สู่การปฏิบตั ิ พบว่า มี 74 ใน 83 PI (ร้อยละ 87.95) ทีไ่ ด้คะแนนสูงขึน้ หรือ 3 คะแนน
เท่าเดิม มี 8 ใน 83 PI (ร้อยละ 9.64) ทีไ่ ด้คะแนน 0 หรือ 1 หรือ 2 เท่าเดิม และมี 2 ใน 83 PI (ร้อยละ
2.41) ทีไ่ ด้คะแนนลดลง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกั นคุณภาพทีห่ น่วยงานพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี พื่อการเป็น
แหล่งอ้างอิง ให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ เช่น ฝา่ ยบริหาร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุ นการ
ตัดสินใจและพัฒนาคุณภาพ : ส่วนจัดการข้อมูลจากการบริหารการเงินงบประมาณ และการพัสดุ พร้อมทัง้
ประชาสัมพันธ์ไปสู่หน่วยงานภายนอก (9.3-5-1) ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พัฒนาตัวบ่งชี้ เกณฑ์
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคคล ทีถ่ ่ายทอดจากตัวบ่งชีห้ ลัก เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม
บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพตามการเปลีย่ นแปลงของตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สกอ สมศ
สภาการ
พยาบาล TQF และแผนกลยุทธ์ รวมทัง้ พัฒนาเครือ่ งมือวัดผลประกอบตัวบ่งชีป้ ระเมินผลสัมฤทธิ ์ ทีช่ ่วยให้
ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินเข้าใจ รักษา เสริมสร้างลักษณะการปฏิบตั งิ านการเรียนการสอน พัฒนา
นักศึกษา วิจยั บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดกา ร แผนงานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานของวิทยาลัย เช่น สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่
คุณภาพในการพัฒนานักศึกษา พร้อมทัง้ รองรับการพัฒนาตาม TQF การประเมินตามเกณฑ์สภา สกอ
สมศ พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ไปสู่หน่วยงานภายนอก (9.3-5-2) ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝา่ ยบริหาร จัดทา
นวัตกรรม โครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนของชุมชน จังหวัดขอนแก่น ซึง่ เป็นแหล่ง
อ้างอิงและอยูใ่ นระหว่างการต่อยอดเพื่อขยายไปยังพืน้ ทีจ่ งั หวัด อุบลราชธานี มหาสารคาม (9.3-5-3)
นอกจากนัน้ ยังเป็นแหล่งอ้างอิงให้กบั การเขีย นตัวอย่างวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ต่ี อบสนองการดาเนินงานตามกลุ่ม
ภารกิจ GP 06 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์และผลงานนักศึกษา วิทยาลัยสันติวฒ
ั นา ที่
สบช. ใช้จดั อบรมให้วทิ ยาลัยทัวประเทศ
่
(9.3-5-4) ฝา่ ยกิจการนักศึกษา พัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
นักศึกษาโดยระบบครอบครัวเส มือน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา วิถกี ารเรียนรูส้ ู่
การบริการ ด้วยหัวใจความมนุษย์ โดยเป็นแหล่งอ้างอิง และกาลังขยายผลไปยัง วพบ .ชลบุร ี วพบ .
นครศรีธรรมราช วพบ.พะเยา วพ.จักรีรชั (9.3-5-5) นอกจากนัน้ มีการจดสิทธิบตั ร (9.3-5-6)
ผลการประเมิ นตนเอง
ปีการศึกษา 2551 มีผลการดาเนินงานอยูท่ ่ี 1 คะแนน ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2552 ได้
3 คะแนน ดังนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ปีการศึกษา 2552 ตัง้ เป้าหมาย การดาเนินงานตามตามระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เท่ากับ 4 ระดับ (9.3-ป) โดยมีผลการดาเนินงานได้ 5 ระดับ ดังนัน้ บรรลุเป้าหมาย
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หน่วยงาน
สบช.
สกอ.

ผลลัพธ์
3
3

พัฒนาการ
1
-

เป้าหมาย
1


รวม
5
3

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ สนับสนุ นการดาเนินงานตามทีร่ ะบุไว้ในแนวทางการพัฒนาท้ายตัว
บ่งชี้ 9.1
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ตารางที่ 9.3-1 การดาเนินงานตามระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
รายการ

ฝา่ ย
บริหาร
3
บรรลุ
4
5

ฝา่ ย
ฝา่ ยวิจยั
ยุทธศาสตร์ บริการ วชก
2
3
บรรลุ
บรรลุ
4
4
3
4

ฝา่ ย
วิชาการ
3
บรรลุ
4
5

ฝา่ ยกิจการ
นักศึกษา
3
บรรลุ
4
5

เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
2
บรรลุ
4
3

จิตเวช กฎ
หมาย บรฯ
2
บรรลุ
4
3

มารดาฯ
ผดุงครรภ์
3
บรรลุ
4
3

ชุมชนและ
รักษา
2
บรรลุ
4
3

คะแนนทีไ่ ด้องิ เกณฑ์การประเมิน (สกอ 2552)
การตัดสินบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมายระดับ ตามทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด (9.3-ป)
จานวนระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (สกอ 2552)
1. มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน
การศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง
(9.3-1-2)
(9.3-1-3)
(9.3-1-4)
(9.3-1-5)
(9.3-1-6)
(9.3-1-7)
(9.3-1-8)
(9.3-1-9) (9.3-1-10)
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้อง
มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน 5 ประเด็น โดยสอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการของสถาบัน
กับพันธกิจและ พัฒนาการของสถาบัน
(9.3-2-1 ถึง 9.3-2-5)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อ
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อ สกอ. มข. สภาการพยาบาล
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชนภายในเวลาทีก่ าหนด
(9.3-3-1 ถึง 9.3-3-3)
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงาน นามา
นามา
นามา
นามา
นามา
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ปรับ ปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
(9.3-4-1
(9.3-4-3)
(9.3-4-4)
(9.3-4-5)
(9.3-4-6
9.3-4-2)
9.3-4-7)
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพทีห่ น่วยงานพัฒนาขึน้
มีผลงาน
มีผลงาน
มีผลงาน
มีผลงาน
หรือมีการจัดทาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อการเป็ นแหล่งอ้างอิง
เป็ นแหล่ง เป็ นแหล่ง
เป็ นแหล่ง เป็ นแหล่ง
ให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ
อ้างอิงฯ
อ้างอิงฯ
อ้างอิงฯ
อ้างอิงฯ
(9.3-5-1)
(9.3-5-2)
(9.3-5-3
(9.3-5-5
9.3-5-4)
9.3-5-6)
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รายการหลักฐาน
9.3-1-1 ร่องรอยหลักฐาน การดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอย่างต่อเนื่อง (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.3-1-2 สรุปผลการพัฒนาการจัดบริการด้านสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ อง
นักศึกษา จากการดาเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดและระบบบริการ (อ.ปิยะนุช)
9.3-1-3 ตัวอย่างการพัฒนาการออกแบบจัดทา โครงการ /กิจกรรม ในแผนปฏิบตั กิ าร ทีเ่ ป็นผลจากการจัดทา
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิพากษ์แผนปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2553 ให้สอดคล้องกับ KPI QA
และ PA (อ.รุง่ ทิพย์)
9.3-1-4 สรุปผลการจัดทา โครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่
(อ.กันนิษฐา)
9.3-1-5 สรุปผลการจัดทาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร พย.บ. ปี 2552 (อ.พรรณิภา)
9.3-1-6 สรุปผลการจัดทา โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาความรู้ การดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักศึกษา วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 (อ.สรัญญา)
9.3-1-7 สรุปการดาเนินงานของภาควิชาเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ใน โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบรวบ
ยอดของนักศึกษา พย .บ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสอบขึน้ ทะเบียนการประกอบ
วิชาชีพ (อ.พิรยิ ากร)
9.3-1-8 สรุปการดาเนินงานของภาควิชาจิตเวช กฎหมาย บริหาร ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ
รวบยอดของนักศึกษา พย .บ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสอบขึน้ ทะเบียนการประกอบ
วิชาชีพ (อ.สมใจ)
9.3-1-9 ผลการสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก ปีการศึกษา 2551 ในรายงานการสอบความรูผ้ ขู้ อขึน้
ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกตามรายวิช า ในการสอบครัง้ ที่ 1/2552 วันที่ 20-21 มีนาคม 2553 (อ.ดวง
ชีวนั ) และผลสอบรายวิชามารดาทารก ปีการศึกษา 2551 ในในรายงานสรุปผลการสอบความรูผ้ ขู้ อ
ขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกตามรายวิชา ในการสอบครัง้ ที่ 1/2553 (อ.ดวงชีวนั )
9.3-1-10 สรุปการดาเนินงานของภาควิชาชุมชนและ รักษา ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบรวบยอด
ของนักศึกษา พย.บ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสอบขึน้ ทะเบียนการประกอบวิชาชีพ (อ.
ปราณี)
9.3-2-1 ตัวอย่างแสดงการปรับปรุงการออกแบบโครงการ /กิจกรรม ของฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ในแผ นปฏิบตั กิ ารประจาปี ให้มกี ารเชื่อมโยงไปถึงการตอบสนองตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนาผลงานให้สอดคล้องตาม
ผลการประเมินคุณภาพภายใน รวมทัง้ แนวโน้มการเปลีย่ นของตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ สมศ สกอ TQF
(อ.รุง่ ทิพย์)
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9.3-2-2 บันทึกการประชุมฝา่ ยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ประจาเดือนเมษายน 2553 เรือ่ ง การปรับปรุง
ขัน้ ตอน วิธกี ารรวบรวมข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ของการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และการ
จัดทารายการประเมินตนเอง เพื่อให้คงรักษาการมีส่วนร่วม แต่ลดการรบกวนเวลาตามข้อคิดเห็ นของ
คณาจารย์ อีกทัง้ เพื่อเป็นการผนวกใช้หลักธรรมาภิบาลในส่วนของหลักความคุม้ ค่า ทีส่ ่งเสริมให้
คณาจารย์ใช้ทรัพยากรเวลาทีม่ อี ย่างจากัด มุง่ ไปทีก่ ารปฏิบตั งิ าน และการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.3-2-3 การรายงานผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2552
(อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
การรายงานผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้ ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2551 (อ.
กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
ความหมาย “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553 (หน้าที่ 23 ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 23 ก ลว. 2 เมษายน 2553) (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.3-2-4 บันทึกการประชุมฝา่ ยยุ ทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ประจาเดือนเมษายน 2553 เรือ่ ง การปรับปรุง
ให้มกี ารอ่าน SAR และตรวจสอบหลักฐานเชิงวิเคราะห์ ร่วมวิพากษ์ SAR โดยบุคลากรและผูบ้ ริหาร
เพื่อเป็นการผนวกใช้หลักธรรมาภิบาลในส่วนของหลักความมีส่วนร่วม ทัง้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข
ร่วมรับผิดชอบ (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.3-2-5 ข้อเสนอแนะ ข้อ 3 หน้าที่ 118 ในผลการประเมิน PI 9.1 ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน วพบ.ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 โดย สบช. (อ.สรัญญา)
9.2-3-1 รายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 เสนอ สกอ. ในเดือนกรกฎาคม
2552 (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.2-3-2 รายงานการประเมินตนเอง วพบ . ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551 เสนอคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนสิงหาคม 2552 (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.2-3-3 รายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา โดยสภาการพยาบาล ใ นเดือนธันวาคม
2552 ตามทีส่ ภาการพยาบาลกาหนด (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)
9.3-4-1 ข้อค้นพบ ในผลการประเมินคุณภาพการศึกษา PI 2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจาปี
การศึกษา 2551 โดย สบช. หน้าที่ 45 (อ.พรรณิภา)
9.3-4-2 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ทีร่ ายงานในเล่มรายงานผลการรับรอง
สถาบันโดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศึกษา 2552) หน้าที่ 3 (อ.พรรณิภา)
9.3-4-3 สรุปผลการจัดทาโครงการพัฒนาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แ ละข้อเสนอแนะข้อ
3 ในผลการประเมิน PI 4.4 ร้อยละงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจาปี
การศึกษา 2551 โดย สบช. หน้าที่ 79 (อ.กันนิษฐา)

299
9.3-4-4 ตารางสรุปการนาหลักสูตรไปสู่การจัดการศึกษาระดับรายวิชา การจัดอาจารย์ผสู้ อน การคิดภาระงาน
สอน ปี กศษ . 2553 - จาแนกตามหลักสูตร ชัน้ ปี และรายวิชา แสดงการเตรียมจัดภาระงานสอน
สาหรับปีการศึกษา 2553 ทีฝ่ า่ ยวิชาการ ใช้ขอ้ เสนอแนะโดยคณะผูป้ ระเมินของสภาการพยาบาลใน
เรือ่ งภาระงานสอนเฉลีย่ ต่อปี การศึกษาของผูบ้ ริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเท่า /หัวหน้าภาควิชา
ไม่เกิน 6 หน่วยชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (อ.พรรณิภา)
9.3-4-5 โครงการบูรณการงานส่งเสริมสุขภาพในวิทยาลัยพยาบาลปี 2552 กรณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น เพื่อพัฒนาตามผลการประเมิน PI 9.2 และข้อเสนอแนะ ข้อ 1 ในผลการประเมิน PI
9.2 ในเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2551
โดย สบช. หน้าที่ 119 (อ.วิไลวรรณ)
9.3-4-6 ผลการสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก ปีการศึกษา 2551 ในรายงานสรุปผลการสอบความรูผ้ ู้
ขอขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกตามรายวิชา ในการสอบครัง้ ที่ 1/2552 วันที่ 20-21 มีนาคม 2552
(อ.ดวงชีวนั )
9.3-4-7 ผลการสอบรายวิชากา รพยาบาลมารดาทารก ปีการศึกษา 2552 ในรายงานสรุปผลการสอบความรูผ้ ู้
ขอขึน้ ทะเบียนฯ ชัน้ หนึ่ง แยกตามรายวิชา ในการสอบครัง้ ที่ 1/2553 (อ.ดวงชีวนั )
9.3-5-1 เอกสารประ ชาสัมพันธ์ไปสู่หน่วยงานภายนอก ในเรือ่ ง การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจและพัฒนาคุณภาพ : ส่วนจัดการข้อมูลจากการบริหารการเงินงบประมาณ และการพัสดุ
(อ.นงลักษณ์)
9.3-5-2 เอกสารประชาสัมพันธ์ไปสู่หน่ วยงานภายนอก ในเรือ่ ง การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานระดับบุคค ล
จากการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เป้าหมายวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มุง่ พัฒนาคุณภาพ
ผลงาน ตามวิสยั ทัศน์ บริบท และอัตลักษณ์ (อ.วัชรี อ.สรัญญา)
9.3-5-3 สรุปการดาเนินงาน โครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนของชุมชน จังหวัดขอนแก่น
(อ.พรรณิภา)
บันทึกการประชุมฝา่ ยวิชาการ เรือ่ ง การต่อยอดเพื่อขยายไปยังพืน้ ทีจ่ งั หวัด อุบลราชธานี มหาสารคาม
(อ.ฉายวสันต์)
9.3-5-4 ตัวอย่างวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ต่ี อบสนองการดาเนินงานตามกลุ่มภารกิจ GP 06 การพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์และผลงานนักศึกษา วิทยาลัยสันติวฒ
ั
นา ที่ สบช . ใช้จดั อบรมให้วทิ ยาลัยทัว่
ประเทศ (อ.กล้วยไม้ อ..สรัญญา)
9.3-5-5 สรุปการดาเนินงาน พัฒนานวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยระบบครอบครัวเสมือน เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูแ้ นวจิตตปญั ญาศึกษา วิถกี ารเรียนรูส้ ่กู ารบริการด้วยหัวใจความมนุ ษย์
(อ.วิไลวรรณ)
บันทึกการประชุมฝา่ ยกิจการนักศึกษา เรือ่ ง การขยายโครงการ ไปยัง วพบ.ชลบุร ี
วพบ.นครศรีธรรมราช วพบ.พะเยา วพ.จักรีรชั (อ.วิไลวรรณ)
9.3-5-6 ใบรับรองการจดสิทธิบตั ร (อ.สุพศิ ตรา)
9.3-ป เป้าหมาย การดาเนินงานตามระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในแผน
กลยุทธ์ วพบ. ขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ2552-2553 (อ.กล้วยไม้ อ.สรัญญา)

