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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมนิตนเอง ( Self Assesment Report : ) ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแก่น  ฉบบัน้ีจดัท าขึน้เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในวงรอบปีการศกึษา 2552 โดยมวีตัถุประสงค์
ใหร้ายงานฉบบัน้ีใช้สะทอ้นผลการด าเนินงานของวทิยาลยัในสภาพจรงิ  และสะทอ้นใหเ้หน็ผลงานเด่นที่
ถอืเป็นอตัตลกัษณ์เฉพาะของสถาบนั    ซึง่ผลการด าเนินงานทีร่ายงานครอบคลุมภารกจิหลกัทัง้ 4 ดา้น
ของสถาบนั   โดยใชผ้ลงานของทุกหน่วยในวทิยาลยัทัง้ระดบังาน ภาควชิา และฝา่ยต่างๆ  

ในวงรอบปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัไดม้กีารปรบัปรงุระบบประกนัคุณภาพภายในใหส้อดคลอ้ง
กบัพนัธกจิและพฒันาการของสถาบนั โดยปรบัปรงุการออกแบบโครงการ /กจิกรรมในแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีใหม้กีารเชื่อมโยงไปถงึการตอบสนองตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์ เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบัรว่มกนั
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้  พฒันาผลงานใหส้อดคลอ้งตามผลการประเมนิคุณภาพภายใน รวมทัง้ แน วโน้มการ
เปลีย่นของตวับ่งชี ้และเกณฑ ์สมศ สกอ TQF   อกีทัง้มกีารปรบัปรงุขัน้ตอนและวธิกีารรวบรวมขอ้มลู 
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้เกณฑ์ และการจดัท ารายการประเมนิตนเองทีย่งัคง
รกัษาการมสี่วนรว่ม แต่ลดการรบกวนเวลาตามขอ้คดิเหน็ของคณาจารย์ อกีทัง้เพื่อเป็นการผนวกใชห้ลกั
ธรรมาภบิาลในส่วนของหลกัความคุม้ค่า ส่งเสรมิใหค้ณาจารย์ ใชท้รพัยากรเวลาทีม่อียา่งจ ากดัมุง่ไปที่
การปฏบิตังิาน การพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน การพฒันานกัศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ 
และการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม รวมถงึการปรบัปรงุขอ้ตกลงและรปูแบบการรายงานผลการด าเนินงาน 
ในรายงานการประเมนิตนเอง(SAR) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจติส านึก ใหเ้หน็ว่าการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง และเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัทุกคนตามความหมาย“การ
พฒันาคุณภาพการศกึษา” ในกฎกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนั
คุณภาพการศกึษา พ .ศ. 2553 ณ วนัที ่ 11 มนีาคม 2553 (หน้าที ่23 ในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่ 127 
ตอนที ่23 ก ลว . 2 เมษายน 2553) ไดป้รบัปรงุใหม้กีารอ่าน SAR และตรวจสอบหลกัฐานเชงิวเิคราะห ์
รว่มวพิากษ์ SAR โดยบุคลากร ภาควชิา และผูบ้รหิาร  เพื่อพฒันาตามขอ้เสนอแนะ ขอ้ 3 หน้าที ่118 
ในผลการประเมนิ PI 9.1  ในเล่มรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 โดย สถาบนัพระบรมราชชนก และเพื่อเป็นการผนวก
ใชห้ลกัธรรมาภบิาลในส่วนของหลกัความมสี่วนรว่ม ทัง้รว่มคดิ รว่มท า รว่มแกไ้ข รว่มรบัผดิชอบ  

การจดัท ารายงานประเมนิตนเองฉบบัน้ี เพื่อรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษา   จากสถาบนั
พระบรมราชชนก โดยคาดหวงัว่าจะสามารถสะทอ้นผลการด าเนินงานตามสภาพจรงิมากทีสุ่ด สามารถ
น าผลการประเมนิไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยัใหด้ยีิง่ขึน้ มกีารพฒันา
คุณภาพอยา่งอยา่งต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของวทิยาลยั นกัศกึษา   และประชาชนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งต่อไป 

                                       
       
 

(   ดร. มกราพนัธ์ุ   จูฑะรสก   ) 
ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 

12  กรกฎาคม 2553 

 
 



สารบญั 
 
เร่ือง            หน้า 
ค าน า           ก 
สารบญั           ข 
ส่วนท่ี  1  บทน า         1  

1. ขอ้มลูทัว่ไปของวทิยาลยั       1 
2. สญัลกัษณ์วทิยาลยั        3 
3. ปรชัญา วตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และนโยบาย    3 
4. คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องวทิยาลยั     4 
5. ผงัโครงสรา้งการบรหิาร (11 กค. 51-30 กย 52)    5 
ผงัโครงสรา้งการบรหิาร (1 ตค. 52-30 กย 54)     6 

ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามรายตวับ่งช้ี      7 
 องคป์ระกอบที ่ 1   ปรชัญา  ปณธิาน  วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน 7 
 องคป์ระกอบที ่ 2   การเรยีนการสอน      18 
 องคป์ระกอบที ่ 3   กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศกึษา    112  
 องคป์ระกอบที ่ 4   การวจิยั       129 
 องคป์ระกอบที ่ 5   การบรกิารวชิาการแก่สงัคม     163 
 องคป์ระกอบที ่ 6   การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม     199  
 องคป์ระกอบที ่ 7   การบรหิารและการจดัการ     208 
 องคป์ระกอบที ่ 8   การเงนิและงบประมาณ     262 
 องคป์ระกอบที ่ 9   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ    281  
ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินการด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ี    300 

และแนวทางพฒันาสถาบนั 
ผลการประเมนิการด าเนินงาน       301 
สรปุภาพรวมและแนวทางพฒันา       324 

ภาคผนวก          325 
ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการประเมนิ       326 
FTES ของปีการศกึษา    2552 
FTES ของปีงบประมาณ  2552 
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ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามรายตวับ่งช้ี 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  มีการก าหนดปรชัญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์  แผน
ด าเนินงานและมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม  แผน
ให้ครบทุกภารกิจ (สกอ 1.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก ด าเนินการ 5 – 6 ขอ้แรก ด าเนินการครบทุกขอ้ 

 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.  มกีารก าหนดปรชัญาหรอืปณธิาน 
2.  มกีระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏบิตักิารประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกนัและกนั

และสอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของสถาบนั ยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันาของชาติ 
3.  มกีารก าหนดตวับ่งชีข้องการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีเ้พื่อวดัความส าเรจ็ของ

การด าเนินงาน 
4.  มกีารด าเนินการตามแผนครบทุกภารกจิ  
5.  มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ อยา่งน้อย ปีละ 2 ครัง้ และรายงาน

ผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนั 
6.  มกีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกบั

ยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปจัจบุนั และแนวโน้มในอนาคตอยา่ง
สม ่าเสมอ 

7.  มกีารน าผลการประเมนิและผลการวเิคราะหม์าปรบัปรงุกลยทุธแ์ละแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง   
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีงบประมาณ 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยและภาควชิา รว่มด าเนินงานก าหนดปรชัญา ปณธิาน 
พฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงาน และก าหนดตวับ่ งชีเ้พื่อวดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนใหค้รบ
ทุกภารกจิ ตามทีส่รปุในตารางที ่1.1-1 โดยมตีวัอยา่ง ดงันี้ 
1.  มกีารก าหนดปรชัญา (1.1-1-1 และ 1.1-1-2) รว่มกนัโดยฝา่ย งาน และภาควชิา ในทีป่ระชุม (1.1-1-3) 
2.  มกีระบวนการพฒันากลยทุธ์ (1.1-2-1 ถงึ 1.1-2-3) แผนการด าเนินงานและแผนปฏบิตักิารประจ าปี  

(1.1-2-4) ใหส้อดคลอ้งกนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของสถาบนั ยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันา
ของชาต ิ(1.1-2-5 ถงึ 1.1-2-8) 
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3.  มกีารก าหนดตวับ่งชีข้องการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีเ้พื่อวดัความส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน (1.1-3-1) 

4.  มกีารด าเนินการตามแผนครบทุกภารกจิ เช่น โครงการสมัมนาการประเมนิและทบทวนโครงสรา้งการ
บรหิารวทิยาลยั โดยฝา่ยบรหิาร (1.1-4-1) โครงการประชุมสมัมนาการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้คุณภาพ
ปีการศกึษา 2551 โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (1.1-4-2) โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั
ภายในวทิยาลยัฯ ในการขอทุนภายนอก  -  วจิยัเครอืขา่ยเพื่อพฒันาการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษย ์ โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (1.1-4-3) การด าเนินโครงการสมัมนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 2552 โดยฝา่ยวชิาการ (1.1-4-4) การด าเนินโครงการส่งเสรมิสุขภาพนกัศกึษา
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (1.1-4-5) การด าเนินโครงการบรกิารวชิาการบรูณการกบัการ
เรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 ของภาควชิา
การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ (1.1-4-6) ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ด าเนิน
โครงการบรกิารวชิาการบรูณการกบัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล วชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ ์ 1 (1.1-4-7) การด าเนินโครงการบรกิารวชิาการบรูณการกบัการเรยีนการสอน
วชิาชพีพยาบาล วชิาปฏบิตักิารพยาบาลสรา้งเสรมิสุขภาพ (1.1-4-8) 

5.  มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ อยา่งน้อย ปีละ 2 ครัง้ และรายงาน
ผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนั โดยเริม่จากตดิตามสรปุผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กจิกรรมของ
ฝา่ยและภาควชิา เช่น สรปุผลการด าเนินงานโครงการสมัมนาการประเมนิและทบทวนโครงสรา้งการ
บรหิารวทิยาลยัฯ โดยฝา่ยบรหิาร (1.1-5-1) สรปุผลการด าเนินงานโครงการประชุมสมัมนาการ
ด าเนินงานตามตวับ่งชี ้คุณภาพปีการศกึษา 2551 โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (1.1-5-2) 
สรปุผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัภายในวทิยาลยัฯ ในการขอทุนภายนอก  -  วจิยั
เครอืขา่ยเพื่อพฒันาการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (1.1-5-3) 
สรปุผลการด าเนินโครงการสมัมนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 2552 โดยฝา่ย
วชิาการ (1.1-5-4) สรปุผลการด าเนินโครงการส่งเสรมิสุขภาพนกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น (1.1-5-5) สรปุผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการบรูณการกบัการเรยีนการสอนวชิาชพี
พยาบาล วชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ (1.1-5-6) สรปุผลการด าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมบรูณการใหบ้รกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษยก์บัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล เรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ วชิาปฏบิตักิาร
พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์ 1 (1.1-5-7) สรปุผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการบรูณการ
กบัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล วชิาปฏบิตักิารพยาบาลสรา้งเสรมิสุขภาพ (1.1-5-8) แลว้
รวบรวมเป็นสรปุแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (1.1-5-9) จากนัน้ น ามา
ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้และรายงานผลในทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิาร (1.1-5-10 และ 1.1-5-11) 

6.  มกีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกบั
ยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปจัจบุนั และแนวโน้มในอนาคตอยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น การปรบัแผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ฉบบั กนัยายน 2551 เป็นแผนที่
กลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์ 2552 และตารางแสดงเป้าหมายและ
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ตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั (1.1-6-1) การประชุมเชงิปฏบิตักิาร
วพิากษ์แผนปฏบิตังิานปีงบประมาณ 2553 (1.1-6-2) การพจิารณาปรบัโครงการประชุมวชิาการพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์เป็น
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ องิขอ้เสนอแนะ ในผลการประเมนิ PI 5.3 โดย สบช ทีว่่า “ควรพจิารณา
โครงการบรกิารวชิาการใหเ้หมาะกบัภาระงานของอาจารย ์มฉิะนัน้จะท าใหเ้วลาของภาระงานดา้นอื่น 
เช่น การสอน การวจิยั ลดน้อยลง” (1.1-6-3) 

7.  มกีารน าผลการประเมนิและผลการวิเคราะหม์าปรบัปรงุกลยทุธแ์ละแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง  
เช่น การปรบัใหม้โีครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว
จติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (1.1-
7-1) มกีจิกรรมพฒันางาน องิตามวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์วพบ ขอนแก่น และรองรบัการประเมนิคุณภาพ 
ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(1.1-7-2) โครงการ/กจิกรรมพฒันางาน องิตามวสิยัทศัน์ 
กลยทุธ ์วพบ ขอนแก่น และรองรบัการประเมนิคุณภาพ ของ ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ ์(1.1-7-3) 
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ตารางท่ี 1.1-1 การก าหนดปรชัญาหรอืปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ ์แผนด าเนินงาน ฯ ปีงบประมาณ 2552 
 
รายการ 

ฝา่ย 
บรหิาร 

ฝา่ย 
ยุทธศาสตร ์

ฝา่ยวจิยั 
บรกิาร วชก 

ฝา่ย 
วชิาการ 

ฝา่ยกจิการ 
นกัศกึษา 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอาย ุ

จติเวช กฎ 
หมาย บรฯ 

มารดาฯ  
ผดุงครรภ ์

ชุมชนและ 
รกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 2 2 2 2 3 3 1 3 2 
การตดัสนิบรรล/ุไมบ่รรลุ เป้าหมาย ไมบ่รรลุ ไมบ่รรลุ ไมบ่รรลุ ไมบ่รรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ ไมบ่รรลุ 
เป้าหมายระดบั ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (1.1-ป) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
จ านวนระดบั ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 6 6 6 6 7 7 3 7 6 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)          
1. มกีารก าหนดปรชัญาหรอืปณธิาน ร่วมก าหนดปรชัญา (1.1-1-1 ถงึ 1.1-1-3) 
2. มกีระบวนการพฒันากลยุทธ ์แผนการด าเนินงานและแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกนัและกนั และสอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของสถาบนั 
ยุทธศาสตรแ์ละแผนพฒันาของชาต ิ

มกีระบวนการพฒันากลยุทธ ์แผนการด าเนินงานและแผนปฏบิตักิารประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกนัและกนั และสอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของสถาบนั ยุทธศาสตร์
และแผนพฒันาของชาต ิ(1.1-2-1 ถงึ 1.1-2-8) 

3. มกีารก าหนดตวับ่งชีข้องการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละ
ตวับ่งชีเ้พือ่วดัความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 

ก าหนดตวับ่งชีข้องการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีเ้พือ่วดัความส าเรจ็ของการด าเนินงาน (1.1-3-1) 

4. มกีารด าเนินการตามแผนครบทุกภารกจิ ด าเนินการ
ตามแผน 
(1.1-4-1) 

ด าเนินการ
ตามแผน 
(1.1-4-2) 

ด าเนินการ
ตามแผน 
(1.1-4-3) 

ด าเนินการ
ตามแผน 
(1.1-4-4) 

ด าเนินการ
ตามแผน 
(1.1-4-5) 

ด าเนินการ
ตามแผน 
 (1.1-4-6) 

- ด าเนินการ
ตามแผน 
 (1.1-4-7) 

ด าเนินการ
ตามแผน 
 (1.1-4-8) 

5. มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้อย่าง
น้อย ปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนั 

ตดิตาม และ
รายงาน กก.
บรหิาร 

(1.1-5-1) 

ตดิตาม และ
รายงาน กก.
บรหิาร 

(1.1-5-2) 

ตดิตาม และ
รายงาน กก.
บรหิาร 

(1.1-5-3) 

ตดิตาม และ
รายงาน กก.
บรหิาร 

(1.1-5-4) 

ตดิตาม และ
รายงาน กก.
บรหิาร 

(1.1-5-5) 

ตดิตาม และ
รายงาน กก.
บรหิาร 

(1.1-5-6) 

- ตดิตาม และ
รายงาน กก.
บรหิาร 

(1.1-5-7) 

ตดิตาม และ
รายงาน กก.
บรหิาร 

(1.1-5-8) 
6. มกีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างกลยุทธ ์แผนการด าเนินงาน 
เป้าประสงค ์เป้าหมายกบัยุทธศาสตรแ์ละแผนพฒันาของชาต ิตลอดจน
สภาพการณ์ปจัจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างสม ่าเสมอ 

มสี่วนร่วมในการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างกลยุทธ ์แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค ์เป้าหมายกบัยุทธศาสตรแ์ละแผนพฒันาของชาต ิตลอดจน
สภาพการณ์ปจัจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างสม ่าเสมอ (1.1-6-1 ถงึ 1.1-6-3) 

7. มกีารน าผลการประเมนิและผลการวเิคราะหม์าปรบัปรุงกลยุทธแ์ละ
แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- - - - น ามาปรบัปรุง 
(1.1-7-1) 

น ามาปรบัปรุง
(1.1-7-2) 

- น ามาปรบัปรุง
(1.1-7-3) 

- 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได ้3 

คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงาน 7 ระดบั (1.1-ป) มผีลด าเนินงาน 7 ระดบั ดงันัน้ 

บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1.  ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ จดัท ารา่ง เพื่อส่งเสรมิการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ ระดบัสถาบนั

ไปสู่ทุกหน่วยงาน และบุคคลภายในวทิยาลยั โดยจดัท า 1) ตวับ่งชี ้เกณฑป์ระเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน
ระดบับุคคล ทีถ่่ายทอดจากตวับ่งชีห้ลกั เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่
พฒันาคุณภาพตามตวับ่งชี ้เกณฑ ์สกอ สมศ สภาการพยาบาล TQF และผลงานตามวสิยัทศัน์ แผน 
อตัลกัษณ์ 2)เครือ่งมอืวดัผลประกอบตวับ่งชีป้ระเมนิผลสมัฤทธิ ์ทีช่่วยใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการ
ประเมนิ 2.1 เขา้ใจ รกัษา เสรมิสรา้งลกัษณะการปฏบิตังิานการเรยีนการสอน พฒันานกัศกึษา วจิยั 
บรกิารวชิาการ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม บรหิารจดัการ แผนงานและ การประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานของวทิยาลยั เช่น สะทอ้นการจดัการเรยีนการสอนที่
คุณภาพในการพฒันานกัศกึษา พรอ้มทัง้รองรบัการพฒันาตาม TQF การประเมนิตามเกณฑส์ภา สกอ 
สมศ 2.2 เหน็รว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรมในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล 2.3 ทวนสอบผล
การประเมนิรว่มกนัได ้ตามทีแ่สดงในแนวทางการด าเนินงานของ สบช  ทัง้นี้ ใหจ้ดัท ารา่งดงักล่าวให้
แลว้เสรจ็ พรอ้มทัง้น าเสนอทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร และทีป่ระชุมอาจารยภ์ายในเดอืนกรกฎาคม 
2553 เพื่อเริม่ใชป้ระเมนิภายในเดอืนสงิหาคม 2553 

2. ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ เสนอรา่ง ตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตังิานประจ าปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี ้เพื่อวดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปี ใหท้ีป่ระชุมกรรมการบรหิาร และทีป่ระชุมอาจารยภ์ายในเดอืนกรกฎาคม 2553 เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นตวัตัง้ในการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2554 ของทัง้ 5 
ฝา่ย 4 ภาควชิา ใหค้รอบคลุมครบทัง้ 4 พนัธกจิ คอื ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทาง
วชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม โดยให ้รา่ง แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2554 แลว้
เสรจ็ภายในเดอืนสงิหาคม 2553 
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รายการหลกัฐาน 
1.1-1-1 ปรชัญา วพบ .ขอนแก่น ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 ฉบบั กนัยายน 2551 

(อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
1.1-1-2 ปรชัญา วพบ .ขอนแก่น ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั

ปรบัปรงุครัง้ที ่1 สงิหาคม 2552 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
1.1-1-3 สรปุการด าเนินโครงการ/กจิกรรม ทีท่ าใหไ้ดแ้ผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่ม

แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ .
เอมอร) 

1.1-2-1 4.1.2.1 ขัน้ตอนการวางแผนงาน ในการประเมิ นแผนงานและโครงการประจ าปี จากเล่มรายงาน
การประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่
18-19 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 

1.1-2-2 สรปุการด าเนินโครงการ/กจิกรรม ทีท่ าใหไ้ดแ้ผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ .
เอมอร) 

1.1-2-3 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 
วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่ 1 สงิหาคม 2552 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร) 

1.1-2-4 เล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร) 

1.1-2-5 แผนภมูแิสดงการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกลยทุธว์ทิยาลยั กบัยทุธศาสตรช์าต ิในเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ .
เอมอร) 

1.1-2-6 เอกสารและตารางแสดงการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของพนัธกจิ ปรชัญา วสิยัทศัน์ วพบ .
ขอนแก่น กบั พรบ .การศกึษาแห่งชาต ิในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.
ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 

1.1-2-7 เอกสารและตารางแสดงการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของพนัธกจิ ปรชัญา วสิยัทศัน์ วพบ .
ขอนแก่น กบัสถาบนัพระบรมราชชนก ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.
ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 

1.1-2-8 เอกสารแผนยทุธศาสตรว์ทิยาลยัฯทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารหลกัสตูร ในคู่มอืการด าเนินงาน 
ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้า 17 (อ.พรรณภิา) 

1.1-3-1 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 
วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
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2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่ 1 สงิหาคม 2552 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร) 

1.1-4-1 สรปุผลการด าเนินโครงการสมัมนาการประเมนิและทบทวนโครงสรา้งการบรหิารวทิยาลั ย โดย
ฝา่ยบรหิาร (อ.รตัจนา) 

1.1-4-2 สรปุผลการด าเนินโครงการประชุมสมัมนาการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้คุณภาพปีการศกึษา 2551 
โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม)้ 

1.1-4-3 สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัภายในวทิยาลยัฯ ในการขอทุนภายนอก -  
วจิยัเครอืขา่ยเพื่อพฒันาการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

1.1-4-4 สรปุผลการด าเนินโครงการสมัมนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 2552 โดยฝา่ย
วชิาการ (อ.พรรณภิา) 

1.1-4-5 สรปุผลการด าเนินโครงการส่งเสรมิสุขภาพนกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ. สุขมุาล) 

1.1-4-6 สรปุผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการบรูณการกบัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล วชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ  (อ.
ธติพิร) 

1.1-4-7 สรปุผลการด าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการ แก่สงัคมบรูณการใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษยก์บัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล เรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ วชิาปฏบิตักิารพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ ์1 (อ.สุธดิา อ.ทพิยร์ตัน์) 

1.1-4-8 สรปุผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการบรูณการกบัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล วชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลสรา้งเสรมิสุขภาพ (อ.ปราณ)ี 

1.1-5-1 สรปุผลการด าเนินโครงการสมัมนาการประเมนิและทบทวนโครงสรา้งการบรหิารวทิยาลยั  โดย
ฝา่ยบรหิาร (อ.รตัจนา) 

1.1-5-2 สรปุผลการด าเนินโครงการประชุมสมัมนาการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้คุณภาพปีการศกึษา 2551 
โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม)้ 

1.1-5-3 สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั ในการขอทุนภายนอก -  วจิยัเครอืขา่ยเพื่อ
พฒันาการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (อ.กนันิษฐา อ.ทรง
สุดา อ.ศรสีุดา) 

1.1-5-4 สรปุผลการด าเนินโครงการสมัมนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 2552 โดยฝา่ย
วชิาการ (อ.พรรณภิา) 

1.1-5-5 สรปุผลการด าเนินโครงการส่งเสรมิสุขภาพนกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ. สุขมุาล) 

1.1-5-6 สรปุผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการบรูณการกบัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล วชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 (อ.ธติพิร) 
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1.1-5-7 สรปุผลการด าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม บรูณการใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษยก์บัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล เรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ วชิาปฏบิตักิารพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ ์1 (อ.สุธดิา อ.ทพิยร์ตัน์) 

1.1-5-8 สรปุผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการบรูณการกบัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล วชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลสรา้งเสรมิสุขภาพ (อ.ปราณ)ี 

1.1-5-9 สรปุแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
1.1-5-10 บนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรหิาร วาระทีเ่กีย่วกบั การ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล

การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ องิการตดิตามโครงการ/กจิกรรม ใน แผนปฏบิตังิานประจ าปี
งบประมาณ 2552 ครัง้ที ่1 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 

1.1-5-11 บนัทกึการประชุมคณะกรรมการบรหิาร วาระทีเ่กีย่วกบั การ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
การด าเนินงานตามตวับ่งชี้ องิการตดิตามโครงการ/กจิกรรม ใน แผนปฏบิตังิานประจ าปี
งบประมาณ 2552 ครัง้ที ่2  (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 

1.1-6-1 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 
วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่ 1 สงิหาคม 2552 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร อ.ปณุณภา)  (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 

1.1-6-2 โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารวพิากษ์แผนปฏบิตังิานปีงบประมาณ 2553 
1.1-6-3 โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญา

ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (อ.วไิลวรรณ) และขอ้เสนอแนะ ใน
ผลการประเมนิ PI 5.3 หน้าที ่ 87 ในเล่มรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา วพบ .
ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 โดย สบช. 

1.1-7-1 สรปุผลการด าเนินงานโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ โดยฝา่ย
กจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ) 

1.1-7-2 กจิกรรมพฒันางาน องิตามวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์วพบ ขอนแก่น และรองรบัการประเมนิคุณภาพ 
ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ (อ.รุง่ทพิย)์ 

1.1-7-3  สรปุผลการด าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมบรูณการใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษยก์บัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล เรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ วชิาปฏบิตักิารพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ ์1 (อ.สุธดิา อ.ทพิยร์ตัน์) 

1.1-ป เป้าหมายการก าหนดปรชัญาหรอืปณธิาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒั นากลยทุธ ์แผนด าเนินงาน
และมกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พื่อวดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม แผนใหค้รบทุกภารกจิ ใน
แผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1.1 มีการก าหนดแผนกลยทุธ ์ท่ีเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตรช์าติ (สมศ. 5.3) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
มกีารด าเนินการ 1 - 2 ระดบัแรก มกีารด าเนินการครบ 3 ระดบัแรก มกีารด าเนินการครบ 4 ระดบัแรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 
1.  คณะกรรมการหรอืคณะท างานก าหนดแผนกลยทุธข์องสถาบนั  
2.  มแีผนกลยทุธข์องสถาบนั 
3.  มกีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกลยทุธก์บัยทุธศาสตรช์าติ 
4.  แผนกลยทุธม์คีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิน้อยกว่า รอ้ยละ 80 ของแผน 
5.  แผนกลยทุธม์คีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิตัง้แต่ รอ้ยละ 80 ของแผน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีงบประมาณ 2552 วทิยาลยัด าเนินงานก าหนดแผนกลยทุธ ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ
ดงันี้ 
1.  มคีณะกรรมการหรอืคณะท างาน รบัผดิชอบก าหนดแผนกลยทุธข์องสถาบนั ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั (1.1.1-1-1) รองผูอ้ านวยการวทิยาลยั และทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการวทิยาลยั (1.1.1-
1-2) 

2.  มแีผนกลยทุธข์อง วพบ.ขอนแก่น (1.1.1-2-1 ถงึ 1.1.1-2-2) 
3.  มกีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกลยทุธก์บัยทุธศาสตรช์าติ (1.1.1-3-1) 
4.-5.  แผนกลยทุธม์คีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิรอ้ยละ 100 (1.1.1-5-1) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีงบประมาณ 2551 และปีงบประมาณ 2552 มผีลการด าเนินงาน 3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มี
พฒันาการ 

ปีงบประมาณ 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงาน 5 ระดบั (1.1.1-ป) มผีลงาน 5 ระดบั ดงันัน้ บรรลุ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ ส่งเสรมิการพฒันา การก าหนดแผนกลยทุธ ์ทีเ่ชื่อมโยงกบั

ยทุธศาสตรช์าต ิตามทีร่ะบุไวใ้นแนวทางพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่1.1 มกีารก าหนดปรชัญาหรอืปณธิาน 
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ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงานและมกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พื่อวดัความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตาม แผนใหค้รบทุกภารกจิ  
 
รายการหลกัฐาน 
1.1.1-1-1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ขอ้ 2 ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่68/2552 

เรือ่ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.รุง่ทพิย ์       
อ.เอมอร) 

1.1.1-1-2 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่67/2552 เรือ่ง แต่งตัง้รองผูอ้ านวยการ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสรา้งใหม ่ปีงบประมาณ 2553 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร) 

1.1.1-2-1 แผนภมูแิสดงการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกลยทุธว์ทิยาลยั กบัยทุธศาสตรช์าต ิใน
เล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร) 

1.1.1-2-2 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 
2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 สงิหาคม 
2552 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 

1.1.1-3-1 แผนภมูแิสดงการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกลยทุธว์ทิยาลยั กบัยทุธศาสตรช์าต ิใน
เล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร) 

1.1.1-5-1 แผนภมูแิสดงการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผนกลยทุธว์ทิยาลยั กบัยทุธศาสตรช์าต ิใน
เล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร) 

1.1.1-ป เป้าหมายการก าหนดแผนกลยทุธ ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิในแผนกลยทุธ ์วพบ .
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด  (สกอ 1.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
บรรลุเป้าหมายรอ้ยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายรอ้ยละ 75-89 บรรลุเป้าหมายรอ้ยละ 90-100 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีงบประมาณ 2552 วทิยาลยัม ี 14 ตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตังิานงบประมาณทีบ่รรลุเป้าหมาย 
(1.2-3-1) จาก 18 ตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตังิานงบประมาณทัง้หมด (1.2-3-2) คดิเป็นรอ้ยละ 77.78 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีงบประมาณ 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได ้2 
คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีงบประมาณ 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานรอ้ยละ 90 (1.2-ป) มผีลงานรอ้ยละ  77.78 ดงันัน้ 
ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 2 1 0 3 
สกอ. 2 - x 2 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ ส นบัสนุนการพฒันา รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวั
บ่งชีข้องการปฏบิตังิานทีก่ าหนด ตามทีร่ะบุไวใ้นแนวทางพฒันาของตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1 มกีารก าหนดปรชัญา
หรอืปณธิาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนด าเนินงานและมกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พื่อวดั
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม แผนใหค้รบทุกภารกจิ  
 
รายการหลกัฐาน 
1.2-3-1 รายการตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตังิาน ประจ าปีงบประมาณ 2552 พรอ้มค่าเป้าหมาย(อ.รุง่ทพิย ์     

อ.เอมอร) 
1.2-3-2 สรปุผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตังิาน ประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.รุง่ทพิย ์     

อ.เอมอร) 
1.2-ป เป้าหมาย รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชีข้องการปฏบิตังิานทีก่ าหนด ในแผนกลยทุธ ์

วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
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องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 มีการพฒันาระบบกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสตูร (สกอ. 2.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
มกีารด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มกีารด าเนินการ 5 ขอ้แรก มกีารด าเนินการครบ 6 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.  มรีะบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสตูร 
2.  มกีารก าหนดเป้าหมายการผลติบณัฑติทุกหลกัสตูรในแผนการผลติบณัฑติ  
3.  มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนการเปิดหลกัสตูรใหมแ่ละการปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรทุกเรือ่ง 
4.  มกีารวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการทุกหลกัสตูรประจ าปีการศกึษา  เช่น รอ้ยละของหลกัสตูรทีไ่ม่

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละของบทความจากวทิยานิพนธท์ีต่พีมิพ์ เผยแพร่ รอ้ยละของบณัฑติ
ทีท่ างานตรงสาขา 

5.  มกีารน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการหลกัสตูรประจ าปีการศกึษาไปปรบัปรงุหลกั สตูรและหรอื
ปรบัปรงุระบบและกลไกการบรหิารหลกัสตูร 

6.  หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทุกหลกัสตูรไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานทุกเรือ่ง  และมกีารประกนัคุณภาพ
หลกัสตูรครบทุกประเดน็ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวชิาการและภาควชิา รว่มด าเนินการพฒันาระบบกลไกใน
การพฒันาและบรหิารหลกัสตูร ตามทีส่รปุในตารางที ่2.1-1 ดงันี้ 
1.  มรีะบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสตูร เช่น หนงัสอืราชการจากสถาบนัพระบรมราชชนก เรือ่งการ

เปิดหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติปีการศกึษา 2552 (2.1-1-1) เอกสารระบบและกลไกการเปิดและ
ปิดหลกัสตูร ตามระบบของสถาบนัพระบรมราชชนกและสถาบนัสมทบ (2.1-1-2) ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร ตามค าสัง่ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ที ่ 2562/2546 (2.1-1-3) 
ค าสัง่สถาบนัพระบรมราชชนก ที ่ 6/2544 เรือ่ง การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพฒันาหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรแ์บบบรูณการ (2.1-1-4) 

2.  มกีารก าหนดเป้าหมายการผลติบณัฑติของวทิยาลยั และตามความตอ้งการของชุมชน ซึง่วเิคราะหจ์าก
จ านวนอาจารยพ์ยาบาลประจ าทุกหลกัสตูร (2.1-2-1) 

3.  มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนการเปิดหลกัสตูรใหมแ่ละการปรบัปรงุหลกัสตูร ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรทุกเรือ่ง เช่น โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายงาน
การประเมนิตนเอง เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล  (2.1-3-1) เอกสารโครงสรา้ง
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คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ แผนภมูกิารบรหิารหลกัสตูร (2.1-3-2) ระบบ
และกลไกการจดัการเรยีนการสอน (2.1-3-3) ระบบอาจารยท์ีป่รกึษาและแนะแนว (2.1-3-4) ปจัจยั
เกือ้หนุนการจดัการศกึษา (2.1-3-5) โครงการสมัมนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 
2552 (2.1-3-6) การเตรยีมบุคลากรสายอาจารย ์สายสนบัสนุน และการสรรหา การพฒันาบุคลากร 
(2.1-3-7) การพฒันาอาจารย ์ (2.1-3-8) ผลงานวชิาการเพื่อการเรยีนการสอน (2.1-3-9) ขอ้ตกลงที่
แสดงในบทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารน าแผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบัรอง
การปฏบิตังิานรายบุคคล ส่วนของวนัที ่ 3 มนีาคม 2553 (2.1-3-10) เตรยีมความพรอ้มในการ
ด าเนินงานตามหลกัสตูร โดยจดัโครงการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.1-3-11) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช 
กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล มคีู่มอืการเตรยีมความพรอ้มการด าเนินงานตามหลกัสตูร ใน
กจิกรรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ (2.1-3-12) การเตรยีมความพรอ้มโดย 
กจิกรรม 1.พฒันาหอ้งปฏบิตักิารสตูศิาสตร ์ (2.1-3-13) 2.การเตรยีม Case หญงิตัง้ครรภใ์นชุมชนบา้น
เป็ด (2.1-3-14) 3.กจิกรรมการประสานแหล่งฝึกภาคปฏบิตัเิตรยีมประสานงานกบัแหล่งฝึกปฏบิตังิาน 
โดยภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์ (2.1-3-15) กจิกรรมประสานแหล่งฝึก (2.1-3-16) 
การพฒันา Course Design Lesson Plan และการจดัการเรยีนการสอนโดยการมสี่วนรว่มของ
ผูท้รงคุณวุฒ ิและชุมชนภายนอก โดยภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษา (2.1-3-17)  

4.  มกีารวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการทุกหลกัสตูรประจ าปีการศกึษา เช่น รว่มพจิารณาผลสอบสอบ
ความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกรายวชิามารดาทารกและรายวชิาผดุงครรภ์  ในการสอบ 3 ปี
ยอ้นหลงั ในทีป่ระชุมภาควชิา (2.1-4-1) รายงานสรปุผลการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง 
แยกตามรายวชิา ในการสอบครัง้ที ่ 1/2552 วนัที ่20-21 มนีาคม 2553 (2.1-4-2) การพจิารณาผลการ
ตดิตามความพงึพอใจผูใ้ชบ้ณัฑติ ในขอ้ค าถามยอ่ยทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่า 3.5 และในขอ้ค าถามยอ่ยทีไ่ด้
คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ (2.1-4-3) การตดิตามภาระงานสอนของอาจารยพ์ยาบาลประจ าและหวัหน้า
ภาควชิา เทยีบกบัเกณฑท์ีส่ภา การพยาบาลก าหนด (2.1-4-4) ผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอน
ของอาจารย ์ในปีการศกึษา 2552 (2.1-4-5) มกีารวเิคราะหผ์ลสอบรวบยอดเครอืขา่ยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือประจ าปีการศกึษา 2552 ของภาควชิาเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.1-4-6) ผลสอบวดั
ความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภช์ัน้หน่ึง ยอ้นหลงั 3 ปี ของ
ภาควชิาเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.1-4-7) ผลการประเมนิการสอนรายวชิาทางการพยาบาลประจ าปี
การศกึษา 2552 ของภาควชิาเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.1-4-8) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย 
และบรหิารการพยาบาล วเิคราะหข์้ อมลูการด าเนินการของหลกัสตูรประจ าปี (2.1-4-9) พจิารณาผล
สอบสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกรายวชิามารดาทารกและรายวชิาผดุงครรภ์  ในการสอบ 
3 ปียอ้นหลงั ในทีป่ระชุมภาควชิา (2.1-4-10) ผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอน ปีการศกึษา 2552 
ในรายวชิาทีร่บัผดิชอบโดยภาควชิามารดาทารกและการผดุงครรภ์ (2.1-4-11) การวเิคราะหข์อ้มลูการ
ด าเนินการหลกัสตูร ในส่วนของภาควชิาชุมชนและรกัษา (2.1-4-12)  

5.  มกีารน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการหลกัสตูรไปปรบัปรงุหลกัสตูรและหรอืปรบัปรงุระบบและ
กลไกการบรหิารหลกัสตูร เช่นการปรบัมาตรการ รปูแบบการเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา 
เพื่อขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี (2.1-5-1) การใชข้อ้เสนอแนะโดยคณะผูป้ระเมนิของ
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สภาการพยาบาลในเรือ่งภาระงานสอนเฉลีย่ต่อปีการศกึษาของผูบ้รหิารระดบัรองคณะวชิาหรอื
เทยีบเท่า/หวัหน้าภาควชิา ไมเ่กนิ 6 หน่วยชัว่โมงต่อสปัดาห ์มาใชใ้นการเตรยีมจดัภาระงานสอน
ส าหรบัปีการศกึษา 2553 (2.1-5-2) ผนวกใชก้ารประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคลจากการ
ถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพผลงาน ตาม
วสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์  (2.1-5-3) มกีารปรบัปรงุ ตามขัน้ตอนในระบบและกลไกการจดัการ
เรยีนการสอน ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ  (2.1-5-4) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช 
ปรบัปรงุการเรยีนการสอนแบบบรูณการสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม และการคดิอยา่งเป็นระบบ  (2.1-
5-5) ปรบัปรงุการเรยีนการสอนในรายวชิาการพยาบาลมารดา 1 ใหเ้พิม่กจิกรรมการเรยีนรูจ้ากสภาพ
จรงิ (Authentic Learning) การสรปุเป็น Concept Mapping และ Main Concept เสนออาจารย ์รวมทัง้ 
การปรบัรปูแบบการตวิทีห่ลากหลาย เพื่อปรบัปรงุผลการสอบสภาในรายวชิาทีร่บัผดิชอบโดยภาค
วชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์  (2.1-5-6) จดักจิกรรมปรบัรปูแบบการตวิทีห่ลากหลายสอน 
(ตามผลการวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการหลกัสตูร) ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์  
(2.1-5-7) ปรบัปรงุกระบวนการนิเทศการฝึกภาคปฏบิตั ิเพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษา ทบทวนความรูไ้ปใน
ระหว่างการฝึกปฏบิตังิานวชิาปฏบิัตกิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 เพื่อปรบัปรงุผลการสอบสภา
ในรายวชิาทีร่บัผดิชอบโดยภาควชิาชุมชนและรกัษา (2.1-5-8) 

6.  หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทุกหลกัสตูรไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานทุกเรือ่ง  และมกีารประกนัคุณภาพ
หลกัสตูรครบทุกประเดน็ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร (2.1-6-1 ถงึ 2.1-6-3) 
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ตารางท่ี 2.1-1 การด าเนินงานพฒันาระบบกลไกในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร  ปีการศกึษา 2552 
 

รายการ 
วทิยาลยั 
(โดยฝา่ย 
วชิาการ) 

เดก็  
ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช 
กฎหมาย 
บรหิาร 

มารดา
ทารก  

ผดุงครรภ ์

ชุมชน 
และ 
รกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 3 3 3 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 
เป้าหมายระดบั ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (2.1-ป) 6 6 6 6 6 
จ านวนระดบั ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 6 6 6 6 6 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)      
1. มรีะบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสตูร มรีะบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสตูร (2.1-1-1 ถงึ 2.1-1-4) 
2. มกีารก าหนดเป้าหมายการผลติบณัฑติทุกหลกัสตูร
ในแผนการผลติบณัฑติ 

มกีารก าหนดเป้าหมาย (2.1-2-1) 

3. มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนการเปิดหลกัสตูรใหม่
และการปรบัปรุงหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรทุกเรื่อง 

เตรยีมความ
พรอ้ม

หลกัสตูร 
(2.1-3-1 ถงึ 
2.1-3-10) 

เตรยีม
ความพรอ้ม
รายวชิา 

 (2.1-3-11) 

เตรยีม
ความพรอ้ม
รายวชิา 

 (2.1-3-12) 

เตรยีม
ความพรอ้ม
รายวชิา 

 (2.1-3-13 
2.1-3-15) 

เตรยีม
ความพรอ้ม
รายวชิา 

 (2.1-3-16 
2.1-3-17) 

4. มกีารวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการทุกหลกัสตูร
ประจ าปีการศกึษา เช่น รอ้ยละของหลกัสตูรทีไ่ม่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละของบทความจาก
วทิยานิพนธท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร ่

มกีาร
วเิคราะห ์

(2.1-4-1 ถงึ 
2.1-4-5) 

มกีาร
วเิคราะห ์
 (2.1-4-6 
2.1-4-8) 

มกีาร
วเิคราะห ์
 (2.1-4-9) 

มกีาร
วเิคราะห ์
 (2.1-4-10 
2.1-4-11) 

มกีาร
วเิคราะห ์

 (2.1-4-12) 

5. มกีารน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการ
หลกัสตูรประจ าปีการศกึษาไปปรบัปรุงหลกัสตูรและ
หรอืปรบัปรุงระบบและกลไกการบรหิารหลกัสตูร 

น าไปปรบั 
ปรุงบรหิาร
หลกัสตูร

(2.1-5-1 ถงึ 
2.1-5-3) 

น าไป
ปรบัปรุง
รายวชิา
(2.1-5-4) 

น าไป
ปรบัปรุง
รายวชิา
(2.1-5-5) 

น าไป
ปรบัปรุง
รายวชิา
(2.1-5-6 
2.1-5-7) 

น าไป
ปรบัปรุง
รายวชิา
(2.1-5-8) 

6. หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทุกหลกัสตูรไดม้าตรฐานตาม
เกณฑม์าตรฐานทุกเรื่อง และมกีารประกนัคุณภาพ
หลกัสตูรครบทุกประเดน็ตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูร 

หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทุกหลกัสตูรไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานทุก
เรื่อง และมกีารประกนัคุณภาพหลกัสตูรครบทุกประเดน็ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูร (2.1-6-1 ถงึ 2.1-6-3) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้3 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ 6 ระดบัแรก (2.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได้
ครบ 6 ระดบัแรก ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 
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แนวทางการพฒันา 
1. ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา รว่มเรยีนรู ้ศกึษา วเิคราะห ์ 1.ระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่

และปรบัปรงุหลกัสตูร 2.ระบบและกลไกการปิดหลกัสตูร ตามแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศกึษา 3.การเปลีย่นแปลงของตวับ่งชี ้เกณฑ ์ค าอธบิายของ สมศ . สกอ. สภา
การพยาบาล TQF เพื่อน ามาใชเ้ป็นตวัตัง้ในการรว่มพจิารณา ก าหนด 1.ระบบและกลไกการเปิด
หลกัสตูรใหมแ่ละปรบัปรงุหลกัสตูร 2.ระบบและกลไกการปิดหลกัสตูร 3.ผงัแสดงการบรหิารหลกัสตูร 
โดยใหแ้สดงไวใ้นคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2553 
ฉบบัมถุินายน 2553 เพื่อเผยแพรใ่หผู้เ้กีย่วขอ้ง ภายในกรกฎาคม 2553 และใชต้ดิตามการด าเนินงาน
ตลอดปีการศกึษา ตามระบบทีก่ าหนด 

2. ใหฝ้า่ยวชิาการ ทุกภาควชิา และ ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มคดิพจิารณาเพื่อผนวกใชห้ลกั
ธรรมาภบิาล ตามหลกัประสทิธผิล (Effectiveness) หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) หลกัการตอบสนอง 
(Responsiveness) หลกัภาระรบัผดิชอบ (Accountability) หลกัการมสี่วนรว่ม (Participation) หลกัการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) ในการจดัท า รา่ง ตวับ่งชีท้ีใ่ชใ้นการตดิตาม ประเมนิและรายงาน
คุณภาพของหลกัสตูร ใหแ้ลว้เสรจ็ และเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารพจิารณา ภายในเดอืน
กรกฎาคม 2553 แลว้น าผลการพจิารณาไปบรรจไุวใ้นคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2553 ฉบบัปรบัปรงุ กนัยายน 2553 เพื่อเผยแพรใ่หผู้เ้กีย่วขอ้ง ภายใน
ตุลาคม 2553 และใชต้ดิตาม การประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีท้ีก่ าหนด 

3. ใหฝ้า่ยวชิาการ ทุกภาควชิา และฝา่ยยทุ ธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รายงานผลการตดิตาม การ
ประเมนิ ทีก่ล่าวในขอ้ 1 และ 2 ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 
2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการประเมนิไป
ปรบัปรงุ พฒันา หรอืบรหิารหลกัสตูรใหม้คีุณภา พยิง่ขึน้ ตามวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์จดุเน้นของวทิยาลยั 
รวมทัง้ ตามตวับ่งชีท้ีใ่ชใ้นการตดิตาม ประเมนิและรายงานคุณภาพของหลกัสตูร โดยใหแ้สดงการ
ปรบัปรงุ พฒันา เป็นโครงการ /กจิกรรมทีเ่ป็นผลจากการปรบัปรงุ ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ 

4.  ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบัฝา่ยวชิาการ และทุกภาควชิา ผนวกใชค้วามส าเรจ็จาก
การด าเนินงานวจิยั ตามทีก่ล่าวในขอ้ 1-3 ในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล จากการ
ถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพผลงาน ตาม
วสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ทัง้นี้ ใหเ้ริม่ด าเนินการจดัท า รา่ง คู่มอืการประเมนิผล
สมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ภายในเดอืนมถุินายน 2553 โดยใหผ้นวกไวใ้น 
4.1  ตวับ่งชี ้เกณฑป์ระเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ทีถ่่ายทอดจากตวับ่งชีห้ลกั เป้าหมาย

วทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพตามตวับ่งชี ้เกณฑ ์สกอ สมศ สภา
การพยาบาล TQF และผลงานตามวสิยัทศัน์ แผน อตัลกัษณ์ 

4.2 เครือ่งมอืวดัผลประกอบตวับ่งชีป้ระเมนิผลสมัฤทธิ ์ทีช่่วยใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ  
4.2.1 เขา้ใจ รกัษา เสรมิสรา้งลกัษณะ การปฏบิตังิานการเรยีนการสอน พฒันานกัศกึษา วจิยั 

บรกิารวชิาการ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม บรหิารจดัการ แผนงานและการประกนัคุณภาพ
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การศกึษาภายใน ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานของวทิยาลยั เช่น สะทอ้นการ
จดัการเรยีนการสอนทีคุ่ณภาพในการพฒันานกัศกึษา พรอ้มทัง้รองรบัการพั ฒนาตาม 
TQF การประเมนิตามเกณฑส์ภา สกอ สมศ 

4.2.2 เหน็รว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรมในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล  
4.2.3 ทวนสอบผลการประเมนิรว่มกนัได ้ตามทีแ่สดงในแนวทางการด าเนินงานของ สบช  

 
รายการหลกัฐาน 
2.1-1-1 หนงัสอืราชการจากสถาบนัพระบรมราชชนก เรือ่งการเปิ ดหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติปี

การศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
2.1-1-2 เอกสารระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสตูร ตามระบบของสถาบนัพระบรมราชชนกและ

สถาบนัสมทบ (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.1-1-3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร ตามค าสัง่ส า นกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ที ่

2562/2546 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.1-1-4 ค าสัง่สถาบนัพระบรมราชชนก ที ่ 6/2544 เรือ่ง การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพฒันาหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรแ์บบบรูณการ (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.1-2-1 จ านวนนกัศกึษาล่วงหน้า 3 ปี จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง

สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่139 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
2.1-3-1 โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 

ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากส ภาการพยาบาล หน้าที ่ 29-41 (อ.พรรณภิา       
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-3-2 เอกสารโครงสรา้งคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ แผนภมูกิารบรหิาร
หลกัสตูร ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้า 5-7 (อ.พรรณภิา     
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-3-3 เอกสารแสดงระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 47-66 (อ.พรรณภิา ดร .
เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-3-4 ระบบอาจารยท์ีป่รกึษาและแนะแนว จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่139-140 (อ.แกว้จติ อ.ทพิวรรณ) 

2.1-3-5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่145-161 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-3-6 โครงการสมัมนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 2552 (อ.พรรณภิา) (อ.พรรณภิา 
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-3-7 เอกสารบุคลากร แสดงขอ้มลูบุคลากรสายอาจารย ์สายสนบัสนุน และการสรรหา การพฒันา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่ อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที ่94-113 และ 24-27 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
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2.1-3-8 การพฒันาอาจารย ์จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่130-138 (อ.แสงดาว) 

2.1-3-9 ผลงานวชิาการของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 จาก
เล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที ่83-85 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.1-3-10บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารน าแผ นปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบัรองการ
ปฏบิตังิานรายบุคคล ส่วนของวนัที ่3 มนีาคม 2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.1-3-11โครงการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ของภาควชิา
การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.รุง่ทพิย)์ 

2.1-3-12 คู่มอืภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล การเตรยีมความพรอ้มการ
ด าเนินงานตามหลกัสตูร ในกจิกรรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ        
(อ.สมใจ) 

2.1-3-13 การเตรยีมความพรอ้มการด าเนินงานตามหลกัสตูร โดยกจิกรรมพฒันาหอ้งปฏบิตักิารสตูศิาสตร์ 
(อ.ดวงชวีนั) 

2.1-3-14การเตรยีม Caseหญงิตัง้ครรภใ์นชุมชนบา้นเป็ด โดยภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุง
ครรภ ์(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต์) 

2.1-3-15โครงการประสานแหล่งฝึกภาคปฏบิตัเิตรยีมประสานงานกบัแหล่งฝึกปฏบิตังิาน โดยภาควชิาการ
พยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต์) 

2.1-3-16การเตรยีมความพรอ้มการด าเนินงานตามหลกัสตูร  ในกจิกรรมประสานแหล่งฝึก โดยภาควชิาการ
พยาบาลชุมชนและรกัษา (อ.ปราณี) 

2.1-3-17การเตรยีมความพรอ้มการด าเนินงานตามหลกัสตูร  ในการพฒันา Course Design Lesson Plan 
และการจดัการเรยีนการสอนโดยการมสี่วนรว่มของผูท้รงคุณวุฒ ิชุมชนภายนอก โดยภาควชิา
ชุมชนและรกัษา (อ.ปราณี) 

2.1-4-1 2.1 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษายอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2550 – 2552) และ 2.2 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา
ทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี และมงีานท าหรอืศกึษาต่อภายในปีแรก จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่
144 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-4-2 รายงานสรปุผลการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกตามรายวชิา ในการสอบครัง้ที ่
1/2552 วนัที ่ 28-29 มนีาคม 2552 ชื่อสถาบนั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น        
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-4-3 สรปุผลการตดิตามความพงึพอใจผูใ้ชบ้ณัฑติ (อ.สุขมุาล) 
2.1-4-4 ภาระงานสอนของอาจารยพ์ยาบาลประจ า ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 

ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 114-130 (อ.พรรณภิา 
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-4-5 ผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์ในรายวชิาทีเ่ปิดสอน  ปีการศกึษา 2552 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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2.1-4-6 รอ่งรอยหลกัฐานแสดงการวเิคราะหผ์ลสอบรวบยอดเครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประจ าปี
การศกึษา 2552 ของภาควชิาเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ (อ.พริยิากร) 

2.1-4-7 รอ่งรอยหลกัฐานแสดงการตดิตามผลสอบวดัความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีการ
พยาบาลและการผดุงครรภช์ัน้หน่ึง ยอ้นหลงั 3 ปี ของภาควชิาเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ (อ.พริยิากร) 

2.1-4-8 ผลการประเมนิการสอนรายวชิาทางการพยาบาลประจ าปีการศกึษา 2552 ของภาควชิาเดก็ 
ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย (อ.พริยิากร) 

2.1-4-9 รอ่งรอยหลกัฐานแสดงการวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการทุกหลกัสตูรประจ าปี ในส่วนของภาค
วชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล  (อ.สุจนิดา) 

2.1-4-10 รายงานการประชุมประจ าเดอืนภาควชิา วาระที ่ 1 วนัที ่ 21 เมษายน 2553 เรือ่ง ผลสอบสอบ
ความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกรายวชิามารดาทารกและรายวชิาผดุงครรภ์  ในการสอบ 3 
ปียอ้นหลงั (อ.รจุริา) 

2.1-4-11 ผลการประเมนิการสอนรายวชิาทางการพยาบาลประจ าปีการศกึษา 2552 ของภาควชิามารดา
ทารกและการผดุงครรภ ์(อ.ฉายวสนัต ์)  

2.1-4-12 รอ่งรอยหลกัฐานแสดงการวเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการทุกหลกัสตูรประจ าปี ในส่วนของ
ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณี) 

2.1-5-1 สรปุความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเขา้รบัการเตรยีมความ
พรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันา
สถาบนัการศกึษาพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัที่ 18-25 กุมภาพนัธ ์ 2553 (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี               
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-5-2 ตารางสรปุการน าหลกัสตูรไปสู่การจดัการศกึษาระดบัรายวชิา การจดัอาจารยผ์ูส้อน การคดิภาระ
งานสอน ปี กศษ . 2553-จ าแนกตามหลกัสตูร ชัน้ปี และรายวชิา แสดงการเตรยีมจดัภาระงาน
สอนส าหรบัปีการศกึษา 2553 ทีฝ่า่ยวชิาการ ใชข้อ้เสนอแนะโดยคณะผูป้ระเมนิของสภาการ
พยาบาลในเรื่องภาระงานสอนเฉลีย่ต่อปีการศกึษาของผูบ้รหิารระดบัรองคณะวชิาหรอืเทยีบเท่า /
หวัหน้าภาควชิา ไมเ่กนิ 6 หน่วยชัว่โมงต่อสปัดาห์ (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.1-5-3 รอ่งรอยหลกัฐานแสดงการปรบัปรงุระบบและกลไกการบรหิารหลกัสตูร  ตามผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูการด าเนินการหลกัสตูร โดยผนวกใชก้ารประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคลจากการ
ถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพผลงาน 
ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.1-5-4  การปรบัปรงุ ตามแผนผงัขัน้ตอนในระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน ของภาควชิาการ
พยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.พริยิากร) 

2.1-5-5 รายงานการประชุมภาคภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล ครัง้ที ่ 3 
ลว. 17 ม.ิย. 2553 วาระที ่ 3 ปรบัปรงุการเรยีนการสอนแบบบรูณการสอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรม และการคดิอยา่งเป็นระบบ (อ.สมใจ) 
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2.1-5-6 หลกัฐานแสดงปรบัปรงุการเรยีนการสอนในรายวชิาการพยาบาลมารดา 1 ใหเ้พิม่กจิกรรมการ
เรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ (Authentic Learning) การสรปุเป็น Concept Mapping และ Main 
Concept เสนออาจารย ์(อ.ทพิวรรณ) 

2.1-5-7 หลกัฐานแสดงกจิกรรมปรบัรปูแบบการตวิทีห่ลากหลาย เพื่อปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน 
(ตามผลการ วเิคราะหข์อ้มลูการด าเนินการหลกัสตูร) ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก 
ผดุงครรภ์ (อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-5-8 หลกัฐานแสดงการปรบัปรงุกระบวนการนิเทศการฝึกภาคปฏบิตั ิเพื่อส่งเสรมิให้ นกัศกึษา 
ทบทวนความรูไ้ปในระหว่างการฝึกปฏบิตังิานวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 2 
โดยภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณี) 

2.1-6-1 หนงัสอืที ่สภ .พ 01/05/1605 ลว. 24 พฤษภาคม 2549 ผลการพจิารณาการขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาและหลกัสตูร (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-6-2 หนงัสอืจากสภาการพยาบาลใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ลงวนัที ่ 11 ธนัวาคม 2552 (อ.พรรณภิา 
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-6-3 หนงัสอืที ่มข ครัง้ที ่ 6/2552 ลว. 3 มถุินายน 2552 ผลการพจิารณาการรบัรองหลกัสตูร         
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1-ป เป้าหมาย การพฒันาระบบกลไกในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร ในแผนกลยทุธ ์วพบ .
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.1.1 ร้อยละของหลกัสตูรท่ีได้มาตรฐานต่อหลกัสตูรทัง้หมด (สมศ. 6.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน 
เท่ากบั รอ้ยละ ๑ – ๗๙ เท่ากบั รอ้ยละ ๘๐ – ๙๙ เท่ากบั รอ้ยละ ๑๐๐ 

  
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมหีลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิารจ านวน 
1 หลกัสตูร (2.1.1-3-1  2.1.1-3-2  2.1.1-3-3) จากหลกัสตูรทัง้หมด ทีว่ทิยาลยัเปิดสอนจ านวน 1 หลกัสตูร  
คดิเป็นรอ้ยละของหลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐานต่อหลกัสตูรทัง้หมด เท่ากบั 100 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายรอ้ยละของหลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐานต่อหลกัสตูรทัง้หมด เท่ากบั 100 
(2.1.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงาน เท่ากบั รอ้ยละ 100 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่ม กบัทุกภาควชิา รกัษาผลส าเรจ็ของงาน ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา 
ของตวับ่งชีท้ี ่2.1 มกีารพฒันาระบบกลไกในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร (สกอ. 2.1)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.1.1-3-1 หนงัสอืที ่สภ .พ 01/05/1605 ลว. 24 พฤษภาคม 2549 ผลการพจิารณาการขอรบัรอง

สถาบนัการศกึษาและหลกัสตูร (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.1.1-3-2 หนงัสอืจากสภาการพยาบาลใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ลงวนัที ่ 11 ธนัวาคม 2552 (อ.พรรณภิา 

ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.1.1-3-3 หนงัสอืที ่มข ครัง้ที ่ 6/2552 ลว. 3 มถุินายน 2552 ผลการพจิารณาการรบัรองหลกัสตูร         

(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.1.1-ป เป้าหมายรอ้ยละของหลกัสตูรทีไ่ดม้าตรฐานต่อหลกัสตูรทัง้หมด ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.1.2  ห้องสมดุมีต ารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และให้บริการอย่างเหมาะสม รวมทัง้มี
ระบบและเทคโนโลยีการสืบค้น (สบช. จาก สภาการพยาบาล 2.16) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
บรรลุเกณฑม์าตรฐาน ระดบั 2 บรรลุเกณฑม์าตรฐาน ระดบั 4 บรรลุเกณฑม์าตรฐาน ระดบั 6 

 
เกณฑม์าตรฐานส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล : ระดบั 
1.  มตี าราหลกัทางการพยาบาลทีพ่มิพเ์ผยแพรไ่มเ่กนิ 10 ปี ไมต่ ่ากว่าสาขาวชิาละ 10 ชื่อเรือ่ง 
2.  มจี านวนต ารา/หนงัสอืทางการพยาบาลและวทิยาศาสตรส์ุขภาพในอตัราส่วนนกัศกึษา  : จ านวนหนงัสอื

ไมน้่อยกว่า 1 : 50 หรอืต าราอเิลก็ทรอนิกส์ 
3.  จ านวนวารสารวชิาชพีการพยาบาลในประเทศไมน้่อยกว่า 10 ชื่อเรือ่ง 
4.  จ านวนวารสารวชิาชพีการพยาบาลต่างประเทศไมน้่อยกว่า 10 ชื่อเรือ่ง หรอืมวีารสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ ี

peer review 
5.  มรีะบบและเทคโนโลยกีารสบืคน้ขอ้มลูทางวชิาการทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
6.  มรีะบบการใหบ้รกิารทีเ่อื้อต่อการสบืคน้ของนกัศกึษาหรอืมเีวลาใหบ้รกิารไมน้่อยกว่า 60 ชัว่โมง/

สปัดาห ์
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวชิาการและภาควชิา รว่มด าเนินงานใหห้อ้งสมดุมตี ารา 
หนงัสอื วารสารเพยีงพอ และใหบ้รกิารอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ ใหม้รีะบบและเทคโนโลยกีารสบืคน้ ดงันี้ 
1.  มตี าราหลกัทางการพยาบาลทีพ่มิพเ์ผยแพรไ่มเ่กนิ10 ปี ไมต่ ่ากว่าสาขาวชิาละ 10 ชื่อเรือ่ง (2.1.2-1-1) 
2.  มตี ารา/หนงัสอืทางการพยาบาลและวทิยาศาสตรส์ุขภาพจ านวนหนงัสอืจ านวน 17,514 เล่ม (2.1.2-2-

1) มนีกัศกึษาจ านวน 376 คน (2.1.2-2-2) คดิเป็นอตัราส่วนนกัศกึษา : จ านวนหนงัสอื เท่ากบั 1 : 
46.57 

3.  มวีารสารวชิาชพีการพยาบาลในประเทศจ านวน 12 ชื่อเรือ่ง (2.1.2-3-1) 
4.  มวีารสารวชิาชพีการพยาบาลต่างประเทศจ านวน11 ชื่อเรือ่งและไมม่วีารสารอเิลก็ทรอนิกส์ (2.1.2-4-1) 
5.  มรีะบบและเทคโนโลยกีารสบืคน้ขอ้มลูทางวชิาการทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ผ่านทาง

อนิเทอรเ์น็ต โดยนกัศกึษาและบุคลากรสามารถเขา้ถงึไดท้างระบบ Wireless Lan ทีม่ใีหบ้รกิาร
ครอบคลุมอาคาร (2.1.2-5-1) 

6.  มรีะบบการใหบ้รกิารทีเ่อือ้ต่อการสบืคน้ของนกัศกึษา โดยในส่วนหอ้งสมดุ เปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร-์
ศุกร ์เวลา 08.00-20.00 น. เปิดบรกิารทุกวนัเสาร ์เวลา 08.00-12.00 น.คดิเป็น เวลาใหบ้รกิาร 64 
ชัว่โมง/สปัดาห ์(2.1.2-6-1) ขณะที ่การใชง้านผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ทีเ่ขา้ถงึไดท้างระบบ Wireless Lan 
สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา (2.1.2-6-2) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 0 คะแนน ผลก ารด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 0 

คะแนน ดงันัน้ ไม่มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ 4 ระดบัแรก (2.12-ป) โดยมผีลการด าเนินงาน

ผ่าน 1 ระดบั ดงันัน้ ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 0 0 0 0 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ใหฝ้า่ยวชิาการเรง่รดัระดมความรว่มมอืจากทุกภาควชิา และทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ในการรกัษาและ

ปรบัปรงุ พฒันาการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ การมตี ารา หนงัสอื วารสารเพยีงพอ และใหบ้รกิารอยา่ง
เหมาะสม รวมทัง้ การมรีะบบและเทคโนโลยกีารสบืคน้  เช่น การเรง่รดัจั ดหาต ารา หนงัสอืทางการ
พยาบาลและวทิยาศาสตรส์ุขภาพทีต่รงตามความตอ้งการใชง้าน ใหม้จี านวน เพยีงพอหรอืดกีว่า เกณฑ์
จ านวนต ารา/หนงัสอืทางการพยาบาลและวทิยาศาสตรส์ุขภาพในอตัราส่วนนกัศกึษา : จ านวนหนงัสอืไม่
น้อยกว่า 1 : 50 โดยใหร้ว่มศกึษาเรยีนรู ้รว่มคดิพจิารณา เพื่อปรั บการด าเนินงานใหค้รบถว้นตาม
หวัขอ้ 13 ทรพัยากรการเรยีนการสอน และการจดัการ ใน มคอ . 1 (มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี
สาขาพยาบาลศาสตร์) องิกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิตามแนวทางปฏบิตัทิี่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา ทัง้น้ี ใหฝ้า่ยวชิาการ รายงานผลผ ลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมกรรมการบรหิาร ภายในเดอืนตุลาคม 2553 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 
2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าไปปรบัปรงุ พฒันาเป็นโครงการ /กจิกรรม ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ 

2. ใหฝ้า่ยวชิาการ และทุกภาควชิา เรง่รดัในการรว่มพจิารณาศกึษาความเป็นไปไดใ้นการปรบัเปลีย่นการ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน การวดัประเมนิผล ใน มคอ . 3 และ มคอ. 4 ทีย่งัคงสามารถพฒันา
ผลการเรยีนรูใ้หเ้กดิกบันกัศกึษา ไปพรอ้มกบัการเพิม่ความคุม้ค่าในการใชท้รพัยากรต ารา หนงัสอื 
วารสาร และระบบและเทคโนโลยกีารสบืคน้ 

 
รายการหลกัฐาน 
2.1.2-1-1 1.ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ

รบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 145-161 (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี อ .ฉาย
วสนัต)์ 
2.สรปุรายชื่อและจ านวนต าราหลกัทางการพยาบาลทีพ่มิพเ์ผยแพรไ่มเ่กนิ 10 ปี จ าแนกตาม
สาขาวชิา ทีม่ใีหบ้รกิาร (อ.ปิยะนุช อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1.2-2-1 สรปุรายชื่อและจ านวนต ารา/หนงัสอืทางการพยาบาลและวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ทีม่ใีหบ้รกิาร   
(อ.ปิยะนุช อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1.2-2-2 สรปุรายชื่อและจ านวนนกัศกึษา จ าแน กรายชัน้ปี ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา        
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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2.1.2-3-1 สรปุรายชื่อและจ านวนวารสารวชิาชพีการพยาบาลในประเทศ จ าแนกตามสาขาวชิา  ทีม่ี
ใหบ้รกิาร (อ.ปิยะนุช อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.1.2-4-1 สรปุรายชื่อและจ านวนวารสารวชิาชพีการพยาบาลต่างประเทศ จ าแนกตามสาขาวชิา  ทีม่ี
ใหบ้รกิาร (อ.ปิยะนุช อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.1.2-5-1 รายละเอยีด วธิกีาร ใชง้าน ระบบและเทคโนโลยกีารสบืคน้ขอ้มลูทางวชิาการทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ทีม่ใีหบ้รกิาร พรอ้มผงับรเิวณแสดงอาคารทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิาร  (อ.ณรงค)์ 

2.1.2-6-1 ตารางเวลาการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ และจ านวนชัว่โมงใหบ้รกิารต่อสปัดาห์  (อ.ปิยะนุช อ.พรรณภิา 
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1.2-6-2 รายละเอยีด วธิกีารใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ทีเ่ขา้ถงึไดท้างระบบ Wireless Lan (อ.ณรงค)์ 
2.1.2-ป เป้าหมายการด าเนินงานใหห้อ้งสมดุมตี ารา หนงัสอื วารสารเพยีงพอ และใหบ้รกิารอยา่ง

เหมาะสม รวมทัง้มรีะบบและเทคโนโลยกีารสบืคน้ ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.1.3 มีห้องปฏิบติัการและอปุกรณ์การศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ  
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการ 3 ขอ้ ด าเนินการ 4 ขอ้ ด าเนินการครบทุกขอ้ 

เกณฑม์าตรฐานส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล : ขอ้ 
1. มกีารใชห้อ้งปฏบิตักิารเหมาะสม และมอุีปกรณ์เพยีงพอในทุกสาขาการพยาบาลและพรอ้มใช้ 
2. มหีอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร/์วทิยาศาสตรส์ุขภาพเหมาะสม และมอุีปกรณ์จ านวนเพยีงพอและ พรอ้มใช้ 
3. มโีสตทศันูปกรณ์เหมาะสม และจ านวนเพยีงพอและพรอ้มใช้ 
4. มหีอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์หมาะสมและมคีอมพิวเตอรส์ าหรบันกัศกึษาไมน้่อยกว่า1 : 10และพรอ้มใช้ 
5. มรีะบบการใหบ้รกิารทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวชิาการและภาควชิา รว่มด าเนินงานใหม้หีอ้งปฏบิตักิาร
และอุปกรณ์การศกึษาเหมาะสมและเพยีงพอ ดงันี้ 
1. มกีารใชห้อ้งปฏบิตักิารเหมาะสม และมอุีปกรณ์เพยีงพอในทุกสาขาการพยาบาลและพรอ้มใช ้เช่ น มี

และใชห้อ้งปฏบิตักิารพยาบาล ทีแ่บ่งกลุ่มยอ่ยใหม้อีตัราส่วนนกัศกึษา : อาจารย ์ตามทีอ่อกแบบใหเ้อือ้
ต่อการพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา (2.1.3-1-1) ในทุกหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล มอุีปกรณ์ทีม่ ี
เพยีงพอและพรอ้มใช ้ทัง้โดย ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ  (2.1.3-1-2) ภาควชิาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ (2.1.3-1-3) ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและการรกัษาเบือ้งตน้ 
(2.1.3-1-4)  

2. มหีอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์/วทิยาศาสตรส์ุขภาพเหมาะสม และมอุีปกรณ์จ านวนเพยีงพอและ พรอ้ม
ใช ้ เช่น รายละเอยีดในหวัขอ้ 2.2 หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ ในส่วนที ่ 5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดั
การศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภา
การพยาบาล (2.1.3-2-1) การจดัใหม้กีารเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน เช่น วชิาเคม ีฟิสกิส ์
และใชห้อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์องคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั ขอนแก่น (2.1.3-2-2) 
นอกจากนัน้ จดัใหม้กีารเรยีนการสอนวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ไดแ้ก่  วชิาชวีเคม ีกายวภิาคศาสตร ์
สรรีวทิยา และใชห้อ้งปฏบิตักิารกายวภิาคศาสตร ์ของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั ขอนแก่น 
(2.1.3-2-3) 

3.  มโีสตทศันูปกรณ์เหมาะสม และจ า นวนเพยีงพอและพรอ้มใช ้ เช่น รายละเอยีดพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคาร
เรยีน หอ้งประชุม และหอ้งปฏบิตักิารทัง้หมด ในส่วนที ่ 5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา (2.1.3-3-1) 
รายละเอยีดประกอบหวัขอ้ หอ้งโสตทศันูปกรณ์ ในส่วนที ่ 5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา (2.1.3-3-
2) โดยมเีจา้หน้าทีโ่สตทศันูปกรณ์จ านวน 3 คน ดแูลระบบการใหบ้รกิาร และบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ที่
ประกอบดว้ย Projector 7 ตวั Visualizer 8 ตวั รวมทัง้ อุปกรณ์เครือ่งเสยีงทีม่คีรบในทุกหอ้งเรยีนและ
หอ้งประชุม ใหม้คีวามพรอ้มในการใชง้าน (2.1.3-3-3) 
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4. มหีอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์หมาะสม และมคีอมพวิเตอรส์ าหรบันกัศกึษาไมน้่อยกว่า 1 : 10 และ
พรอ้มใช ้ เช่น รายละเอยีดหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ในเอกสารหวัขอ้ 1.1.1 พืน้ทีใ่ชส้อยของอาคาร
เรยีน หอ้งประชุม และหอ้งปฏบิตักิารทัง้หมด ในส่วนที ่ 5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา (2.1.3-4-1) 
ในเอกสารหวัขอ้ 2.3 หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ในส่วนที ่ 5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา (2.1.3-
4-2) โดยจดัเวลาการใหบ้รกิารของหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ ไดจ้นถงึ 23:00 น. ตามความประสงค์
ของนกัศกึษา (2.1.3-4-3) โดยจดัใหม้คีอมพวิเตอร ์48 เครือ่ง (2.1.3-4-4) ส าหรบับรกิารนกัศึกษา 376 
คน (2.1.3-4-5) คดิเป็นอตัราส่วนคอมพวิเตอรส์ าหรบันกัศกึษา 48 : 376 = 1 : 7.83 

5.  มรีะบบการใหบ้รกิารทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  เช่น การจดัชัว่โมงใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์ไดจ้นถงึ 23:00 น. ตามความประสงคข์องนกัศกึษา (2.1.3-5-1) การจดัใหม้คีอมพวิเตอร์
ส าหรบัการคน้ควา้ทีห่อพกันกัศกึษา (2.1.3-5-2) ปรบัปรงุการจดับรกิารการสบืคน้ดว้ยอนิเทอรเ์น็ต 
ความเรว็ 4 Mbps /second (2.1.3-5-3) การจดัรถบรกิารรถรบัส่ง เพื่อเอือ้เรือ่งการเดนิทางไปใช้
หอ้งปฏบิตักิารของนกัศกึษา (2.1.3-5-4) การเอือ้ต่อการเรยีนรู้ของนกัศกึษา โดยเชื่อมโยง (Link) ไปยงั 
Websites ทางการพยาบาลเดก็ (2.1.3-5-5) การพยาบาลผูใ้หญ่ (2.1.3-5-6) การพยาบาลผูส้งูอาย ุ
(2.1.3-5-7) การพยาบาลจติเวช (2.1.3-5-8) กฎหมายทางการพยาบาล (2.1.3-5-9) บรหิารทางการ
พยาบาล (2.1.3-5-10) การพยาบาลมารดา ทารก (2.1.3-5-11) การพยาบาลชุมชน (2.1.3-5-12) การ
รกัษาเบือ้งตน้ (2.1.3-5-13)  

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 2 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 

คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ 5 ขอ้ (2.1.3-ป) โดยมผีลการด าเนินงานไดค้รบ 5 

ขอ้ ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา  รกัษาผลส าเรจ็ของงาน ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา 
ของตวับ่งชีท้ี ่2.1 มกีารพฒันาระบบกลไกในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร (สกอ. 2.1)  
 
รายการหลกัฐาน 

2.1.3-1-1 ตารางสอนกลุ่มยอ่ยรายวชิาทดลอง แสดงการใชง้านหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล ในรายวชิา
ทดลอง ไดค้รบตามจ านวนกลุ่มนกัศกึษา ทีแ่บ่งยอ่ยใหม้อีตัราส่วนนกัศกึษา : อาจารย ์ตามที่
ออกแบบใหเ้อือ้ต่อการพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี อ .ฉายวสนัต ์
อ.สายสุดา    อ.รุง่ทพิย)์ 

2.1.3-1-2 ตวัอยา่งรายการอุปกรณ์ทีม่เีพยีงพอและพรอ้มใช ้ในรายวชิา ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ 
ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุเช่น หุ่นจ าลองส าหรบัการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทัง้หมด อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นใน
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การเรยีนการสอน เช่น เครือ่งดดูเสมหะ เครือ่งวดัความดนัโลหติ เครือ่งมอืและอุปกรณ์ท าแผล 
ฉีดยา อุปกรณ์การใหอ้อกซเิจน สวนปสัสาวะ (อ.สายสุดา อ.รุง่ทพิย)์ 

2.1.3-1-3 ตวัอยา่งรายการอุปกรณ์ทีม่เีพยีงพอและพรอ้มใช ้ในรายวชิา ของภาควชิาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ ์เช่น หุ่นและอุ ปกรณ์การท าคลอดและแสดงกลไกการคลอด (อ.ดวง
ชวีนั อ.เอมอร อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1.3-1-4  ตวัอยา่งรายการอุปกรณ์ทีม่เีพยีงพอและพรอ้มใช ้ในรายวชิา ของภาควชิาการพยาบาลชุมชน
และการรกัษาเบือ้งตน้ เช่น อุปกรณ์ชุดกระเป๋าเยีย่มบา้น (อ.ปราณ)ี 

2.1.3-2-1 เอกสารหวัขอ้ 2.2 หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ ในส่วนที ่ 5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา 
จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภา
การพยาบาล หน้าที ่151 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.1.3-2-2 ตารางสอนรายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน เช่น วชิาเคม ีฟิสกิส ์ แสดงการใชห้อ้งปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตร ์ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั ขอนแก่น  (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี             
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1.3-2-3 ตารางสอนรายวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ไดแ้ก่ วชิาชวีเคม ีกายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยา แสดง
การใชห้อ้งปฏบิตักิารกายวภิาคศาสตร ์ของคณะแพทย ศาสตร ์มหาวทิยาลยั ขอนแก่น  (อ.
พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.1.3-3-1 เอกสารหวัขอ้ 1.1.1 พืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเรยีน หอ้งประชุม และหอ้งปฏบิตักิารทัง้หมด ใน
ส่วนที ่5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 145 (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ     
คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-3-2 เอกสารหวัขอ้ หอ้งโสตทศันูปกรณ์ ในส่วนที ่ 5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา จากเล่ม
รายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที ่152 (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-3-3 สรปุตารางปฏบิตังิานเจา้หน้าทีโ่สตทศันูปกรณ์ จ านวน 3 คน ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูลระบบ
การใหบ้รกิาร และบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ ทีป่ระกอบดว้ย Projector 7 ตวั Visualizer 8 ตวั รวมทัง้ 
อุปกรณ์เครือ่งเสยีง ซึง่มคีรบในทุกหอ้งเรยีนแล ะหอ้งประชุม ใหม้คีวามพรอ้มในการใชง้าน    
(อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-4-1 เอกสารหวัขอ้ 1.1.1 พืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารเรยีน หอ้งประชุม และหอ้งปฏบิตักิารทัง้หมด ใน
ส่วนที ่5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาลหน้าที ่ 145 (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ     
คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-4-2 เอกสารหวัขอ้ 2.3 หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ในส่วนที ่ 5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา 
จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภา
การพยาบาล หน้าที ่152 (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-4-3 เวลาการใหบ้รกิารของหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ ในปีการศกึษา 2552 (อ.ณรงค ์           
คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
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2.1.3-4-4 สรปุทะเบยีนครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ส่วนทีจ่ดัไวบ้รกิารนกัศกึษา ในช่วงปีการศกึษา 2552      
(อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-4-5 สรปุรายชื่อและจ านวนนกัศกึษา ชัน้ปีที ่ 1-4 ช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ  
คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-5-1 เอกสารแสดงการใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ใน หวัขอ้ 2.3 หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์ในส่วนที ่ 5 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง 
วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 152 (อ.ณรงค ์
คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-5-2 ผงัพืน้ทีพ่รอ้มรายการอุปกรณ์ แสดงการ จดัใหม้คีอมพวิเตอรส์ าหรบัการคน้ควา้ทีห่อพกั
นกัศกึษา (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-5-3 Print-out หน้า Website แสดงการจดับรกิารการสบืคน้ดว้ยอนิเทอรเ์น็ต ความเรว็ 4 Mbps 
/second (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

2.1.3-5-4 แบบบนัทกึการใชข้อใชร้ถบรกิารรถรบัส่ง เพื่อเอือ้เรือ่งการเดนิทางไปใชห้อ้งปฏบิตักิารของ
นกัศกึษา (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.1.3-5-5 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยงั Websites ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูก้ารพยาบาลเดก็ (อ.ทรงสุดา) 
2.1.3-5-6 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยงั Websites ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูก้ารพยาบาลผูใ้หญ่ (อ.ธติพิร) 
2.1.3-5-7 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยงั Websites ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูก้ารพยาบาลผูส้งูอายุ          

(อ.จรรยา) 
2.1.3-5-8 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยงั Websites ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูท้างการพยาบาลจติเวช 

(อ.พฒันี) 
2.1.3-5-9 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยงั Websites ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูท้างกฎหมายทางการ

พยาบาล (อ.สุรเดช) 
2.1.3-5-10 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยงั Websites ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูท้างบรหิารทางการพยาบาล  

(อ.นงลกัษณ์) 
2.1.3-5-11 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยงั Websites ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูท้างการพยาบาลมารดา 

ทารก (อ.รจุริา)  
2.1.3-5-12 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยงั Websites ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูท้างการพยาบาลชุมชน     

(อ.ศรสีุดา) 
2.1.3-5-13 Print-out แสดงการเชื่อมโยงไปยงั Websites ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูท้างการรกัษาเบือ้งตน้       

(อ.แสงดาว) 
2.1.3-ป เป้าหมายการด าเนินงานใหม้หีอ้งปฏบิตักิารและอุปกรณ์การศกึษาเหมาะสมและเพยีงพอ ใน

แผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี             
อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 : มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  (สกอ 2.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก ด าเนินการ 5 ขอ้แรก ด าเนินการอย่างน้อย 6 ขอ้แรก 

 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.  มกีลไกการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษา

ทุกหลกัสตูร 
2.  มกีารออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร  
3.  มกีารใชส้ื่อและเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูทุ้กหลกัสตูร  
4.  มกีารจดัการเรยีนการสอนทีม่คีวามยดืหยุน่และหลากหลาย  ทีจ่ะสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน 
5.  มกีารประเมนิผลการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรยีนรูท้ีจ่ดัใหผู้เ้รยีนและองิพฒันาการของ

ผูเ้รยีนทุกหลกัสตูร 
6.  มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้รยีนในเรือ่งคุณภาพการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูทุ้ก

หลกัสตูร 
7.  มรีะบบการปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่องทุกหลกัสตูร 
  
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวชิาการและภาควชิา รว่มด าเนินงานกระบวนการเรยีนรูท้ี่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ตามทีส่รปุในตารางที ่2.2-1 โดยมตีวัอยา่ง ดงันี้ 
1. มกีลไกการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกับอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของการจดัการศกึษา

ทุกหลกัสตูร เช่น กรอบแนวคดิในการบรหิารหลกัสตูร ในคู่มอืการด าเนินงานส าหรบัคณะกรรมการ  
บรหิารหลกัสตูร หน้า 8 (2.2-1-1) วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั (2.2-1-2) 
โครงสรา้งการบรหิารหลกัสูตรและการเรยีนการสอน (2.2-1-3) หน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 
หวัขอ้ จดัท า Course design/test blueprint และการสรรหาผูส้อน (2.2-1-4) ขอ้ตกลงการน าเสนอ 
Course design รายวชิา (2.2-1-5) โครงการสมัมนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 
2552 (2.2-1-6) การพฒันาอาจารย ์ในส่วนความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการจดัการศกึษาทุกหลกัสตูร (2.2-1-7) รายงานการประชุมภาควชิา การพยาบาลเดก็ 
ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุครัง้ทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
การจดัการศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ทีภ่าควชิารบัผดิชอบ  (2.2-1-8) ภาควชิาการพยาบาลจติ
เวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล  มกีารประชุมเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ทีภ่าควชิารบัผดิชอบ (2.2-
1-9) รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 
2552 ครัง้ที ่ 1 วาระที ่ 4 เรือ่ง ทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ทีภ่าควชิารบัผดิชอบ  (2.2-1-10) รายงานการ
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ประชุมของภาควชิาชุมชนและรกัษา ครัง้ประจ าเดอืนตุลาคม 2552 วาระทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจ
กบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ที่
ภาควชิารบัผดิชอบ (2.2-1-11) 

2.  มกีารออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรียนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร เช่น 
การก าหนดหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ จดัท า Course design/Test blueprint และการ
สรรหาผูส้อน และขอ้ตกลงการน าเสนอ Course design รายวชิา (2.2-2-1) การออกแบบการเรยีนการ
สอนใน Course Design ของรายวชิาทฤษฎแีละกระบวนการพยาบาล วชิาการประเมนิภาวะสุขภาพ 
วชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาลวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 วชิาการพยาบาล
บุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2 วชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 3 และวชิาวจิยัทางการพยาบาล 
โดยภาควชิา การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.2-2-2) Course Design ของรายวชิาพยาบาลบุคคล
ทีม่ปีญัหาทางจติ วชิาจรยิศาสตรแ์ละกฎหมายวชิาชพี การสอนและใหค้ าปรกึษา และบรหิารการ
พยาบาล ของภาควชิาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล (2.2-
2-3) Course Design ของรายวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 ภาควชิาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์  (2.2-2-4) Course Design ของรายวชิาการพยาบาลครอบครวัและ
ชุมชน 1 ภาควชิาชุมชนและรกัษา (2.2-2-5) 

3.  มกีารใชส้ื่อและเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูทุ้กหลกัสตูร  เช่น ผลงาน
วชิาการ เพื่อการเ รยีนการสอน ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศกึษา 
2550-2552 (2.2-3-1) การใชส้ื่อและเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้ใน
รายวชิาประเมนิภาวะสุขภาพ วชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล  และวชิาวจิยัทางการพยาบาล ภาค
วชิาการพยาบาลเดก็ ผู้ ใหญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.2-3-2) มกีารประชุมสรปุผลการใชส้ื่อและเทคโนโลยหีรอื
นวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้ในการสอนโดยภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และ
บรหิารการพยาบาล (2.2-3-3) VDO การใชห้อ้งปฏบิตักิารสตูศิาสตรก์ารพยาบาลในระยะก่อนคลอด 
ระยะคลอด และระยะ หลงัคลอด ในรายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 
ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ (2.2-3-4) การใชหุ้่นฝึกปฏบิตัชิ่วยฟ้ืนคนืชพี 
เป็นสื่อเสรมิสรา้งการเรยีนรูใ้นรายวชิาการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ ภาควชิาชุมชนและรกัษา  (2.2-3-5) 

4.  มกีารจดัการเรยีนการสอนทีม่คีวามยดืหยุน่และหลากหลาย  ทีจ่ะสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน 
เช่น ขอ้ตกลงว่าดว้ยขัน้ตอนการปฏบิตังิานในกรณทีีน่กัศกึษาสอบไมผ่่าน หรอืมผีลการเรยีนต ่า (2.2-4-
1) ขัน้ตอนการทบทวนความรูน้กัศกึษา (2.2-4-2) การก าหนดหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้ า 31 หวัขอ้ 
จดัท า Course design/test blueprint และการสรรหาผูส้อน (2.2-4-3) การก าหนดหน้าทีอ่าจารยป์ระจ า
วชิา หน้า 31 หวัขอ้ นศ .สอบไมผ่่านเกณฑ ์ (2.2-4-4) การศกึษาตามสภาพจรงิ (Authentic Learning) 
ในหวัขอ้การพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาในระบบกระดกูขอ้และกลา้มเน้ือ ในร ายวชิาการพยาบาลบุคคลที่
มปีญัหาสุขภาพ 1 การพยาบาลบุคคลทีม่คีวามผดิปกตขิองเซลล ์ในรายวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ ี
ปญัหาสุขภาพ 2 และการพยาบาลบุคคลทีม่คีวามผดิปกตขิองต่อมไรท้่อ ในรายวชิาการพยาบาลทีม่ ี
ปญัหาสุขภาพ 3 โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.2-4-5) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช 
กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล มกีารประชุมสรปุผลการจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ (2.2-4-
6) การศกึษาสภาพจรงิ case หญงิตัง้ครรภใ์นชุมชนบา้นเป็ด ในระยะก่อนคลอด  รว่มกบัการศกึษาการ
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พยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลงัคลอด ทีห่อ้งคลอด รพ . ศูนยข์อนแก่น ในรายวชิาการพยาบาล 
มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ (2.2-4-7) 
การปรบัปรงุกจิกรรมเรยีนรูร้ะหว่างการฝึกปฏบิตังิานในวชิาปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสุขภาพ ตามผลการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาในกลุ่มก่อนหน้า ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (2.2-4-8) 

5.  มกีารประเมนิผลการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรยีนรูท้ีจ่ดัใหผู้เ้รยีนและองิพฒันาการของ
ผูเ้รยีนทุกหลกัสตูร เช่น การด าเนินงานตามหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ นศ .สอบไมผ่่าน
เกณฑ ์ (2.2-5-1) สรปุผลการประชุมเพื่อประเมนิการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตัหิลกัการและ
เทคนิคการพยาบาล ทีไ่ดม้กีารประเมนิจากรายงาน Case กรณศีกึษา และการสรปุผลการเรยีนรูแ้บบ 
Mind Mapping โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ  (2.2-5-2) ภาควชิาการพยาบาล
สุขภาพจติและจติเวช กฎ หมาย และการบรหิารการพยาบาล ประเมนิความพงึพอใจในรายวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ (2.2-5-3) การประเมนิผลจากชิน้งาน และการสรปุบทเรยีน
ของนกัศกึษาเป็น Mind Mapping ทีร่วบรวมไวใ้น Port Polio ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ ์(2.2-5-4) การประเมนิผลชิน้งาน และMind Mapping สรปุรวม Port Folio ของนกัศกึษา 
ในรายวชิาปฏบิตักิารครอบครวัชุมชน 2 ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (2.2-5-5) 

6.  มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้รยีนในเรือ่งคุณภาพการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูทุ้ก
หลกัสตูร เช่น การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารย์ ในรายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศกึษา 2552 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (2.2-6-1) การประเมนิรายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศกึษา 2552 หลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ (2.2-6-2) การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาหลกัการและ
เทคนิคการพยาบาล วชิาทฤษฎแีละกระบวนการพยาบาล วชิาการพ ยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1, 
2 และ 3 วชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1, 2 และ 3 วชิาวจิยัทางการพยาบาล เมือ่
สิน้สุดการเรยีนการสอน โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.2-6-3) ภาควชิาการพยาบาล
สุขภาพจติและจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล  มกีารน าผลประเมนิของนกัศกึษามา
ปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอน ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ  (2.2-6-4) การ
น าเสนอผลการฝึกปฏบิตังิาน และความพงึพอใจในการฝึกปฏบิตังิานโดยนกัศกึษา เมือ่สิน้สุดการฝึก
ปฏบิตังิานจากแหล่งฝึกนอกจงัหวดัขอนแก่น ในรายวชิาปฏบิั ตกิารมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 
ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ (2.2-6-5) การประเมนิความพงึพอใจในการฝึก
ปฏบิตังิานโดยนกัศกึษา ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัชุมชน 2 ภาควชิาการพยาบาลชุมชน
และรกัษาเบือ้งตน้ (2.2-6-6) 

7.  มรีะบบการปรบัปรงุวธิกีารเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่องทุกหลกัสตูร เช่น ส่วนทีแ่สดง
การทบทวนประมวลรายวชิาตามผลการจดัการเรยีนการสอน ในแผนภมูแิสดงการปฏบิตังิานดา้นการ
บรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อ
ขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (2.2-7-1) การก าหนดหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 
31 หวัขอ้ จดัท า Course design/test blueprint และการสรรหาผูส้อน (2.2-7-2) การน าผลการประเมนิ
จากนกัศกึษาในรายวชิาหลกัการและเทคนิคทางการพยาบาล มาพฒันาการเรยีนการสอน โดยรวบรวม
เป็นคู่มอืฝึกปฏบิตัหิลกัการและเทคนิคการพยาบาล โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ
(2.2-7-3) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล มกีารน าผลประเมนิของ
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นกัศกึษามาปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง ในรายวชิาปฏบิตักิาร
พยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ (2.2-7-4) การน าผลประเมนิโดยนกัศกึษามาพฒันามาตรฐานคู่มอืการ
ฝึกปฏบิตังิานแผนกฝากครรภ ์หอ้งคลอด หลงัคลอด โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น และศูนยอ์นามยัที ่ 6 
ในการสอนในรายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา 1 ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ ์ (2.2-7-5) น าผลการประเมนิรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 ไปใชป้รบัปรงุ
รายวชิาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (2.2-7-6) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 และปีการศกึษา 2552 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มี
พฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบทุกระดบั (2.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงานไดค้รบ
ทุกระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 
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ตารางที ่2.2-1 การด าเนินงานตามระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ปีการศกึษา 2552 
 

 
รายการ 

 
วทิยาลยั 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บร. 

มารดาทารก  
ผดุงครรภ ์

ชุมชน 
และรกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 3 3 3 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 
เป้าหมายระดบั ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด 7 7 7 7 7 
จ านวนระดบั ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 7 7 7 7 7 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)      
1. มกีลไกการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อน
ถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาทุก
หลกัสตูร 

มกีลให้
ความรูฯ้ 
(2.2-1-1 
ถงึ2.2-1-7) 

มกีลให้
ความรูฯ้ 

 (2.2-1-8) 

มกีลให้
ความรูฯ้ 

 (2.2-1-9) 

มกีลใหค้วามรู้
ฯ 

 (2.2-1-10) 

มกีลให้
ความรูฯ้ 

 (2.2-1-11) 

2. มกีารออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทุกหลกัสตูร 

เน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 
(2.2-2-1) 

เน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 
 (2.2-2-2) 

เน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 
 (2.2-2-3) 

เน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 
 (2.2-2-4) 

เน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 
 (2.2-2-5) 

3. มกีารใชส้ือ่และเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอน
เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูทุ้กหลกัสตูร 

ใชส้ือ่ฯ  
สง่เสรมิฯ 
(2.2-3-1) 

ใชส้ือ่ฯ  
สง่เสรมิฯ 
 (2.2-3-2) 

ใชส้ือ่ฯ  
สง่เสรมิฯ 
 (2.2-3-3) 

ใชส้ือ่ฯ  
สง่เสรมิฯ 
 (2.2-3-4) 

ใชส้ือ่ฯ  
สง่เสรมิฯ 
 (2.2-3-5) 

4. มกีารจดัการเรยีนการสอนทีม่คีวามยดืหยุ่นและ
หลากหลาย ทีจ่ะสนองตอบต่อความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน 

มทีีย่ดืหยุ่น
หลากหลาย 
(2.2-4-1ถงึ
2.2-4-4)  

มทีีย่ดืหยุ่น
หลากหลาย 
 (2.2-4-5) 

มทีีย่ดืหยุน่
หลากหลาย 
 (2.2-4-6) 

มทีีย่ดืหยุ่น
หลากหลาย 
 (2.2-4-7) 

มทีีย่ดืหยุ่น
หลากหลาย 
 (2.2-4-8) 

5. มกีารประเมนิผลการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบั
สภาพการเรยีนรูท้ีจ่ดัใหผู้เ้รยีนและองิพฒันาการของ
ผูเ้รยีนทุกหลกัสตูร 

ประเมนิ 
สอดคลอ้ง
(2.2-5-1) 

ประเมนิ 
สอดคลอ้ง
(2.2-5-2) 

ประเมนิ 
สอดคลอ้ง
(2.2-5-3) 

ประเมนิ 
สอดคลอ้ง
(2.2-5-4) 

ประเมนิ 
สอดคลอ้ง
(2.2-5-5) 

6. มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้รยีนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูทุ้ก
หลกัสตูร 

มกีาร 
ประเมนิ 
(2.2-6-1) 
(2.2-6-2) 

มกีาร 
ประเมนิ 

 (2.2-6-3) 

มกีาร 
ประเมนิ 

 (2.2-6-4) 

มกีาร 
ประเมนิ 

 (2.2-6-5) 

มกีาร 
ประเมนิ 

 (2.2-6-6) 

7. มรีะบบการปรบัปรุงวธิกีารเรยีนการสอนและพฒันา
ผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่องทุกหลกัสตูร 

มกีาร 
ปรบัปรุง 
(2.2-7-1) 
(2.2-7-2) 

มกีาร 
ปรบัปรุง
(2.2-7-3) 

มกีาร 
ปรบัปรุง
(2.2-7-4) 

มกีาร 
ปรบัปรุง 
(2.2-7-5) 

มกีาร 
ปรบัปรุงม ี
(2.2-7-6) 
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แนวทางการพฒันา 
1.  ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา ศกึษาแนวทางพฒันาใหม้รีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ทีเ่น้นการปรบัเปลีย่นกระบวนการเรยีนการสอน ทีส่่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิวเิคราะห ์ใ หผู้เ้รยีนหาแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย การปรบับทบาท
อาจารยเ์ป็นผูจ้ดัการเรยีนการสอนเพื่อใหส้มัฤทธผิลในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน อกีทัง้ การก าหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่าไดป้รบัเปลีย่นวธิกีารเรยีนการสอน โดยลดบทบาทของผูส้อนและเพิม่
บทบาทของผูเ้รยีนในกระบวนการเรยีนการสอน ดงัทีแ่สดงในตวัอยา่งแนวทางปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน ของตวับ่งชีท้ี ่ 2.5 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน (คู่มอื QA สกอ. 2553) ทัง้นี้ ให้
แสดงระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไวใ้นคู่มอื
การด าเนินงาน ส า หรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประจ าปีการศกึษา 2553 ฉบบัมถุินายน 2553 
เพื่อเผยแพรใ่หผู้เ้กีย่วขอ้ง ภายในกรกฎาคม 2553 และใชต้ดิตามการด าเนินงานตลอดปีการศกึษา 
ตามระบบทีก่ าหนด 

2. ใหฝ้า่ยวชิาการรว่มกบัทุกภาควชิาส่งเสรมิใหผู้ม้ปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืในวชิาชพีจากหน่วยงาน
หรอืชุมชนภายนอก เขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอน  ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตัจิรงิทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน หรอืจากการท าวจิยั โดยใหแ้สดงโครงการ/กจิกรรมของรายวชิา ที่
ส่งเสรมิใหผู้ม้ปีระสบการณ์ฯ เขา้มามสี่วนรว่ม ไวใ้น ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 
ฉบบัตุลาคม 2553 

3. ใหฝ้า่ยวชิาการ ภาควชิา และฝา่ยวจิยัแลบรกิารวชิาการ รว่มพจิารณาก าหนดแนวทาง วธิปีฏบิตัใินการ
น าผลงานวจิยั หรอืผลงานจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอน มาใชพ้ฒันาการ
จดัการเรยีนรู้ การเรยีนการสอน การวั ดประเมนิผลในรายวชิาทีเ่หมาะสม โดยใหแ้สดงโครงการ /
กจิกรรมของรายวชิา ทีผ่นวกใชผ้ลงานวจิยั หรอืผลงานจากกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อพฒันาการ
เรยีนการสอน ไวใ้นในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบัตุลาคม 2553 

4. ส่งเสรมิใหทุ้กภาควชิา มี การประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน
และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้ (นอกเหนือจากทีฝ่า่ยวชิาการ ประเมนิ ทุกรายวชิา) ในลกัษณะทีส่ามารถ
ช่วยใหฝ้า่ยวชิาการ และคณะกรรมการบรหิารมองเหน็และเขา้ใจสภาพจรงิของการจดัการเรยีนการสอน
จากมมุมองของผูเ้รยีน องิตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั ทีก่ล่าวในขอ้ 1. และจะไดน้ าไปใชร้ว่มพจิารณาปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน ทีมุ่ง่ลด
บทบาทของผูส้อนและเพิม่บทบาทของผูเ้รยีน โดยใหแ้สดงโครงการ /กจิกรรมของรายวชิา มกีาร
ประเมนิความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ ีต่อคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
(นอกเหนือจากทีฝ่า่ยวชิาการ ประเมนิทุกรายวชิา ) ไวใ้นในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 
2554 ฉบบัตุลาคม 2553 

5. ใหฝ้า่ยวชิาการ ทุกภาควชิา และฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รายงานผลการตดิตาม การ
ประเมนิ ที่ กล่าวในขอ้ 1 ถงึ ขอ้ 4 ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 
มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการ
ประเมนิไปปรบัปรงุ พฒันา ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน ใหม้คีุณภาพตามวสิยัทศัน์ กล



   

   

41 

ยทุธ ์จดุเน้นของวทิยาลยั รวมทัง้ ใหแ้สดงการปรบัปรงุ พฒันา เป็นโครงการ /กจิกรรมทีเ่ป็นผลจากการ
ปรบัปรงุ ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ 

6.  ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบัฝา่ยวชิาการ ทุกภาควชิา ผนวกใชค้วามส าเรจ็จากการ
ด าเนินงานวจิยั ตามทีก่ล่าวในขอ้ 1-5 ในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล จากการถ่ายทอด
ตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพผลงาน ตามวสิยัทศัน์ 
บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ทัง้น้ี ใหเ้ริม่ด าเนินการจดัท า รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์อง
งานระดบับุคคล ภายในเดอืนมถุินายน 2553 

 
รายการหลกัฐาน 
2.2-1-1 เอกสารกรอบแนวคดิในการบรหิารหลกัสตูร ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร หน้า 8 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.2-1-2 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเ มนิตนเอง วพบ . 

ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 8-11 (อ.พรรณภิา      
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-1-3 โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้ าที ่ 29-41 (อ.พรรณภิา    
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-1-4 เอกสารหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ จดัท า Course design/test blueprint และสรร
หาผูส้อนในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี   
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-1-5 เอกสารการน าเสนอ Course design รายวชิา ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร หน้า 35 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.2-1-6 โครงการสมัมนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 2552 (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี     
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-1-7 การพฒันาอาจารย์ ในส่วนความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
การจดัการศกึษาทุกหลกัสตูร จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่130-138 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.2-1-8 รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุครัง้ที ่ 1/2552 วาระที ่2 เรือ่ง การ
ออกแบบการเรยีนการสอนในรายวชิาทีอ่าจารยใ์นภาควชิารบัผดิชอบ  (อ.จรรยา อ.สรญัญา) 

2.2-1-9 รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล  ครัง้ที ่
2/2553 วนัที ่14 มกราคม 2553 วาระที ่3 เรือ่ง ทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อน
ถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ทีภ่าควชิา
รบัผดิชอบ (อ.สมใจ) 

2.2-1-10 รายงานการประชุมประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ ครัง้ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 วาระที ่ 1 เรือ่ง ทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจ
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กบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ที่
ภาควชิารบัผดิชอบ (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-1-11 รายงานการประชุมของภาควชิาชุมชนและรกัษา  ครัง้ประจ าเดอืนตุลาคม 2552 ทีเ่กีย่วกบัความรู้
ความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร 
และรายวชิา ทีภ่าควชิารบัผดิชอบ (อ.ปราณ)ี 

2.2-2-1 เอกสารหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ จดัท า Course design/test blueprint และสรร
หาผูส้อนในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และเอกสารการน าเสนอ 
Course design รายวชิา ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้า 35 
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-2-2 การออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้ เรยีนเป็นส าคญั ใน Course 
Design ของรายวชิาประเมนิภาวะสุขภาพ วชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล วชิาทฤษฎแีละ
กระบวนการพยาบาล วชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1, 2 และ 3 วชิาวจิยัทางการ
พยาบาล ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (อ.ดร.เกศนิี อ.พริยิากร อ .รุง่ทพิย ์อ .จรรยา 
อ.วชริศกัดิ ์อ.สุรสัวด ีอ.สายสุดา) 

2.2-2-3 แฟ้มรายวชิาภาควชิาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล 
การออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ใน Course 
Design ของรายวชิาพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจิต วชิาจรยิศาสตรแ์ละกฎหมายวชิาชพี การ
สอนและใหค้ าปรกึษา และบรหิารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

2.2-2-4 การออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ใน Course 
Design ของรายวชิาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 ภาควชิาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ทพิวรรณ) 

2.2-2-5 การออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ใน Course 
Design ของรายวชิาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

2.2-3-1 ผลงานวชิาการของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่า งปีการศกึษา 2550-2552 
จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที ่83-85 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.2-3-2  การใชส้ื่อและเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้  ในรายวชิาประเมนิ
ภาวะสุขภาพ วชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล และวชิาวจิยัทางการพยาบาล ภาควชิาการ
พยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.ดร.เกศนิี อ.รุง่ทพิย ์อ.สายสุดา) 

2.2-3-3  รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล ครัง้ที ่ 3 ลว. 
17 ม.ิย. 2553 วาระที ่3.3 สรปุผลการจดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2552 เรือ่ง การใชส้ื่อ
และเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้ในการสอนโดยภาควชิาการ
พยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

2.2-3-4  VDO การใชห้อ้งปฏบิตักิารสตูศิาสตรก์ารพยาบาลในระยะก่อนคลอด ระยะคลอด แล ะระยะหลงั
คลอดในรายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 ภาควชิาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์(อ.รจุริา)  
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2.2-3-5  การใชหุ้่นฝึกปฏบิตัชิ่วยฟ้ืนคนืชพี เป็นสื่อเสรมิสรา้งการเรยีนรูใ้นรายวชิาการรกัษาพยาบาล
เบือ้งตน้ ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

2.2-4-1 เอกสารผงัขัน้ตอนการปฏบิตังิานในกรณทีีน่กัศกึษาสอบไมผ่่าน / ผลการเรยีนต ่า ในคู่มอืการ
ด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้า 15 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-4-2 เอกสารผงัขัน้ตอนการทบทวนความรูน้กัศกึษาในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณ ะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร หน้า 16 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.2-4-3 เอกสารหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ จดัท า Course design/test blueprint และสรร
หาผูส้อนในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี   
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-4-4 เอกสารหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ นศ .สอบไมผ่่านเกณฑ ์ในคู่มอืการด าเนินงาน 
ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-4-5 การศกึษาตามสภาพจรงิ(Authentic Learning) ในหวัขอ้การพยาบาลผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาในระบบ
กระดกูขอ้และกลา้มเน้ือ ในรายวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 การพยาบาลบุคคลที่
มคีวามผดิปกตขิองเซลล ์ในรายวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2 และการพยาบาล
บุคคลทีม่คีวามผดิปกตขิองต่อมไรท่้อ ในรายวชิาการพยาบาลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 3 โดยภาควชิา
การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูสู้งอาย ุ(อ.จรรยา อ.พริยิากร อ.วชริศกัดิ)์ 

2.2-4-6 รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล ครัง้ที ่ 3 ลว. 
17 ม.ิย. 2553 วาระที ่3.3 สรปุผลการจดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2552 เรือ่ง การจดัการ
เรยีนการสอนตามสภาพจรงิ (Authentic Learning) ในรายวชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และ
การบรหิารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

2.2-4-7 แผนการสอนรายวชิา รายวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1, 2 รายวชิา 
การศกึษาสภาพจรงิ (Authentic Learning) case หญงิตัง้ครรภใ์นชุมชนบา้นเป็ด ในระยะก่อน
คลอด รว่มกบัการศกึษาการ พยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลงัคลอด ทีห่อ้งคลอด รพ . 
ศูนยข์อนแก่น ในรายวชิาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 ภาควชิาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ทพิวรรณ) 

2.2-4-8 การปรบัปรงุกจิกรรมเรยีนรูร้ะหว่างการฝึกปฏบิตังิานในวชิาปฏบิตักิารสรา้งเสรมิสุขภาพ ตามผล
การเรยีนรูข้องนกัศกึษาในกลุ่มก่อนหน้า ภาควชิาชุมชนและรกัษา  (อ.ปราณี) 

2.2-5-1 เอกสารหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ นศ .สอบไมผ่่านเกณฑ ์ในคู่มอืการด าเนินงาน 
ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-5-2 สรปุผลการประชุมเพื่อประเมนิการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตัหิลกัการและเทคนิคการ
พยาบาล ทีไ่ดม้กีารประเมนิจากรายงาน Case กรณศีกึษา และการสรปุผลการเรยีนรูแ้บบ  Mind 
Mapping โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.กลว้ยไม)้ 

2.2-5-3 แฟ้มรายวชิาภาควชิาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล 
การประเมนิความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอน เช่น แฟ้มรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาล
บุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ (อ.สมใจ) 
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2.2-5-4 รายงานประเมนิผลรายวชิา 4 วชิา ในแฟ้มรายวชิา การพยาบาล มารดา ทารก และการผดุง
ครรภ ์1 2 และปฏบิตักิารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 2 ภาควชิาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-5-5  การประเมนิผลชิน้งาน และ Mind Mapping ในการท า PortFolio ของนกัศกึษา ในรายวชิา
ปฏบิตักิารครอบครวัชุมชน 3 ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

2.2-6-1 ผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์ในรายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศกึษา 2552 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 

2.2-6-2 สรปุผลการประเมนิรายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศกึษา 2552 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ      
(อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 

2.2-6-3 การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาประเมนิภาวะสุขภาพ วชิาหลกัการและเทคนิค
การพยาบาล วชิาทฤษฎแีละกระบวนการพยาบาล วชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1, 
2 และ 3 วชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1, 2 และ 3 วชิาวจิยัทางการพยาบาล 
เมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอน โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.สายสุดา) 

2.2-6-4 แฟ้มรายวชิาภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล การน าผล
ประเมนิของนกัศกึษามาปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอน เช่น แฟ้มรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาล
บุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ (อ.สมใจ) 

2.2-6-5 รายงานผลการประเมนิโดยนกัศกึษาเมือ่สิน้สุดการฝึกปฏบิตังิานมาพฒันาการเรยีนสอนใน
รายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา 1 โดยจดัท าการปฐมนิเทศนกัศกึษาก่อนขึน้ฝึกปฏบิตั ิ 1 
สปัดาห ์(อ.ทพิรตัน์) 

2.2-6-6 การประเมนิความพงึพอใจในการฝึกปฏบิตังิานโดยนกัศกึษา ในรายวชิาปฏบิตัิ การพยาบาล
ครอบครวัชุมชน 2 ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณี) 

2.2-7-1 ส่วนทีแ่สดงการทบทวนประมวลรายวชิาตามผลการจดัการเรยีนการสอน ในแผนภมูแิสดงการ
ปฏบิตังิานดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิ
ตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัก ารศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 35        
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-7-2 เอกสารหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ จดัท า Course design/test blueprint และสรร
หาผูส้อนในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี   
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2-7-3 การน าผลการประเมนิจากนกัศกึษาในรายวชิาหลกัการและเทคนิคทางการพยาบาล มา
พฒันาการเรยีนการสอนโดยรวบรวมเป็นคู่มอืฝึกปฏบิตัใินวชิาปฏบิตักิารหลกัการและเทคนิคการ
พยาบาล โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.กลว้ยไม)้ 

2.2-7-4 แฟ้มรายวชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล การน าผลประเมนิของ
นกัศกึษามาปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง ในรายวชิาปฏบิตักิาร
พยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติโดยภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร (อ.สมใจ) 
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2.2-7-5 คู่มอืการฝึกปฏบิตังิานแผนกฝากครรภ ์หอ้ง คลอด หลงัคลอด โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น และ
ศูนยอ์นามยัที่ 6 ในการสอนในรายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 
ภาควชิาการพยาบาลมารดา  ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ดวงชวีนั) 

2.2-7-6 การน าผลการประเมนิรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 ไปใชป้รบัปรงุรายวชิา
การพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณี) 

2.2-ป เป้าหมายผลการด าเนินงาน มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ในแผนกลยทุธ ์วพบ .
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.2.1 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบติัและ
ประสบการณ์จริง    (สมศ. 6.6) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการบรรลุตามเกณฑ ์           
เท่ากบั1-2  ขอ้ 

ด าเนินการบรรลุตามเกณฑ ์             
เท่ากบั3-4 ขอ้ 

ด าเนินการบรรลุตามเกณฑเ์ท่ากบั
หรอืมากกว่า 5 ขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 
1. คณาจารยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจ รูเ้ป้าหมายของการจดัการศกึษาและหลกัสตูรการศกึษาอุดมศกึษา  
2. คณาจารยม์กีารวเิคราะหศ์กัยภาพของผูเ้รยีนและเขา้ใจผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล  
3. คณาจารยม์คีวามสามารถในการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
4. คณาจารยม์คีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองและผูเ้รยีน  
5. คณาจารยม์กีารประเมนิผลการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรยีนรูท้ีจ่ดัใหผู้เ้รยีนและองิ
พฒันาการของผูเ้รยีน 

6. คณาจารยม์กีารน าผลการประเมนิมาปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
7. คณาจารยม์กีารวจิยัเพื่อพฒันาสื่อและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวชิาการและภาควชิา รว่มด าเนินงาน กระบวนการเรยีนรูท้ี่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัแิละประสบการณ์จรงิ  ดงันี้ 
1.  คณาจารยม์คีวามรู้ ความเขา้ใจ รูเ้ป้าหมายของการจดัการศกึษาและหลกัสตูรการศกึษาอุดมศกึษา เช่น 

กรอบแนวคดิในการบรหิารหลกัสตูร ในคู่มอืการด าเนินงานส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้า 
8 (2.2.1-1-1) หน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ จดัท า Course design/test blueprint และการ
สรรหาผูส้อน (2.2.1-1-2) ขอ้ตกลงการน าเสนอ Course design รายวชิา (2.2.1-1-3) โครงการสมัมนา
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 2552 (2.2.1-1-4) การพฒันาอาจารย ์ในส่วนความรู้
ความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาทุกหลกัสตูร (2.2.1-1-
5) รายงานการประชุมภาควชิา การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุครัง้ทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจกบั
อาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ทีภ่าควชิา
รบัผดิชอบ (2.2.1-1-6) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล มกีาร
ประชุมเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของการจดัการศกึษา
ของหลกัสตูร และรายวชิา ทีภ่าควชิารบัผดิชอบ (2.2.1-1-7) รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 ครัง้ที ่ 1 วาระที ่ 4 เรือ่ง ทีเ่กีย่วกบั
ความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร 
และรายวชิา ทีภ่าควชิารบัผดิชอบ (2.2.1-1-8) รายงานการประชุมของภาควชิาชุมชนและรกัษา ครัง้
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ประจ าเดอืนตุลาคม 2552 วาระทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ทีภ่าควชิารบัผดิชอบ (2.2.1-1-9) 

2. คณาจารยม์กีารวเิคราะหศ์กัยภาพของผูเ้รยีนและเขา้ใจผู้ เรยีนเป็นรายบุคคล เช่น การประเมนิ
สมรรถนะผูเ้รยีนแต่ละคน ในทุกชัน้ปี โดยฝา่ยวชิาการ (2.2.1-2-1) การประเมนิผูเ้รยีนก่อนการสอน ใน
รายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2 และ 3 โดยอาจารยใ์นภาควชิาการพยาบาลเดก็ 
ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.2.1-2-2) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล มกีาร
ประเมนิความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ จรยิ
ศาสตรแ์ละกฎหมายวชิาชพี (2.2.1-2-3) มกีารทดสอบก่อนและหลงัการฝึกปฏบิตังิาน รายวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 (2.2.1-2-4) การประเมนิผูเ้รยีนก่อนการสอน ใน
รายวชิาปฏบิตักิารครอบครวัและชุมชน 1 โดยอาจารยใ์นภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้  
(2.2.1-2-5) 

3. คณาจารยม์คีวามสามารถในการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  เช่น การออกแบบการเรยีน
การสอนใน Course Design ของรายวชิาทฤษฎแีละกระบวนการพยาบาล วชิาการประเมนิภาวะ
สุขภาพ วชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาลวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 วชิาการ
พยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2 วชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 3 และวชิาวจิยัทางการ
พยาบาล โดยภาควชิา การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอ าย ุ (2.2.1-3-1) Course Design ของรายวชิา
พยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ วชิาจรยิศาสตรแ์ละกฎหมายวชิาชพี การสอนและใหค้ าปรกึษา และ
บรหิารการพยาบาล ของภาควชิาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการ
พยาบาล (2.2.1-3-2) Course Design ของรายวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 ภาค
วชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ (2.2.1-3-3) Course Design ของรายวชิาการ
พยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 ภาควชิาชุมชนและรกัษา (2.2.1-3-4) 

4. คณาจารยม์คีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองและผูเ้รยีน  เช่น 
ผลงานวชิาการ เพื่อการเรยีนการสอน ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปี
การศกึษา 2550-2552 (2.2.1-4-1) การใชส้ื่อและเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการ
เรยีนรู ้ในรายวชิาประเมนิภาวะสุขภาพ วชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล  และวชิาวจิยัทางการ
พยาบาล ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.2.1-4-2) มกีารประชุมสรปุผลการใชส้ื่อและ
เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้ในการสอนโดยภาควชิาการพยาบาลจติเวช 
กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล (2.2.1-4-3) VDO การใชห้อ้งปฏบิตักิารสตูศิาสตรก์ารพยาบาลใน
ระยะก่อนคลอด ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด ในรายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาล มารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ ์ 1 ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ (2.2.1-4-4) การใชหุ้่นฝึกปฏบิตัิ
ช่วยฟ้ืนคนืชพี เป็นสื่อเสรมิสรา้งการเรยีนรูใ้นรายวชิาการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ ภาควชิาชุมชนและ
รกัษา (2.2.1-4-5) 

5. คณาจารยม์กีารประเมนิผลการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรยีนรูท้ีจ่ดัใหผู้เ้รยีน  และองิ
พฒันาการของผูเ้รยีน เช่น สรปุผลการประชุมเพื่อประเมนิการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตัิ
หลกัการและเทคนิคการพยาบาล ทีไ่ดม้กีารประเมนิจากรายงาน Case กรณศีกึษา และการสรปุผลการ
เรยีนรูแ้บบ Mind Mapping โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ  (2.2.1-5-1) ภาควชิาการ
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พยาบาลสุขภาพจติและจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล ประเมนิความพงึพอใจใน
รายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ (2.2.1-5-2) การประเมนิผลจากชิน้งาน และการ
สรปุบทเรยีนของนกัศกึษาเป็น Mind Mapping ทีร่วบรวมไวใ้น Port Folio ภาควชิาการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ ์ (2.2.1-5-3) การประเมนิผลชิน้งาน และMind Mapping สรปุรวม Port Folio 
ของนกัศกึษา ในรายวชิาปฏบิตักิารครอบครวัชุมชน 2 ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ 
(2.2.1-5-4) 

6. คณาจารยม์กีารน าผลการประเมนิมาปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ เช่น การน าผลการประเมนิจากนกัศกึษาในรายวชิาหลกัการและเทคนิคทางการพยาบาล มา
พฒันาการเรยีนการสอน โดยรวบรวมเป็นคู่มอืฝึกปฏบิตัหิลกัการแล ะเทคนิคการพยาบาล โดยภาควชิา
การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.2.1-6-1) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิาร
การพยาบาล มกีารน าผลประเมนิของนกัศกึษามาปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีนอยา่ง
ต่อเน่ือง ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ  (2.2.1-6-2) การน าผลประเมนิโดย
นกัศกึษามาพฒันามาตรฐานคู่มอืการฝึกปฏบิตังิานแผนกฝากครรภ ์หอ้งคลอด หลงัคลอด โรงพยาบาล
ศูนยข์อนแก่น และศูนยอ์นามยัที ่ 6 ในการสอนในรายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา 1 ภาควชิาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ (2.2.1-6-3) น าผลการประเมนิรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาล
ครอบครวัและชุมชน 1 ไปปรบัปรงุรายวชิาครอบครวัและชุมชน 1 ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและ
รกัษาเบือ้งตน้ (2.2.1-6-4) 

 7. คณาจารยม์กีารวจิยัเพื่อพฒันาสื่อและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน  (2.2.1-7-1) 
เช่น โครงการวจิยัเรือ่ง ผลการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและ
การคดิอยา่งเป็นระบบในวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 เรือ่ง การพยาบาลระยะ
ตัง้ครรภ ์ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่ 3 โดย ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ ์(2.2.1-7-2) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยเฉพาะ
การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัแิละประสบการณ์จรงิ เท่ากบั 7 ขอ้ (2.1.1- ป) โดยมผีลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 7 ขอ้ ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 
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แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา รกัษาและพฒันาผลการด าเนินงาน ตามแนวทาง วิ ธกีารทีร่ะบุไว้

ในหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่2.2 : มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (สกอ 2.2)  
รายการหลกัฐาน 
2.2.1-1-1 เอกสารกรอบแนวคดิในการบรหิารหลกัสตูร ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร หน้า 8 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
2.2.1-1-2 เอกสารหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา หน้า 31 หวัขอ้ จดัท า Course design/test blueprint และ

สรรหาผูส้อนในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา    
ดร.เกศนิี   อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.1-1-3 เอกสารการน าเสนอ Course design รายวชิา ในคู่ มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร หน้า 35 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.2.1-1-4 โครงการสมัมนาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติฉบบัปรบัปรงุ 2552 (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี     
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.1-1-5 การพฒันาอาจารย ์ในส่วนความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ู้ สอนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของการจดัการศกึษาทุกหลกัสตูร จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อ
ขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 130-138 (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี   
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.1-1-6 รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งู อาย ุครัง้ที ่ 1/2552 วาระที ่2 เรือ่ง 
การออกแบบการเรยีนการสอนในรายวชิาทีอ่าจารยใ์นภาควชิารบัผดิชอบ  (อ.จรรยา 
อ.สรญัญา) 

2.2.1-1-7 รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล  ครัง้ที ่
2/2553 วนัที ่ 14 มกราคม 2553 วาระที ่ 3 เรือ่ง ทีเ่กี่ ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารย์
ผูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ที่
ภาควชิารบัผดิชอบ (อ.สมใจ) 

2.2.1-1-8 รายงานการประชุมประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ ครัง้ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 วาระที ่1 เรือ่ง ทีเ่กีย่วกบัความรูค้วาม
เขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร และ
รายวชิา ทีภ่าควชิารบัผดิชอบ (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.1-1-9 รายงานการประชุมของภาควชิาชุมชนและรกัษา  ครัง้ประจ าเดอืนตุลาคม 2552 วาระที่
เกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดั
การศกึษาของหลกัสตูร และรายวชิา ทีภ่าควชิารบัผดิชอบ (อ.ปราณ)ี 

2.2.1-2-1 ผลการประเมนิสมรรถนะผูเ้รยีนแต่ละคน ในทุกชัน้ปี โดยฝา่ยวชิาการ  (อ.สุจนิดา อ .จรรยา      
อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 

2.2.1-2-2 ผลการประเมนิผูเ้รยีนก่อนการสอน ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2 
และ 3 โดยอาจารยใ์นภาควชิา การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (อ.สุรสัวด)ี 
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2.2.1-2-3 แฟ้มรายวชิาในภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยาบาล ในการ
ประเมนิความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอน เช่น แฟ้มรายวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ ี
ปญัหาทางจติ จรยิศาสตรแ์ละกฎหมายวชิาชพี (อ.สมใจ) 

2.2.1-2-4 ผลการทดสอบก่อน-หลงั ฝึกปฏบิตังิาน(pre-post test) ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1 (อ.ทพิรตัน์)  

2.2.1-2-5 ผลการประเมนิผูเ้รยีนก่อนการสอน ในรายวชิาปฏบิตักิารครอบครวัและชุมชน 1 โดยอาจารย์
ในภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (อ.ปราณ)ี 

2.2.1-3-1 การออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ใน Course 
Design ของรายวชิาประเมนิภาวะสุขภาพ วชิาหลั กการและเทคนิคการพยาบาล วชิาทฤษฎี
และกระบวนการพยาบาล วชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1, 2 และ 3 วชิาวจิยั
ทางการพยาบาล ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (อ.ดร.เกศนิ ี อ.พริยิากร        
อ.รุง่ทพิย ์ อ.จรรยา อ.วชริศกัดิ ์อ.สุรสัวด ีอ.สายสุดา) 

2.2.1-3-2 แฟ้มรายวชิาภาควชิาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการ
พยาบาล การออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ใน Course Design ของรายวชิาพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ วชิาจรยิศาสตรแ์ละ
กฎหมายวชิาชพี การสอนและใหค้ าปรกึษา และบรหิารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

2.2.1-3-3 การออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ใน Course 
Design ของรายวชิาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 ภาควชิาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ทพิวรรณ) 

2.2.1-3-4 การออกแบบการเรยีนการสอนและจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ใน Course 
Design ของรายวชิาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

2.2.1-4-1 ผลงานวชิาการของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศกึษา 2550-
2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที ่83-85 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.1-4-2 การใชส้ื่อและเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้  ในรายวชิาประเมนิ
ภาวะสุขภาพ วชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล และวชิาวจิยัทางก ารพยาบาล ภาค
วชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.ดร.เกศนิี อ.รุง่ทพิย ์อ.สายสุดา) 

2.2.1-4-3  รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล ครัง้ที ่ 3 
ลว. 17 ม.ิย. 2553 วาระที ่ 3.3 สรปุผลการจดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2552 เรือ่ง 
การใชส้ื่อและเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้ในการสอนโดยภาค
วชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

2.2.1-4-4  VDO การใชห้อ้งปฏบิตักิารสตูศิาสตรก์ารพยาบาลในระยะก่อนคลอด ระยะคลอด และระยะ
หลงัคลอดในรายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาล มารด า ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 ภาควชิาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์(อ.รจุริา)  

2.2.1-4-5  การใชหุ้่นฝึกปฏบิตัชิ่วยฟ้ืนคนืชพี เป็นสื่อเสรมิสรา้งการเรยีนรูใ้นรายวชิาการรกัษาพยาบาล
เบือ้งตน้ ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณี) 



   

   

51 

2.2.1-5-1 สรปุผลการประชุมเพื่อประเมนิการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตัหิลกัการและเทคนิค
การพยาบาล ทีไ่ดม้กีารประเมนิจากรายงาน Case กรณศีกึษา และการสรปุผลการเรยีนรู้
แบบ Mind Mapping โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.กลว้ยไม)้ 

2.2.1-5-2 แฟ้มรายวชิาภาควชิาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช ก ฎหมาย และการบรหิารการ
พยาบาล การประเมนิความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอน เช่น แฟ้มรายวชิาปฏบิตักิาร
พยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ (อ.สมใจ) 

2.2.1-5-3 รายงานประเมนิผลรายวชิา 4 วชิา ในแฟ้มรายวชิา การพยาบาล มารดา ทารก และการผดุง
ครรภ ์ 1 2 และปฏบิตักิารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 2 ภาควชิาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (อ.ฉายวสนัต์) 

2.2.1-5-4  การประเมนิผลชิน้งาน และMind Mapping ในการท า Port Folio ของนกัศกึษา ในรายวชิา
ปฏบิตักิารครอบครวัชุมชน 3 ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

2.2.1-6-1 การน าผลการประเมนิจากนกัศกึษาในรายวชิาหลกัการและเทคนิคทางการพยาบาล มา
พฒันาการเรยีนการสอนโดยรวบรวมเป็นคู่มอืฝึกปฏบิตัใินวชิาปฏบิตักิารหลกัการและเทคนิค
การพยาบาล โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.กลว้ยไม)้ 

2.2.1-6-2 แฟ้มรายวชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และการบรหิารการพยา บาล การน าผลประเมนิ
ของนกัศกึษามาปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง ในรายวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติโดยภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร (อ.สมใจ) 

2.2.1-6-3 คู่มอืการฝึกปฏบิตังิานแผนกฝากครรภ ์หอ้งคลอด หลงัคลอด โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่ น 
และศูนยอ์นามยัที ่ 6 ในการสอนในรายวชิา ปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ ์1 ภาควชิาการพยาบาลมารดา  ทารก และการผดุงครรภ์  

2.2.1-6-4 การน าผลการประเมนิรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 ไปใชป้รบัปรงุ
รายวชิาการพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

2.2.1-7-1 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารย ์ที่ มกีารวจิยัเพื่อพฒันาสื่อและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและน าผล
ไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน (อ.พรรณภิา อ .พริยิากร อ .สมใจ อ .ดวงชวีนั อ .ปราณ ีดร .เกศนิี          
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.1-7-2 โครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบใน วชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 
เรือ่ง การพยาบาลระยะตัง้ครรภ ์ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่ 3          
(อ.รตัจนา) 

2.2.1-ป เป้าหมายผลการด าเนินงาน กระบวนการเรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรยีนรู้
จากการปฏบิตัแิละประสบการณ์จรงิ (สมศ. 6.6) ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.2.2 ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคณุภาพการสอนของอาจารยแ์ละส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ (สมศ. 6.7) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา 
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย ์
และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 

เท่ากบั 1-2.49 

ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา 
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย ์
และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

เท่ากบั 2.5-3.49 

ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา 
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย ์
และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
เท่ากบัหรอืมากกว่า 3.5 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 นกัศกึษามคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อการสอนของอาจารยเ์ท่ากบั 4.22 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้เท่ากบั 2.84 ดงันัน้มคี่าเฉลีย่รวมความพงึพอใจเท่ากบั 
3.53 (2.2.2-3-1) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารยแ์ละสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ในภาพรวมของวทิยาลยั เท่ากบั 3.50 (2.2.2-ป)  ผลการด าเนินงาน
เท่ากบั 3.53  ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา รกัษาและพฒันาผลการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีารทีร่ะบุไว้
ในขอ้ที ่4 ในหวัขอ้แนวทางพฒันาของตวับ่งชีท้ี่2.2 :มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (สกอ 2.2)  

 
รายการหลกัฐาน 
2.2.2-3-1 1. ผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์ในรายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศกึษา 2552 

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 
2. สรปุผลการประเมนิรายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศกึษา 2552 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ   
(อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 

2.2.2-ป ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรู ้ในภาพรวมของวทิยาลยั ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.2.3 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน (สบช) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1) ประมวลการสอนรายวชิา (รวมทัง้การ
ฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและชุมชน) โดย
อย่างน้อย รอ้ยละ 75 ของรายวชิามี
วตัถุประสงคค์รอบคลุม KAP และ
คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์รวมทัง้
สมรรถนะรายชัน้ปี  
2) รอ้ยละ 75 ของ ประมวลการสอน
รายวชิา มกีารวดัและประเมนิผล 
สอดคลอ้ง (ALIGN) กบัวตัถุประสงค์
รายวชิา  
 

1) ประมวลการสอนรายวชิา (รวมทัง้การ
ฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและชุมชน) โดย
อย่างน้อย รอ้ยละ 85 ของรายวชิามี
วตัถุประสงคค์รอบคลุม KAP และ
คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์รวมทัง้
สมรรถนะรายชัน้ปี  
2) รอ้ยละ 85 ของประมวลการสอน
รายวชิา มกีารวดัและประเมนิผล 
สอดคลอ้ง (ALIGN) กบัวตัถุประสงค์
รายวชิา  
3) อาจารยแ์ละนกัศกึษามรีะดบัความพงึ
พอใจในการบรหิารหลกัสตูร เท่ากบัหรอื
มากกว่า 3.5 อย่างน้อยรอ้ยละ 70  

1) ประมวลการสอนรายวชิา (รวมทัง้การ
ฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและชุมชน) โดย
อย่างน้อย รอ้ยละ 95 ของรายวชิามี
วตัถุประสงคค์รอบคลุม KAP และ
คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์รวมทัง้
สมรรถนะรายชัน้ปี  
2) รอ้ยละ 95 ของ ประมวลการสอน
รายวชิา มกีารวดัและประเมนิผล 
สอดคลอ้ง (ALIGN) กบัวตัถุประสงค์
รายวชิา  
3) อาจารยแ์ละนกัศกึษามรีะดบัความพงึ
พอใจในการบรหิารหลกัสตูร เท่ากบัหรอื
มากกว่า 3.5 อย่างน้อย รอ้ยละ 70  

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมปีระสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอน ดงันี้ 
1. ประมวลการสอนรายวชิา (รวมทัง้การฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและชุมชน) ทีม่วีตัถุประสงคค์รอบคลุม 

KAP และคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์รวมทัง้สมรรถนะรายชัน้ปี  เท่ากบั 58 รายวชิา (2.2.3-1-1) 
จากทัง้หมด 58 รายวชิาทีส่อนโดยอาจารยป์ระจ า (2.2.3-1-2) คดิเป็นรอ้ยละ 100 

2. ประมวลการสอนรายวชิา ทีม่กีารวดัและประเมนิผล สอดคลอ้ง (ALIGN) กบัวตัถุประสงคร์ายวชิา 
เท่ากบั 58 รายวชิา (2.2.3-2-1) จากทัง้หมด 58 รายวชิาทีส่อนโดยอาจารยป์ระจ า (2.2.3-2-2) คดิเป็น
รอ้ยละ 100 

3 ระดบัความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูร (2.2.3-3-1 ถงึ 2.2.3-3-4) 
3.1 อาจารยท์ีม่รีะดบัความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูร มากกว่า 3.5 มากกว่ารอ้ยละ 70  
3.2 นกัศกึษาทีม่รีะดบัความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูร มากกว่า 3.5 มากกว่ารอ้ยละ 70 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 0 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 

คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายผลงานตามเกณฑก์ารประเมนิ 3 คะแนน (2.2.3-ป) และมผีลการ

ด าเนินงาน 3 คะแนน ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
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แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา รกัษาและพฒันาประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอน (สบช) 

ทัง้ 1) การจดัท าประมวลการสอนรายวชิา หรอื มคอ . 3 และ 4 (รวมทัง้การฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและ
ชุมชน) ใหม้วีตัถุประสงคค์รอบคลุม KAP และคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์รวมทัง้สมรรถนะรายชัน้ปี 
2) การจดัท าประมวลการสอนรายวชิา หรอื มคอ. 3 และ 4 ใหม้กีารวดัและประเมนิผล สอดคลอ้ง (ALIGN) 
กบัวตัถุประสงคร์ายวชิา 3) ระดบัความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูร ของอาจารยแ์ละนกัศกึษา  ไปพรอ้ม
กบัการปรบัปรงุ พฒันางาน ตามแนวทาง วธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ 2.2 : มี
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (สกอ 2.2)  
รายการหลกัฐาน 
2.2.3-1-1 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา (รวมทัง้การฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและชุมชน) ทีม่กีารจดัท าประมวล

การสอนรายวชิา ใหม้วีตัถุประสงคค์รอบคลุม 1.KAP 2.คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ 3.
สมรรถนะรายชัน้ปี (อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์

2.2.3-1-2 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา (รวมทัง้การฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและชุมชน) ทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
ในปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา อ .พริยิากร อ .สมใจ อ .ดวงชวีนั อ .ปราณ ีดร .เกศนิี             
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.3-2-1 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา (รวมทัง้การฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและชุมชน) ทีม่กีารจดัท าประมวล
การสอนรายวชิา ใหม้กีารวดัและประเมนิผล สอดคลอ้ง (ALIGN) กบัวตัถุประสงคร์ายวชิา        
(อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.3-2-2 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา (รวมทัง้การฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและชุมชน) ทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
ในปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา อ .พริยิากร อ .สมใจ อ .ดวงชวีนั อ .ปราณ ีดร .เกศนิี             
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.3-3-1 สรปุจ านวนอาจารย ์ทีม่รีะดบัความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูร เท่ากบัหรอืมากกว่า 3.5    
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.3-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยท์ีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ ในปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา ดร .เกศนิี 
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.3-3-3 สรปุจ านวนนกัศกึษา ทีม่รีะดบัความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูร เท่ากบัหรอืมากกว่า 3.5  
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.3-3-4 สรปุรายชื่อและจ านวนนกัศกึษา ทีต่อบแบบสอบถามความพึ งพอใจในการบรหิารหลกัสตูร      
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.3-ป เป้าหมาย 1.รอ้ยละของประมวลการสอนรายวชิา (รวมทัง้การฝึกภาคปฏบิตัใินคลนิิกและชุมชน) 
ทีม่วีตัถุประสงคค์รอบคลุม KAP และคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์สมรรถนะรายชัน้ปี 2.รอ้ย
ละของประมวลการสอนรายวชิา ทีม่กีารวดัและประเมนิผล สอดคลอ้ง (ALIGN) กบัวตัถุประสงค์
รายวชิา และ 3.รอ้ยละของอาจารย ์นกัศกึษา ทีม่รีะดบัความพงึพอใจในการบรหิารหลกั สตูร 
เท่ากบั หรอืมากกว่า 3.5 ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553      
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.2.4      การจดักระบวนการเรียนการสอนมีคณุภาพ  (สบช จาก สภาการพยาบาล) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

ด าเนินการครบ 2 ขอ้แรก ด าเนินการครบ 4 ขอ้แรก ด าเนินการครบทุกขอ้ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 

1. มปีระมวลการสอนรายวชิา (Course Syllabus) ครบทุกวชิา ทุกหลกัสตูร 
2. มแีผนการสอน/ชุดการสอนทุกหน่วยการเรยีน ในทุกรายวชิาทางการพยาบาลทัง้ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตั ิในระดบัปรญิญาตร  ี

3. มกีารประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน ครบทุกรายวชิา และทุกหลกัสตูร โดยอาจารยผ์ูส้อน และ
นกัศกึษา 

4. มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิการสอนทุกรายวชิา และทุกหลกัสตูร  
5. มกีารน าผลการวเิคราะหจ์ากขอ้ 4 มาพฒันาทุกรายวชิา และทุกหลกัสตูร 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมกีารด าเนินงานจดักระบวนการเรยีนการสอนมคีุณภาพ  ส าหรบั
ทัง้หมด 1 หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน ดงันี้ 
1. มปีระมวลการสอนรายวชิา (Course Syllabus) 57 รายวชิา (2.2.4-1-1) โดยม ี 49  รายวชิาทีส่อน

โดยอาจารยป์ระจ า (2.2.4-1-2) ดงันัน้ ครบทุกวชิา ทุกหลกัสตูร 
2. มแีผนการสอน/ชุดการสอน 249 หน่วยการเรยีน (2.2.4-2-1) จากทัง้หมด 249 หน่วยการเรยีน ในทุก

รายวชิาทางการพยาบาลทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ (2.2.4-2-2) ในระดบัปรญิญาตร  ี ดงันัน้ ครบ
ทุกหน่วยการเรยีน 

3. มกีารประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนโดยอาจารยผ์ูส้อน และนกัศกึษา เป็นจ านวน 57 รายวชิา 
(2.2.4-3-1) โดยม ี49 รายวชิาทีส่อนโดยอาจารยป์ระจ า (2.2.4-3-2) นัน่คอื ครบทุกรายวชิ า และทุก
หลกัสตูร 

4. มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิการสอน 57 รายวชิา (2.2.4-4-1) โดยม ี 49  รายวชิาทีส่อนโดย
อาจารยป์ระจ า (2.2.4-4-2) ดงันัน้ ครบทุกรายวชิา และทุกหลกัสตูร 

5. มกีารน าผลการวเิคราะหจ์ากขอ้ 4 มาพฒันา 57 รายวชิา (2.2.4-5-1) โดยม ี 49  รายวชิา ทีส่อนโดย
อาจารยป์ระจ า (2.2.4-5-2) นัน่คอื ครบทุกรายวชิา และทุกหลกัสตูร 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้3 

คะแนน  ดงันัน้จงึมพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานการจดักระบวนการเรยีนการสอนมคีุณภาพ เท่ากบั 5 

ระดบั โดยมผีลการด าเนินงาน 5 ระดบั (2.2.4-ป) ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
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แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา รกัษาและพฒันาการจดักระบวนการเรยีนการสอนมคีุณภาพ 

(สบช จาก สภาการพยา บาล) ทัง้ 1) การจดัท าประมวลการสอนรายวชิา (Course Syllabus) หรอื มคอ . 3 
และ 4 ใหค้รบทุกวชิา 2) การจดัท าแผนการสอน/ชุดการสอน ใหค้รบทุกหน่วยการเรยีน ในทุกรายวชิา
ทางการพยาบาลทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 3) ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน ครบทุกรายวชิา 
โดยอาจารยผ์ูส้อน และนกัศกึษา  4) วเิคราะหผ์ลการประเมนิการสอนทุกรายวชิา และ 5) น าผลการ
วเิคราะหจ์ากขอ้ 4 ไปพฒันาทุกรายวชิา ตามแนวทางทีก่ าหนดในรปูแบบ มคอ . 3 และ 4 รวมทัง้ มคอ . 5 
และ 6 โดยใหด้ าเนินการไปพรอ้มกบัการปรบัปรงุ พฒันางาน ตามแนวทาง วธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้
แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่2.2 มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (สกอ 2.2)  
รายการหลกัฐาน 
2.2.4-1-1 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา ทีม่ปีระมวลการสอนรายวชิา (Course Syllabus) (อ.พรรณภิา      

อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
2.2.4-1-2 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา ทีจ่ดัการเรยีนการสอน โดยอาจารยป์ระจ า ในปีการศกึษา 2552                  

(อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.2.4-2-1  สรปุชื่อและจ านวนแผนการสอน/ชุดการสอน ในทุกรายวชิา ทางการพยาบาลทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏบิตั ิ(อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.2.4-2-2  สรปุชื่อและจ านวนหน่วยการเรยีน ในทุกรายวชิา ทางการพยาบาลทัง้ภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏบิตั ิ(อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
2.2.4-3-1  สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา ทีม่กีารประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนโดยอาจารยผ์ูส้อน และ

นกัศกึษา (อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
2.2.4-3-2 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา ทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยอาจารยป์ระจ า ในปีการศกึษา 2552   

(อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.2.4-4-1 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา ทีม่กีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนโดย

อาจารยผ์ูส้อน และนกัศกึษา (อ.พรรณภิา อ .พริยิากร อ .สมใจ อ .ดวงชวีนั อ .ปราณ ีดร .เกศนิี 
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.4-4-2 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา ทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยอาจารยป์ระจ า ในปีการศกึษา 2552   
(อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.4-5-1  สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา ทีม่กีารพฒันา องิตามผลการวเิคราะหก์ารประเมนิผลการจดัการ
เรยีนการสอนโดยอาจารยผ์ูส้อน และนกัศกึษา (อ.พรรณภิา อ .พริยิากร อ .สมใจ อ .ดวงชวีนั   
อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.2.4-5-2 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิา ทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยอาจารยป์ระจ า ในปีการศกึษา 2552   
(อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.4-ป เป้าหมาย การจดักระบวนการเรยีนการสอนมคีุณภาพ (สบช จาก สภาการพยาบาล ) ในแผน
กลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

 



   

   

57 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2.5 กระบวนการวดัและประเมนิผลเป็นระบบ ไดม้าตรฐานตามหลกัการวดัและประเมนิผล   
(สบช จาก สภาการพยาบาล 2.13) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
บรรลุเกณฑม์าตรฐาน 1 ระดบั บรรลุเกณฑม์าตรฐาน 2 ระดบั บรรลุเกณฑม์าตรฐาน 3 ระดบั 

 
เกณฑม์าตรฐานส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล : ระดบั 
1. มผีงัการออกขอ้สอบทุกรายวชิาทางการพยาบาล 
2. มกีารวพิากษ์ และวเิคราะหข์อ้สอบทุกรายวชิาทางการพยาบาล  
3. มรีะบบการตดัสนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูท้ีช่ดัเจน สอดคลอ้งตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร  
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมกีารด าเนินงานใหก้ระบวนการวดัและประเมนิผลเป็นระบบ ได้
มาตรฐานตามหลกัการวดัและประเมนิผล ดงันี้ 
1. มผีงัการออกขอ้สอบ 31 รายวชิาทางการพยาบาล (2.2.5-1-1) จากทัง้หมด 31 รายวชิาทางการ

พยาบาล (2.2.5-1-2) นัน่คอื ครบทุกรายวชิาทางการพยาบาล 
2. มกีารวพิากษ์ และวเิคราะหข์อ้สอบ 31 รายวชิาทางการพยาบาล (2.2.5-2-1) จากทัง้หมด 31 รายวชิา

ทางการพยาบาล (2.2.5-2-2) นัน่คอื ครบทุกรายวชิาทางการพยาบาล 
3. มรีะบบการตดัสนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูท้ีช่ดัเจน สอดคลอ้งตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร  เช่น การก าหนด

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของอาจารยป์ระจ าวชิาเกีย่วกบัการประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนการสอน โดย
ฝา่ยวชิาการ (2.2.5-3-1) การประชุมพจิารณาการตดัเกรดของรายวชิาในความรบัผดิชอบโดยภาค
วชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(2.2.5-3-2) ภาควชิาจติเวช กฎหมาย และบรหิารการพยาบาล มี
การตดัสนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้ชดัเจน สอดคลอ้งตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร (2.2.5-3-3) มกีารจดัท าผงั
การออกขอ้สอบรายวชิา 4 วชิา ในรายวชิา การพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 2 และ
ปฏบิตักิารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1 2 มรีายงานการวพิากษ์และวเิคราะหข์อ้สอบ
และวเิคราะหข์อ้สอบ และรายงานการประชุมการวพิากษ์ การตดัสนิผลสมัฤทธิ ์โดยภาควชิาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุ งครรภ์ (2.2.5-3-4) การประชุมพจิารณาการตดัเกรดของรายวชิาใน
ความรบัผดิชอบโดยภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (2.2.5-3-5) 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 

คะแนน ดงันัน้จงึมพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงาน กระบวนการวดัและประเมนิผลเป็นระบบ ได้

มาตรฐานตามหลกัการวดัและประเมนิผล เท่ากบั 2 ระดบั (2.2.5-ป) โดยมผีลการด าเนินงานครบทัง้ 3 
ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 



 
 

 

58 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา รกัษาและพฒันากระบวนการวดัและประเมนิผลเป็นระบบ ได้

มาตรฐานตามหลกัการวดัและประเมนิผล ทัง้ 1) การจดัท าผงัการออกขอ้สอบ ใหค้รบทุกรายวชิาทางการ
พยาบาล 2) การวพิากษ์ และวเิคราะหข์อ้สอบ ใหค้รบทุกรายวชิาทางการพยาบาล และ 3) ด าเนินการตาม
ระบบการตดัสนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูท้ีช่ดัเจน สอดคลอ้งตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร ตามแนวทางทีก่ าหนด
ใน มคอ . 1 โดยใหด้ าเนินการไปพรอ้มกบัการปรบัปรงุ พฒันางาน ตามแนวทาง วธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้
แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่2.2 มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (สกอ 2.2)  
รายการหลกัฐาน 
2.2.5-1-1  สรปุชื่อและจ านวนรายวชิาทางการพยาบาล ทีม่ผีงัการออกขอ้สอบ  (อ.พรรณภิา อ .พริยิากร  

อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.2.5-1-2 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิาทางการพยาบาล ทีจ่ดัการเรยีนการสอน ในปี การศกึษา 2552                

(อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.2.5-2-1  สรปุชื่อและจ านวนรายวชิาทางการพยาบาล ทีม่กีารวพิากษ์ และวเิคราะหข์อ้สอบ  (อ.พรรณภิา 

อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
2.2.5-2-2 สรปุชื่อและจ านวนรายวชิาทางการพยาบาล ทีจ่ดัการเรยีนการสอน ในปีการศกึษา 2552               

(อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.2.5-3-1  ขอบเขตหน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบในการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ในเอกสาร

โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 33 (อ.พรรณภิา      
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.5-3-2  สรปุการประชุมวาระทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาตดัเกรดของรายวชิาในความรบัผดิชอบโดยภาค
วชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.พริยิากร) 

2.2.5-3-2 แฟ้มรายวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ จรยิศาสตรแ์ละกฎหมายวชิาชพี ทีม่กีาร
แสดงการตดัสนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูท้ีช่ดัเจน สอดคลอ้งตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร (อ.สมใจ) 

2.2.5-3-2 ผงัการออกขอ้สอบ ในรายวชิา การพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์ 1, 2 และ
ปฏบิตักิารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1, 2 (อ.ฉายวสนัต)์ 

2.2.5-3-5 สรปุการประชุมวาระทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาตดัเกรดของรายวชิาในความรบัผดิชอบ โดยภาค
วชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (อ.ปราณ)ี 

2.2.5-ป เป้าหมาย กระบวนการวดัและประเมนิผลเป็นระบบ ไดม้าตรฐานตามหลกัการวดัและ
ประเมนิผล ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร .
เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  มโีครงการหรอืกจิกรรมทีส่นบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนซึง่บุคคล  
องคก์ร และชุมชนภายนอกมสี่วนรว่ม (สกอ 2.3) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
มกีารด าเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มกีารด าเนินการครบ 4 ขอ้แรก มกีารด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.  มรีะบบและกลไกทีก่ าหนดใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิ หรอืผูรู้ใ้นชุมชนมาช่วยในการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร

ทุกหลกัสตูร 
2.  มกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีน่ าไปใชใ้นการปฏบิตัไิดจ้รงิ  โดย

ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูรู้ใ้นชุมชนมสี่วนรว่มทุกหลกัสตูร 
3.  มกีารจดัโครงการ กจิกรรมทางการศกึษาทัง้ทีก่ าหนดและไมก่ าหนดในหลกัสตูรโดยความรว่มมอืกบั

องคก์ารหรอืหน่วยงานภายนอก 
4.  มกีารตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิกจิกรรมการเรยีนการสอนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิ

หรอืชุมชนภายนอกสถาบนัทุกหลกัสตูร 
5.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการมสี่วนรว่มของบุคคล  องคก์าร และชุมชนภายนอกในการพฒันา

หลกัสตูรและการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวชิาการและภาควชิา รว่มด าเนินมโีครงการหรอืกจิกรรมที่
สนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนซึง่บุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกมสี่วนรว่ม  ตามที่
สรปุในตารางที ่2.3-1 โดยมตีวัอยา่ง ดงันี้ 
1. มรีะบบและกลไกทีก่ าหนดใหผู้ท้รงคุณวุฒิ หรอืผูรู้ใ้นชุมชนมาช่วยในการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร

ทุกหลกัสตูร เช่น วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิ
ตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ รบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (2.3-1-1) กรอบแนวคดิ
ในการบรหิารหลกัสตูร (2.3-1-2) โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (2.3-1-3) 
โครงการสมัมนาพฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ีเ่ลีย้งดา้นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก  (2.3-1-4) การ
ประสานแหล่งฝึก โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.3-1-5) โดยภาควชิาการพยาบาล
จติเวช กฎหมาย การบรหิารการพยาบาล (2.3-1-6) โครงการประสานแหล่งฝึกปฏบิตั ิในรายวชิาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 โดยภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก การผดุงครรภ์  (2.3-
1-7) โครงการประสานแหล่งฝึกและพฒันา Course Design และ Lesson Plan การจดัการเรยีนการ
สอนโดยการมสี่วนรว่มของผูท้รงคุณวุฒแิละชุมชนภายนอก  โดยภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษา
เบือ้งตน้ (2.3-1-8) 
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2.  มกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีน่ าไปใชใ้นการปฏบิตัไิดจ้รงิ  โดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิ หรอืผูรู้ใ้นชุมชนมสี่วนรว่มทุกหลกัสตูร เช่น โครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ พ.ศ. 2552 โดยฝา่ยวชิาการ (2.3-2-1) การรว่มวางแผนการมสี่วนรว่ม
จดัการเรยีนการสอน ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลผูม้ปีญัหาสุขภาพ 2 และวชิาปฏบิตักิารพยาบาลผู้มี
ปญัหาสุขภาพ 3 โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.3-2-2) ภาควชิาการพยาบาล
สุขภาพจติ และจติเวช กฎหมาย การบรหิารการพยาบาล มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยการมสี่วนรว่ม
ของแหล่งฝึก (2.3-2-3) การรว่มกบัแหล่งฝึก วางแผน และจดัการฝึกปฏบิตังิานใหน้กัศกึษา ในการสอน
รายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 โดยภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก 
การผดุงครรภ์ (2.3-2-4) การจดัการเรยีนการสอนโดยการมสี่วนรว่มของชุมชนในวชิาปฏบิตักิาร
ครอบครวัและชุมชน 1 โดยภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษารกัษาเบือ้งตน้ (2.3-2-5) 

3. มกีารจดัโครงการ กจิกรรมทางการศกึษาทัง้ทีก่ าหนดและไมก่ าหนดในหลกัสตูร โดยความรว่มมอืกบั
องคก์ารหรอืหน่วยงานภายนอก เช่น จดัโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ีเ่ลีย้งดา้นการจดัการเรยีน
การสอนในคลนิิก โดยฝา่ยวชิาการ (2.3-3-1) จดัโครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและ
การสาธารณสุข เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (2.3-3-2) จดัโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
เชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษย ์ (2.3-3-3) เตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อขึน้ทะเบยีนรบัใบอ นุญาต
ประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันาสถาบนัการศกึษาพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์
ประชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2.3-3-4) การด าเนินงานตามปฏทินิ
กจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" ( Moral Area) 
ประจ าปีการศกึษา 2552 (2.3-3-5) ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุรว่มกบัโรงพยาบาล
ขอนแก่น จดังานวนัเดก็แห่งชาต ิเพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนน าความรูแ้ละทกัษะ ไปใชใ้นการปฏบิตัไิดจ้รงิ  
ในรายวชิาการพยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2 (2.3-3-6) ภาควชิาการพยาบาล
สุขภาพจติ และจติเวช กฎหมาย การบรหิารการพยาบาล ด าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการการ
ส่งเสรมิสุขภาพจติ โรงพยาบาลจติเวช บรูณการไปกบัการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาล
บุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ (2.3-3-7) ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก การผดุงครรภ ์รว่มกบั
โรงพยาบาลหนองบวัล าภู โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชยัภมู ิ
โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลพระยพุราชสว่างแดนดนิ  จดัโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมบรูณการ
ใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยก์บัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล เรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่  
วชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์ 1 (2.3-3-8) ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษา
เบือ้งตน้ รว่มเรยีนรูก้บัชุมชนบา้นเป็ด สอ .บา้นเป็ด และวดัท่าบงึ และรว่ม จดัโครงการส่งเสรมิสุขภาพ
ครอบครวั การและมสี่วนรว่มของชุมชน บรูณการไปกบัการจดัการเรยีนการสอน ในรายวชิาการ
ปฏบิตักิารครอบครวัและชุมชน 1 (2.3-3-9) 

4.  มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิกจิกรรมการเรยีนการสอนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิ
หรอืชุมชนภายนอกสถาบนัทุกหลกัสตูร เช่น สรปุผลโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ีเ่ลีย้งดา้นการ
จดัการเรยีนการสอนในคลนิิก (2.3-4-1) รายงานประเมนิผล โครงกา รประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษา
พยาบาลและการสาธารณสุข เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (2.3-4-2) สรปุการด าเนินงาน
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โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : 
วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (2.3-4-3) สรปุความพงึพอใจของนกัศกึษา
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเขา้รบัการเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อขึน้
ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันาสถาบนัการศกึษาพยาบาลภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (2.3-4-4) 
สรปุการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบ
ครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (2.3-4-5) การรว่มกบัแหล่งฝึก ประเมนิผลการฝึก
ปฏบิตังิานของนกัศกึษา เมือ่สิน้สุดรายวชิาปฏบิตัหิลกัการและเทคนิค การพยาบาล โดยภาควชิาการ
พยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(2.3-4-6) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย การบรหิารการพยาบาล 
มกีารด าเนินการรว่มกบัแหล่งฝึก ประเมนิผลการฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษา เมือ่สิน้สุดรายวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ (2.3-4-7) การรว่มกบัแหล่งฝึก ประเมนิผลการฝึก
ปฏบิตังิานของนกัศกึษา เมือ่สิน้สุดการฝึกปฏบิตัใินรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1, 2 โดยภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก การผดุงครรภ์  รวมทัง้ การสมัมนาวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  1, 2 โดยการมสี่วนรว่มของแหล่งฝึก ตวัแทนศษิย์
เก่า โดยภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ (2.3-4-8) การสรปุผลการเรยีนรูร้ว่มกบัชุมชน ในรายวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 โดยภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (2.3-4-9) 

5.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการมสี่วนรว่มของบุคคล  องคก์าร และชุมชนภายนอกในการพฒันา
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร เช่น การน าผลการประเมนิ และสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้าก โครงการ
พฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ีเ่ลีย้งดา้นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก  มาใชใ้นการเตรยีมพยาบาล
วชิาชพี เพื่อปฏบิตังิานในฐานะอาจารยพ์ยาบาล ในโครงการผลติพยา บาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน 
ของชุมชน โดยฝา่ยวชิาการ  (2.3-5-1) มกีารน าผลการประเมนิรายวชิาปฏบิตัหิลกัการและเทคนิคการ
พยาบาล มาพฒันาจดัท าคู่มอืฝึกปฏบิตั ิใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และแหล่งฝึก โดย
ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (2.3-5-2) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย การบรหิาร
การพยาบาล มกีารน าผลการประเมนิในรายวชิาปฏบิตัพิยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ มาพฒันาจดัท า
คู่มอืฝึกปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และแหล่งฝึก (2.3-5-3) การน าผลการประเมนิ
การจดัการเรยีนการสอนวชิามารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1,2 รว่มกบัแหล่งฝึก มาพฒันาการเรยีน
การสอนวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1,2 โดยภาควชิาการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ ์ (2.3-5-4) การน าผลการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนวชิาการปฏบิตักิาร
ครอบครวัและชุมชน 1 รว่มกบัชุมชน มาปรบัปรงุการเรยีนการสอนวชิาครอบครวัและชุมชน 1 โดย
ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (2.3-5-5)  
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ตารางที ่2.3-1  การด าเนินงานมโีครงการหรอืกจิกรรมทีส่นบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการ   
    สอนซึง่บุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกมสี่วนรว่ม ปีการศกึษา 2552 

 
 
รายการ 

วทิยาลยั(ฝา่ย 
วชิาการ) 

เดก็  
ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช 
กฎหมาย 
บรหิาร 

มารดา
ทารก  

ผดุงครรภ ์

ชุมชน 
และ 
รกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 3 3 3 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 
เป้าหมายระดบั ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด 5 5 5 5 5 
จ านวนระดบั ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 5 5 5 5 5 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)      
1. มรีะบบและกลไกทีก่ าหนดใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูรู้้
ในชุมชนมาช่วยในการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร
ทุกหลกัสตูร 

มรีะบบ กลไกฯ 
(2.3-1-1 ถงึ 

2.3-1-4) 

มรีะบบ 
และกลไกฯ 
(2.3-1-5) 

มรีะบบ 
และกลไกฯ 
(2.3-1-6) 

มรีะบบ 
และกลไกฯ 
(2.3-1-7) 

มรีะบบ 
และกลไกฯ 
(2.3-1-8) 

2. มกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมี
ความรูแ้ละทกัษะทีน่ าไปใชใ้นการปฏบิตัไิดจ้รงิ โดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูรู้ใ้นชุมชนมสีว่นร่วมทุกหลกัสตูร 

ม ีผูท้รง 
คุณวุฒ ิ 

มสีว่นร่วม 
(2.3-2-1) 

ม ีผูท้รง 
คุณวุฒ ิมี
สว่นร่วม 
 (2.3-2-2) 

ม ีผูท้รง 
คุณวุฒ ิมี
สว่นร่วม 
(2.3-2-3) 

ม ีผูท้รง 
คุณวุฒ ิมี
สว่นร่วม 
 (2.3-2-4) 

ม ีผูท้รง 
คุณวุฒ ิมี
สว่นร่วม 
 (2.3-2-5) 

3. มกีารจดัโครงการ กจิกรรมทางการศกึษาทัง้ที่
ก าหนดและไม่ก าหนดในหลกัสตูรโดยความร่วมมอืกบั
องคก์ารหรอืหน่วยงานภายนอก 

มกีารจดัฯ ร่วม 
กบัภายนอก 
(2.3-3-1 ถงึ 

2.3-3-5) 

มกีารจดัฯ 
ร่วมกบั
ภายนอก 
 (2.3-3-6) 

มกีารจดัฯ 
ร่วมกบั
ภายนอก 
 (2.3-3-7) 

มกีารจดัฯ 
ร่วมกบั
ภายนอก 
 (2.3-3-8) 

มกีารจดัฯ 
ร่วมกบั
ภายนอก 
 (2.3-3-9) 

4. มกีารตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิกจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากผูท้รงคุณวุฒิ
หรอืชุมชนภายนอกสถาบนัทุกหลกัสตูร 

ตดิตาม 
ประเมนิ 

(2.3-4-1 ถงึ 
2.3-4-5) 

ตดิตาม 
ประเมนิ 

 (2.3-4-6) 

ตดิตาม 
ประเมนิ 
(2.3-4-7) 

ตดิตาม 
ประเมนิ 

 (2.3-4-8) 

ตดิตาม 
ประเมนิ 

 (2.3-4-9) 

5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการมสีว่นร่วม
ของบุคคล องคก์าร และชุมชนภายนอกในการพฒันา
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร 

น าผลการ
ประเมนิไป
ปรบัปรุง 
(2.3-5-1) 

น าผลการ
ประเมนิไป
ปรบัปรุง
รายวชิา 
(2.3-5-2) 

น าผลการ
ประเมนิไป
ปรบัปรุง
รายวชิา
(2.3-5-3) 

น าผลการ
ประเมนิไป
ปรบัปรุง
รายวชิา
(2.3-5-4) 

น าผลการ
ประเมนิไป
ปรบัปรุง
รายวชิา
(2.3-5-5) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 0 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 
คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงาน ครบทุกระดบั (2.3-ป) โดยมผีลการด าเนินงานไดค้รบ
ทุกระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 
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แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา รกัษาและพฒันาผลการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีารทีร่ะบุไว้

ในหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่2.2 : มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (สกอ 2.2)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.3-1-1 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 

ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 8-11 (อ.พรรณภิา      
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.3-1-2 เอกสารกรอบแนวคดิในการบรหิารหลกัสตูร ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร หน้า 8 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.3-1-3 โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล  หน้าที ่ 29-41 (อ.พรรณภิา ดร .
เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.3-1-4 โครงการสมัมนา พฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ีเ่ลีย้งดา้นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก  ปี
การศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.3-1-5  การประสานแหล่งฝึก โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.สรญัญา) 
2.3-1-6 หลกัฐานการประสานแหล่งฝึก โดยภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย การบรหิารการ

พยาบาล (อ.สมใจ) 
2.3-1-7 โครงการประสานแหล่งฝึกปฏบิตั ิในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์

1 (อ.ทพิยร์ตัน์) 
2.3-1-8 โครงการประสานแหล่งฝึกและพฒันา Course Design และ Lesson Plan การจดัการเรยีนการ

สอนโดยการมสี่วนรว่มของผูท้รงคุณวุฒแิละชุมชนภายนอก  โดยภาควชิาการพยาบาลชุมชนและ
รกัษาเบือ้งตน้ (อ.ปราณี) 

2.3-2-1 สรปุการด าเนินโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ พ .ศ. 
2552 โดยฝา่ยวชิาการ (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.3-2-2 หลกัฐานแสดงการรว่มวางแผน การมสี่วนรว่มจดัการเรยีนการสอน ในรายวชิาปฏบิตักิาร
หลกัการและเทคนิคการพยาบาล วชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลมปีญัหาสุขภาพ 1, 2 และ3 โดย
ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.กลว้ยไม ้อ.ธติพิร อ.สรญัญา อ.วชัร)ี 

2.3-2-3 หลกัฐานแสดงการจดัการเรยีนการสอนโดยการมสี่วนรว่มของแหล่งฝึก โดยภาควชิาการ
พยาบาลสุขภาพจติ และจติเวช กฎหมาย การบรหิารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

2.3-2-4 รายงานการประสานแหล่งฝึก ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1  
(อ.ทพิยร์ตัน์) 

2.3-2-5 หลกัฐานแสดงการจดัการเรยีนการสอนโดยการมสี่วนรว่มของชุมชนในวชิาปฏบิตักิารครอบครวั
และชุมชน 1 โดยภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษารกัษาเบือ้งตน้ (อ.ปราณี)  
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2.3-3-1 สรปุการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ีเ่ลีย้งดา้นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก  
โดยฝา่ยวชิาการ (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.3-3-2 สรปุการด าเนินโครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครอืขา่ย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อ.วไิลวรรณ) 

2.3-3-3 สรปุการด าเนินโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ (อ.วไิลวรรณ) 

2.3-3-4 สรปุความพงึพอใจของนกัศกึษา ในการเขา้รว่มการ เตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา 
เพื่อขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันาสถาบนัการศกึษาพยาบาลภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.3-3-5 สรปุการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 
(ระบบครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

2.3-3-6 สรปุการด าเนินงาน โครงการงานวนัเดก็แห่งชาต ิทีภ่าควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุจดั
รว่มกบัโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนน าความรูแ้ละทกัษะ ไปใชใ้นการปฏบิตัไิด้
จรงิ ในรายวชิาการพยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 2 (อ.สรญัญา) 

2.3-3-7 โครงการบรกิารวชิาการการส่งเสรมิสุขภาพจติ โรงพยาบาลจติเวช บรูณการไปกบัการเรยีนการ
สอนรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ  (อ.สมใจ) 

2.3-3-8   สรปุผลการด าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมบรูณการใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษยก์บัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล เรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่  วชิาปฏบิตักิารพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ ์1 (อ.สุธดิา อ.ทพิยร์ตัน์) 

2.3-3-9 สรปุการด าเนินโครงการส่งเสรมิสุขภาพครอบครวั และการมสี่วนรว่มของชุมชน ที่ ภาควชิาการ
พยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ รว่มเรยีนรูก้บัชุมชน บา้นเป็ด สอ .บา้นเป็ด และวดัท่าบงึ และ
บรูณการไปกบัการจดัการเรยีนการสอน ในรายวชิาการปฏบิตักิารครอบครวัและชุมชน 1  
(อ.ปราณี) 

2.3-4-1 สรปุผลโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ีเ่ลีย้งดา้นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก   
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.3-4-2 รายงานประเมนิผล โครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อ.วไิลวรรณ) 

2.3-4-3 สรปุการด าเนินงานโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

2.3-4-4 สรปุความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเขา้รบัการเตรยีมความ
พรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันา
สถาบนัการศกึษาพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยป์ระชุมเอนกปร ะสงคก์าญจนาภเิษก 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.3-4-5 สรปุการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 
(ระบบครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
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2.3-4-6 หลกัฐานแสดงการรว่มกบัแหล่งฝึก ประเมนิผลการฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษา เมือ่สิน้สุดรายวชิา
ปฏบิตักิารหลกัการและเทคนิคการพยาบาล วชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลมปีญัหาสุขภาพ 1, 2 
และ 3 โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ (อ.กลว้ยไม ้อ.ธติพิร อ.สรญัญา อ.วชัร)ี 

2.3-4-7 หลกัฐานแสดงการรว่มกบัแหล่งฝึก ประเมนิผลการฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษา เมือ่สิน้สุดรายวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ โดยภาควชิาการพยาบาลสุขภาพจติ และจติเวช 
กฎหมาย การบรหิารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

2.3-4-8 รายงานผลการประเมนิโดยนกัศกึษาเมือ่สิน้สุดการฝึกปฏิบตังิาน ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 (อ.ทพิรตัน์) 

2.3-4-9 หลกัฐานแสดงการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน การสรปุผล
การเรยีนรูร้ว่มกบัชุมชน ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวัและชุมชน 1 โดยภาควชิาการ
พยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (อ.ปราณี) 

2.3-5-1 การน าผลการประเมนิ และสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยพ์ีเ่ลีย้งดา้นการ
จดัการเรยีนการสอนในคลนิิก มาใชใ้นการเตรยีมพยาบาลวชิาชพี เพื่อปฏบิตังิานในฐานะอาจารย์
พยาบาล ในโครงการผลติพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน ของชุมชน โดยฝา่ยวชิาการ  
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

2.3-5-2 การน าผลการประเมนิรายวชิาวชิาปฏบิตักิารหลกัการและเทคนิคการพยาบาล วชิาปฏบิตักิาร
พยาบาลบุคคลมปีญัหาสุขภาพ 1, 2 และ 3 มาพฒันาจดัท าคู่มอืฝึกปฏบิตั ิใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน และแหล่งฝึก โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.กลว้ยไม ้ 
อ.ธติพิร อ.สรญัญา อ.นนัทยิา) 

2.3-5-3 การน าผลการประเมนิในรายวชิาปฏบิตัพิยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาทางจติ มาพฒันาจดัท าคู่มอืฝึก
ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และแหล่งฝึก โดยภาควชิาการพยาบาลจติเวช 
กฎหมาย การบรหิารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

2.3-5-4 รายงานผลการประเมนิโดยนกัศกึษาเมือ่สิน้สุดการฝึกปฏบิตังิานมาพฒันาการเรยีนสอนใน
รายวชิาปฏบิตักิาร พยาบาลมารดา 1 โดยจดัท าการปฐมนิเทศนกัศกึษาก่อนขึน้ฝึกปฏบิตั ิ 1 
สปัดาห ์(อ.ทพิรตัน์) 

2.3-5-5 การน าผลการประเมนิการจดัการเรียนการสอนวชิาการปฏบิตักิารครอบครวัและชุมชน 1 รว่มกบั
ชุมชน มาปรบัปรงุการเรยีนการสอนวชิาครอบครวัและชุมชน 1 โดยภาควชิาการพยาบาลชุมชน
และรกัษาเบือ้งตน้ (อ.ปราณี) 

2.3-ป เป้าหมาย มโีครงการหรอืกจิกรรมทีส่นบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนซึง่บุคคล 
องคก์ร และชุมชนภายนอกมสี่วนรว่ม ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-
2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สกอ 2.4 และ สมศ 6.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
มากกว่าหรอืเท่ากบั +10% หรอื น้อยกว่าหรอื

เท่ากบั-10 % ของเกณฑม์าตรฐาน 
6-9.99 % และ-6-(-9.99)% ของ

เกณฑม์าตรฐาน 
(-5.99)-5.99 % ของเกณฑ์

มาตรฐาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมจี านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า = 377.08 (2.4-1-1) จ านวน
อาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ = 47 คน (2.4-1-2) คดิเป็นจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า = 8.02 : 1 ดงันัน้ รอ้ยละของความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน (สาขาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ = 8 : 1) คดิเป็นมากกว่า 0.25 %  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 
คะแนน ดงันัน้จงึมพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานรอ้ยละของความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน น้อย
กว่าหรอืเท่ากบั มากกว่าหรอืเท่ากบั +10% หรอื น้อยกว่าหรอืเท่ากบั -10 % ของเกณฑม์าตรฐาน (2.4-ป) 
โดยมผีลการด าเนินงาน รอ้ยละของความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน = มากกว่ารอ้ยละ 0.25 ดงันัน้ 
บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา รกัษาและพฒันาผลการด าเ นินงาน ตามแนวทาง วธิกีารทีร่ะบุไว้
ในหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ 2.2 มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (สกอ 2.2) อกีทัง้ 
ใหฝ้า่ยวชิาการและภาควชิารว่มพจิารณาการรกัษาอตัราส่วนจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า โดยปรบัแนวทางการด า เนินงานใหส้อดคลอ้งไปตามเกณฑข์องตวับ่งชีท้ี ่ (สกอ 2553) 2.4 
ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน  โดยใหท้บทวน สรปุการเรยีนรู ้และคดิคน้ เพื่อปรบัปรงุ
หลกัสตูรการอบรมปฐมนิเทศอาจารยพ์ยาบาลชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และ โครงการ กจิกรรม ที่
จ าเป็นส าหรบัแผนการบรหิารและการพฒันาอาจารย์ ส่วนทีม่าช่วยปฏบิตัริาชการตามโครงการพยาบาล
ชุมชน ทัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล รวมทัง้ จดั ระบบการตดิตาม เช่น ทีป่ระชุมวชิาการ 
ทีป่ระชุมคณาจารย ์เพื่อ ใหค้ณาจารยส์ามารถน าความรู ้และทกัษะจากการพฒันา มาใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนและการวดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ตลอดจนการช่วยปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งใหไ้ดโ้ดยเรว็ โดยให้
จดัท า รา่ง แผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์  ส่วนทีม่าช่วยปฏบิตัริาชการตามโครงการพยาบาล
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ชุมชน ใหแ้ลว้เสรจ็ พรอ้มทัง้น าเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิารเพื่อรว่มพจิารณาภายในเดอืน กรกฎาคม 
2553 ทัง้น้ี ใหฝ้า่ยวชิาการ ทุกภาควชิา และฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รายงานผลการตดิตาม 
การประเมนิ ทีก่ล่าวขา้งตน้  ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 
เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการติดตาม การประเมนิไป
ปรบัปรงุ พฒันา ระบบและกลไกใหร้องรบัแผนการบรหิารและการพฒันาอาจารย ์ส่วนทีม่าช่วยปฏบิตัิ
ราชการตามโครงการพยาบาลชุมชน ใหม้คีุณภาพตามวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์จดุเน้นของวทิยาลยั รวมทัง้ ให้
แสดงการปรบัปรงุ พฒันา เป็นโครงการ /กจิกรรมทีเ่ป็นผลจากการปรบัปรงุ ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ 
 
รายการหลกัฐาน 
2.4-1-1 สรปุรายการค านวณจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา  

ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.4-1-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา 

ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.4-ป เป้าหมาย จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า  ในแผนกลยทุธ ์วพบ.

ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.4.1  อตัราส่วนอาจารยต่์อนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบติั ไม่เกิน 
      1:8 (สบช. จากสภาการพยาบาล) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
บรรลุตามเกณฑม์าตรฐาน 

ระดบั 1 และ 2 
บรรลุตามเกณฑม์าตรฐาน 

ระดบั 3 และ 4 
บรรลุตามเกณฑม์าตรฐาน 

ระดบั 5 และ 6 
 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 
1. มอีตัราส่วนระหว่างอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏบิตัต่ิอนกัศกึษา ทีข่ ึน้ฝึกภาคปฏบิตัใินแต่ละแหล่งฝึก
ภาคปฏบิตั ิในหน่วยไมว่กิฤต ิไมเ่กนิ 1: 8 รอ้ยละ 80 

2. มอีตัราส่วนระหว่างอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏบิตัต่ิอนกัศกึษา ทีข่ ึน้ฝึกภาคปฏบิตัใินแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏบิตั ิ
ในหน่วยวกิฤต ิไดแ้ก่ ICU และหอ้งคลอด ไมเ่กนิ 1: 4 รอ้ยละ 80 

3. มอีตัราส่วนระหว่างอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏบิตัต่ิอนกัศกึษา ทีข่ ึน้ฝึกภาคปฏบิตัใินแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏบิตั ิ
ในหน่วยไมว่กิฤต ิไมเ่กนิ 1: 8 รอ้ยละ 90 

4. มอีตัราส่วนระหว่างอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏบิตัต่ิอนกัศกึษา ทีข่ ึน้ฝึกภาคปฏบิตัใินแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏบิตั ิ
ในหน่วยวกิฤต ิไดแ้ก่ ICU และหอ้งคลอด ไมเ่กนิ 1: 4 รอ้ยละ 90 

5. มอีตัราส่วนระหว่างอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏบิตัต่ิอนกัศกึษา ทีข่ ึน้ฝึกภาคปฏบิตัใินแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏบิตั ิ
ในหน่วยไมว่กิฤต ิไมเ่กนิ 1: 8 รอ้ยละ 100 

6. มอีตัราส่วนระหว่างอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏบิตัต่ิอนกัศกึษา ทีข่ ึน้ฝึกภาคปฏบิตัใินแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏบิตั ิ
ในหน่วยวกิฤต ิไดแ้ก่ ICU และหอ้งคลอด ไมเ่กนิ 1: 4 รอ้ยละ 100  

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวชิาการและภาควชิา รว่มด าเนินงานใหม้อีตัราส่วน
อาจารยต่์อนกัศกึษาในการสอนแต่ละรายวชิาของภาคปฏบิตั ิโดยสรปุได ้ดงันี้  
มอีตัราส่วนระหว่างอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏบิตัิต่อนกัศกึษา ทีข่ ึน้ฝึกภาคปฏบิตัใินแต่ละแหล่งฝึกภาคปฏบิตั ิ
ในหน่วยไมว่กิฤต ิไมเ่กนิ 1: 8 (2.4.1-1-1 และ 2.4.1-1-2) ทุกรายวชิาทางการพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 0 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 0 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ ไมม่พีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานจดัอตัราส่วนอาจารยต่์อนกัศกึษาในการสอนแต่ละ
รายวชิาของภาคปฏบิตั ิเท่ากบั 2 คะแนน (2.4.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานผ่านระดบั 1, 3 และ 5 คดิเป็น 
1 ระดบั ดงันัน้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 0 0 0 0 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้
แนวทางพฒันา ข องตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่ 2.4 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
(สกอ 2.4 และ สมศ 6.2)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.4.1-1-1 สรปุจ านวนกลุ่มนกัศกึษาฝึกภาคปฏบิตั ิ (ตาม MASTER PLAN ปีการศกึษา 2552) และ

อตัราส่วนระหว่างอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏบิตัต่ิอนกัศกึษา ทีข่ ึน้ฝึก ภาคปฏบิตัใินแต่ละแหล่งฝึก
ภาคปฏบิตั ิในหน่วยไมว่กิฤต ิและหน่วยวกิฤต ิ(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 

2.4.1-ป เป้าหมาย อตัราส่วนอาจารยต่์อนกัศกึษาในการสอนแต่ละรายวชิาของภาคปฏบิตั ิไมเ่กนิ 1:8 
(สบช. จากสภาการพยาบาล) ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 
(อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 สดัส่วนอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อ 
  อาจารยป์ระจ า (สกอ 2.5) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
วุฒปิรญิญาเอกอยู่ระหว่างรอ้ยละ 1-19 
หรอื 
วุฒปิรญิญาเอกอยู่ระหว่างรอ้ยละ 20-29 
แต่ วุฒปิรญิญาตรมีากกว่ารอ้ยละ 5 

วุฒปิรญิญาเอกอยู่ระหว่างรอ้ยละ 20-29 และวุฒิ
ปรญิญาตรเีท่ากบัหรอืน้อยกว่ารอ้ยละ 5 หรอื 
วุฒปิรญิญาเอกมากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 30 
และวุฒปิรญิญาตรมีากกว่ารอ้ยละ 5 

วุฒปิรญิญาเอกมากกว่าหรอื
เท่ากบัรอ้ยละ 30 และ 
วุฒปิรญิญาตรเีท่ากบัหรอื
น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมอีาจารยป์ระจ าทัง้หมด 50 คน มวีุฒปิรญิญาตร ี 15 คน (รอ้ยละ 
30.0) มวีุฒปิรญิญาโท 32 คน (รอ้ยละ 64.0) มวีุฒปิรญิญาเอก 3 คน (รอ้ยละ 6.0) (2.5-1-1)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 1 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ ไมม่พีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 มเีป้าหมายอาจารยว์ุฒปิรญิญาเอกรอ้ยละ 20-29 และวุฒปิรญิญาตรน้ีอยกว่าหรอื
เท่ากบัรอ้ยละ 5 (2.5-ป) ผลการด าเนินงานไดวุ้ฒปิรญิญาเอกรอ้ยละ 6.0 และวุฒปิรญิญาตรไีดร้อ้ยละ 30.0 
จงึไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 1 0 0 1 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวชิาการและภาควชิา รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ เพื่อน ามาก าหนดเ ป็นความ
ตอ้งการในการพฒันาคุณวุฒอิาจารยร์ะดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ทีจ่ าเป็นต่อการสรา้งผลงานตาม
วสิยัทศัน์ กลยทุธข์องวทิยาลยั แลว้ใหน้ าไปบรรจไุวเ้ป็นส่วนหนึ่งของแผนการบรหิารและการพฒันา
คณาจารยท์ัง้ดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล และแผนการพฒันาบุคลากรสนบัสนุ น ให้
สอดคลอ้งไปตามเกณฑข์องตวับ่งชีท้ี ่ (สกอ 2553) 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน 
โดยใหจ้ดัท า รา่ง แผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์  ส่วนความตอ้งการในการพฒันาคุณวุฒอิาจารย ์
ใหแ้ลว้เสรจ็ พรอ้มทัง้น าเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิารเพื่อรว่มพจิารณาภายใน เดอืนกรกฎาคม 2553 

ทัง้น้ี ใหฝ้า่ยวชิาการ ทุกภาควชิา และฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รายงานผลการตดิตาม 
การประเมนิ ทีก่ล่าวขา้งตน้  ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 
เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการตดิตาม การประเมนิไป
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ปรบัปรงุ พฒันา ระบบและกลไกใหร้องรบัแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์  ส่วนความตอ้งการใน
การพฒันาคุณวุฒอิาจารย ์ใหม้คีุณภาพตามวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์จดุเน้นของวทิยาลยั รวมทัง้ ใหแ้สดงการ
ปรบัปรงุ พฒันา เป็นโครงการ /กจิกรรมทีเ่ป็นผลจากการปรบัปรุง ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ 
 
รายการหลกัฐาน 
2.5-1-1 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ พรอ้มขอ้มลู

คุณวุฒกิารศกึษา ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.5-ป เป้าหมาย สดัส่วนของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒปิรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าต่อ

อาจารยป์ระจ า (สกอ 2.5) ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.
พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2.5.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า  
      (สมศ 6.3) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าต่ออาจารย์
ประจ าเท่ากบั 1-19 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒิ
ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ต่ออาจารย์

ประจ าเท่ากบั 20-29 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒิ
ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าต่ออาจารย์

ประจ าเท่ากบั หรอืมากกว่า30 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมอีาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีม่วีุฒปิรญิญาเอกรอ้ยละ 6.0 (2.5.1-1-1)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 1 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ ไมม่พีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 มเีป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าต่ออาจารย์
ประจ าเท่ากบั 20 - 29 (2.5.1-ป) ผลการด าเนินงานไดวุ้ฒปิรญิญาเอกรอ้ยละ 6.0 จงึไมบ่รรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 1 0 0 1 
สมศ. 1 0 0  1 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้
แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่ 2.5 สดัส่วนอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒปิรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญา
เอกหรอืเทยีบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า (สกอ 2.5)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.5.1-1-1 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ พรอ้มขอ้มลู

คุณวุฒกิารศกึษา ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.5.1-ป เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า  (สมศ 

6.3) ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี  
อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ (สกอ 2.7 และ 
 สมศ 6.5) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก ด าเนินการ 3 ขอ้แรก ด าเนินการอย่างน้อย 4 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.  สถาบนัมกีารก าหนดจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารย์ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2.  มกีระบวนการส่งเสรมิใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี  
3.  มกีารก ากบัดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี  
4.  มรีะบบในการด าเนินการกบัผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี  
5.  มกีารด าเนินการวางแผน ป้องกนั หรอืหาแนวทางแกไ้ขการกระท าผดิจรรยาบรรณวชิาชพี  
หมายเหตุ จรรยาบรรณครขูองวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ใชส้อดคลอ้งตามที ่สบช ก าหนด 
ดงันี้ 
1. ครพูงึปฏบิตัตินตามแนวทางพระราชด ารสัของสมเดจ็พระราชบดิาทีว่่า  “ขอใหถ้อืประโยชน์ส่วนตนเป็น

กจิทีส่อง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกจิทีห่นึ่ง ” 
2. ครตูอ้งเป็นคนดตีามแนวทางพระราชด ารสัของสมเดจ็ยา่ทีว่่า  ”ไมพ่ดูปด ไมส่อพลอ ไมอ่จิฉารษิยา  ไม่

คดิโกงและพยายามท าหน้าทีข่องตนเองใหด้ ีในขอบเขต ศลีธรรม” 
3. ครพูงึปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมและระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย โดยมุง่ส่งเสรมิ

ความมัน่คงของชาต ิศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรยิ์ 
4. ครพูงึประพฤตติน ปฏบิตัติน เป็นผูน้ าในการอนุรกัษ์และพฒันาภมูปิญัญาและวฒันธรรม  
5. ครพูงึช่วยเหลอืเกือ้กูลชุมชนในทางสรา้งสรรค ์สนบัสนุนกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิสนัตสิุขและยกระดบั

คุณภาพชวีติ รวมถงึการรว่มมอืและเป็นเครอืขา่ยกบัสมาชิ กดา้นสุขภาพอนามยัและบุคคลอื่นๆใน
สงัคม 

6. ครตูอ้งไมแ่สวงหาประโยชน์อนัเป็นอามสิสนิจา้งจากศษิยใ์นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามปกต ิและไมใ่ชใ้หศ้ษิย์
กระท าการใดๆอนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมชิอบ  

7. ครยูอ่มพฒันาตนเองทัง้ในดา้นวชิาชพีดา้นบุคลกิภาพและวสิยัทศัน์ ใหท้นัต่ อการพฒันาทางวทิยาการ 
เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงอยูเ่สมอ 

8. ครตูอ้งรกัและเมตตาศษิย ์โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลอือบรมสัง่สอน สรา้งเสรมิความรูฝึ้กฝนทกัษะ
และนิสยั ทีถู่กตอ้งดงีาม ส่งเสรมิใหก้ าลงัใจ ในการศกึษาเล่าเรยีนแก่ศษิยโ์ดยเสมอหน้า ใหเ้กดิแก่ศษิย์
โดยเสมอหน้า ใหเ้กดิแก่ศษิยอ์ยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 

9. ครตูอ้งประพฤต ิปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ศษิยท์ัง้กายวาจาและจติใจ  
10. ครตูอ้งไมก่ระท าตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อความเจรญิทางกาย สตปิญัญา จติใจ อารมณ์ และสงัคมของศษิย์ 
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11. ครตูอ้งปฏบิตังิานดว้ยความมสีต ิ ตระหนกัในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ปฏบิตัต่ิอ
ประชาชน ดว้ยความเสมอภาคตามสทิธมินุษยชน โดยไมค่ านึ งถงึเชือ้ชาต ิศาสนา และสถานภาพของ
บุคคล 

12. ครตูอ้งรกัและศรทัธาในวชิาชพีคร ูและเป็นสมาชกิทีด่ขีองสถาบนัและองคก์รวชิาชพี  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัและภาควชิา รว่มด าเนินการส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
วชิาชพีของคณาจารย ์ดงันี้ 
1. วทิยาลยัมกีารก าหนดจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ประกาศวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ง มาตรฐานจรรยาบรรณครขูองอาจารยป์ระจ าวทิยาลยัพยา บาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น (2.7-1-1) คู่มอืจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูโดยคณะกรรมการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชพีครู (2.7-1-2) 

2. มกีระบวนการส่งเสรมิใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี เช่น การสื่อสารแสดงความ
คาดหวงั ตามจรรยาบรรณขอ้ 3 และ ขอ้ 4 ไวใ้นวตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิารวทิยาลยั 
(2.7-2-1) การก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณคร ู (2.7-2-2) ขัน้ตอน
ด าเนินงานส่งเสรมิจรรยาบรรณคร ูในเล่มคู่มอืจรรยาบรรณวชิาชพีครสู าหรบัอาจารยพ์ยาบาลวทิยาลยั
บรมราชชนนี ขอนแก่น  (2.7-2-3) การส่งเสรมิใหต้ระหนกัถงึจรรยาบรรณนกัวจิยั (2.7-2-4) ตระหนกัใน
การคุม้ครองสทิธขิองผลงานวจิยั/วชิาการของตนเองและผูอ้ื่น (2.7-2-5) การจดัโครงการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การ
บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (2.7-2-6) การส่งเสรมิใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ 12 (2.7-2-7) การ
เพิม่พนูความรู ้แนวทางทีถู่กตอ้ง ในการปฏบิตังิานทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได ้ ใหแ้ก่บุคลากรในวทิยาลยั 
(2.7-2-8) รวมทัง้ การส่งเสรมิจรรยาบรรณขอ้ 8 ขอ้ 5 และ ขอ้ 11 โดยใหค้ณาจารย์รว่มด าเนินงานตาม
ปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีมุ่ง่ส่งเสรมิคุณลกัษณะทางคุณธรรม จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันาสมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ  ในศูนยก์ารเรยีนรู ้
"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (2.7-2-9)  

3. มกีารก ากบัดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี  เช่น ตดิตามใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ 4 โดย
ส่งเสรมิกจิรรมแต่งชุดผา้ไทย (2.7-3-1) ตดิตามใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ 5 โดยส่งเสรมิใหบ้รูณการ
การเรยีนการสอนใหม้กีารบรกิารวชิาการในชุมชน (2.7-3-2) ตดิตามใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ 6 โดย
ควบคุมกระบวนการวดั ประเมนิผล จนกระทัง่พจิารณาผลการ ตดัเกรดในทีป่ระชุมภาควชิา (2.7-3-3) 
ตดิตามใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ 8 โดยมบีนัทกึการปฏบิตังิานดแูลสุขภาพ ความเป็นอยูข่อง
นกัศกึษา โดยการอยู่ เวรหอพกั (2.7-3-4) ตดิตามใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ 11 โดยการรว่มเรยีนรู ้
รว่มคดิ รว่มท า รว่มรบัผดิชอบ กบัประชาชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม Moral Area ในระบบครอบครวัเสมอืน 
โดยไมค่ านึงถงึเชือ้ชาต ิศาสนา และสถานภาพของบุคคล  (2.7-3-5) ตดิตามใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณขอ้ 
12 โดยตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชกิสภาการพยาบาล (2.7-3-6) รวมทัง้ การจดัใหม้ี
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (2.7-3-7) 
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4. มรีะบบในการด าเนินการกบัผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี  เช่น การก าหนดบทลงโทษ ในเล่ม
คู่มอืจรรยาบรรณวชิาชพีครสู าหรบัอาจารยพ์ยาบาลวทิยาลยับรมราชชนนี ขอนแก่น  (2.7-4-1) การ
ก าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบรายวชิาและทมีผูส้อน กลบัไปทบทวนการประเมนิผล ในกรณทีีไ่มเ่ป็นไปตาม
เกณฑ ์ขอ้ตกลง ทีก่ าหนด (2.7-4-2) การก าหนดใหเ้ขยีนรายงานชีแ้จง และมาปฏบิตังิานชดเชย ในกรณี
ทีไ่มไ่ดม้าปฏบิตังิานดแูลสุขภาพ ความเป็นอยูข่องนกัศกึษา โดยการอยูเ่วรหอพกั ตามตารางทีก่ าหนด 
(2.7-4-3) ก าหนดใหอ้าจารยท์ุกคนตอ้งรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิสภาการพยาบาล (2.7-4-4) 
รวมทัง้ ตดิตามการรว่มด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีมุ่ง่ส่งเสรมิคุณลกัษณะทาง
คุณธรรม จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
คดิอยา่งเป็นระบบ ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" ( Moral Area) ประจ าปี
การศกึษา 2552 (2.7-4-5) 

5. มกีารด าเนินการวางแผน ป้องกนั หรอืหาแนวทางแกไ้ขการกระท าผดิจรรยาบรรณวชิาชพี  เช่น การแจง้
เพื่อทราบ เพื่อพจิารณา ในทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร (2.7-5-1) การแจง้เวยีนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรทุก
คนทราบขา่วกรณกีารกระท าผดิระเบยีบวนิยัของขา้ราชการ พรอ้มผลการตดัสนิ (2.7-5-2) การน า
ขา่วสาร กรณกีารกระท าผดิ พรอ้มผลการตดัสนิไปรวบรวมและแสดงไวใ้น website ทีทุ่กคนสามารถเขา้
ไปศกึษา (2.7-5-3) การจดัใหม้กีจิกรรมถอดบทเรยีน เพื่อป้องกนัการกระท าผดิ (2.7-5-4) 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 

คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ 4 ระดบัแรก (2.7-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได้

ครบทุกระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยบรหิาร รว่มกบัทุกฝา่ย ทุกภาควชิา รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นความตอ้งการในการพฒันา การใหค้วามรูด้า้นจรรยาบรรณอาจา รยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
และการส่งเสรมิ ดแูล ควบคุมใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถอืปฏบิตั ิแลว้ใหน้ าไปบรรจไุวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  โดยใหว้างแนวทาง 
สอดคลอ้งไปตามเกณฑข์องตวับ่งชีท้ี ่ (สกอ 2553) 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน 
ทัง้นี้ โดยใหจ้ดัท า รา่งโรงการ /กจิกรรม ทีจ่ าเป็น และรวบรวมเป็นแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรสนบัสนุน ส่วนการส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ใหแ้ลว้เสรจ็ พรอ้มทัง้น าเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบรหิารเพื่อรว่มพจิารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2553 

จากนัน้ ใหฝ้า่ยบรหิาร ทุกภาควชิา และฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รายงานผลการตดิตาม 
การประเมนิ ทีก่ล่าวขา้งตน้  ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 
เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการตดิตาม การประเมนิไป
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ปรบัปรงุ พฒันา ระบบและกลไกใหร้องรบั แผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน  
ส่วนการส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ใหน้ าไปสู่การเสรมิสรา้งผลการปฏบิตังิานทีม่ ี คุณภาพตาม
วสิยัทศัน์ กลยทุธ ์จดุเน้นของวทิยาลยั รวมทัง้ ใหแ้สดงการปรบัป รงุ พฒันา เป็นโครงการ /กจิกรรมทีเ่ป็น
ผลจากการปรบัปรงุ ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ 
รายการหลกัฐาน 
2.7-1-1 ประกาศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ง มาตรฐานจรรยาบรรณครขูองอาจารย์

ประจ าวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.พรรณภิา) 
2.7-1-2 คู่มอืจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูโดยคณะกรรมการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชพีคร ู(อ.พรรณภิา) 
2.7-2-1 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 

ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 8-9 (อ.รตัจนา อ .รุง่ทพิย ์
อ.วชัร)ี 

2.7-2-2 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 48/2550 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณคร ู (อ.พรรณภิา) 

2.7-2-3 เอกสารขัน้ตอนในการด าเนินงานส่งเสรมิจรรยาบรรณคร ูในเล่มคู่มอืจรรยาบรรณวชิาชพีครู
ส าหรบัอาจารยพ์ยาบาลวทิยาลยับรมราชชนนี ขอนแก่น  (อ.พรรณภิา) 

2.7-2-4 เอกสารจรรยาบรรณนกัวจิยั ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปี
การศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่35 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.7-2-5 เอกสารการคุม้ครองสทิธขิองผลงานวจิยั/วชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ 
วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่43 (อ.กนันิษฐา อ .ทรงสุดา 
อ.ศรสีุดา) 

2.7-2-6 โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญา
ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

2.7-2-7 เอกสารบุคลากร แสดงขอ้มลูบุคลากรสายอาจารย ์สายสนบัสนุน และการสรรหา การพฒันา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที ่94-113 และ 24-27 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.7-2-8 เอกสารประกอบการประชุมปฏบิตัิการ เรือ่ง การบรหิารความเสีย่ง (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 
2.7-2-9 รอ่งรอยหลกัฐานการรว่มด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีมุ่ง่ส่งเสรมิคุณลกัษณะ

ทางคุณธรรม จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใจความ เป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันา
สมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" 
(Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 

2.7-3-1 ประกาศแจง้ วฒันธรรมองคก์ร เกีย่วกบัการแต่งกาย (อ.วไิลวรรณ) 
2.7-3-2 สรปุผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการในชุมชน โดยภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณี) 
2.7-3-3 บนัทกึการประชุมภาควชิา PAE เรือ่ง การ พจิารณาผลการตดัเกรดในทีป่ระชุมภาควชิา            

(อ.พริยิากร) 
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2.7-3-4 บนัทกึการปฏบิตังิานดแูลสุขภาพ ความเป็นอยูข่องนกัศกึษา โดยการอยูเ่วรหอพกั   
(อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

2.7-3-5 สรปุผลการเรยีนรู ้ของสมาชกิครอบครวัเลขที ่ 26 แสดงการรว่มเรยีนรู ้รว่มคดิ รว่มท า รว่ม
รบัผดิชอบ กบัประชาชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม Moral Area ในระบบครอบครวัเสมอืน โดยไม่
ค านึงถงึเชือ้ชาต ิศาสนา และสถานภาพของบุคคล (อ.สุพศิตรา) 

2.7-3-6 เอกสารบุคลากร แสดงขอ้มลูบุคลากรสายอาจารย ์สายสนบัสนุน และการสรรหา การพฒันา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที ่94-113 และ 24-27 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.7-3-7 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 48/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.7-4-1 เอกสารบทลงโทษ เล่มคู่มอืจรรยาบรรณวชิาชพีครสู าหรบัอาจารยพ์ยาบาลวทิยาลยับรมราชชนนี 
ขอนแก่น (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.7-4-2 รอ่งรอยหลกัฐาน การก าหนดใหผู้ร้บัผดิชอบรายวชิาและทมีผูส้อน กลบัไปทบทวนการ
ประเมนิผล ในกรณทีีไ่มเ่ป็นไปตามเกณฑ ์ขอ้ตกลง ทีก่ าหนด (อ.พริยิากร) 

2.7-4-3 ตวัอยา่งบนัทกึขอ้ความ รายงานชีแ้จง กรณทีีไ่มไ่ดม้าปฏบิตังิานดแูลสุขภาพ ความเป็นอยูข่อง
นกัศกึษา โดยการอยูเ่วรหอพกั ตามตารางที่ก าหนด (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.7-4-4 เอกสารบุคลากร แสดงขอ้มลูบุคลากรสายอาจารย ์สายสนบัสนุน และการสรรหา การพฒันา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที ่94-113 และ 24-27 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.7-4-5 รอ่งรอยหลกัฐานการรว่มด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีมุ่ง่ส่งเสรมิคุณลกัษณะ
ทางคุณธรรม จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันา
สมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" 
(Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ. วไิลวรรณ) 

2.7-5-1 บนัทกึการประชุมกรรมการบรหิาร วาระที ่แจง้เพื่อทราบ เรือ่งเกีย่วกบัการวางแผน ป้องกนั หรอื
หาแนวทางแกไ้ขการกระท าผดิจรรยาบรรณวชิาชพี (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.7-5-2 ตวัอยา่งการแจง้เวยีนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรทุกคนทราบขา่วกรณกีารกระท าผดิระเบยีบวนิยั
ของขา้ราชการ พรอ้มผลการตดัสนิ (อ.ล าเภา อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.7-5-3 Printout จาก Website แสดงการน าขา่วสาร กรณกีารกระท าผดิ พรอ้มผลการตดัสนิไปรวบรวม
และแสดงไวใ้น website ทีทุ่กคนสามารถเขา้ไปศกึษา (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

2.7-5-4 บนัทกึจากการจดักจิกรรมถอดบทเรยีน เพื่อป้องกนัการกระท าผดิจรรยาบรรณ  (อ.รตัจนา             
อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 

2.7-ป เป้าหมาย การมกีระบวนการส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีของคณาจารย ์ (สกอ 2.7 
และ สมศ 6.5) ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รตัจนา  
อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  
  (สกอ 2.8) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
มกีารด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มกีารด าเนินการ 3 - 4 ขอ้ มกีารด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ขอ้ 
1. มกีารก าหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรม
การเรยีนการสอน 

2. มกีลไกการบรหิารวชิาการทีจ่ะกระตุน้ใหอ้าจารยค์ดิคน้พัฒนานวตักรรมใหม่ๆ ในดา้นการเรยีนการสอน  
3. มแีหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและนวตักรรมทางการศกึษา  
4. มผีลงานวจิยัดา้นการเรยีนการสอนและมกีารจดัเวทแีลกเปลีย่นและเผยแพรผลงานวจิยัดา้นการเรยีนการ
สอนและนวตักรรมทางการศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ 

5. มกีารสรา้งเครอืขา่ยวจิยัดา้นนวตักรรมการเรยีนการสอนทัง้ภายในและ  ภายนอกสถาบนั  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัและภาควชิา รว่ม ด าเนินงานสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวจิยั
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน ดงัทีส่รปุในตารางที ่2.8-1 ตามตวัอยา่ง ดงันี้ 
1.  มกีารก าหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรม

การเรยีนการสอน เช่น บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ (2.8-1-1) 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการผลติผลงานวจิยัและผลติผลงานวชิาการ (2.8-1-2) 
รายละเอยีดส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอาจารยด์า้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันา
นวตักรรมการเรยีนการสอน ในขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั (2.8-1-3) เอกสารการพฒันาอาจารย ์จาก
เล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล 
(2.8-1-4) สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัภายในวทิยาลยัฯในการขอทุนภายนอก 
(วจิยัเครอืขา่ยเพื่อพฒันาการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์) (2.8-1-5) สรปุผลการด าเนินโครงการ
พฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร ่ (2.8-1-6) สรปุรายชื่ออาจารย์
ประจ าเขา้รว่มการเขยีนต ารากบัเครอืขา่ยภายนอก เช่น สถาบนัพระบรมราชนนก วทิยาลยัเครอืขา่ย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2.8-1-7) สรปุผลการด าเนินโครงการการจดัเสวนาวชิาการและจดัหา
ผูเ้ชีย่วชาญพฒันาคุณภาพงานวจิยัของอาจารย ์ (2.8-1-8) กจิกรรมพฒันาอาจารยด์า้นความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน และสรปุกระบวนการสนบัสนุนให้
อาจารยใ์นภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอน ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอาย ุ (2.8-1-9) สรปุกระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการ
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เรยีนการสอน ของภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก ผดุงครรภ ์ (2.8-1-10) สรปุกระบวนการสนบัสนุน
ใหอ้าจารยใ์นภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอน ของภาควชิาชุมชนและรกัษา  
(2.8-1-11) 

2.  มกีลไกการบรหิารวชิาการทีจ่ะกระตุน้ใหอ้าจารยค์ดิคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรยีนการ
สอน เช่น เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกยีรตคิุณทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิของอาจารยแ์กว้จติ 
มากปาน อาจารยส์ายใจ ค าทะเนตร และ อาจารยร์ุง่ทพิย ์พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพ
ดา้นการเรยีนการสอน ในการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์" (2.8-2-1) เกณฑ์
ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั : ผลงานวจิยัและ
วชิาการ (2.8-2-2) บนัทกึการประชุมภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ เรือ่ง การใหก้ าลงัใจ
และการยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงาน คดิคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรยีนการสอน (2.8-2-3) 
การประชุมภาควชิาจติเวช กฎหมาย และบรหิาร เพื่อใหก้ าลงัใจและการยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงาน 
คดิคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรยีนการสอน (2.8-2-4) บนัทกึการประชุมภาควชิามารดา
ทารก ผดุงครรภ ์ครัง้ที ่ 1 วนัที ่16 เดอืนพฤศจกิายน 2552 วาระที ่1 แจง้เพื่อทราบ เรือ่ง การผลติผล
งานวชิาการ คดิคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรยีนการสอนเรือ่ง อ .เอมอร ค าภกัด ีไปน าเสนอ
ผลงานวจิยั Oral Presentation ในการประชุมวชิาการและการประชุมสามญัประจ าปี 2552 สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี สาขาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ วนัที ่14-15 สงิหาคม 2552 ณ หอ้งประชุม ศรจีนัทร ์โรงแรมเจรญิธานีปริน้เซส 
จ. ขอนแก่น เรือ่ง ความพรอ้มของมารดาหลงัผ่าตดัคลอดกบัการยอมรบัและ พฤตกิรรมใน การเลีย้ง
ทารกดว้ยนมมารดา โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัขอนแก่น  (2.8-2-5) บนัทกึการ
ประชุมภาควชิาชุมชนและรกัษา เรือ่ง การใหก้ าลงัใจและการยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงาน คดิคน้พฒันา
นวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรยีนการสอน (2.8-2-6) 

3.  มแีหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและนวตักรรมทางการศกึษา  เช่น ขัน้ตอน
การด าเนินการวจิยั (2.8-3-1) หลกัเกณฑก์ารรบัทุนอุดหนุนโครงการวจิยัและผลติผลงานวชิาการ (2.8-
3-2) งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ย้ อนหลงั ระหว่างปี
การศกึษา 2550 -2552  จากเล่มรายงานการประเมนิตนเองวพบ. ขอนแก่นเพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (2.8-3-3) สรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบ
สนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปีการศกึษา 2552 (2.8-3-4) หลกัฐานการเบกิจา่ยงบประมาณสนบัสนุน
โครงการวจิยั เรือ่ง ผลการประเมิ นตนเองดา้นสมรรถนะหลกัพยาบาลวชิาชพี การผดุงครรภ ์และ
พฤตกิรรมจรยิธรรมเชงิวชิาชพีของผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่ 4 รุน่ที ่10 
ปีการศกึษา 2552 ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ  (2.8-3-5) ผลการจดัการเรยีนการ
สอนแบบบรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบในวชิาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 เรือ่ง การพยาบาลระยะตัง้ครรภ ์ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลศาสตร
บณัฑติ ชัน้ปีที ่3 ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ์ (2.8-3-6) 

4.  มผีลงานวจิยัดา้นการเรยีนการสอนและมกีารจดัเวทแีลกเปลีย่นและเผยแพรผลงานวจิยัดา้นการเรยีน
การสอนและนวตักรรมทางการศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ  เช่น รายงานสรปุ ผลงานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้
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เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 (2.8-4-1) 
แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิัยภายใน ปีการศกึษา 2552  
(2.8-4-2) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 62/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
ตดัสนิผลการประกวดผลงานวจิยั ในโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ 
(2.8-4-3) Proceedings จากโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (2.8-4-4) ด าเนิน
โครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร ่ (2.8-4-5) สนบัสนุน
อาจารยป์ระจ าเขา้รว่มการเขยีนต ารากบัสถาบนัพระบรมราชนนก วทิยาลยัเครอืขา่ยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (2.8-4-6) จดัเสวนาวชิาการและจดัหาผูเ้ชีย่วชาญพฒันาคุณภาพงานวจิยัของ
อาจารย ์ (2.8-4-7) หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณสนับสนุนในโครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการ
ประเมนิตนเองดา้นสมรรถนะหลกัพยาบาลวชิาชพี และการผดุงครรภ ์และพฤตกิรรมจรยิธรรมเชงิ
วชิาชพีของผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่ 4 รุน่ที ่ 10 ของภาควชิาการ
พยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ  (2.8-4-8) หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณสนบัสนุนใน
โครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและการ
คดิอยา่งเป็นระบบในวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 เรือ่ง การพยาบาลระยะ
ตัง้ครรภ ์ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่ 3 (2.8-4-9) หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ย
งบประมาณในโครงการวจิยั เรือ่งพฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิของวยัรุน่ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืง
จงัหวดัขอนแก่น ของภาควชิาชุมชนและรกัษา (2.8-4-10) 

5.  มกีารสรา้งเครอืขา่ยวจิยัดา้นนวตักรรมการเรยีนการสอนทัง้ภายในและ ภายนอกสถาบนั  เช่น นโยบาย
และทศิทางพฒันาวทิยาลยั ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่ม
งานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ (2.8-5-1) กลไกการส่งเสรมิ
ความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก (2.8-5-2) วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสร้ างการบรหิาร 
วทิยาลยั (2.8-5-3) ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดัสนิผลการประกวดผลงานวจิยั ในโครงการประชุม
วชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่
การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (2.8-5-4) หนงัสอืลงนามการเผยแพรผ่ลงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์นวตักรรม กระบวนการเรยีนรูจ้ติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ภายใตร้ะบบครอบครวั
เสมอืน เป็นตน้แบบแก่สถาบนัอื่นๆ ไดแ้ก่ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนีจกัรรีชั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ีและวทิยาลยัพย าบาลบรมราชชนนี
นครศรธีรรมราช (2.8-5-5) งานวจิยัทีม่กีารสรา้งเครอืขา่ยวจิยัดา้นนวตักรรมการเรยีนการสอนทัง้
ภายในและ ภายนอกวทิยาลยั ทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั 
ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 (2.8-5-6) แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบ
สนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปีการศกึษา 2552 (แสดงงานวจิยัทีม่กีารสรา้งเครอืขา่ยวจิยัดา้นนวตักรรม
การเรยีนการสอนทัง้ภายในและ ภายนอกวทิยาลยั (2.8-5-7) ) โครงการวจิยั ทีม่กีารสรา้งเครอืขา่ย
เผยแพรผ่ลงานวจิยั เรือ่ง การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง วชิา
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ปฏบิตักิารมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความรว่มมอื
กบัส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 (2.8-5-8) 

 
ตารางที ่2.8-1  การด าเนินงานตามระบบและกลไกสนบัสนุนการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน ปีการศกึษา 2552 

 
รายการ 

 
วทิยาลยั 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บร. 

มารดาทารก  
ผดุงครรภ ์

ชุมชน 
และรกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 2 1 3 2 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย (ขอ้) ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (2.8-ป) 5 5 5 5 5 
จ านวนขอ้ ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 5 4 1 5 3 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)      
1. มกีารก าหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้น
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันา
นวตักรรมการเรยีนการสอน 

มกีารก าหนด 
(2.8-1-1 ถงึ 

2.8-1-8) 

มกีารก าหนด 
(2.8-1-9) 

- มกีารก าหนด 
(2.8-1-10) 

มกีารก าหนด 
(2.8-1-11) 

2. มกีลไกการบรหิารวชิาการทีจ่ะกระตุน้ให้
อาจารยค์ดิคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆในดา้นการ
เรยีนการสอน 

มกีลไกการ
บรหิารวชิาการ 

ทีก่ระตุน้ 
(2.8-2-1 ถงึ 

2.8-2-2) 

มกีลไก 
การบรหิาร
วชิาการ  
ทีก่ระตุน้
(2.8-2-3) 

มกีลไก 
การบรหิาร
วชิาการ 
ทีก่ระตุน้ 
(2.8-2-4) 

มกีลไก 
การบรหิาร
วชิาการ 
ทีก่ระตุน้ 
(2.8-2-5) 

มกีลไก 
การบรหิาร
วชิาการ 
ทีก่ระตุน้ 
(2.8-2-6) 

3. มแีหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั เพื่อพฒันาการ
เรยีนการสอนและนวตักรรมทางการศกึษา 

มแีหล่งทุน
สนบัสนุน 

(2.8-3-1 ถงึ 
2.8-3-4) 

มแีหล่งทุน 
สนบัสนุน
(2.8-3-5) 

- มแีหล่งทุน 
สนบัสนุน 
(2.8-3-6) 

- 

4. มผีลงานวจิยัดา้นการเรยีนการสอน และมกีาร
จดัเวทแีลกเปลีย่นและเผยแพร่ผลงานวจิยัดา้น
การเรยีนการสอนและนวตักรรมทางการศกึษา
อย่างสม ่าเสมอ 

มกีารจดัเวที
แลกเปลีย่นและ
เผยแพร่ผลงาน 

(2.8-4-1 ถงึ 
2.8-4-7) 

มผีลงานวจิยั  
การเรยีน 
การสอน 
(2.8-4-8) 

- มผีลงานวจิยั  
การเรยีน 
การสอน 
 (2.8-4-9) 

มผีลงานวจิยั  
การเรยีน 
การสอน 

 (2.8-4-10) 

5. มกีารสรา้งเครอืขา่ยวจิยัดา้นนวตักรรมการ
เรยีนการสอนทัง้ภายใน และภายนอกสถาบนั 

สรา้งเครอืขา่ย
ภายใน และ
ภายนอก 

(2.8-5-1 ถงึ 
2.8-4-7) 

- - มกีารสรา้ง
เครอืขา่ย
ภายใน และ
ภายนอก 
(2.8-5-8) 

- 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่2 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้3 
คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ 5 ขอ้ (2.8-ป) โดยมผีลการด าเนินงานไดค้รบทุก
ขอ้ ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ส่งเสรมิการด าเนินงานทีผ่นวกใช ้เกณฑม์าตรฐาน ขอ้ 2 3 4 6 ตวับ่งชีท้ี ่สกอ . 7.1 ภาวะผูน้ าของ
สภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั โดยเฉพาะหลกัธรรมาภบิาล องคป์ระกอบที ่6 การมสี่วนรว่ม 
(Participation) คอื กระบวนการทีผู่ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มมโีอกาสไดเ้ขา้รว่มในการรบัรู ้เรยีนรู ้ท าความ
เขา้ใจ รว่มแสดงทศันะ รว่มเสนอปญัหา /ประเดน็ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มคดิแนวทาง รว่มการแกไ้ขปญัหา 
รว่มในกระบวนการตดัสนิใจ และรว่มกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา  โดยใหฝ้า่ยวจิยัและ
บรกิารวชิาการ รว่มคดิพจิารณา กบัทุกภาควชิา ทุกฝา่ย  ในการปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเนื่องตลอดปี
การศกึษา 2553 เพื่อรกัษาและพฒันาระบบและกลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวจิยัเพื่อพฒันากา ร
เรยีนการสอน เพื่อใหม้มีผีลงานวจิยัดา้นการเรยีนการสอน และมกีารแลกเปลีย่นและเผยแพรผลงานวจิยั
ดา้นการเรยีนการสอนและนวตักรรมทางการศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ  

ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการตามแนวทางพฒันาทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ 4.1 มกีาร
พฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลติงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ (สกอ 4.1) และตวับ่งชีท้ี ่4.2 มี
ระบบบรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ (สกอ 4.2  และ สมศ 5.2) พรอ้มทัง้ รายงาน
ผลงานดงักล่าว เพื่อใหท้ีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ทีป่ระชุมคณาจารย ์ไดเ้หน็สภาพจรงิของผลงานทีเ่กดิจ าก
การรว่มปฏบิตัโิดยทุก specialty area ทุกภาควชิา ทุกฝา่ย อน่ึง ใหร้ายงานผลงานตามสภาพจรงิใหไ้ด ้
ภายในการประชุมครัง้เดอืนกรกฎาคม 2553 สงิหาคม 2553 กนัยายน 2553 ตุลาคม 2553 ธนัวาคม 2553 
มกราคม 2554 กุมภาพนัธ ์2553 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิ
การยกยอ่ง การเชดิชผููท้ ีม่ผีลงานทีเ่ป็นประโยชน์กบันกัศกึษาและวทิยาลยั รวมทัง้ เสรมิสรา้งการมสี่วน
รว่มแกไ้ข และรว่มรบัผดิชอบพจิารณาน าผลการรายงาน ผลการประเมนิไปปรบัปรงุการปฏบิตังิาน และ
ผลสมัฤทธิข์องงาน 
 
รายการหลกัฐาน 
2.8-1-1 เอกสารบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงาน

วจิยัและผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่6 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-1-2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการผลติผลงานวจิยัและผลติผลงานวชิาการ ในคู่ มอื
ด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 
หน้าที ่9 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา  อ.ศรสีุดา) 

2.8-1-3 รายละเอยีดส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอาจารยด์า้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและ
พฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน ในขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั จากคู่มอืด าเนินงานวจิยัและ
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ผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่12 (อ.กนั
นิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-1-4 เอกสารการพฒันาอาจารย ์จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่130-138 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-1-5 สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัภายในวทิยาลยัฯในการขอทุนภายนอก (วจิยั
เครอืขา่ยเพื่อพฒันาการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์) โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (อ.
กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-1-6 สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพ์
เผยแพร่ โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-1-7 สรปุรายชื่ออาจารยป์ระจ าเขา้รว่มการเขยีนต ารากบัเครอืขา่ยภายนอกเช่น สถาบนัพระบรมรา
ชนนก วทิยาลยัเครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรง
สุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-1-8 สรปุผลการด าเนินโครงการการจดัเสวนาวชิาการและจดัหาผูเ้ชีย่วชาญพฒันาคุณภาพงานวจิยั
ของอาจารย ์(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา)  

2.8-1-9 กจิกรรมพฒันาอาจารยด์า้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรยีน
การสอน ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุวพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2553 ฉบบั กนัยายน 2552 และสรปุกระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์น
ภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอน ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอาย ุ(อ.พริยิากร) 

2.8-1-10 โครงการ/กจิกรรมพฒันาอาจารยด์า้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรม
การเรยีนการสอน ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์วพบ . ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2553 ฉบบั กนัยายน 2552 และสรปุกระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์น
ภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอนในภาคปฏบิตั ิของภาควชิามารดาทารก 
ผดุงครรภ ์(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์  

2.8-1-11 โครงการ/กจิกรรมพฒันาอาจารยด์า้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรม
การเรยีนการสอน ของภาควชิาชุมชนและรกัษา วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปี
งบประมาณ 2553 ฉบบั กนัยายน 2552 และสรปุกระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นภาควชิาท า
วจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอน ของภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

2.8-2-1 เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกยีรตคิุณทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิของ อ.แกว้จติ มากปาน ,
อ.สายใจ ค าทะเนตร และ อ.รุง่ทพิย ์พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพดา้นการเรยีนการ
สอน ในการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว
จติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์" ระหว่างวนัที ่16-18 
สงิหาคม พ.ศ. 2552 หน้า 107 เล่มโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์ (อ.กนันิษฐา 
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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2.8-2-2 เอกสารเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
: ผลงานวจิยัและวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 
2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่79 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-2-3 บนัทกึการประชุมภาควิชาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุครัง้ทีเ่กีย่วกบัการใหก้ าลงัใจและ
การยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงาน คดิคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรยีนการสอน  (อ.จรรยา 
อ.สรญัญา) 

2.8-2-4 บนัทกึการประชุมภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบัการใหก้ าลงัใจและการยกยอ่ง
นกัวจิยัทีม่ผีลงาน คดิคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรยีนการสอน (อ.สมใจ) 

2.8-2-5  บนัทกึการประชุมภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ครัง้ 1 วนัที ่16 เดอืนพฤศจกิายน 2552 วาระ
ที ่1 แจง้เพื่อ ทราบ เรือ่ง อ.เอมอร บุตรอุดม ไปน าเสนอผลงานวจิยั Oral Presentation ในการ
ประชุมวชิาการและการประชุม สามญัประจ าปี 2552 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราช  ชนนี สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วนัที ่14-
15 สงิหาคม 2552 ณ หอ้งประชุม ศรจีนัทร ์โรงแรมเจรญิธานี ปริน้เซส จ. ขอนแก่น เรือ่ง ความ
พรอ้มของมารดาหลงัผ่าตดัคลอดกบัการยอมรบัและพฤตกิรรมใน การเลีย้ง ทารกดว้ยนมมารดา 
โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัขอนแก่น (อ. รจุริา) 

2.8-2-6 บนัทกึการประชุมภาควชิาชุมชนและรกัษา ครัง้ทีเ่กีย่วกบัการใหก้ าลงัใจและการยกยอ่งนกัวจิยัที่
มผีลงาน คดิคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรยีนการสอน (อ.ปราณี) 

2.8-3-1 เอกสารขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปี
การศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่12 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-3-2 เอกสารหลกัเกณฑก์ารรบัทุนอุดหนุนโครงการวจิยัและผลติผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงาน
วจิยัและผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่22 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-3-3 งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี
การศกึษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-3-4 แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปีการศกึษา 2552 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-3-5 หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณสนบัสนุนในโครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการประเมนิ
ตนเองดา้นสมรรถนะหลกัพยาบาลวชิาชพี และการผดุงครรภ ์และพฤตกิรรมจรยิธรรมเชงิ
วชิาชพีของผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่4 รุน่ที ่10 ปีการศกึษา 
2552 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ
(อ.พริยิากร) 

2.8-3-6 หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณในโครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการจดัการเรยีนการสอน
แบบบรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบในวชิาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 เรือ่ง การพยาบาลระยะตัง้ครรภ ์ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล   
ศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่3 (อ.รตัจนา) 
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2.8-4-1 รายงานสรปุ ผลงานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั 
ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-4-2 รายงานสรปุ จากแฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปี
การศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-4-3 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่62/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดัสนิ
ผลการประกวดผลงานวจิยั ในโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
เล่มโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติต
ปญัญาศกึษา : วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์ (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-4-4 Proceeding จากโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

2.8-4-5 สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพ์
เผยแพร่ โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-4-6 สรปุรายชื่ออาจารยป์ระจ าเขา้รว่มการเขียนต ารากบัเครอืขา่ยภายนอกเช่น สถาบนัพระบรมรา
ชนนก วทิยาลยัเครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรง
สุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-4-7 สรปุผลการด าเนินโครงการการจดัเสวนาวชิาการและจดัหาผูเ้ชีย่วชาญพฒันาคุณภาพงานวจิยั
ของอาจารย ์(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา)  

2.8-4-8 หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณสนบัสนุนในโครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการประเมนิ
ตนเองดา้นสมรรถนะหลกัพยาบาลวชิาชพี และการผดุงครรภ ์และพฤตกิรรมจรยิธรรมเชงิวชิาชพี
ของผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่4 รุน่ที ่10 ปีการศกึษา 2552 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (อ.พริิ
ยากร) 

2.8-4-9 หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณในโครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการจดัการเรยีนการสอน
แบบบรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบในวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 เรือ่ง การพยาบาลระยะตัง้ครรภ ์ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลศา
สตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่3 (อ.รตัจนา) 

2.8-4-10 หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณในโครงการวจิยั เรือ่งพฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิ
ของวยัรุน่ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงจงัหวดัขอนแก่น ของภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

2.8-5-1 เอกสารนโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบั
งานวจิยั และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอื
ด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 
หน้าที ่1-3 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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2.8-5-2 เอกสารกลไกการส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก ในคู่มอืด าเนินงานวจิยั
และผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่31 (อ.
กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-5-3 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่8-9 (อ.กนันิษฐา อ.ทรง
สุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-5-4 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 62/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดัสนิ
ผลการประกวดผลงานวจิยั ในโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
เล่มโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้            
แนวจติตปญัญาศกึษา : วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย์ (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรี
สุดา) 

2.8-5-5 หนงัสอืลงนามการเผยแพรผ่ลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์นวตักรรม กระบวนการเรยีนรูจ้ติ
บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ภายใตร้ะบบครอบครวัเสมอืน เป็นตน้แบบแก่สถาบนัอื่นๆ 
ไดแ้ก่ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีจกัรรีชั วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ีและวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครศรธีรรมราช (อ.กนันิษฐา 
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา)  

2.8-5-6 งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี
การศกึษา 2550-2552 (แสดงงานวจิยัทีม่กีารสรา้งเครอืขา่ยวจิยัดา้นนวตักรรมการเรยีนการสอน
ทัง้ภายในและ ภายนอกวทิยาลยั) จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-5-7 แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปีการศกึษา 2552 
(แสดงงานวจิยัทีม่กีารสรา้งเครอืขา่ยวจิยัดา้นนวตักรรมการเรยีนการสอนทัง้ภายในและ 
ภายนอกวทิยาลยั) (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

2.8-5-8 โครงการวจิยั เรือ่ง การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง วชิา
ปฏบิตักิารมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
รว่มมอืกบัส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 (อ.ทพิยร์ตัน์) 

2.8-ป เป้าหมาย การมรีะบบและกลไกสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการ
สอน (สกอ 2.8) ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา อ.
ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.8.1 การใช้เวลาตามภาระงานของอาจารย ์ตามภารกิจของวิทยาลยั (สบช) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1) อาจารยป์ระจ า มกีารใชเ้วลาตาม
เกณฑภ์าระงาน อย่างน้อย รอ้ยละ 75 
2) อาจารยป์ระจ าสามารถสรา้งผลงาน
ไดบ้รรลุตามขอ้ตกลงใน PA 
อย่างน้อยรอ้ยละ 70 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมด 

1) อาจารยป์ระจ า มกีารใชเ้วลาตาม
เกณฑภ์าระงาน อย่างน้อยรอ้ยละ 80 
2) อาจารยป์ระจ าสามารถสรา้งผลงาน
ไดบ้รรลุตามขอ้ตกลงใน PA 
อย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมด 

1) อาจารยป์ระจ า มกีารใชเ้วลาตาม
เกณฑภ์าระงาน อย่างน้อยรอ้ยละ 90 
2) อาจารยป์ระจ าสามารถสรา้งผลงาน
ไดบ้รรลุตามขอ้ตกลงใน PA 
อย่างน้อยรอ้ยละ 90 ของอาจารย์
ประจ าทัง้หมด 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวชิาการและภาควชิา รว่มด าเนินงานใหม้อีตัราส่วน
อาจารยต่์อนกัศกึษาในการสอนแต่ละรายวชิาของภาคปฏบิตั ิโดยสรปุได ้ดงันี้ 
1. อาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ จ านวน 4 คน (2.8.1-1-2) จากทัง้หมด 47 คน (2.8.1-1-1) มกีารใช้
เวลาตามเกณฑภ์าระงาน คดิเป็น รอ้ยละ 91.49 

2. อาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ จ านวน 6 คน (2.8.1-1-3) จากทัง้หมด 47 คน (2.8.1-1-1) สามารถ
สรา้งผลงานไดบ้รรลุตามขอ้ตกลงใน PA คดิเป็นรอ้ยละ 87.23 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่2 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้2 

คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ ไมม่พีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการใชเ้วลาตามภาระงานของอาจารย ์ตามภารกจิของวทิยาลยั  

เท่ากบัรอ้ยละ 70 (2.8.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานสงูกว่า รอ้ยละเป้าหมายทีก่ าหนด ดงันัน้ บรรลุ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 2 0 1 3 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบัทุกฝา่ย และทุกภาควชิา ปรบัเปลีย่นลกัษณะการสื่อสาร

ความคาดหวงั จากการใชป้รมิาณเวลาตามภาระงานของอาจารย์  ตามภารกจิของวทิยาลยั ไปเป็นการ
ประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิ
บุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ทัง้นี้ 
ใหเ้ริม่ด าเนินการจดัท า รา่ง คู่มอืการประเมนิ ผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ภายในเดอืนมถุินายน 
2553 โดยใหผ้นวกไวใ้น 
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1.1  ตวับ่งชี ้เกณฑป์ระเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ทีถ่่ายทอดจากตวับ่งชีห้ลกั เป้าหมายวทิยาลยั 
เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพตามตวับ่งชี ้เกณฑ ์สกอ สมศ สภาการพยาบาล 
TQF และผลงานตามวสิยัทศัน์ แผน อตัลกัษณ์ 

1.2 เครือ่งมอืวดัผลประกอบตวับ่งชีป้ระเมนิผลสมัฤทธิ ์ทีช่่วยใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ  
1.2.1 เขา้ใจ รกัษา เสรมิสรา้งลกัษณะการปฏบิตังิานการเรยีนการสอน พฒันานกัศกึษา วจิยั บรกิาร

วชิาการ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม บรหิารจั ดการ แผนงานและการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานของวทิยาลยั เช่น สะทอ้นการจดัการเรยีนการ
สอนทีคุ่ณภาพในการพฒันานกัศกึษา พรอ้มทัง้รองรบัการพฒันาตาม TQF การประเมนิตาม
เกณฑส์ภา สกอ สมศ 

1.2.2 เหน็รว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรมในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล 
1.2.3 ทวนสอบผลการประเมนิรว่มกนัได ้ตามทีแ่สดงในแนวทางการด าเนินงานของ สบช  

2. ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รายงานผลการตดิตาม การประเมนิการด าเนินงาน ตามทีก่ล่าว
ในขอ้ 1 ในลกัษณะ Formative Evaluation โดยเฉพาะการประเมนิผลงาน องิสตูรการค า นวณผลการ
ด าเนินงาน และสตูรการค านวณค่าคะแนน ตามตวับ่งชี ้ที ่สมศ . (รอบสาม) ใชพ้จิารณาตดัสนิผลการ
ด าเนินงานของวทิยาลยั ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนสงิหาคม 2553 กนัยายน 2553 
ตุลาคม 2553 ธนัวาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อ
รว่มพจิารณาน าผลการตดิตาม การประเมนิไปปรบัปรงุ พฒันา ระบบและกลไกส่งเสรมิการสรา้ง
ผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ทีส่อดคลอ้งตามการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั  เพื่อใหผ้ลงานมี
คุณภาพตามวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์จดุเน้นของวทิยาลยั และพรอ้มรบัการประเมนิคุณภา พภายนอกรอบที่
สามโดย สมศ.  

 
รายการหลกัฐาน 
2.8.1-1-1 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ ในปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา 

ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.8.1-1-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ ในปีการศกึษา 2552 และมกีารใช้

เวลาตามเกณฑภ์าระงาน (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
2.8.1-1-3 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ ในปีการศกึษา 2552 และสามารถ

สรา้งผลงานไดบ้รรลุตามขอ้ตกลงใน PA (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
2.8.1-ป เป้าหมาย การใชเ้วลาตามภาระงานของอาจารย ์ตามภารกจิของวทิยาลยั (สบช) 

 ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี  
อ.ฉายวสนัต)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอ้ยละ 1-รอ้ยละ 59 รอ้ยละ 60-รอ้ยละ 79 มากกว่าหรอืเท่ากบั รอ้ยละ 80 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ในช่วงเดอืนเมษายน 2553 งานบณัฑติ ศษิยเ์ก่าและองคก์รวชิาชพีไดต้ดิตามส ารวจการไดง้านท า
ของบณัฑติรุน่ 10 ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืนมีนาคม 2553 จ านวน 55 คน พบว่า ไดง้านท า
ทัง้หมด 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 (2.9-3-1) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายผูส้ าเรจ็การศกึษาไดง้านท าและการประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 80 (2.9-ป) โดยมผีลการด าเนินงานรอ้ยละ 100 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษารกัษาความส าเร็จของรอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าและการ
ประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี โดยให้ทบทวน สรปุการเรยีนรู ้และคดิคน้โครงการ กจิกรรมทีจ่ าเป็น โดย
ปรบัใหเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งไปตามเกณฑข์องตวับ่งชีท้ี ่ (สกอ 2553) 3.1 การให้
ค าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มูลขา่วสาร ในส่วนการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและ
วชิาชพีแก่นกัศกึษา โดยใหจ้ดัท า รา่ง โครงการ กจิกรรมทีจ่ าเป็น ใหแ้ลว้เสรจ็ พรอ้มทัง้น าเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบรหิารเพื่อรว่มพจิารณาภายในเดอืนกรกฎาคม 2553 
2. ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัภาควชิา เสรมิสรา้ งความส าเรจ็ของรอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ด้
งานท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี โดยใหร้ว่มศกึษา เรยีนรู ้และคดิคน้โครงการ กจิกรรมที่
จ าเป็น ตามแนวทางการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งไปตามเกณฑข์องตวับ่งชีท้ี ่ (สกอ 2553) 2.7 สมัฤทธผิลการ
เรยีนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ โดยใหส้ ารวจคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ แลว้น ามาใชใ้นการ  1.ปรบัปรงุหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน การวดัผลการศกึษาและ
สมัฤทธผิลทางการเรยีนทีส่่งเสรมิทกัษะอาชพีและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์  6 domain ตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 2.ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และการ
ประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชุมระหว่างสถาบนั หรอืทีป่ระชุมระดบัชาตหิรอื
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นานาชาติ 3.จดัใหก้จิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ใหแ้ก่นกัศกึษา ทัง้นี้ ให้  พจิารณาออกแบบ จดัท า 
รา่ง โครงการ กจิกรรมทีจ่ าเป็น ใหแ้ลว้เสรจ็ พรอ้มทัง้  น าเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิารเพื่อรว่ม
พจิารณาภายในเดอืนกรกฎาคม 2553 
3. ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ย วชิาการ ทุกภาควชิา และฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รายงาน
ผลการตดิตาม การประเมนิ การด าเนินงาน ตามทีก่ล่าวในขอ้ 1-2 โดยเฉพาะการประเมนิผลงาน องิสตูร
การค านวณผลการด าเนินงาน และสตูรการค านวณค่าคะแนน ตามตวับ่งชี ้ที ่สมศ . (รอบสาม) ใชพ้จิารณา
ตดัสนิผลการด าเนินงานของวทิยาลยั ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืน สงิหาคม 2553 
กนัยายน 2553 ตุลาคม 2553 ธนัวาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และ
กรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการตดิตาม การประเมนิไปปรบัปรงุ พฒันา ระบบและกลไก ใหม้ี
คุณภาพตามวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์จดุเน้นของวทิยาลยั ทีพ่รอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบทีส่ามโดย 
สมศ.  
4. ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นใดๆ ทีค่วรจะตอ้งเรง่ปรบัปรงุ โครงการ /กจิกรรม การก าหนดตวัชีว้ดั
ความส าเรจ็ของโครงการ การประเมนิผลโครงการ ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ ทุกภาควชิา และ
ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ แสดงการปรบัปรงุ พฒันา เป็นโครงการ /กจิกรรม ไวใ้นเล่มแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ โดยทัง้แผนงาน โครงการ /กจิกรรม จะตอ้ง สะทอ้นใหเ้หน็
อยา่งเป็นรปูธรรม ถงึการปรบัการเรยีน เปลีย่นการสอน และพฒันาการบรหิาร อนัเน่ืองมาจากการประเมนิ
คุณภาพภายใน ตามตวับ่งชีท้ี ่ 9.1.2 (สบช. 2553) รวมทัง้ สะทอ้นใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงการบรหิารแล ะ
การจดัการ หลกัสตูรและการเรยีนการสอน และการเปลีย่นแปลงผลการจดัการศกึษา ซึง่ส่งผลในทางทีด่ขี ึน้ 
ตามตวับ่งชีท้ี ่9.1.3 (สบช. 2553) 
 
รายการหลกัฐาน 
2.9-3-1 สรปุรายชื่อและขอ้มลูการไดง้านท าของบณัฑติรุน่ 10 ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืน

มนีาคม 2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
2.9-ป เป้าหมาย รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 

1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9) ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-
2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.9.1 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้งานท างานตรงสาขาท่ีส าเรจ็การศึกษา  
     (สมศ. 1.2)  

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอ้ยละ 1-รอ้ยละ 59 รอ้ยละ 60-รอ้ยละ 79 รอ้ยละ 80-รอ้ยละ 89 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ในช่วงเดอืนเมษายน 2553 งานงานบณัฑติ ศษิยเ์ก่าและองคก์รวชิาชพีตดิตามการไดง้านท าของ
บณัฑติรุน่ 10 ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืนมนีาคม 2553 จ านวน 55 คน พบว่า ไดง้านท างานตรง
สาขาทีส่ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 (2.9.1-3-1) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายผูส้ าเรจ็การศกึษาไดง้านท างานตรงสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา มากกว่า
หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 80 (2.9.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานรอ้ยละ 100 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีาร
ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่ง ชีท้ี ่ 2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.9.1-3-1 สรปุรายชื่อและขอ้มลูการไดง้านท าของบณัฑติรุน่ 10 ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืน

มนีาคม 2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
2.9.1-ป เป้าหมาย รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท างานตรงสาขาทีส่ าเรจ็การศกึษา  

(สมศ. 1.2) ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ  
อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.9.2  ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ หรือ ข้อสอบมาตรฐานได้ 
       ในครัง้แรก เฉล่ียในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา (สบช จาก สภาการพยาบาล) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีน

ประกอบวชิาชพี หรอื ขอ้สอบ
มาตรฐานไดใ้นครัง้แรก เฉลีย่ในรอบ 
3 ปีทีผ่่านมาอย่างน้อย รอ้ยละ 50 

รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีน
ประกอบวชิาชพี หรอื ขอ้สอบ

มาตรฐานไดใ้นครัง้แรก เฉลีย่ในรอบ 3 
ปีทีผ่่านมา อย่างน้อย รอ้ยละ 60 

รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีน
ประกอบวชิาชพี หรอื ขอ้สอบ

มาตรฐานไดใ้นครัง้แรก เฉลีย่ในรอบ 3 
ปีทีผ่่านมา อย่างน้อยรอ้ยละ 70 

 
ผลการด าเนินงาน 

วทิยาลยัมผีลงานรอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพีทีส่อบผ่านในครัง้แรก เฉลีย่ใน
รอบ 3 ปีการศกึษาทีผ่่านมา เท่ากบั 40.98 (2.9.2-0-1 ถงึ 2.9.2-0-3) ดงัตารางที ่2.9.2-1 
 
ตารางที ่2.9.2-1 รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี เฉลีย่ในรอบ 3 ปีการศกึษาทีผ่่านมา 

รายการ  
หน่วย 

ปีการศกึษา 
2550 

ปีการศกึษา 
2551 

ปีการศกึษา 
2552 

ปีการศกึษา 
2550-2552 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สบช 2552) คะแนน 0 0 0 0 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีน
ประกอบวชิาชพี ทีส่อบผ่านในครัง้แรก 

รอ้ยละ 50  
(2.9.2-ป) 

50  
(2.9.2-ป) 

50  
(2.9.2-ป) 

50  
(2.9.2-ป) 

รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบ
วชิาชพี ทีส่อบผ่านในครัง้แรก 

รอ้ยละ 36.00 40.63 52.73 40.98 

รายการตามเกณฑ ์(สบช 2552)      
บณัฑติรุ่นที ่ รุ่นที ่ 8 

(2.9.2-0-1) 
9 

(2.9.2-0-2) 
10 

(2.9.2-0-3) 
- 

เวลาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษา เดอืน ปี มนีาคม 
2551 

 (2.9.2-0-1) 

มนีาคม 
2552 

 (2.9.2-0-2) 

มนีาคม 
2553 

 (2.9.2-0-3) 

- 

จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษา คน 125 
(2.9.2-0-1) 

64 
(2.9.2-0-2) 

55 
(2.9.2-0-3) 

244 

เวลาทีร่ายงานผลการสอบขึน้ทะเบยีนประกอบ
วชิาชพี ทีส่อบผ่านในครัง้แรก 

เดอืน ปี เมษายน 
2551 

 (2.9.2-0-1) 

เมษายน 
2552 

 (2.9.2-0-2) 

เมษายน 
2553 

 (2.9.2-0-3) 

- 

จ านวนบณัฑติทีส่มคัรสอบขึน้ทะเบยีนประกอบ
วชิาชพี ในครัง้แรก 

คน 125 
(2.9.2-0-1) 

64 
(2.9.2-0-2) 

55 
(2.9.2-0-3) 

244 

จ านวนบณัฑติทีส่มคัรสอบขึน้ทะเบยีนประกอบ
วชิาชพี และสอบผ่านในครัง้แรก 

คน 45 
(2.9.2-0-1) 

26 
(2.9.2-0-2) 

29 
(2.9.2-0-3) 

100 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่0 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

0 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ ไมม่พีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงาน รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี 

หรอื ขอ้สอบมาตรฐานไดใ้นครัง้แรก เฉลีย่ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมาอยา่งน้อย ร้ อยละ 50 (2.9.2-ป) โดยมผีล
การด าเนินงาน รอ้ยละ 46.45 ดงันัน้ จงึไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 0 0 0 0 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีารที่

ระบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)  

2. ใหฝ้า่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิาคดิคน้มาตรการพฒันาผลงาน รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีน
ประกอบวชิาชพี หรอื ขอ้สอบ มาตรฐานไดใ้นครัง้แรก โดยปรบัแนวทางการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งไป
ตามเกณฑข์องตวับ่งชีท้ี ่ (สกอ 2553) 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู้ ตัง้แต่ส่งเสรมิใหทุ้ก 
specialty area ทุกภาควชิา มองเหน็ และตระหนกัรูถ้งึความจ าเป็นเรง่ด่วน ทีจ่ะตอ้งทบทวน สรปุการ
เรยีนรู ้และคิดคน้ เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงการบรหิารและการจดัการ และการเรยีนการสอน 
โดยเริม่ตัง้แต่มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้ง และน าไปสู่
การปรบัปรงุผลการสอบทัง้ 8 รายวชิาใหม้ากว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 90-95 เพื่อจะไดส้่งผลต่อการพฒันา
รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี หรอื ขอ้สอบมาตรฐานไดใ้นครัง้แรก  อกีทัง้ มกีาร
รวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ทีเ่ป็นแนว
ปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อกัษร (Explicit 
Knowledge) แลว้น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรู้ ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) 
และจากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้น
การปฏบิตังิานจรงิ เพื่อปรบัการเรยีน เปลีย่นการสอน พั ฒนาการบรหิาร และการเปลีย่นแปลงผลการ
จดัการศกึษา ซึง่ส่งผลในทางทีด่ขี ึน้  ทัง้นี้ ใหจ้ดัท า รา่ง โครงการ/กจิกรรมทีจ่ าเป็น ใหแ้ลว้เสรจ็ พรอ้ม
ทัง้น าเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิารเพื่อรว่มพจิารณาภายในเดอืนกรกฎาคม 2553 

3. ทัง้น้ี ใหฝ้า่ยวชิาการ ทุกภาควชิา และฝา่ยยทุธ ศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รายงานผลการตดิตาม การ
ประเมนิ ทีก่ล่าวขา้งตน้ ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 
เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการตดิตาม การประเมนิ
ไปปรบัปรงุ พฒันา รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี หรอื ขอ้สอบมาตรฐานไดใ้น
ครัง้แรก ใหม้คีุณภาพตามวสิยัทศัน์ กลยทุธ ์จดุเน้นของวทิยาลยั รวมทัง้ หากมกีารปรบัปรงุ พฒันา ใน
ระหว่างปีการศกึษา ใหแ้สดงเป็นโครงการ/กจิกรรมทีเ่ป็นผลจากการปรบัปรงุ ในเล่มแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรุง 
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4.  ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบัฝา่ยวชิาการ และทุกภาควชิา ผนวกใชค้วามส าเรจ็จาก
การด าเนินงานพฒันารอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี หรอื ขอ้สอบมาตรฐานไดใ้น
ครัง้แรก ตามทีก่ล่าวในขอ้ 1-3 ในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้
เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท 
และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ทัง้น้ี ใหเ้ริม่ด าเนินการจดัท า รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบั
บุคคล ภายในเดอืนมถุินายน 2553 

 
รายการหลกัฐาน 

2.9.2-0-1  สรปุขอ้มลูรอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพีหรอืขอ้สอบมาตรฐานไดใ้นครัง้
แรก ในปีการศกึษา 2550 (อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ี 
ดร.เกศนิ ีอ.ฉายวสนัต)์ 

2.9.2-0-2  สรปุขอ้มลูรอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพีหรอืขอ้สอบมาตรฐานไดใ้นครัง้
แรก ในปีการศกึษา 2551 (อ.พรรณภิา อ .พริยิากร อ .สมใจ อ .ดวงชวีนั อ .ปราณ ีดร .เกศนิี           
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.9.2-0-3  สรปุขอ้มลูรอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพีหรอืขอ้สอบมาตรฐานไดใ้นครัง้
แรก ในปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา อ .พริยิากร อ .สมใจ อ .ดวงชวีนั อ .ปราณ ีดร .เกศนิี              
อ.ฉายวสนัต)์ 

2.9.2-ป เป้าหมายการรอ้ยละของบณัฑติทีส่อบขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี หรอื ขอ้สอบมาตรฐานไดใ้น
ครัง้แรก เฉลีย่ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-
2553 (อ.พรรณภิา อ.พริยิากร อ.สมใจ อ.ดวงชวีนั อ.ปราณ ีดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.9.3 ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษามีทกัษะการปฏิบติังานท่ีจ าเป็น  (สบช) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1) ผูส้ าเรจ็การศกึษาทุกคนผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิทกัษะการ
ปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น 
2) รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามผีล
การประเมนิทุกทกัษะการปฏบิตังิาน
ทีจ่ าเป็น อยู่ในระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 
85 – 90 

1) ผูส้ าเรจ็การศกึษาทุกคนผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิทกัษะการ
ปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น 
2) รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามผีล
การประเมนิทุกทกัษะการปฏิ บตังิาน
ทีจ่ าเป็น อยู่ในระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 
91 – 95 

1) ผูส้ าเรจ็การศกึษาทุกคนผ่านเกณฑ์
การประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานที่
จ าเป็น 
2) รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามผีล
การประเมนิทุกทกัษะการปฏบิตังิานที่
จ าเป็น อยู่ในระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 96 – 
100 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในชว่งปีการศกึษา 2552 มผีูส้ าเรจ็การศกึษา (รุน่ที่ 10) จ านวน 55 คน (2.9.3-3-1) มผีูส้ าเรจ็
การศกึษา ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิทุกทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น จ านวน 55 คน (2.9.3-3-2) คดิเป็น
รอ้ยละ 100 และมผีูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทุกทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ า เป็น อยูใ่นระดบัดขีึน้
ไป จ านวน  55 คน (2.9.3-3-2) คดิเป็นรอ้ยละ 100  ดงัตารางที ่2.9.3-1 และ 2.9.3-2 

 

ตารางที ่2.9.3-1 รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามทีกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น ปีการศกึษา 2552 
รายการ หน่วย ระดบัวทิยาลยั 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สบช 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษาผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ทุกทกัษะการปฏบิตังิานที่
จ าเป็น ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด 

รอ้ยละ 100 (2.9.3-ป) 

เป้าหมาย รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามผีลการประเมนิ ทุกทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น 
อยู่ในระดบัดขีึน้ไป ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด 

รอ้ยละ 90 (2.9.3-ป) 

รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษาผ่านเกณฑก์ารประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น รอ้ยละ 100 
รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามผีลการประเมนิทุกทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น อยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป 

รอ้ยละ 100 

รายการตามเกณฑ ์(สบช 2552)   
ผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นที ่ รุ่นที ่ 10 (2.9.3-3-1) 
เวลาทีจ่ะไดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษา เดอืน ปี มนีาคม 2552 

(2.9.3-3-1) 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมดของรุ่น คน  55 (2.9.3-3-1) 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิทุกทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น  
(สามารถปฏบิตัทิกัษะทีจ่ าเป็นของวชิาชพี ไดค้ะแนนตัง้แต่ 60 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 
100 คะแนน โดยใชแ้บบประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็นของ สบช) 

คน  55 (2.9.3-3-2) 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทุกทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น อยู่ในระดบั
ดขีึน้ไป (ปฏบิตัทิกัษะทีจ่ าเป็นฯ ไดค้ะแนนตัง้แต่ 80 ขึน้ไป โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน 55 (2.9.3-3-2) 
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ตารางท่ี 2.9.2-2 ผลการประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น ปีการศกึษา 2552 
รายการตามค าอธบิายและเกณฑ ์(สบช 2552) หน่วย ระดบัวทิยาลยั 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมดของรุ่น คน  55 (2.9.3-3-1) 
ผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นที ่ รุ่นที ่ 10 (2.9.3-3-1) 
ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 1) การประเมนิภาวะสขุภาพ ผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิ (ไดค้ะแนน 60 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ผ่านทกัษะ 1 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 1) การประเมนิภาวะสขุภาพ อยู่ในระดบัดขีึน้
ไป (ไดค้ะแนน 80 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ดทีกัษะ 1 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 2) การสวนปสัสาวะ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
(ไดค้ะแนน 60 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ผ่านทกัษะ 2 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 2) การสวนปสัสาวะ อยู่ในระดบัดขีึน้ไป (ได้
คะแนน 80 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ดทีกัษะ 2 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 3) การใหอ้าหารทางสายยาง ผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิ (ไดค้ะแนน 60 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ผ่านทกัษะ 3 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 3) การใหอ้าหารทางสายยาง อยู่ในระดบัดขีึน้
ไป (ไดค้ะแนน 80 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ดทีกัษะ 3 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 4) การใหย้าและสารน ้าทางหลอดเลอืดด า 
ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ (ไดค้ะแนน 60 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 ใชแ้บบประเมนิ สบช) 

คน ผ่านทกัษะ 4 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 4) การใหย้าและสารน ้าทางหลอดเลอืดด า อยู่
ในระดบัดขีึน้ไป (ไดค้ะแนน 80 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ดทีกัษะ 4 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 5) การใหอ้อกซเิจน ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
(ไดค้ะแนน 60 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ผ่านทกัษะ 5 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 5) การใหอ้อกซเิจน อยู่ในระดบัดขีึน้ไป (ได้
คะแนน 80 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ดทีกัษะ 5 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 6) การดแูลบาดแผล ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
(ไดค้ะแนน 60 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ผ่านทกัษะ 6 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 6) การดแูลบาดแผล อยู่ในระดบัดขีึน้ไป (ได้
คะแนน 80 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ดทีกัษะ 6 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 7) การใหส้ขุศกึษา ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
(ไดค้ะแนน 60 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ผ่านทกัษะ 7 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 7) การใหส้ขุศกึษา อยู่ในระดบัดขีึน้ไป (ได้
คะแนน 80 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ดทีกัษะ 7 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 8) การเขยีนบนัทกึทางการพยาบาล ผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิ (ไดค้ะแนน 60 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 ใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ผ่านทกัษะ 8 
55 (2.9.3-3-2) 

ผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีม่ผีลการประเมนิทกัษะ 8) การเขยีนบนัทกึทางการพยาบาล อยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป (ไดค้ะแนน 80 ขึน้ไป จากคะแนนเตม็ 100 โดยใชแ้บบประเมนิของ สบช) 

คน ดทีกัษะ 8 
55 (2.9.3-3-2) 

 
 
 



   

   

97 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 0 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 

คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย 3 คะแนน (2.9.3-ป) นัน่คอื ผูส้ าเรจ็การศกึษาผ่านเกณฑก์าร

ประเมนิทุกทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น เท่ากบั  รอ้ยละ 100 และผูส้ าเรจ็การศกึษามผีลการประเมนิทุก
ทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั รอ้ยละ 100 โดยมผีลการด าเนินงาน เท่ากบั รอ้ย
ละ 100 ดงันัน้จงึบรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีาร
ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.9.3-3-1 สรปุรายชื่อและจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา (รุน่ที ่10) ในปีการศกึษา 2552 (อ.สุจนิดา อ.จรรยา 

อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 
2.9.3-3-2 สรปุรายชื่อผูส้ าเรจ็การศกึษา ทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิทุกทกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น แยก

เป็นรายทกัษะ (อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 
2.9.3-ป เป้าหมายรอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษามทีกัษะการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น ในแผนกลยทุธ ์  

วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553(อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.9.4  รอ้ยละของนกัศกึษาทีม่ผีลการประเมนิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทศันคตต่ิอการ  
ท างานบรกิาร และคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามทีว่ทิยาลยัก าหนด (สบช) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1.1) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิการคดิอย่างมวีจิารณญาณ อยู่
ในระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 50-59  
1.2) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิทศันคตต่ิอการท างานบรกิาร 
อยู่ในระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 60-69  
1.3) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิแต่ละคุณลกัษณะบณัฑติ
ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด อยู่ในระดบั
ปานกลางขึน้ไป เท่ากบั 90-100  
1.4) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิแต่ละคุณลกัษณะบณัฑติ
ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด อยู่ในระดบัดี
ขึน้ไป เท่ากบั 50-59  

2.1) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิการคดิอย่างมวีจิารณญาณ อยู่
ในระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 50-59  
2.2) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิทศันคตต่ิอการท างานบรกิาร 
อยู่ในระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 70-79  
2.3) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิแต่ละคุณลกัษณะบณัฑติ
ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด อยู่ในระดบั
ปานกลางขึน้ไป เท่ากบั 90-100  
2.4) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิแต่ละคุณลกัษณะบณัฑติ
ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด อยู่ในระดบัดี
ขึน้ไป เท่ากบั 60-69 

3.1) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิการคดิอย่างมวีจิารณญาณ อยู่
ในระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 60-100  
3.2) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิทศันคตต่ิอการท างานบรกิาร 
อยู่ในระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 80-100  
3.3) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิแต่ละคุณลกัษณะบณัฑติ
ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด อยู่ในระดบั
ปานกลางขึน้ไป เท่ากบั 90-100  
3.4) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการ
ประเมนิแต่ละคุณลกัษณะบณัฑติ
ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด อยู่ในระดบัดี
ขึน้ไป เท่ากบั 70–100 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มรีอ้ยละของนกัศกึษามผีลการประเมนิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ อยูใ่น
ระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั  69.09 (2.9.4-3-1) รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการประเมนิทศันคตต่ิอการท างาน
บรกิาร อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 98.18 (2.9.4-3-2)  รอ้ยละของนกัศกึษามผีลการประเมนิแต่ละ
คุณลกัษณะบณัฑติตามทีว่ทิยาลยัก าหนด อยูใ่นระดบัปานกลางขึน้ไป เท่ากบั  100 (2.9.4-3-3)  และรอ้ย
ละของนกัศกึษามผีลการประเมนิแต่ละคุณลกัษณะบณัฑติตามทีว่ทิยาลยัก าหนดอยูใ่นระดบัดขีึน้ไป เท่ากบั 
82.65  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 3 คะแนน ผลกา รด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงาน 2 คะแนน (2.9.4-ป) โดยมผีลการด าเนินงานดกีว่า
เป้าหมายทีก่ าหนด ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย  

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
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แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีาร

ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.9.4-3-1 สรปุรายชื่อและจ านวนนกัศกึษา ในปีการศกึษา 2552 และผลการประเมนิการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณ (อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 
2.9.4-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนนกัศกึษา ในปีการศกึษา 2552 และผลผลการประเมนิทศันคตต่ิอการ

ท างานบรกิาร (อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 
2.9.4-3-3 สรปุรายชื่อและจ านวนนกัศกึษา ในปีการศกึษา 2552 และผลการประเมนิแต่ละคุณลกัษณะ

บณัฑติตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 
2.9.4-ป เป้าหมายรอ้ยละของนกัศกึษาทีม่ผีลการประเมนิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทศันคตต่ิอการ

ท างานบรกิาร และคุณลั กษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามทีว่ทิยาลยัก าหนด ในแผนกลยทุธ ์
วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.10  รอ้ยละของบณัฑติหรอืผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้เป็นไปตามเกณฑ ์ 
(สมศ. 1.3 และ สกอ. 2.10)  

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอ้ยละ 1-74 

ไดร้บัเงนิเดอืนเท่ากบัหรอืสงูกว่า 
เกณฑ ์กพ.ก าหนด 

รอ้ยละ 75-99 
ไดร้บัเงนิเดอืนเท่ากบั หรอืสงูกว่า 

เกณฑ ์กพ.ก าหนด 

รอ้ยละ 100 
ไดร้บัเงนิเดอืนเท่ากบัหรอืสงูกว่า 

เกณฑ ์กพ.ก าหนด 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ในช่วงเดอืนเมษายน 2553 งานบณัฑติศษิยเ์ก่าและองคก์รวชิาชพี ตดิตามการไดง้านท าของบณัฑติ
รุน่ 10 ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืนมนีาคม 2553 จ านวน 55 คน พบว่า  บณัฑติทัง้หมด 55 คน 
ไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้ตามเกณฑ ์หรอืสงูกว่าเกณฑ ์ที ่กพ . ก าหนด (2.10-3-1) ดงัแสดงในตารางที ่2.10-1 
 
ตารางท่ี 2.10-1 การไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้ของบณัฑติหรอืผูส้ าเรจ็การศกึษา  
รายการ หน่วย ระดบัวทิยาลยั 
คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไมบ่รรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย (รอ้ยละ) ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด รอ้ยละ 100 (2.10-ป) 
บณัฑติทีไ่ดเ้งนิเดอืนเริม่ตน้ตามเกณฑ ์และสงูกว่าเกณฑท์ี ่กพ . ก าหนด 
(7,940 บาท/เดอืน) 

รอ้ยละ 100 

รายการตามเกณฑ ์(สกอ 2552)   
บณัฑติรุน่ที่ รุน่ที ่ 10 (2.10-3-1) 
เวลาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษา เดอืน 

ปี 
มนีาคม 2553 (2.10-

3-1) 
บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาและไดง้านท าภายใน 1 ปี คน  55 (2.10-3-1) 
บณัฑติทีไ่ดเ้งนิเดอืนเริม่ตน้ตามเกณฑท์ี ่กพ. ก าหนด (7,940 บาท/
เดอืน) 

คน 0 (2.10-3-1) 

บณัฑติทีไ่ดเ้งนิเดอืนเริม่ตน้สงูกว่าเกณฑท์ี ่กพ. ก าหนด (7,940 บาท/
เดอืน) 

คน  55 (2.10-3-1) 

บณัฑติทีไ่ดเ้งนิเดอืนเริม่ตน้ตามเกณฑท์ี ่กพ. ก าหนด ( 7,940 บาท/
เดอืน) 

รอ้ยละ 0 

บณัฑติทีไ่ดเ้งนิเดอืนเริม่ตน้สงูกว่าเกณฑท์ี ่กพ. ก าหนด (7,940 บาท/
เดอืน) 

รอ้ยละ  100 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายผูส้ าเรจ็การศกึษาไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้ตามเกณฑ ์มากกว่าหรอื

เท่ากบัรอ้ยละ 100 (2.10-ป) โดยมผีลการด าเนินงานรอ้ยละ 100 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีาร
ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่ 2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)  

 
รายการหลกัฐาน 
2.10-3-1 สรปุรายชื่อและขอ้มลูการไดง้านท า การไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้ของบณัฑติรุน่ 10 ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

ใหจ้บการศกึษาในเดอืนมนีาคม 2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
2.10-ป เป้าหมายรอ้ยละของบณัฑติหรอืผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้เป็นไปตามเกณฑ ์

ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ .ทนิวสิุทธ ์
อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
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ตวับ่งช้ี 2.11   ระดบัความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บณัฑิต  
   (สมศ 1.4 และ สกอ. 2.11) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดบัความพงึพอใจมคีะแนนเฉลีย่ 

อยู่ระหว่าง 1-2.49 
ระดบัความพงึพอใจมคีะแนนเฉลีย่ 

อยู่ระหว่าง 2.50-3.49 
ระดบัความพงึพอใจมคีะแนนเฉลีย่

มากกว่าหรอืเท่ากบั 3.5 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2552 งานบณัฑติศษิยเ์ก่าและองคก์รวชิาชพี ตดิตามส ารวจความพงึพอใจ
ของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑติรุน่ 8 และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (ต่อเนื่อง 2 ปี) รุน่ 7 
ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืน มนีาคม 2551 จ านวน 125 คน พบว่า  ระดบัความพงึพอใจมคีะแนน
เฉลีย่ เท่ากบั 4.45 (2.11-3-1) ดงัแสดงในตารางที ่2.11-1 
 
ตารางท่ี 2.11-1 ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ  

รายการ หน่วย ระดบัวทิยาลยั 
คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจ ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด คะแนน

1-5 
2.5-3.49 (2.11-ป) 

คะแนนเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ 4.45 (2.11-3-2) 
รายการตามเกณฑ ์(สบช 2552)   
จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษา คน 125 (2.11-3-1) 
เวลาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษา เดอืน ปี มนีาคม 2551 (2.11-3-1) 
เวลาทีส่ ารวจระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ เดอืน ปี เมษายน 2552 (2.11-3-1) 
จ านวนนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ ทีต่อบและสง่คนืแบบส ารวจ คน 107 (2.11-3-2) 
ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ  
ดา้นความรูค้วามสามารถทางวชิาการ 

คะแนน
1-5 

 4.58 (2.11-3-2) 

ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ 
ดา้นความรูค้วามสามารถพืน้ฐาน 

คะแนน
1-5 

4.49 (2.11-3-2) 

ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ 
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพี 

คะแนน
1-5 

4.58 (2.11-3-2) 

รายการตามเกณฑ ์(สบช 2552)   
จ านวนขอ้ค าถาม ทีใ่ชส้ ารวจความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ ผูใ้ชบ้ณัฑติ Items 10 (2.11-3-2) 
จ านวนขอ้ค าถาม ทีม่คี่าเฉลีย่ความพงึพอใจฯ เท่ากบัหรอืมากกว่า 3.5 Items 10 (2.11-3-2) 

รอ้ยละ 100 
จ านวนขอ้ค าถาม ทีม่คี่าเฉลีย่ความพงึพอใจฯ เท่ากบัหรอืมากกว่า 4.0 Items 10 (2.11-3-2) 

รอ้ยละ 100 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษ า 2552 ได ้ 3 

คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ

เท่ากบั 2.5-3.49 (2.11-ป) โดยมผีลการด าเนินงานเท่ากบั 4.45 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีาร
ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่ 2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.11-3-1.1 สรปุรายชื่อและจ านวนของบณัฑติรุน่ 8 และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

รุน่ 7  ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืน มนีาคม 2551 (อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ            
อ.สายสุดา) 

2.11-3-1.2 สรปุผลการส ารวจระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ  จ าแนก
รายดา้น รายขอ้ค าถามยอ่ย ของบณัฑติรุน่ 8 และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (ต่อเนื่อง 
2 ปี) รุน่ 7 ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืน มนีาคม 2551 (อ.สุจนิดา อ.จรรยา  
อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 

2.11-ป เป้าหมาย ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ ในแผนกลยทุธ ์ 
วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.สุจนิดา อ.จรรยา อ.จารวุรรณ อ.สายสุดา) 
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ตวับ่งช้ี 2.11.1     ระดบัความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บณัฑิตในรายข้อค าถาม  
                            (Item) (สบช) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1) ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ เท่ากบั
หรอืมากกว่า 3.5 
2) ทุกขอ้ค าถาม (Item) มคี่าเฉลีย่
ความพงึพอใจของนายจา้ง
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ เท่ากบั
หรอืมากกว่า 3.5 และอย่างน้อยรอ้ย
ละ 25 ของขอ้ค าถาม (Item) มี
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ เท่ากบั
หรอืมากกว่า 4 

1) ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ เท่ากบั
หรอืมากกว่า 3.5 
2) ทุกขอ้ค าถาม (Item) มคี่าเฉลีย่
ความพงึพอใจของนายจา้ง
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ เท่ากบั
หรอืมากกว่า 3.5 และอย่างน้อยรอ้ย
ละ 50 ของขอ้ค าถาม (Item) มี
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ เท่ากบั
หรอืมากกว่า 4 

1) ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ เท่ากบั
หรอืมากกว่า 3.5 
2) อย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของขอ้
ค าถาม (Item) มคี่าเฉลีย่ความพงึ
พอใจของนายจา้งผูป้ระกอบการและ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ เท่ากบัหรอืมากกว่า 4 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2552 งานกจิกรรมนกัศกึษา งานศษิยเ์ก่าและงานจดัการศกึษา รว่มกนั ตดิตาม
ส ารวจความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑติรุน่  8 และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) รุน่ 7 ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืน มนีาคม 2551 จ านวน 125 คน (2.11.1-3-1)  
พบว่า 
1. ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้งผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ เท่ากบั 4.49 (2.11.1-3-2) 
2. รอ้ยละ 100 ของขอ้ค าถาม (Item) มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้งผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เท่ากบัหรอืมากกว่า 4 (2.11.1-3-2) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 3 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย 2 คะแนน (2.11.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานเท่ากบั 3  คะแนน  
ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
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แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีาร

ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.11.1-3-1 สรปุรายชื่อและจ านวนของบณัฑติรุน่ 8 และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

รุน่ 7 ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืน มนีาคม 2551 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์
 อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

2.11.1-3-2  สรปุผลการส ารวจระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑติ จ าแนกราย
ดา้น รายขอ้ค าถามยอ่ย ของบณัฑติรุน่ 8 และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
รุน่ 7 ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้บการศกึษาในเดอืน มนีาคม 2551 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์ 
อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

2.11.1-ป เป้าหมาย ระดบัความพงึพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ัณฑติในรายขอ้ค าถาม (Item) 
ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์ 
อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.12  ร้อยละของนักศึกษาปัจจบุนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเรจ็การศึกษาในรอบ  5 ปีท่ีผา่นมา 
ท่ีได้รบัการประกาศเกียรติคณุยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คณุธรรม 
จริยธรรม กีฬาสขุภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และด้านส่ิงแวดล้อมในระดบัชาติ 
หรือนานาชาติ (สกอ 2.12) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอ้ยละ 0.003-รอ้ยละ 0.015 รอ้ยละ 0.016-รอ้ยละ 0.029 มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.030 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ในช่วงปีการศกึษา 2552 พบว่า นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม กฬีา สุขภาพ ศลิปะและ
วฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิ รอืนานาชาต ิรวม  34 รางวลั (2.12-3-1) โดยมจี านวน
นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา เท่ากบั 1,006  คน (2.12-3-2) คดิเป็น
รอ้ยละ 3.38  ดงัตารางที ่2.12-1 
 
ตารางท่ี 2.12-1 รอ้ยละของนกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ทีไ่ดร้บัการ

ประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม กฬีา สุขภาพ ศลิปะและ
วฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ ปีการศกึษา 2552 

รายการ หน่วย ระดบัวทิยาลยั 
คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย (รอ้ยละ) ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด รอ้ยละ 0.015 (2.12-ป) 
รอ้ยละของนกัศกึษาปจัจุบนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกย่องในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม กฬีา 
สขุภาพ ศลิปะและวฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

รอ้ยละ 3.38   

รายการตามเกณฑ ์(สกอ 2552)   
นกัศกึษาปจัจุบนั ชัน้ปีที ่1-4 รุ่นที ่ รุ่นที ่ 10-13 (2.12-3-2) 
ศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา รุ่นที ่ รุ่นที ่ พย.บ. 5-9  

พย.บ. ต่อเนื่อง 5-7 
(2.12-3-2) 

จ านวนนกัศกึษาปจัจุบนั ชัน้ปีที ่1-4 คน  376 (2.12-3-2) 
จ านวนศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา คน 630 (2.12-3-2) 
จ านวนนกัศกึษาปจัจุบนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา คน 1006 
นกัศกึษาปจัจุบนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ทีไ่ดร้บัการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่องในดา้นวชิาการ วชิาชพี ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นกฬีา 
สขุภาพ ดา้นศลิปะและวฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

คน 34 (2.12-3-1) 
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ตารางท่ี 2.12-2 การไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม กฬีา 
สุขภาพ ศลิปะและวฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ  ปีการศกึษา 
2552 

รายการตามเกณฑ ์(สกอ 2552) หน่วย ระดบัวทิยาลยั 
นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี ระดบัชาต ิ

คน 34 (2.12-3-3) 

นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ระดบัชาต ิ

คน 0 (2.12-3-3) 

นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นกฬีา สุขภาพ ระดบัชาต ิ

คน 0 (2.12-3-3) 

นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นศลิปะและวฒันธรรม ระดบัชาต ิ

คน 0 (2.12-3-3) 

นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นสิง่แวดลอ้ม ระดบัชาต ิ

คน 0 (2.12-3-3) 

นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี ระดบั
นานาชาต ิ

คน 0 (2.12-3-3) 

นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ระดบั
นานาชาต ิ

คน 0 (2.12-3-3) 

นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นกฬีา สุขภาพ ระดบันานาชาต ิ

คน 0 (2.12-3-3) 

นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นศลิปะและวฒันธรรม ระดบั
นานาชาต ิ

คน 0 (2.12-3-3) 

นกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ที่
ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นสิง่แวดลอ้ม ระดบันานาชาต ิ

คน 0 (2.12-3-3) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้3 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายรอ้ยละของนกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 
ปีทีผ่่านมาทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม กฬีา สุขภาพ 
ศลิปะและวฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิเท่ากบั 0.016-0.029 (2.12-ป) โดยมี
ผลการด าเนินงานรอ้ยละ 3.38  ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีาร
ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่ 2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)  
 
รายการหลกัฐาน 
2.12-3-1 สรปุรายชื่อรางวลัทีน่กัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ไดร้บั

การประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม กฬีา สุขภาพ ศลิปะ
และวฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิในปีการศกึษา 2552                 
(อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

2.12-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนนกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา     
(อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

2.12-3-3 สรปุรายชื่อรางวลัทีน่กัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา ไดร้บั
การประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิ ธรรม กฬีา สุขภาพ ศลิปะ
และวฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิในปีการศกึษา 2552               
(อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

2.12-ป เป้าหมาย รอ้ยละของนกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาทีไ่ดร้บั
การประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม กฬีา สุขภาพ ศลิปะและ
วฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.12.1  จ านวนนักศึกษาหรือศิษยเ์ก่าท่ีได้รบัการประกาศเกียรติคณุยกย่อง ในด้าน  
 วิชาการ วิชาชีพ คณุธรรม จริยธรรม หรือรางวลัทางวิชาการหรือด้านอ่ืนท่ี  
  เก่ียวข้องกบัคณุภาพบณัฑิตในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ในรอบ 3 ปี  
  ท่ีผา่นมา (สมศ 1.5) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ไม่มนีกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง ในดา้น
วชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม 
หรอืรางวลัทางวชิาการหรอืดา้นอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบัคุณภาพบณัฑติใน

ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิในรอบ 
3 ปี ทีผ่่านมา (สมศ ไม่ใหค้ะแนน) 

ไม่มนีกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง ในดา้น
วชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม 
หรอืรางวลัทางวชิาการหรอืดา้นอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบัคุณภาพบณัฑติใน

ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิในรอบ 
3 ปี ทีผ่่านมา (สมศ ไม่ใหค้ะแนน) 

มนีกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง ในดา้นวชิาการ 
วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลั
ทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คุณภาพบณัฑติในระดบัชาตหิรอืระดบั
นานาชาต ิในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา เท่ากบั

หรอืมากกว่า 1 คน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 พบว่า นกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง  
ในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลัทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพ  
บณัฑติในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา จ านวน 33 คน โดยเป็นนกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่า 
ทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง ในดา้นวชิาการ  วชิาชพีทัง้หมด 33 คน แบ่งเป็น ปี 2550 จ านวน 1     
คน ปี2551 จ านวน 2 คน และปี2552 จ านวน 15 คน  (2.12.1-3-1 ถงึ 2.12.1-3-3)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายจ านวนนกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง 
ในดา้นวชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลัทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพ
บณัฑติในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา มากกว่าหรอืเท่ากบั 1 คน (2.12.1-ป) โดย
มผีลงาน 33 คน ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
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แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วธิกีาร

ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่ 2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9)  

 
รายการหลกัฐาน 
2.12-3-1 สรปุรายชื่อและจ านวน นกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการ ประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง ในดา้น

วชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลัทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพ
บณัฑติในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิในรอบปีการศกึษา 2550 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ .ทนิวสิุทธ ์
อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

2.12-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวน นกัศกึษ าหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง ในดา้น
วชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลัทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพ
บณัฑติในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิในรอบปีการศกึษา 2551 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ .ทนิวสิุทธ ์
อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

2.12-3-3 สรปุรายชื่อและจ านวน นกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง ในดา้น
วชิาการ วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลัทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพ
บณัฑติในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิในรอบปีการศกึษา 2552 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ .ทนิวสิุทธ ์
อ.สธุดิา อ.สุขมุาล) 

2.12.1-ป เป้าหมาย จ านวนนกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง ในดา้นวชิาการ 
วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลัทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพบณัฑติใน
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา ในแผนกลยทุธ์  วพบ.ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.12.2  จ านวนวิทยานิพนธแ์ละงานวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รบัรางวลัในระดบัชาติ  
  หรือระดบันานาชาติ ภายในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา (สมศ. 1.6) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ   
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ผลงานวชิาการของนกัศกึษา 
ไดร้บัรางวลัในระดบัชาต ิ
หรอืระดบันานาชาต ิ 

จ านวน 1 เรื่องหรอืชิน้งาน 

ผลงานวชิาการของนกัศกึษา 
ไดร้บัรางวลัในระดบัชาต ิ
หรอืระดบันานาชาต ิ 

จ านวน 2 เรื่องหรอืชิน้งาน 

ผลงานวชิาการของนกัศกึษา 
ไดร้บัรางวลัในระดบัชาต ิ
หรอืระดบันานาชาต ิ 

เท่ากบัหรอืมากกว่า 3 เรื่องหรอืชิน้งาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในช่วงปีการศกึษา 2552 พบว่า จ านวน ผลงานวชิาการของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัชาตหิรอื

ระดบันานาชาต ิภายในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา จ านวน 1 ชื่อเรือ่ง (2.12.2-3-1)  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้

 1คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ ไม่มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย 1 คะแนน จ านวนวทิยานิพนธแ์ละงานวชิาการของนกัศกึษาทีไ่ดร้บั

รางวลัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิภายในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา จ านวน 1 ชื่อเรือ่ง (2.12.2-ป) ดงันัน้ 
บรรลุเป้าหมาย  

 

หน่วยงาน ผลลพัธ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 1 0 1 2 
สกอ. 1 - X 1 

 

แนวทางการพฒันา 
 ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษา ฝา่ยวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พฒันาการด าเนินงาน ตามแนวทาง วิ ธกีาร
ทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่ 2.9 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้าน
ท าและการประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี (สมศ. 1.1 และ สกอ. 2.9) 
รายการหลกัฐาน 
2.12.2-3-1  สรปุรายชื่อและจ านวนวทิยานิพนธแ์ละงานวชิาการของนกัศกึษาทีไ่ดร้บั รางวลัในระดบัชาติ

หรอืระดบันานาชาต ิในปีการศกึษา 2552 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
2.12.2-ป เป้าหมาย จ านวนวทิยานิพนธแ์ละงานวชิาการของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัชาตหิรอืระดบั

นานาชาต ิภายในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  
2552-2553 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 มีการจดับริการแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า  (สกอ 3.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
มกีารด าเนินการไมค่รบ 7 ขอ้แรก มกีารด าเนินการ 7 ขอ้แรก มกีารด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1. มกีารส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศกึษาปีที่ 1 
2. มกีารจดับรกิารดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  
3. มกีารจดับรกิารดา้นกายภาพทีส่่งเสรมิคุณภาพชวีติของนกัศกึษา  
4. มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา 
5. มบีรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า  
6. มกีารจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า  
7. มกีารประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารทัง้  5 เรือ่งขา้งตน้เป็นประจ าทุกปี 
8. น าผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาพฒันาการจดับรกิารแก่นกัศกึษา และศษิยเ์ก่า  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยงานปกครองวนิยัและสวสัดกิารนกัศกึษาด าเนินการส่งเสรมิการ
จดับรกิารแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า ดงันี้ 
1. มกีารส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศกึษาปีที่ 1 เช่น การสอบถามความคดิเหน็ ความตอ้งการจ าเป็น

ของนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ในระหว่างการจดัท าโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา ปีการศกึษา 2552 (3.1-1-1) การ
ส ารวจความตอ้งการดา้นสวสัดกิารหอพกั ของนกัศกึษา วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 (3.1-1-2) การ
ส ารวจความตอ้งการดา้นการดแูลรกัษาสุขภาพ ของนกัศกึษา วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 (3.1-1-3) 

2.  มกีารจดับรกิารดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  เช่น ปจัจยัเกือ้หนุน
การจดัการศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจาก
สภาการพยาบาล (3.1-2-1) การใชห้อ้งเรยีนประจ าปีการศกึษา 2552 (3.1-2-2) การจดัหาครภุณัฑแ์ละ
โฆษณาเผยแพร ่ (3.1-2-3) การจดัหาครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ (3.1-2-4) การพฒันาหอ้งปฏบิตักิารทางการ
พยาบาล (3.1-2-5) การพฒันาหอ้งสมดุและระบบบรกิาร (3.1-2-6) การพฒันาระบบบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศทัง้ปรมิาณและคุณภาพ ทีร่วมถงึการจดัระบบ wireless lan (3.1-2-7) 

3. มกีารจดับรกิารดา้นกายภาพทีส่่งเสรมิคุณภาพชวีติของนกัศกึษา เช่น ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา 
จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล 
(3.1-3-1) โครงการ Big cleaning : เตรยีมหอพกัและพฒันาสิง่แวดลอ้มดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อเอือ้ต่อการ
เรยีนรู ้ (3.1-3-2) การจดัครภุณัฑใ์หน้กัศกึษา ในโครง การบรหิารจดัการพสัดุ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพงาน
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บรหิาร (3.1-3-3) การส่งเสรมิสุขภาพนกัศกึษา (3.1-3-4) โครงการอาหารสะอาดรสชาตอิรอ่ย (3.1-3-5) 
การสรา้งอาคารหอนอนนกัเรยีนพยาบาล (3.1-3-6) การตรวจสุขภาพนกัศกึษาประจ าปี (3.1-3-7) 

4. มกีารจดับรกิารใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา เช่น การจดัระบบอาจารยท์ีป่รกึษาและแนะแนว (3.1-4-1) การ
ก าหนดหน้าทีข่องอาจารยป์ระจ าชัน้ (3.1-4-2) การก าหนดหน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา (3.1-4-3) การ
จดับรกิารใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา ในการด าเนินงานกจิกรรม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา   (3.1-
4-4) การจดับรกิารใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา ในการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีมุ่ง่
ส่งเสรมิคุณลกัษณะทางคุณธรรม จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญ า และการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" 
(Moral Area) (3.1-4-5) 

5. มบีรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษาและศษิยเ์ก่า  เช่น บรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อนกัศกึษา ในการด าเนินงานกจิก รรม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา (3.1-5-1) การบรกิารขอ้มลู
ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า ในโครงการประชุมวชิาการประจ าปี เพื่อพฒันาวชิาการและวชิาชพีแก่
ศษิยเ์ก่า (3.1-5-2) 

6. มกีารจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า  เช่น การพฒันา
ประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษา ในการด าเนินงานกจิกรรม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
(3.1-6-1) การประชุมวชิาการองค์กรนกัศกึษาพยาบาล และการสาธารณสุขเครอืขา่ยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (3.1-6-2) การเขา้รบัการเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อขึน้ทะเบยีน
รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันาสถาบนัการศกึษาพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ 
ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น (3.1-6-3) การพฒันาประสบการณ์ทาง
วชิาชพีแก่นกัศกึษา ในการด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (3.1-6-4) การพฒันาประสบการณ์ทาง
วชิาชพีแก่นกัศกึษา ในการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา โดยศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ 
เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" (Moral Area) (3.1-6-5) โครงการ ปจัฉิมนิเทศ (3.1-6-6) กจิกรรมพีเ่ล่า
ใหน้้องฟงั ศษิยเ์ก่า-ศษิยป์จัจบุนั (3.1-6-7) โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (3.1-6-8) 
โครงการประชุมวชิาการประจ าปี เพื่อพฒันาวชิาการและวชิาชพีแก่ศษิยเ์ก่า (3.1-6-9) 

7. มกีารประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิาร 5 เรือ่งขา้งตน้เป็นประจ าทุกปี เช่น 
7.1 มกีารประเมนิคุณภาพของการจดับรกิารดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรู้

ของนกัศกึษา เช่น ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ (3.1-7.1-1) ผลการ
ประเมนิความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารดา้นคอมพวิเตอร ์ (3.1-7.1-2) 

7.2 มกีารประเมนิคุณภาพของการจดับรกิารดา้นกายภาพทีส่่งเสรมิคุณภาพชวีติของนกัศกึษา  เช่น ผล
การประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อโครงการอาหารสะอาดรสชาตอิรอ่ย  (3.1-7.2-1) 

7.3 มกีารประเมนิคุณภาพของการจดับรกิารใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา เช่น ผลการประเมนิความพงึ
พอใจต่อการบรกิารใหค้ าปรกึษา (3.1-7.3-1) 

7.4 มกีารประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา (3.1-7.4-1) และ
โดยศษิยเ์ก่า (3.1-7.4.2) 
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7.5 มกีารประเมนิคุณภาพของการจัดโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษาและศษิย์
เก่า เช่น รายงานประเมนิผล โครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (3.1-7.5-1) สรปุความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ในการเขา้รบัการเตรยีมคว ามพรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อขึน้ทะเบยีนรบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันาสถาบนัการศกึษาพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัที ่ 18-25 กุมภาพนัธ ์
2553 (3.1-7.5-2) สรปุผลการพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษา ในโครงการ ปจัฉิมนิเทศ 
(3.1-7.5-3) สรปุผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (3.1-
7.5-4) สรปุผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการประจ าปี เพื่อพฒันาวชิาการและวชิาชพีแก่ศษิย์
เก่า (3.1-7.5-5) 

8.  น าผลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารมาพฒันาการจดับรกิารแก่นกัศกึษา  และศษิยเ์ก่า เช่น การ
ปรบัปรงุการจดับรกิารดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาตามผลการ
ประเมนิ โดยปรบัก าหนดเวลาใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ ช่วงก่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาค (3.1-8-1) 
การปรบัปรงุการจดับรกิารดา้นกายภาพทีส่่งเสรมิคุณภาพชวีติของนกัศกึษาตามผลการประเมนิ ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการดแูลรา้นอาหาร (3.1-8-2) เพิม่ความเรว็ของช่องทางในการสื่อสารกบั
ศษิยเ์ก่าโดยปรบัเป็น Hi Speed Internet (3.1-8-3) 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน โดยปีการศกึษา 2552 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่

3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบทัง้ 8 ระดบั (3.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานผ่าน 8 

ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ใหง้าน IT Computer และฐานขอ้มลู จดัท า Student Link ในการตดิต่อ สื่อสารกบันกัศกึษาทัง้หมดทาง 

email เพื่อสนบัสนุนใหทุ้กงาน ทุกภาควชิา ทุก ฝา่ย ใชเ้ป็นสื่อในการ จดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อนกัศกึษา เช่น งานหอ้งสมดุ ฝา่ยวชิาการ ใชบ้รกิารแจง้รายชื่อหนงัสอืใหม ่ตวัอยา่งขอ้สอบ 
งานแนะแนวใหค้ าปรกึษาและทุนการศกึษา ใชบ้รกิารแจง้ขอ้มลูแหล่งทุน แหล่งงาน ฯลฯ  ทัง้นี้ ใหจ้ดัท า 
Student Link ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคม 2553 และประสานงานทุกงาน ทุกภาควชิา ทุกฝา่ย เพื่อ
จดัท าปฏทินิการจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา  ประจ าปีการศกึษา 2552 ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในเดอืนสงิหาคม 2553 

2. ใหง้าน IT Computer และฐานขอ้มลู จดัท า Alumni Link ในการตดิต่อ สื่ อสารกบัศษิยเ์ก่าทัง้หมดทาง 
email เพื่อสนบัสนุนใหทุ้กงาน ทุกภาควชิา ทุกฝา่ย ใชเ้ป็นสื่อในการ จดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น
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ประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า เช่น งานหอ้งสมดุ ฝา่ยวชิาการ ใชบ้รกิารแจง้รายชื่อหนงัสอืใหม ่วารสารทาง
วชิาการ วชิาชพี ทัง้ในและต่างประเทศ หรอื ฝ่ ายวชิาการ ใชบ้รกิารแจง้การเตรยีมความพรอ้มในการสอบ
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพี หรอื ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ ใชบ้รกิารแจง้ขา่วสารการบรรยายพเิศษ 
การจดัประชุมวชิาการ วชิาชพี ฯลฯ ทัง้นี้ ใหจ้ดัท า Alumni Link ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนสงิหาคม 2553 
และประสานงานทุกงาน ทุกภาควชิา ทุกฝา่ย เพื่อจดัท าปฏทินิการจดับรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อศษิยเ์ก่า ประจ าปีการศกึษา 2552 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน 2553 

3. ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษารว่มกบัทุกงาน ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานตามเกณฑข์อง ตวับ่งชีท้ี ่สกอ. 
3.1 การใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร รว่มคดิ พจิารณาออกแบบแผนการวดัและประเมนิผล 
(Measurement Plan) ทีส่ามารถแน่ใจไดว้่า มผีลการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิาร ตามเกณฑใ์นขอ้ 
1 – 5 ครบทุกขอ้ พรอ้มทัง้ รายงานผลการประเมนิดงักล่าว ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายใน
เดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่ม
พจิารณาน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุพฒันาการจดับรกิารทีส่นองความตอ้งการของนกัศกึษา และศษิย์
เก่า โดยใหร้ะบุไวใ้นโครงการ/กจิกรรมพฒันาการจดับรกิารทีส่นองความตอ้งการของนกัศกึษาและศษิย์
เก่า ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ 

 
รายการหลกัฐาน 
3.1-1-1 การสอบถามความคดิเหน็ ความตอ้งการจ าเป็นของนกัศกึษาชัน้ปีที ่ 1 ในระหว่างการจดัท าโครงการ

ปฐมนิเทศนกัศกึษา ปีการศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.1-1-2 ผลการส ารวจความตอ้งการด้านสวสัดกิารหอพกั ของนกัศกึษา วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 

(อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
3.1-1-3 ผลการส ารวจความตอ้งการดา้นการดแูลรกัษาสุขภาพ ของนกัศกึษา วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 

2552 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
3.1-2-1 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง

สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่145-161 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา  
อ.สุขมุาล) 

3.1-2-2 ผงัการใชห้อ้งเรยีนประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต์) 
3.1-2-3 สรปุการด าเนินโครงการจดัหาครภุณัฑแ์ละโฆษณาเผยแพร่ (อ.ณรงค)์ 
3.1-2-4 สรปุการด าเนินโครงการจดัหาครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ (อ.ณรงค)์ 
3.1-2-5  สรปุการด าเนินโครงการพฒันาการบรหิารหลกัสตูร และพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอน : 

พฒันาหอ้งปฏบิตักิารทางการพยาบาล (อ.รุง่ทพิย)์ 
3.1-2-6  สรปุการด าเนินโครงการพฒันาหอ้งสมดุและระบบบรกิาร (อ.ปิยะนุช อ.พรรณภิา) 
3.1-2-7  สรปุการด าเนินโครงการพฒันาระบบบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้ปรมิาณและคุณภาพ  (อ.ณรงค)์ 
3.1-3-1 ปจัจยัเกือ้หนุนการจดัการศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง

สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่145-161 (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา  
อ.สุขมุาล) 
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3.1-3-2 โครงการ Big cleaning : เตรยีมหอพกัและพฒันาสิง่แวดลอ้มดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อเอือ้ต่อการเรยีนรู้  
(อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สขุมุาล) 

3.1-3-3 โครงการบรหิารจดัการพสัดุ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพงานบรหิาร  (อ.นงลกัษณ์) 
3.1-3-4 โครงการส่งเสรมิสุขภาพนกัศกึษา (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
3.1-3-5 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอ่ย (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
3.1-3-6 โครงการสรา้งอาคารหอนอนนกัเรยีนพยาบาล (อ.รตัจนา คุณจตุพร) 
3.1-3-7 สรปุการตรวจสุขภาพนกัศกึษาประจ าปี(อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
3.1-4-1 ระบบอาจารยท์ีป่รกึษาและแนะแนว จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง

สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่139-140 (อ.แกว้จติ อ.ทพิวรรณ) 
3.1-4-2 เอกสารหน้าทีข่องอาจารยป์ระจ าชัน้ หน้า 30 ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี  
อ.ฉายวสนัต)์ 

3.1-4-3 หน้าทีอ่าจารยป์ระจ าวชิา ใน โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนั จากสภาการพยาบาล หน้าที ่29-41 (อ.พรรณภิา 
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

3.1-4-4 การจดับรกิารใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา ในการด าเนินงานกจิกรรม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
ประจ าปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.แกว้จติ อ.ทพิวรรณ) 

3.1-4-5 การจดับรกิารใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา ใน การด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีมุ่ง่
ส่งเสรมิคุณลกัษณะทางคุณธรรม จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใ จความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และ
การพฒันาสมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ  ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบ
ครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.แกว้จติ อ.ทพิวรรณ) 

3.1-5-1 การบรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา ในการด าเนินงานกจิกรรม ตามปฏทินิกจิกรรม
พฒันานกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.วภิาดา อ.พฒันี 
อ.รจุริา) 

3.1-5-2  การบรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า ใน โครงการประชุมวชิาการประจ าปี เพื่อ
พฒันาวชิาการและวชิาชพีแก่ศษิยเ์ก่า (อ.วไิลวรรณ อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

3.1-6-1 การพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษา ในการด าเนินงานกจิกรรม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.วภิาดา อ.พฒันี  
อ.รจุริา) 

3.1-6-2 รายงานประเมนิผล โครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครอืขา่ยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.1-6-3 สรปุความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเขา้รบัการเตรยีมความพรอ้ม
ทางวชิาการ 8 รายวชิาเพื่อขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันา
สถาบนัการศกึษาพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัที ่18-25 กุมภาพนัธ ์2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 
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3.1-6-4 การพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษา ในการด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา จากเล่ม
รายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่
140-141 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.1-6-5 การพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษา ในการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
โดยศูนยก์ารเรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552  
(อ.วไิลวรรณ) 

3.1-6-6 การพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษา ในโครงการ ปจัฉิมนิเทศ (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.1-6-7  กจิกรรมพีเ่ล่าใหน้้องฟงั ศษิยเ์ก่า-ศษิยป์จัจบุนั (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.1-6-8 รายชื่อนกัศกึษาและศษิยเ์ก่าทีเ่ขา้รว่มการพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพี ในโครงการประชุมวชิาการ

ระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การ
บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

3.1-6-9 รายชื่อศษิยเ์ก่าทีเ่ขา้รว่มการพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพี ในโครงการประชุมวชิาการประจ าปี เพื่อ
พฒันาวชิาการและวชิาชพีแก่ศษิยเ์ก่า (อ.วไิลวรรณ อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 

3.1-7.1-1 ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ (อ.ปิยะนุช อ.พรรณภิา) 
3.1-7.1-2 ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารดา้นคอมพวิเตอร์ (อ.ณรงค)์ 
3.1-7.2-1 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อโครงการอาหารสะอาดรสชาตอิรอ่ย  (อ.รตัน์ดาวรรณ 

อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
3.1-7.3-1 ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการบรกิารใหค้ าปรึกษา (อ.แกว้จติ อ.ทพิวรรณ) 
3.1-7.4-1 สรปุการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษา ผูใ้ชฐ้านขอ้มลู  (อ.ณรงค)์ 
3.1-7.4-2 สรปุการประเมนิคุณภาพของการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร โดยศษิยเ์ก่า (อ.ณรงค)์ 
3.1-7.5-1 รายงานประเมนิผล โครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครอืขา่ยภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.1-7.5-2 สรปุความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเขา้รบัการเตรยีมความพรอ้ม

ทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันา
สถาบนัการศกึษาพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัที ่18-25 กุมภาพนัธ ์2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต)์ 

3.1-7.5-3 การพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นกัศกึษา ในโครงการ ปจัฉิมนิเทศ (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.1-7.5-4 สรปุผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว

จติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 
3.1-7.5-5 สรปุผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการประจ าปี เพื่อพฒันาวชิาการและวชิาชพีแก่ศิ ษยเ์ก่า     

(อ.วไิลวรรณ อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
3.1-8-1  การปรบัปรงุการจดับรกิารดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

ตามผลการประเมนิ โดยปรบัก าหนดเวลาใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ ช่วงก่อนสอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค (อ.ปิยะนุช อ.พรรณภิา) 

3.1-8-2  การปรบัปรงุการจดับรกิารดา้นกายภาพทีส่่งเสรมิคุณภาพชวีติของนกัศกึษาตามผลการประเมนิ ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการดแูลรา้นอาหาร (อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
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3.1-8-3  การปรบัปรงุโดยเพิม่ความเรว็ของช่องทางในการสื่อสารกับศษิยเ์ก่าโดยปรบัเป็น Hi Speed 
Internet ตามความเหน็ของศษิยเ์ก่า(อ.ณรงค)์ 

3.1-ป เป้าหมาย การจดับรกิารแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2552-2553 (อ.วไิลวรรณ อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ี
พึงประสงค ์(สกอ.3.2) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน 
มกีารด าเนินการไม่ครบ ๓ ขอ้แรก มกีารด าเนินการ ๓ ขอ้แรก มกีารด าเนินการครบทุกขอ้ 

 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
๑.  มกีารจดัท าแนวทางส่งเสรมิการจดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของสถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑติที่

พงึประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
๒.  มกีารส่งเสรมิใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศกึษาจดักจิกรรมนกัศกึษาใหค้รบทุกประเภท  โดยอยา่งน้อยตอ้ง

ด าเนินการใน ๕ ประเภท ไดแ้ก่  
2.1 กจิกรรมวชิาการ 
2.2 กจิกรรมกฬีาและการส่งเสรมิสุขภาพ 
2.3 กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
2.4 กจิกรรมนนัทนาการ และ 
2.5 กจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม  

๓. มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรม  ทัง้ทีจ่ดัโดยสถาบนัและองคก์ารนกัศกึษาทุก
สิน้ปีการศกึษา 

๔. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง   
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยทุกงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษา และฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการ
ส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษาทีค่รบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ดงันี้ 
1.  มกีารจดัท าแนวทางส่งเสรมิการจดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของสถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑติที่

พงึประสงค์  เช่น ตารางวเิคราะหโ์ครงการ /กจิกรรม พฒันานกัศกึษา กบัวสิยัทศัน์ จดุเน้นของวทิยาลยั 
(3.2-1-1) ตารางวเิคราะหโ์ ครงการ /กจิกรรม พฒันานกัศกึษา กบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคอ์งิการ
พฒันาผลการเรยีนรู ้ 6 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (3.2-1-2) ตารางวเิคราะห์
โครงการ /กจิกรรม พฒันานกัศกึษา กบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีห่ลกัสตูรก าหนด (3.2-1-3) 
วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการพฒันานกัศกึษา (3.2-1-4) 

2. มกีารส่งเสรมิใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศกึษาจดักจิกรรมนกัศกึษาใหค้รบทุกประเภท  โดยด าเนินการครบ 
5 ประเภท ไดแ้ก่  
2.1 กจิกรรมวชิาการ  เช่น การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรม วชิาการ จากเล่ม

รายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล 
(3.2-2.1-1) โครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครอืขา่ยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (3.2-2.1-2) โครงการประชุมปฏบิตักิารพฒันาความรู ้การด าเนินงานประ กนั
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คุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่องในกลุ่มนกัศกึษา (3.2-2.1-3) โครงการศกึษาดงูานและแลกเปลีย่น
ประกนัคุณภาพการศกึษากบัสถานศกึษาอื่น (3.2-2.1-4) การประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร 
การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหั วใจความเป็น
มนุษย ์ (3.2-2.1-5 ) การพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรมวชิาการ ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" (Moral Area) (3.2-2.1-6) 

2.2 กจิกรรมกฬีาและการส่งเสรมิสุขภาพ  เช่น การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา ป ระเภทกจิกรรม
กฬีาและการส่งเสรมิสุขภาพ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง 
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (3.2-2.2-1) การส่งเสรมิสุขภาพนกัศกึษา (3.2-2.2-2) การ
ส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ความรบัผดิชอบและ สนัทนาการ : กา้น
ของเกมสค์รัง้ที ่ 11 ประจ าปีการศกึษา 2552 (3.2-2.2-3) การพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรมกฬีา
และการส่งเสรมิสุขภาพ ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 
(ระบบครอบครวั)" (Moral Area) (3.2-2.2-4) 

2.3 กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรกั ษาสิง่แวดลอ้ม  เช่น การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา 
ประเภทกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (3.2-2.3-1) โครงการ Big cleaning : 
เตรยีมหอพกัและพฒันาสิง่แวดลอ้มดา้นที่ อยูอ่าศยัเพื่อเอือ้ต่อการเรยีนรู ้ (3.2-2.3-2) การพฒันา
นกัศกึษา ประเภทกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" (Moral Area) (3.2-2.3-3) 

2.4 กจิกรรมนนัทนาการ เช่น การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรมนนัทนาการ จาก
เล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง สถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล (3.2-2.4-1) โครงการสปัดาหด์นตรแีละส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม (3.2-2.4-2) โครงการสบืสาน
อนุรกัษ์ประเพณลีอยกระทง ประจ าปี 2552 (3.2-2.4-3) การพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรม
นนัทนาการ ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบ
ครอบครวั)" (Moral Area) (3.2-2.4-4) 

2.5 กจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม  เช่น การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรม
ส่งเสรมิศลิปวฒัน ธรรม จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง 
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (3.2-2.5-1) โครงการ Big cleaning : เตรยีมหอพกัและพฒันา
สิง่แวดลอ้มดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อเอือ้ต่อการเรยีนรู ้ (3.2-2.5-2) การพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรม
ส่งเสรมิศลิปวฒันธ รรม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2552 วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (3.2-2.5-3) การประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (3.2-
2.5-4) โครงการวนัไหวค้ร ูมอบเครือ่งหมายและแถบหมวกเลื่อนชัน้ปีและสบืสานวฒันธรรมไทย (3.2-
2.5-5) โครงการดนตรไีทยอุดมศกึษาครัง้ที ่ 37 ดุรยิารมย ์อุดมศกึษา ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
(3.2-2.5-6) โครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณแีละศาสนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต ์ประจ าปี 2553 
(3.2-2.5-7) โครงการสปัดาหด์นตรแีละส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม (3.2-2.5-8) โครงการสบืสานเทศกาล
งานไหม ประเพณผีกูเสีย่ว และงานกาชาด จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 2552 (3.2-2.5-9) การพฒันา
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นกัศกึษา ประเภทกจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา  ทีมุ่ง่ส่งเสรมิ
คุณลกัษณะทางคุณธรรม จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันา
สมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ  ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" 
(Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (3.2-2.5-10) 

3. มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรอืกจิก รรม ทัง้ทีจ่ดัโดยสถาบนัและองคก์ารนกัศกึษาทุก
สิน้ปีการศกึษา เช่น ระบบการประเมนิและตดิตามผลแผนงาน / โครงการ / กจิกรรมพฒันานกัศกึษา จาก
เล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล 
(3.2-3-1) ผลการประเมนิโครงการสปัดาหด์นตรแี ละส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม (3.2-3-2) ผลการประเมนิ
โครงการสปัดาหว์ชิาการ (3.2-3-3) ผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การ
พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
(3.2-3-4) 

4. มกีารน าผลการปร ะเมนิไปปรบัปรงุการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  เช่น การปรบัการ
ด าเนินงาน โครงการศูนยก์ารเรยีนรู ้ “เขา้ใจ  เขา้ถงึ  พฒันา (ระบบครอบครวั )” ตามผลการประเมนิ และ
นโยบายของ วทิยาลยั ในการบรูณาการกจิกรรมนกัศกึษาเขา้กบังานวชิาการ  โดยเน้นมุง่ ส่งเสรมิ
คุณลกัษณะทางคุณธรรม จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันา
สมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ  (3.2-4-1) ปรบัการเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อ
สอบขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี โดยรว่มกบัเครอืขา่ยพฒันาสถาบนัการศกึษาพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัที ่
18-25 กุมภาพนัธ ์2553 (3.2-4-2) ใชผ้ลการประเมนิทีพ่บว่า นกัศกึษายงัไมม่กีารใชก้ระบวนการคุณภาพ 
ในการพฒันาคุณภาพของกจิกรรมหรอืโครงการ ตามแผนพฒันานกัศกึษา อยา่งครอบคลุม เป็นระ บบ มา
พจิารณาส่งนกัศกึษาทีร่ว่มด าเนินงานสโมสร เขา้รว่มโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารประกนัคุณภาพ
การศกึษาส าหรบันกัศกึษา ณ วทิยาลยับรมราชชนนี อุดรธานี (3.2-4-3) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่2 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบทุกระดบั (3.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงานไดค้รบทุก
ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1.  ใหทุ้กงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษา ปรบัการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งตามแนวทางพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 6.1 มี

ระบบและกลไกในการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (สกอ 6.1) โดยมุง่เน้นการลดงานเชงิปรมิาณ เช่น ลด
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จ านวนโครงการ /กจิกรรมพฒันานกัศกึษา ไปพรอ้มกบัการเพิม่คุณค่า (value-added) ของการปฏบิตังิาน 
เช่น 
1.1  จดัท าแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากแผนพฒันานกัศกึษาสู่

โครงการ/กจิกรรม (Student Development Mapping) ใหค้รอบคลุมกจิกรรมทีผู่เ้ขา้รว่มจะมโีอกาส
ไดร้บัการพฒันาสตปิญัญา สงัคม อารมณ์ รา่งกาย และคุณธรรมจรยิธรรมสอดคลอ้งกบั ก . 
คุณลกัษณะของบณั ฑติทีพ่งึประสงค ์ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จรยิธรรม (2) ความรู ้ (3) 
ทกัษะทางปญัญา (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ ข.คุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์  ดา้นที ่ (6) ทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี  ทีส่ภาการพยาบาล ไดก้ าหนดเพิม่เตมิในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒขิองสาขาวชิา 

1.2 เพิม่รอ้ยละโครงการ/กจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีม่กีารบรูณการกบัการจดัการเรยีนการสอน  และการ
ผลติผลงานวชิาการ การจดัการความรู ้

1.3 รายงานผลการประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณการงานพฒันานกัศกึษา กบัการจดัการเรยีนการ
สอนและ การผลติผลงานวชิาการ การจดัการความรู้  ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ภายในเดอืน
ตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มน าผล
การประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณการงาน พฒันานกัศกึษา กบัการจดัการเ รยีนการสอนและ ผลงาน
วชิาการ การจดัการความรู ้

2. ใหทุ้กงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษา รว่มกบั ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  เรง่ปรบัปรงุ เสรมิสรา้ง
กจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา เพื่อมุง่ให ้
2.1 นกัศกึษามองเหน็ ตระหนกัถงึความส าคญัของตนเองใน ฐานะเป็นผูใ้หข้อ้มลูป้อนกลบั สะทอ้น

คุณภาพการด าเนินงานของวทิยาลยั ทัง้บทบาทการมสี่วนรว่มในภารกจิการจดัการเรยีนการสอน การ
พฒันานกัศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม การบรหิารจดัการ และ
การประกนัคุณภาพการศกึษา โดยควรส่งเสรมิใหน้กัศกึษามองเ หน็ความส าคญัในบทบาทของตนเอง
ตัง้แต่วนัทีเ่ริม่เขา้ศกึษา ระหว่างการศกึษา ส าเรจ็การศกึษาเป็นบณัฑติและศษิยเ์ก่า  ทัง้นี้ ใหเ้ริม่
ด าเนินการภายในเดอืนมถุินายน 2553 และด าเนินการอยา่งต่อเนื่องตลอดปีการศกึษา โดยบรูณการ
กบัการเรยีนรูใ้นระบบครอบครวั 

2.2 ส่งเสรมิให้สโมสร ชมรม และนกัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพ  เช่น ผนวกใช้กระบวนการ
ด าเนินงานทีม่คีุณภาพตามวงจร PDCA ในการจดักจิกรรมทีด่ าเนินการโดยนกัศกึษา ใหค้รบทัง้ 5 
ประเภท  คอื 1.กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิห่งชาต ิ 2.กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ  3.กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรอืรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 4.กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม  และ 5.กจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม  ทัง้นี้ 
ให้ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ พรอ้ม ระบุโครงการ /กจิกรรม พฒันานกัศกึษา ทีผ่นวกใช้ กระบวนการ
ด าเนินงานทีม่คีุณภาพ ตามวงจร PDCA ไว้ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ภายใน
เดอืนตุลาคม 2553 

3.  ใหทุ้กงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษารว่มกบัฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  สนบัสนุนใหน้กัศกึษา มี
กจิกรรมไปพรอ้มกบั สรา้งเครอืขา่ย เชงิประเดน็ “การเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรู้ สู่การ
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บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ ” เพื่อการ พฒันาคุณภาพ นกัศกึษา ภายใน วทิยาลยั และระหว่าง  4
วทิยาลยั  (วพบ.ชลบุร ีวพบ .พะเยา วพบ .จกัรรีชั  วพบ.นครศรธีรรมราช ) ทัง้นี้ ให้เริม่ด าเนินการภายใน
เดอืนสงิหาคม 2553 พรอ้มทัง้ ให้ ระบุโครงการ /กจิกรรมสนบัสนุนสรา้งเครอืขา่ย เชงิประเดน็ ไว้ ในเล่ม
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ภายในเดอืนตุลาคม 2553 

4. ใหฝ้า่ยกจิการนกัศกึษารว่มกบัทุกงาน ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานตามเกณฑข์องตวับ่งชีท้ี ่สกอ . 
3.2 การส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา  รว่มคดิ พจิารณาออกแบบแผนการวดัและประเมนิผล (Measurement 
Plan) ทีส่ามารถแน่ใจไดว้่า มผีลการประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา ครบทุก ประเดน็ ตามวสิยัทศัน์  และตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตังิานประจ าปี ที่
เกีย่วกบัการพฒันานกัศกึษา พรอ้มทัง้ รายงานผลการประเมนิดงักล่าว ต่อที่ ประชุมกรรมการบรหิาร ให้
ไดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อ
รว่มพจิารณาน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุพฒันาการ จดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา  โดยใหร้ะบุไวใ้น
โครงการ/กจิกรรมพฒันาการจดับรกิารทีส่นองความตอ้งการของนกัศกึษ าและศษิยเ์ก่า ในเล่มแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ 

 
รายการหลกัฐาน 
3.2-1-1 ตารางวเิคราะหโ์ครงการ /กจิกรรม  พฒันานกัศกึษา  กบัวสิยัทศัน์  จดุเน้นของวทิยาลยั (อ.วภิาดา 

อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-1-2 ตารางวเิคราะห์ โครงการ /กจิกรรม พฒันานกัศกึษา กบัคุณลกั ษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ องิการ

พฒันาผลการเรยีนรู ้6 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (อ.วภิาดา อ.พฒันี  
อ.รจุริา) 

3.2-1-3 ตารางวเิคราะห์ โครงการ /กจิกรรม พฒันานกัศกึษา กบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ ทีห่ลกัสตูร
ก าหนด (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-1-4 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่8-9 (อ.วภิาดา อ.พฒันี  
อ.รจุริา) 

3.2-2.1-1 การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา  ประเภทกจิกรรมวชิาการ  จากเล่มรายงานการประเ มนิ
ตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่140-141  
(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-2.1-2 รายงานประเมนิผล โครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครอืขา่ย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-2.1-3 สรปุการด าเนินโครงการประชุมปฏบิตักิารพฒันาความรู ้การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา
อยา่งต่อเนื่องในกลุ่มนกัศกึษา ในเล่มสรปุแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.สรญัญา) 

3.2-2.1-4 สรปุการด าเนินโครงการศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นประกนัคุณภาพการศกึษากบัสถานศกึษ าอื่น 
ในเล่มสรปุแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.สรญัญา) 

3.2-2.1-5 โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญา
ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 
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3.2-2.1-6 การด าเนินงานพฒันานกัศึกษา ประเภทกจิกรรมวชิาการ  ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ใน
ศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 
(อ.วไิลวรรณ) 

3.2-2.2-1 การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา  ประเภทกจิกรรมกฬีาและการส่งเสรมิสุขภาพ  จากเล่ม
รายงานการป ระเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง  สถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที ่140-141 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-2.2-2 โครงการส่งเสรมิสุขภาพนกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.วภิาดา อ.พฒันี  
อ.รจุริา) 

3.2-2.2-3 โครงการส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาทกั ษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ความรบัผดิชอบและ 
สนัทนาการ : กา้นของเกมสค์รัง้ที ่11 ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-2.2-4 การด าเนินงานพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรมกฬีาและการส่งเสรมิสุขภาพ  ตามปฏทินิกจิกรรม
พฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เข้าใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) 
ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.วไิลวรรณ) 

3.2-2.3-1 การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา  ประเภทกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง  สถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที ่140-141 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-2.3-2 โครงการ Big cleaning : เตรยีมหอพกัและพฒันาสิง่แวดลอ้มดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อเอือ้ต่อการเรยีนรู้  
(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-2.3-3 การด าเนินงานแผนพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรกัษาสิง่แว ดลอ้ม ตาม
ปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" 
(Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.วไิลวรรณ) 

3.2-2.4-1 การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา  ประเภทกจิกรรมนนัทนาการ  จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรั บรอง  สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่
140-141 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-2.4-2 โครงการสปัดาหด์นตรแีละส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-2.4-3 โครงการสบืสานอนุรกัษ์ประเพณลีอยกระทง ประจ าปี 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-2.4-4 การด าเนินงานพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรมนนัทนาการ  ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา 

ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 
2552 (อ.วไิลวรรณ) 

3.2-2.5-1 การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา ประเภทกจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม จากเล่มรายงาน
การประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่
140-141 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-2.5-2 โครงการ Big cleaning : เตรยีมหอพกัและพฒันาสิง่แวดลอ้มดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อเอือ้ต่อการเรยีนรู้  
(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-2.5-3 การด าเนินงานกจิกรรม พฒันานกัศกึษา  ประเภทกจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม  ตามปฏทินิ
กจิกรรมพฒันานกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
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(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-2.5-4 โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญา

ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 
3.2-2.5-5 โครงการวนัไหวค้ร ูมอบเครือ่งหมายและแถบหมวกเลื่อนชัน้ปีและสบืสานวฒันธรรมไทย ประจ าปี

การศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-2.5-6 โครงการดนตรไีทยอุดมศกึษาครัง้ที ่37 ดุรยิารมย ์อุดมศกึษา ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-2.5-7 โครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณแีละศาสนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต ์ประจ าปี 2553  

(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-2.5-8 โครงการสปัดาหด์นตรแีละส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา อ.ทศันียว์รรณ) 
3.2-2.5-9 โครงการสบืสานเทศกาลงานไหม ประเพณผีกูเสีย่ว และงานกาชาด จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 

2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-2.5-10 การด าเนินงาน พฒันานกัศกึษา  ประเภทกจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม  ตามปฏทิินกจิกรรม

พฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) 
ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.วไิลวรรณ) 

3.2-3-1 ระบบการประเมนิและตดิตามผลแผนงาน / โครงการ / กจิกรรมพฒันานกัศกึษา จากเล่มรายงาน
การประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองส ถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่
142 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

3.2-3-2  ผลการประเมนิโครงการสปัดาหด์นตรแีละส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-3-3  ผลการประเมนิโครงการสปัดาหว์ชิาการ (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2-3-4  ผลการประเมนิ โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้

แนวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 
3.2-4-1  รายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ครัง้ที่ แสดงนโยบายของ ผ อ.ในการบรูณาการ

กจิกรรมนกัศกึษาเขา้กบั งานวชิาการ เช่น การปรบัการด าเนินงาน โครงการศูนยก์ารเรยีนรู ้
“เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)” (อ.วไิลวรรณ)  

3.2-4-2 สรปุความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ในการเขา้รบัการเตรยีมความ
พรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวิ ชาชพีของเครอืขา่ยพฒันา
สถาบนัการศกึษาพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัที ่18-25 กุมภาพนัธ ์2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิี  
อ.ฉายวสนัต)์  

3.2-4-3 สรปุการเขา้รว่มโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารประกนัคุณภาพการศกึษาส าหรบันกัศกึษา ณ วทิยาลยั
บรมราชชนนี อุดรธานี (อ.สรญัญา) 

3.2-ป เป้าหมาย การส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษาทีค่รบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค ์ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.วไิลวรรณ อ .วภิาดา 
อ.พฒันี อ.รจุริา) 



   

  

126 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2.1   ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพฒันานักศึกษาต่อจ านวน 
       นักศึกษา (สมศ. ๖.๘) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมหรอืโครงการพฒันา
นกัศกึษา เท่ากบั 1 - 39 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมหรอืโครงการพฒันา
นกัศกึษา เท่ากบั 40 – 59 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมหรอืโครงการพฒันา
นกัศกึษา เท่ากบั 60 – 79 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มนีกัศกึษาชัน้ปีที ่1-4 ทัง้หมด 362 คน (3.2.1-3-1) โดยนกัศกึษาทัง้หมด 362 
คน เขา้รว่มโครงการฯ (โดยไมน่บัซ ้า) (3.2.1-3-2) คดิเป็น รอ้ยละ 100 ดงัตารางที ่3.2.1-1 

 
ตารางท่ี 3.2.1-1  ร้อยละนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม /โครงการพฒันานักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา  

    ปีการศึกษา 2552 
 

รายการ หน่วย ระดบัวทิยาลยั 
คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สมศ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไมบ่รรลุ เป้าหมาย บรรลุ บรรลุ 
เป้าหมาย รอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม โครงการพฒันานกัศกึษาต่อ
จ านวนนกัศกึษา 

รอ้ยละ 60 (3.2.1-ป) 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษาต่อจ านวน
นกัศกึษา 

รอ้ยละ 100 

รายการตามเกณฑ ์(สบช 2552)   
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1-4 ทัง้หมด คน  376(3.2.1-3-1) 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1-4 ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษา (ไมน่บัซ ้า) คน  376(3.2.1-3-2) 
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ตารางที ่3.2.1-2  นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษาต่อจ านวนนกัศกึษา  
    ปีการศกึษา 2552 

รายการ หน่วย ระดบัวทิยาลยั 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 รุน่ที ่ รุน่ที ่ 10 (3.2.1-3-1) 
จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ทัง้หมด คน  55 (3.2.1-3-1) 
จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษา (ไมน่บัซ ้า) คน  55 (3.2.1-3-2) 

รอ้ยละ 100 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 รุน่ที ่ รุน่ที ่ 11 (3.2.1-3-1) 
จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 ทัง้หมด คน  124 (3.2.1-3-1) 
จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษา (ไมน่บัซ ้า) คน  124 (3.2.1-3-2) 

รอ้ยละ 100 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 รุน่ที ่ รุน่ที ่ 12 (3.2.1-3-1) 
จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ทัง้หมด คน  117 (3.2.1-3-1) 
จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษา (ไมน่บัซ ้า) คน  117 (3.2.1-3-2) 

รอ้ยละ 100 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 รุน่ที ่ รุน่ที ่ 13 (3.2.1-3-1) 
จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ทัง้หมด คน  80 (3.2.1-3-1) 
จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษา (ไมน่บัซ ้า) คน  80 (3.2.1-3-2) 

รอ้ยละ 100 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษาต่อ
จ านวนนกัศกึษา เท่ากบัรอ้ยละ 60 (3.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงานรอ้ยละ 100 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
 
 
 
 
 
 



   

  

128 

แนวทางการพฒันา 
ใหทุ้กงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษารว่ม รกัษาความส าเรจ็ในการส่งเสรมิให้ นกัศกึษา ทุกคนเ ขา้รว่ม

กจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษา ไปพรอ้มกบัการด าเนินการตามแนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่3.1 มกีาร
จดับรกิารแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า (สกอ 3.1) ตวับ่งชีท้ี ่3.2 มกีารส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษาทีค่รบถว้น
และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ (สกอ.3.2) และตวับ่งชีท้ี ่6.1 มรีะบบและกลไกในการ
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (สกอ 6.1)  
 
รายการหลกัฐาน 
3.2.1-3-1 สรปุรายชื่อและจ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่1-4 ปีการศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2.1-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนนกัศกึษาชัน้ปีที ่ 1-4 ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม /โครงการพฒันานกัศกึษาในปี  

การศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
3.2.1-ป เป้าหมาย รอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานกัศกึษาต่อจ านวนนกัศกึษา ใน

แผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.วไิลวรรณ อ.วภิาดา อ.พฒันี  
อ.รจุริา) 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์  
    (สกอ 4.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไมค่รบ 3 ขอ้ ด าเนินการ 3 – 4 ขอ้ ด าเนินการอยา่งน้อย 5 ขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ  
๑.  มกีารจดัท าระบบบรหิารงานวจิยั และงานสรา้งสรรคเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบนั และ

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาติ 
๒.  มกีารจดัท าระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิัยและงานสรา้งสรรคท์ีใ่ช้

ประโยชน์ไดจ้รงิ 
๓.  มกีารจดัสรรทรพัยากรการเงนิทรพัยากรบุคคลแหล่งคน้ควา้ต่างๆเพื่อสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์  
๔.  มรีะบบและกลไกพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการวจิยั  
๕.  มรีะบบสรา้งขวญัและก าลงัใจและยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น  
๖.  มรีะบบและกลไกส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างนักวจิยักบัองคก์รภายนอกทัง้ภาครฐัเอกชนและ

ภาคอุตสาหกรรม  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัภาควชิา ด าเนินเงนิสนบัสนุน
งานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า  ตามทีแ่สดงในตารางที ่
4.1-1 ดงันี้ 
1.  มกีารจดัท าระบบบรหิารงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบนั และ

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารวจิ ั ยของชาต ิเช่น การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของทศิทางและแผนการวจิยั 
ปีการศกึษา 2552-2553 กบันโยบายและยทุธศาสตร์ การวจิยัของชาต ิ (4.1-1-1) นโยบายและทศิทาง
พฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั 
(4.1-1-2) ทศิทางและแผนการวจิยั ปีการศกึษา 2552-2553 ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั และแผนผงัสรปุ
ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัและผลงานวิ ชาการ (4.1-1-3) วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร 
วทิยาลยั ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั (4.1-1-4) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในโครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและ
การเรยีนการสอน (4.1-1-5) นโยบาย แผนงาน และระบบสนบัสนุนการวจิยัและผลติผลงานวชิาการ และ
โครงสรา้งการบรหิารงา นวจิยั และคณะกรรมการ (4.1-1-6) แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 
ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ .ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 แผนทีก่ลยทุธ ์
วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแสดงเป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบั
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องคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 ส่วนที่
เกีย่วกบังานวจิยั (4.1-1-7) แผนด าเนินงานวจิยั วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2552 (4.1-1-8 และ 
4.1-1-9) โครงการวจิยั ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (4.1-1-10 และ 4.1-1-11) 
โครงการวจิยั ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 2552 ในเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (4.1-1-12) โครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการจดัการเรยีนการสอนแบบ
บรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบในวชิาการพยาบาลมารดาทารก และ
การผดุงครรภ ์1 เรือ่ง การพยาบาลระยะตัง้ครรภ ์ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่3  
(4.1-1-13) โครงการวจิยั เรือ่ง การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง วชิา
ปฏบิตักิารมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความรว่มมอืกบั
ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 (4.1-1-14) โครงการวจิยั ของภาควชิา
ชุมชนและรกัษา (4.1-1-15 และ 4.1-1-16) 

2. มกีารจดัท าระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีใ่ช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ เช่ น เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั แสดงผลงานวจิยัของวทิยาลยั  (4.1-2-1) แสดง
ฐานขอ้มลูงานวจิยัไทย ฐานขอ้มลูงานวจิยันานาชาต ิ (4.1-2-2) แสดงการจดัหาทรพัยากรแหล่งคน้ควา้ 
สนบัสนุนการวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ (4.1-2-3) เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกยีรตคิุณ ทีไ่ดร้บั
รางวลัชนะเลศิของอาจารยแ์กว้จติ มากปาน อาจารยส์ายใจ ค าทะเนตร และอาจารยร์ุง่ทพิย ์พรหมบุตร ใน
การน าเสนอผลงานคุณภาพดา้นการเรยีนการสอน ในการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
"การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจค วามเป็น
มนุษย์" ระหว่างวนัที ่16-18 สงิหาคม พ .ศ. 2552 (4.1-2-4) เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั แสดงแหล่งทุน
สนบัสนุนงานวจิยัภายนอก (4.1-2-5) แสดงแหล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละในระดบันานาชาต ิ (4.1-
2-6) แสดงขัน้ตอนการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา (4.1-2-7) ผลงานวจิัยทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่ง
งบประมาณ และการเผยแพร ่3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมนิ
ตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (4.1-2-8) รายงานสรปุ จาก
แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปีการศกึษา 2552 (4.1-2-9) 

3. มกีารจดัสรรทรพัยากรการเงนิ ทรพัยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์เช่น  ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั (4.1-3-1) หลกัเกณฑก์ารรบัทุนอุดหนุนโครงการวจิยัและ
ผลติผลงานวชิาการ (4.1-3-2) งานวจิยัที่ ด าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี 
ยอ้นหลงั ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (4.1-3-3) สรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบ
สนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปีการศกึษา  2552 (4.1-3-4) หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณ
สนบัสนุนในโครงการวจิยั เรือ่ง ผลการประเมนิตนเองดา้นสมรรถนะหลกัพยาบาลวชิาชพี และการผดุง
ครรภ ์และพฤตกิรรมจรยิธรรมเชงิวชิาชพีของผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่ 4 
รุน่ที ่10 ปีการศกึษา 2552 ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ  (4.1-3-5) หลกัฐานการไดร้บั
อนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณในโครงการวจิยั เรือ่ง  หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณใน
โครงการวจิยั เรือ่ง ผลการจดัการเรยีนการสอนแบบ บรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและการคดิ
อยา่งเป็นร ะบบในวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 เรือ่ง การพยาบาลระยะตัง้ครรภ ์
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ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่ 3 (4.1-3-6) หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณ
ในโครงการวจิยั เรือ่งพฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิของวยัรุน่ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงจงัหวดัขอนแก่ น 
ของภาควชิาชุมชนและรกัษา (4.1-3-7) การพฒันาอาจารย ์จาก รายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (4.1-3-8) เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั 
ส่วนฐานขอ้มลูงานวจิยัไทย แสดงการจดัหาทรพัยากรแหล่งคน้ควา้ สนบัสนุนการวจิยั  งานสรา้งสรรค์  
(4.1-3-9) 

4. มรีะบบและกลไกพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการวจิยั เช่น บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบกลุ่มงานวจิยั
และผลงานวชิาการ (4.1-4-1) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการผลติผลงานวจิยัและผลติผลงาน
วชิาการ (4.1-4-2) รายละเอยีดส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรบุ คคลดา้นการวจิยั ในขัน้ตอนการ
ด าเนินการวจิยั (4.1-4-3) เอกสารการพฒันาอาจารย ์จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (4.1-4-4) สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันา
ศกัยภาพนกัวจิยัภายในวทิยาลยัฯในการขอทุนภายนอก (วจิยัเครอืข่ ายเพื่อพฒันาการบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษย์ ) (4.1-4-5) สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร ่ (4.1-4-6) สรปุรายชื่ออาจารยป์ระจ าเขา้รว่มการเขยีนต ารากบัเครอืขา่ย
ภายนอก เช่น สถาบนัพระบรมราชนนก วทิยาลยัเครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (4.1-4-7) สรปุผลการ
ด าเนินโครงการการจดัเสวนาวชิาการและจดัหาผูเ้ชีย่วชาญพฒันาคุณภาพงานวจิยัของอาจารย ์ (4.1-4-8) 
กจิกรรมพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการวจิยั และสรปุกระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นภาควชิาท าวจิยั
โดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอน ของภาควชิ าการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (4.1-4-9) ภาค
วชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิาร มแีนวทางการพฒันาอาจารยใ์นภาควชิาดา้นการวจิยัโดยมี
คู่มอืภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิาร และมกีารตดิตามการด าเนินการท าวจิยัของ
อาจารยใ์นภาควชิา (4.1-4-10 และ 4.1-4-11) โครงการ /กจิกรรมพฒันาพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการ
วจิยั และสรปุกระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอน 
ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ (4.1-4-12) โครงการ /กจิกรรมพฒันาพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการ
วจิยั และสรปุกระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจา รยใ์นภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอน 
ของภาควชิาชุมชนและรกัษา (4.1-4-13) 

5. มรีะบบสรา้งขวญัและก าลงัใจและยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น เช่น เอกสาร Print 
หน้า WEB ใบประกาศเกยีรตคิุณทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิของอาจารยแ์กว้จติ มากปาน อาจารยส์ายใจ ค าทะ
เนตร และ อาจารยร์ุง่ทพิย ์พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพดา้นการเรยีนการสอน ในการประชุม
วชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีาร
เรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ " (4.1-5-1) เกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั : ผลงานวจิยัและวชิาการ (4.1-5-2) มกีารใหก้ าลงัใจและการยก
ยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น ในการประชุมภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอาย ุครัง้ 7/2553 วาระที ่4 (4.1-5-3) ภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร มกีารประชุมเกีย่วกบัการให้
ก าลงัใจและการยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น (4.1-5-4) บนัทกึการประชุมภาควชิา
มารดาทารก ผดุงครรภ ์ครัง้ 1 วาระที ่1 เรือ่ง เกีย่วกบัการใหก้ าลงัใจและการยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงานวิ จยั
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และงานสรา้งสรรคด์เีด่น (4.1-5-5) การใหก้ าลงัใจและการยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์
ดเีด่นในบนัทกึการประชุมภาควชิาชุมชนและรกัษา (4.1-5-6) 

6. มรีะบบและกลไกส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างนั กวจิยักบัองคก์รภายนอกทัง้ภาครฐั  เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม เช่ น นโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนที่
เกีย่วกบังานวจิยั และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ (4.1-6-1) 
กลไกการส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงาน
วชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 (4.1-6-2) วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร
วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล (4.1-6-3) โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (4.1-6-4) สรปุการด าเนินงาน
โครงการความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยพฒันาบณัฑติอุดมคตไิทยภาคะวนัออกเฉียงเหนือ (4.1-6-5) รายชื่อ
อาจารยท์ีร่ว่มเป็นคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์กบัสถาบนัพระบรมราชชนก (4.1-6-
6) ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดัสนิผลการประกวดผลงานวจิยั ในโครงการประชุมวชิาการระดั บชาติ
เชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษย ์(4.1-6-7) งานวจิยัทีม่คีวามรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอกทัง้ภาครฐั เอกชน
และภาคอุตสาหกรรม ทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเ ผยแพร ่3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี
การศกึษา 2550-2552 (4.1-6-8) งานวจิยัทีม่คีวามรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอกทัง้ภาครฐั 
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ใน แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยั
ภายใน ปีการศกึษา 2552 (4.1-6-9) โครงการวจิยั เรื่ อง การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง วชิาปฏบิตักิารมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาล
ขอนแก่น โดยความรว่มมอืกบัส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 ทีม่คีวาม
รว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอกทั ้ งภาครฐั เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ของภาควชิาการ
พยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์ (4.1-6-10) โครงการวจิยั เรือ่ง  การพฒันาระบบสุขภาพโดยชุมชน  เพื่อ
ชุมชน ปีการศกึษา  2552 และการใชก้ระบวนการ  AIC ในการดแูลสุขภาพตนเองของผูส้งูอายุ  ทีม่คีวาม
รว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภาย นอกทัง้ภาครฐั เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ข องภาควชิาชุมชนและ
รกัษา (4.1-6-11และ 4.1-6-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
  

133 

ตารางท่ี 4.1-1 การพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์   
                       ปีการศึกษา 2552 
 

รายการ 
 

วทิยาลยั 
เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บร. 

มารดาทารก  
ผดุงครรภ ์

ชุมชน 
และรกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 3 2 3 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 
เป้าหมาย (ขอ้) ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (4.1-ป) 4 4 4 4 4 
จ านวนขอ้ ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 6 5 4 6 6 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)      
1. มกีารจดัท าระบบบรหิารงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนของ
สถาบนัและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ

มรีะบบ
บรหิาร
งานวจิยั 

(4.1-1-1 ถงึ 
4.1-1-9) 

มโีครง 
การวจิยั 
ในแผนฯ 
(4.1-1-10 
4.1-1-11) 

- มโีครง 
การวจิยั 
ในแผนฯ 

(4.1-1-12 ถงึ 
4.1-1-14) 

มโีครง 
การวจิยั 
ในแผนฯ 
(4.1-1-15 
4.1-1-16) 

2. มกีารจดัท าระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี่
ใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

มรีะบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัและ
งานสรา้งสรรคท์ีใ่ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

(4.1-2-1 ถงึ 4.1-2-9) 
3. มกีารจดัสรรทรพัยากรการเงนิ ทรพัยากรบุคคล 
แหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์

มกีารจดัสรรทรพัยากรการเงนิ ทรพัยากรบุคคล  
แหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ 

(4.1-3-1 ถงึ 4.1-3-10) 
4.มรีะบบและกลไกพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการ
วจิยั 
 

พฒันา
ทรพัยากร
บุคคลดา้น
การวจิยั 

(4.1-4-1 ถงึ 
4.1-4-8) 

พฒันา
ทรพัยากร
บุคคลดา้น
การวจิยั
(4.1-4-9) 

พฒันา
ทรพัยากร
บุคคลดา้น
การวจิยั
(4.1-4-10 
4.1-4-11) 

พฒันา
ทรพัยากร
บุคคลดา้น
การวจิยั 

(4.1-4-12) 

พฒันา
ทรพัยากร
บุคคลดา้น
การวจิยั

(4.1-4-13) 

5. มรีะบบสรา้งขวญัและก าลงัใจและยกย่องนกัวจิยัทีม่ี
ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น 
 

สรา้งขวญั
ก าลงัใจ 

และยกย่อง 
(4.1-5-1 ถงึ 

4.1-5-2) 

สรา้งขวญั
ก าลงัใจ

และยกย่อง 
(4.1-5-3) 

สรา้งขวญั
ก าลงัใจ

และยกย่อง 
(4.1-5-4) 

สรา้งขวญั
ก าลงัใจ 

และยกย่อง 
(4.1-5-5) 

สรา้งขวญั
ก าลงัใจ

และยกย่อง 
(4.1-5-6) 

6. มรีะบบและกลไกสง่เสรมิความร่วมมอืระหว่าง
นกัวจิยักบัองคก์รภายนอกทัง้ภาครฐั เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

สง่เสรมิความ
ร่วมมอืกบั
ภายนอก 

(4.1-6-1 ถงึ 
4.1-6-9) 

- - มคีวาม
ร่วมมอืกบั
ภายนอก 
(4.1-6-10) 

มคีวาม
ร่วมมอืกบั
ภายนอก 
(4.1-6-11 
4.1-6-12) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่2 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้

3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลติงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรค ์เท่ากบั 4 ขอ้ (4.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได้ 6 ขอ้ ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1.  ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ  และทุกภาควชิา รว่มคดิพจิารณาเพื่อหาวธิกีาร กลไกการบรหิารวชิาการที่

จะกระตุน้ใหอ้าจารยค์ดิคน้ พฒันา บรูณการกระบวนการวจิยั  (ทัง้ในคลนิิก ในชุมชน และเพื่อการจดัการ
เรยีนการสอน ) กบัการจดัการเรยีนการสอน  เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน  การสรา้ง นวตักรรมทาง
การศกึษา การมผีลงานวจิยัดา้นการเรยีนการสอน  เพื่อน าไปแลกเปลีย่นและเผยแพร่ รว่มกบัเครอืขา่ยวจิยั
ดา้นนวตักรรมการเรยีนการสอนภายนอกสถาบนั  ใหบ้รรลุผลตามค าอธบิายตวับ่งชีท้ี ่ สบช. 4.2.1 รอ้ยละ
ของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ (สมศ. 2.1) โดย
ใหทุ้กภาควชิา  ฝา่ยวชิาการ ฝา่ยกจิการนกัศกึษา เสน อโครงรา่งวจิยัทีม่กีารบรูณการกระบวนการวจิยักบั
การจดัการเรยีนการสอน  1 ชื่อเรือ่งต่อหน่วยงาน ตามแบบเสนอของบสนบัสนุนวจิยั วจ . 1 ภายในเดอืน
สงิหาคม 2553 และใหแ้สดงโครงการวจิยัดงักล่าว ไวใ้นเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 
ภายในเดอืนตุลาคม 2553 

2.  ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มตกลงกบัทุกภาควชิา เพื่อรว่มหาแนวทางสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยั  
อยา่งสอดคลอ้งตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั และน าไปปรบั ระบบสนบัสนุนการวจิยัและผลติผลงานวชิาการ  
และแผนผงัสรปุขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปี
การศกึษา 2552-2553 ฉบบัสงิหาคม 2553 ในประเดน็ ดงันี้ 
2.1  หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ หรอืหน่วยวจิยัฯ หรอืศูนยเ์ครือ่งมอื หรอืศูนยใ์หค้ าปรกึษาและสนบัสนุนการ

วจิยัฯ 
2.2 หอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 
2.3 สิง่อ านวยความสะดวกหรอืการรกัษาควา มปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
2.4 กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงานสรา้งสรรค ์การจดั

ใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) 
2.5 การน าสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรู ้ในโครง การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีาร

เรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  เชื่อมโยงไปเพื่อ บรูณการกระบวนการวจิยั กบัการ
จดัการเรยีนการสอน การพฒันานกัศกึษา การสรา้งนวตักรรมทางการศกึษาของแต่ละภาควชิา 
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3.  ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ ทุกภาควชิา รว่มกบัฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ จดัใหม้กีารตดิตาม 
ประเมนิผลความส าเรจ็ของ  1.การบรูณการกระบวนการวจิยักบัการจดัการเรยีนการสอน  2.การจดัสรร
งบประมาณของวทิยาลยั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์  3.การสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยั  อยา่ง
สอดคลอ้งตามอตัลกัษณ์ของ วทิยาลยั ให้ครบทุกประเดน็ตามวสิยัทศัน์ และตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์
แผนปฏบิตังิานประจ าปี ทีเ่กีย่วกบัการ วจิยั  พรอ้มทัง้ รายงานผลการประเมนิดงักล่าว ต่อทีป่ระชุม
กรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และ
กรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคข์อง วทิยาลยั โดยใหร้ะบุโครงการ /กจิกรรมทีเ่ป็นผลจากการปรบัปรงุ  ในเล่มแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ 

4.  ให้ฝา่ยยทุ ธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบัฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ และทุกภาควชิา ผนวกใช้
ความส าเรจ็จากการด าเนินงาน วจิยั ตามทีก่ล่าวในขอ้ 1-3 ในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล 
จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพผ ลงาน 
ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ทัง้นี้ ใหเ้ริม่ด าเนินการจดัท า รา่ง คู่มอืการประเมนิผล
สมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ภายในเดอืนมถุินายน 2553 โดยใหผ้นวกไวใ้น 
4.1  ตวับ่งชี ้เกณฑป์ระเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ทีถ่่ายทอดจากตวับ่งชีห้ลกั เป้าหมา ย

วทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพตามตวับ่งชี ้เกณฑ ์สกอ สมศ สภา
การพยาบาล TQF และผลงานตามวสิยัทศัน์ แผน อตัลกัษณ์ 

4.2 เครือ่งมอืวดัผลประกอบตวับ่งชีป้ระเมนิผลสมัฤทธิ ์ทีช่่วยใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ 
4.2.1 เขา้ใจ รกัษา เสรมิสรา้งลกัษณะการปฏบิตังิานการเรยีนการสอน พฒันานกัศกึษา วจิยั บรกิาร

วชิาการ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม บรหิารจดัการ แผนงานและการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานของวทิยาลยั เช่น สะทอ้นการจดัการเรยีนการ
สอนทีคุ่ณภาพในการพฒันานกัศกึษา พรอ้มทัง้ร องรบัการพฒันาตาม TQF การประเมนิตาม
เกณฑส์ภา สกอ สมศ 

4.2.2 เหน็รว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรมในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล 
4.2.3 ทวนสอบผลการประเมนิรว่มกนัได ้ตามทีแ่สดงในแนวทางการด าเนินงานของ สบช 

 
รายการหลกัฐาน 
4.1-1-1 ตารางแสดงความสอดคลอ้งของทศิทางและแผนก ารวจิยั ปีการศกึษา 2552-2553 กบันโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 
2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่5 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-1-2 นโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั และ
ดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและ
ผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่1 (อ.กนันิษฐา  

   อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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4.1-1-3 ทศิทางและแผนการวจิยั ปีการศกึษา 2552- 2553  ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั และแผนผงัสรปุ
ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัและผลงานวชิาการ  ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .
ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่4 12 และ 21 (อ.กนันิษฐา  
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-1-4 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 8-9 (อ.กนันิษฐา อ .ทรงสุดา 
อ.ศรสีุดา) 

4.1-1-5 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ใน โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายง านการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนั จากสภาการพยาบาล หน้าที ่29-41  
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-1-6 นโยบาย แผนงาน และระบบสนบัสนุนการวจิยัและผลติผลงานวชิาการ และโครงสรา้งการบรหิาร
งานวจิยั และคณะกรรมการ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่66-70 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-1-7 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 
วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

   2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551- 2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 สงิหาคม 2552 (อ.กนันิษฐา  
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-1-8  แผนด าเนินงานวจิยั วพบ.ขอนแก่น ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-1-9  แผนด าเนินงานวจิยั วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-1-10 โครงการวจิยั ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 
2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ทรงสุดา) 

4.1-1-11  โครงการวจิยั ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผู้ ใหญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 
2553 ในเล่ม แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.ทรงสุดา) 

4.1-1-12  โครงการวจิยั ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 2552 ในเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ดวงชวีนั) 

4.1-1-13 โครงการวจิยั เรือ่ง  หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณในโครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการ
จดัการเรยีนการสอนแบบ บรูณการ โดยสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบใน
วชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 เรือ่ง การพยาบาลระยะตัง้ครรภ ์ส าหรบันกัศกึษา
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่3 (อ.รตัจนา) 

4.1-1-14  โครงการวจิยั เรือ่ง การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง วชิา
ปฏบิตักิารมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
รว่มมอืกบัส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 (อ.ทพิรตัน์) 
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4.1-1-15 โครงการวจิยั ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนมถุินายน 2552- กนัยายน 2552 ในเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณ)ี 

4.1-1-16 โครงการวจิยั ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม 
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.ปราณ)ี 

4.1-2-1 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั แสดงผลงานวจิยัของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-2-2 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั แสดงฐานขอ้มลูงานวจิยัไทย ฐานขอ้มลูงานวจิยันานาชาต ิ 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-2-3 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั  แสดงการจดัหาทรพัยากรแหล่งคน้ควา้ สนบัสนุนการวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-2-4 เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกยีรตคิุณทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิของ อาจารยแ์กว้จติ มากปาน  
อาจารยส์ายใจ ค าทะเนตร และ อาจารยร์ุง่ทพิย ์พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพดา้นการ
เรยีนการสอน ในการประชุมวชิาการร ะดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ " ระหว่างวนัที ่ 16-18 
สงิหาคม พ .ศ. 2552 หน้า 107 เล่มโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์(อ.กนันิษฐา  
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-2-5 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั แสดงแหล่งทุนสนบัสนุนงานวจิยัภายนอก (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา  
อ.ศรสีุดา) 

4.1-2-6 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั แสดงแหล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละในระดบันานาชาติ  
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-2-7 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั แสดงขัน้ตอนการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา (อ.กนันิษฐา  
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-2-8 รายงานสรปุ ผลงานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั 
ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-2-9 รายงานสรปุ จาก แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปี
การศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-3-1 เอกสารขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปี
การศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่12 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-3-2 เอกสารหลกัเกณฑก์ารรบัทุนอุดหนุนโครงการวจิยัและผลติผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยั
และผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่22  
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-3-3 งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี
การศกึษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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4.1-3-4 แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปีการศกึษา 2552 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-3-5 หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณสนบัสนุนในโครงการวจิยั เรือ่ง  ผลการประเมนิตนเอง
ดา้นสมรรถนะหลกัพยาบาลวชิาชพี และการผดุงครรภ ์และพฤตกิรรมจรยิธ รรมเชงิวชิาชพีของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่ 4 รุน่ที่ 10 ปีการศกึษา 2552 วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ (อ.ทรงสุดา) 

4.1-3-6 หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณในโครงการวจิยั เรือ่ง หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ย
งบประมาณในโครงการวจิยั เรือ่ง ผลการจดัการเรยีนการสอนแบบ บรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบในวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 เรือ่ง การ
พยาบาลระยะตัง้ครรภ ์ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่3 (อ.รตัจนา) 

4.1-3-7 หลกัฐานการไดร้บัอนุมตัเิบกิจา่ยงบประมาณในโครงการวจิยั เรือ่งพฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิของ
วยัรุน่ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงจงัหวดัขอนแก่น ของภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

4.1-3-8 การพฒันาอาจารย ์จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรั บรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่130-138 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-3-9 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั วทิยาลยับรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนฐานขอ้มลูงานวจิยัไทย แสดง
การจดัหาทรพัยากรแหล่งคน้ควา้ สนบัสนุนการวจิยัและงานสรา้งสรรค ์(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา  
อ.ศรสีุดา) 

4.1-4-1 เอกสารบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยั
และผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่6  
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-4-2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ของ คณะกรรมกา รผลติผลงานวจิยัและผลติผลงานวชิาการ ในคู่มอื
ด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 
หน้าที ่9 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-4-3 รายละเอยีดส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการวจิยั ในขัน้ตอนการด าเนินก าร
วจิยั จาก คู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบั
มกราคม 2553 หน้าที ่12 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-4-4 เอกสาร การพฒันาอาจารย ์จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่130-138 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-4-5 สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัภายในวทิยาลยัฯในการขอทุนภายนอก (วจิยั
เครอืขา่ยเพื่อพฒันาการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย)์ โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ  
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-4-6 สรปุผลการด าเนินโครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่  
โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-4-7 สรปุรายชื่ออาจารยป์ระจ าเขา้รว่มการเขยีนต ารากบัเครอืขา่ยภายนอกเช่น  สถาบนัพระบรมราชนนก 
วทิยาลยัเครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา 
อ.ศรสีุดา) 
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4.1-4-8 สรปุผลการด าเนินโครงการการจดัเสวนาวชิาการและจดัหาผูเ้ชีย่วชาญพฒันาคุณภาพงานวจิยัของ
อาจารย ์(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา)  

4.1-4-9 กจิกรรมพฒันาพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการวิ จยั ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ
วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 ฉบบั กนัยายน 2552 และสรปุ
กระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอน ของ
ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.ทรงสุดา) 

4.1-4-10 คู่มอืภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิาร (อ.สมใจ)  
4.1-4-11 รายงานการประชุมภาควชิาการพยาบาล จติเวช กฎหมาย และบรหิาร  ครัง้ที ่ 3/2553 วนัที ่ 17 

มนีาคม 2553 วาระที ่3 เรือ่งการตดิตามงานตามแผน (อ.สมใจ)  
4.1-4-12 โครงการ /กจิกรรมพฒันาพฒันาทรพัยากรบุ คคลดา้นการวจิยั ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์

วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 ฉบบั กนัยายน 2552 และสรปุ
กระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอนใน
ภาคปฏบิตั ิของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์(อ.เอมอร)  

4.1-4-13 โครงการ /กจิกรรมพฒันาพฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการวจิยั  ของภาควชิาชุมชนและรกัษา วพบ . 
ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 ฉบบั กนัยายน 2552  และสรปุ
กระบวนการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นภาควชิาท าวจิยัโดยบรูณการรว่มกบัการเรยีนการสอน ของ
ภาควชิาชุมชนและรกัษา (อ.ปราณ)ี 

4.1-5-1 เอกสาร Print หน้า WEB ใบประกาศเกยีรตคิุณทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิของ อาจารยแ์กว้จติ มากปาน 
อาจารยส์ายใจ ค าทะเนตร และ อาจารยร์ุง่ทพิย ์พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพดา้นการ
เรยีนการสอน ในการประชุมวชิาการร ะดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ " ระหว่างวนัที ่ 16-18 
สงิหาคม พ .ศ. 2552 หน้า 107 เล่มโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์ 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-5-2 เอกสารเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั : 
ผลงานวจิยัและวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 
2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่79 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-5-3 บนัทกึการประชุมภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุครัง้  7/2553 วาระที่ 4 เรือ่ง เกีย่วกบั
การใหก้ าลงัใจและการยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น (อ.จรรยา อ.สรญัญา) 

4.1-5-4 บนัทกึการประชุมภาควิ ชาจติเวช กฎหมาย บรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบัการใหก้ าลงัใจและการยกยอ่ง
นกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น (อ.สมใจ) 

4.1-5-5 บนัทกึการประชุมภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ครัง้ 1 วนัที ่16 เดอืนพฤศจกิายน  2552 วาระที ่1 
แจง้เพื่อทราบ  เรือ่ง อ.เอมอร บุตรอุดม  ไปน าเสนอผลงานวจิยั  Oral Presentation ในการประชุม
วชิาการและการประชุมสามญัประจ าปี 2552 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  วนัที ่14 -15 
สงิหาคม 2552 ณ หอ้งประชุม ศรจีนัทร ์โรงแรมเจรญิธานีปริน้ เซส จ. ขอนแก่น เรือ่ง ความพรอ้ม
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ของมารดาหลงัผ่าตดัคลอดกบัการยอมรบัแล ะพฤตกิรรมใน  การเลีย้งทาร กดว้ยนมมารดา 
โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัขอนแก่น (อ.รจุริา) 

4.1-5-6 บนัทกึการประชุมภาควชิาชุมชนและรกัษา ครัง้ทีเ่กีย่วกบัการใหก้ าลงัใจและการยกยอ่งนกัวจิยั ทีม่ ี
ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น (อ.ปราณ)ี 

4.1-6-1 เอกสารนโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั 
และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยั
และผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่1-3 
 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-6-2 เอกสารกลไกการส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและ
ผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่31 (อ.กนันิษฐา 
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-6-3 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 8-9 (อ.กนันิษฐา อ .ทรงสุดา 
อ.ศรสีุดา) 

4.1-6-4 โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเ รยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 29-41 (อ.กนันิษฐา อ .ทรง
สุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-6-5 สรปุการด าเนินงานโครงการความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยพฒันาบณัฑติอุดมคตไิทยภาคะวนัออกเฉียง
เหนือ การพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืระดบันานาชาต ิ(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-6-6 รายชื่ออาจารยท์ีร่ว่มเป็นคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์กบัสถาบนัพระบรมราช
ชนก (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-6-7 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 62/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดัสนิผล
การประกวดผลงานวจิยั ในโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์เล่มโครงการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเ รยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : 
วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-6-8 งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี
การศกึษา 2550-2552 (แสดงงานวจิยัทีม่คีวามรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัอง คก์รภายนอกทัง้ภาครฐั 
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ) จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-6-9 แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปีการศึ กษา 2552  
(แสดงงานวจิยัทีม่คีวามรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอกทัง้ภาครฐั เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม) (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.1-6-10 โครงการวจิยั เรือ่ง การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง วชิา
ปฏบิตักิารมารดาทารกและการผดุ งครรภ ์ 2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
รว่มมอืกบัส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 (อ.ทพิยร์ตัน์) 
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4.1-6-11 โครงการวจิยั เรือ่งการพฒันาระบบสุขภาพโดยชุมชน เพื่อชุมชน ปีการศกึษา 2552 (อ.วไิลวรรณ) 
4.1-6-12 โครงการวจิยั เรือ่งการใช้ กระบวนการ AIC ในการดแูลสุขภาพตนเองของผูส้งูอาย ุทีม่คีวามรว่มมอื

ระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอกทัง้ภาครฐั เอกชนและภาคอุตสาหกรรม ของภาควชิาชุมชนและ
รกัษา วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 ฉบบั กนัยายน 2552  
(อ.ปราณ)ี 

4.1-ป เป้าหมาย การพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลติงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์  ในแผนกล
ยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์(สกอ 4.2 และ สมศ 5.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไมค่รบ 3 ขอ้ ด าเนินการ 3 ขอ้ ด าเนินการอยา่งน้อย 4 ขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
๑.  มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ัง้ในวงการวชิาการและการน าไปใช้

ประโยชน์ 
๒.  มรีะบบรวบรวม  คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีเ่ชื่อถอืไดแ้ละ

รวดเรว็ทนัต่อการใชป้ระโยชน์ 
๓.  มกีารสรา้งเครอืขา่ยเผยแพรผ่ลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคไ์ปยงัผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั 
๔.  มรีะบบและกลไกการสนบัสนุนความรว่มมอืระหว่างนกัวจิ ั ยกบัองคก์ารภายนอกสถาบนัเพื่อการน าผลงาน

ไปใชป้ระโยชน์ 
๕.  มกีลไกสนบัสนุนการจดสทิธบิตัรการซือ้ขายทรพัยส์นิทางปญัญา  ตลอดจนการคุม้ครองสทิธขิองงานวจิยั  

หรอืสิง่ประดษิฐ ์หรอืนวตักรรมใหแ้ก่นกัวจิยัเจา้ของผลงาน  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัภาควชิา ด าเนินงานตาม
ระบบบรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ตามทีแ่สดงในตารางที ่4.2.1 ดงันี้ 
1. มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ัง้ในวงการวชิาการและการน าไปใช้

ประโยชน์ เช่น  นโยบายและทศิทางพั ฒนา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบั
งานวจิยั และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงาน
วจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น (4.2-1-1) ทศิทางและแผนการวจิยั ปีการศกึษา 2552-2553 (4.2-
1-2) ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั และแผนผงัสรปุขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัและผลงานวชิาการ (4.2-1-3) 
วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (4.2-1-4) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในโครงสรา้งการ
บรหิาร หลกัสตูรและการเรยีนการสอน (4.2-1-5) นโยบาย แผนงาน และระบบสนบัสนุนการวจิยัและ
ผลติผลงานวชิาการ และโครงสรา้งการบรหิารงานวจิยั และคณะกรรมการ (4.2-1-6) แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .
ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 
2551 และแผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์ 2552 พรอ้มทัง้ ตาราง
แสดงเป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 สงิหาคม 2552 (4.2-1-7) แผนด าเนินงาน
ผลติ และเผยแพรผ่ลงานวจิยั วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2552 (4.2-1-8 และ 4.2-1-9) โครงการ
และการเผยแพรผ่ลงานวจิยั ของภาควชิา การพยาบาล เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (4.2-1-10 และ 4.2-1-11) 
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โครงการและการเผยแพรผ่ลงานวจิยั ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ (4.2-1-12) โครงการและการ
เผยแพรผ่ลงานวจิยั ภาควชิาชุมชนและรกัษา (4.2-1-13 และ 4.2-1-14) 

2. มรีะบบรวบรวม  คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีเ่ชื่อถอืไดแ้ละ
รวดเรว็ทนัต่อการใชป้ระโยชน์ เช่น เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั แสดงการเชื่อมโยง ผล งานวจิยัของ
วทิยาลยับรมราชชนนี ขอนแก่น (4.2-2-1) แสดงการเชื่อมโยง ผลงานวจิยัในเล่ม Proceedings จาก
โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : 
วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์ (4.2-2-2) แสดงการเชื่อมโยง ผลง านวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 
แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 (4.2-2-3) การถอด
บทเรยีนความรูจ้ากงานนวตักรรม ศูนยก์ารเรยีนรู ้เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั ) โดยใชว้จิยัเป็น
ฐาน โดยจดัท าเป็นต าราเรือ่ง กระบวนการเรยีนรู้ จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยภ์ายใตร้ะบบ
ครอบครวัเสมอืน  (4.2-2-4) รายงานสรปุผลการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้าก
งานวจิยั ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุจ านวน 2 เรือ่ง คอื การพฒันาการจดัการเรยีนการ
สอนวชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล (พฒันาคู่มอืคร)ู (4.2-2-5) และการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพืน้ฐาน
ทางการพยาบาล (4.2-2-6) 

3. มกีารสรา้งเครอืขา่ยเผยแพรผ่ลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคไ์ปยงัผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั  
เช่น นโยบายและทศิทางพฒันาวทิยาลยั  ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั และดา้นการวจิยัข องวทิยาลยั นโยบาย
ของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ (4.2-3-1) กลไกการ
ส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก (4.2-3-2) วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการ
บรหิาร วทิยาลยั (4.2-3-3) ค าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดัสนิผ ลการประกวดผลงานวจิยั ในโครงการ
ประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีาร
เรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (4.2-3-4) หนงัสอืลงนามการเผยแพรผ่ลงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์นวตักรรม กระบวนการเรยีนรูจ้ติบรกิา รดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ภายใตร้ะบบครอบครวั
เสมอืน เป็นตน้แบบแก่สถาบนัอื่นๆ ไดแ้ก่ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนีจกัรรีชั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ีและวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครศรธีรรมราช 
(4.2-3-5) โครงการวจิยั เรือ่ง การประเมิ นผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง วชิา
ปฏบิตักิารมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความรว่มมอืกบั
ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 ทีม่กีารสรา้งเครอืขา่ยเผยแพรผ่ลงานวจิยั
และงานสรา้งสรรคไ์ปยงัผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก 
ผดุงครรภ ์(4.2-3-6) 

 4. มรีะบบและกลไกการสนบัสนุนความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์ารภายนอกสถาบนัเพื่อการน าผลงาน
ไปใชป้ระโยชน์  เช่น นโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบั
งานวจิยั และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ (4.2-4-1) กลไกการ
ส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ (4.2-4-
2) วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั (4.2-4-3) โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการ
เรยีนการสอน (4.2-4-4) สรปุการด าเนินงานโครงการความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยพฒันาบณัฑติอุดมคตไิทย
ภาคะวนัออกเฉียงเหนือ การพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืระดบันานาชาต ิ (4.2-4-5) รายชื่ออาจารยท์ีร่ว่ม
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เป็นคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์กบัสถาบนัพระบรมราชชนก (4.2-4-6) ค าสัง่
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดัสนิผลการประกวดผลงานวจิยั ในโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิ
ปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรี ยนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษย ์(4.2-4-7) งานวจิยัทีม่คีวามรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์ารภายนอกสถาบนัเพื่อการ
น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ ทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่าง
ปีการศกึษา 2550-2552 (4.2-4-8) แฟ้มสรปุงานวิจยัทีม่คีวามรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์ารภายนอก
สถาบนัเพื่อการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์  และผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปี
การศกึษา 2552 (4.2-4-9) โครงการวจิยั  เรือ่ง การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลาง วชิาปฏบิตักิารม ารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดย
ความรว่มมอืกบัส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 ทีม่คีวามรว่มมอืระหว่าง
นกัวจิยักบัองคก์ารภายนอกสถาบนัเพื่อการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ ของภาควชิาการพยาบาลมารดา 
ทารก ผดุงครรภ ์(4.2-4-10) 

5. มกีลไกสนบัสนุนการจดสทิธบิตัรการซือ้ขายทรพัยส์นิทางปญัญา  ตลอดจนการคุม้ครองสทิธขิองงานวจิยั  
หรอืสิง่ประดษิฐ์  หรอืนวตักรรมใหแ้ก่นกัวจิยัเจา้ของผลงาน  เช่น เอกสารแนะน าการคุม้ครองสทิธขิอง
ผลงานวจิยั /วชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 
ฉบบัมกราคม 2553 (4.2-5-1) มีผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัรทรพัยส์นิทางปญัญา 1 เรือ่ง คอื 
กระบวนการเรยีนรูจ้ติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ภายใตร้ะบบครอบครวัเสมอืน (4.2-5-2) 
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ตารางท่ี 4.2-1  ระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ประจ า ปีการศึกษา 2552 
 
 
รายการ 

 
วทิยาลยั 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บร. 

มารดาทารก  
ผดุงครรภ ์

ชุมชน 
และรกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 1 0 2 1 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย (ขอ้) ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (4.2-ป) 3 3 3 3 3 
จ านวนขอ้ ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 5 2 0 3 1 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)      
1.มรีะบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่
ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ัง้ในวงการ
วชิาการและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

มรีะบบ  
และกลไก 
สนบัสนุนฯ 
(4.2-1-1 ถงึ 

4.2-1-9) 

มรีะบบ  
และกลไก 
สนบัสนุนฯ 
(4.2-1-10 
4.2-1-11) 

- มรีะบบ  
และกลไก 
สนบัสนุนฯ 
(4.2-1-12) 

มรีะบบ  
และกลไก 
สนบัสนุนฯ 
(4.2-1-13 
4.2-1-14) 

2.มรีะบบรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรคท์ีเ่ชื่อถอืไดแ้ละรวดเรว็ทนัต่อการใช้
ประโยชน์ 

มรีะบบรวบรวม 
คดัสรร วเิคราะห์
สงัเคราะหค์วามรู ้

(4.2-2-1 ถงึ 
4.2-2-4) 

รวบรวม คดั
สรร วเิคราะห์
สงัเคราะห ์
(4.2-2-5 
4.2-2-6) 

- - - 

3.มกีารสรา้งเครอืขา่ยเผยแพร่ผลงานวจิยัและ
งานสรา้งสรรคไ์ปยงัผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบนั 
 

มกีาร 
สรา้งเครอืขา่ยฯ

(4.2-3-1 ถงึ 
4.2-3-5) 

- - ม ี
เครอืขา่ย
เผยแพร่ฯ
(4.2-3-6) 

- 

4.มรีะบบและกลไกการสนบัสนุนความร่วมมอื
ระหว่างนกัวจิยักบัองคก์ารภายนอกสถาบนั
เพื่อการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 
 

มรีะบบและกลไก
สนบัสนุนความ
ร่วมมอื (4.2-4-1 
ถงึ 4.2-4-9) 

- - มคีวาม
ร่วมมอืกบั
ภายนอก 
(4.2-4-10) 

- 

5.มกีลไกสนบัสนุนการจดสทิธบิตัรการซือ้ขาย
ทรพัยส์นิทางปญัญา ตลอดจนการคุม้ครอง
สทิธขิองงานวจิยั หรอืสิง่ประดษิฐ ์หรอื
นวตักรรมใหแ้ก่นกัวจิยัเจา้ของผลงาน 

มกีลไกสนบัสนุน 
การคุม้ครอง และ
มกีารจดสทิธบิตัร 

(4.2-5-1 ถงึ 
4.2-5-2) 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่0 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานตาม ระบบบรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์เท่ากบั 3 ขอ้ (4.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้5 ขอ้ ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มตกลงกบัทุกภาควชิา เพื่อรว่ม พฒันาระบบและกลไกสนบัสนุนการ

เผยแพรผ่ลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรอืการตพีมิ พใ์นวารสารระดบัชาตหิรอื
นานาชาต ิรวมทัง้ การสนบัสนุนใหม้กีารเผยแพรผ่ลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรอื
การตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและน าผลการพจิารณา ไปปรบั ระบบสนบัสนุนการวจิยัและ
ผลติผลงานวชิาการ และแผนผงัสรปุขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ 
วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัสงิหาคม 2553 

2. ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบั ทุกภาควชิา  ทุกฝา่ย เรง่รดัการด าเนินงาน รวบรวม คดัสรร 
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์  อยา่งน้อย 1 ชื่อเรื่องต่อหน่วยงาน เพื่อให้
เป็นองคค์วามรูท้ีค่นทัว่ไปเขา้ใจได้  โดยให้ คดัสรร วเิคราะห์  และสงัเคราะห์  ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืน
กนัยายน 2553 พรอ้มประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรอ่งคค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ด้  ไปใช้
เป็นบรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ ก่าผ่านช่องทาง ALUMNI LINK (ตามทีก่ล่าวในแนวทาง
ของตวับ่งชี ้3.1) รวมทัง้ เผยแพรสู่่แหล่งฝึก สาธารณชน และผูเ้กีย่วขอ้ง ภายในเดอืนตุลาคม 2553 

3. ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบั ทุกภาควชิา  ทุกฝา่ย เรง่รดั การน าผลงานงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์  และมกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน  
ใหเ้พยีงพอตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพ ตวับ่งชีท้ี ่ 2.1 และ 2.2 ของ สมศ . รอบสาม  โดยใหเ้ริม่
พยายามด าเนินงานใหไ้ดต้ัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2553 ต่อเนื่องไปตลอดปีการศกึษา  2553 พรอ้มทัง้ 
รายงานผลงานดงักล่าว ต่ อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืน กรกฎาคม 2553 สงิหาคม 2553 
กนัยายน 2553 ตุลาคม 2553 ธนัวาคม 2553 มกราคม 2554 กุมภาพนัธ ์2553 เมษายน 2554 มถุินายน 
2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการน าผลงานงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคไ์ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และมกีารรบัรองการใชป้ระโยชน์จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

4.  ให้ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบัฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ และทุกภาควชิา ผนวกใช้
ความส าเรจ็จากการด าเนินงาน วจิยั ตามทีก่ล่าวในขอ้ 1-3 ในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล 
จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพผลงาน 
ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ทัง้นี้ ใหเ้ริม่ด าเนินการจดัท า รา่ง คู่มอืการประเมนิผล
สมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ภายในเดอืนมถุินายน 2553 โดยด าเนินการตามที่ กล่าวไวใ้นแนวทางการ
พฒันาขอ้ 4 ของตวับ่งชีท้ี ่4.1  
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รายการหลกัฐาน 
4.2-1-1 นโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั และ

ดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและ
ผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่1 (อ.กนันิษฐา  

   อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
4.2-1-2 ทศิทางและแผนการวจิยั ปีการศกึษา 2552-2553 ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .

ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่4 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
4.2-1-3 ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั และแผนผงัสรปุขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอื

ด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 
หน้าที ่12 และ 21 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-1-4 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่8-9 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา  

   อ.ศรสีุดา) 
4.2-1-5 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในโครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอ น จากเล่มรายงานการ

ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนั จากสภาการพยาบาล หน้าที ่29-41  
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-1-6 นโยบาย แผนงาน และระบบสนบัสนุนการวจิยัและผลติผลงานวชิาการ และโครงสรา้งการบรหิาร
งานวจิยั และคณะกรรมการ จากเล่มรายงานการประ เมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่66-70 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-1-7 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 
วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

   2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 สงิหาคม 2552 (อ.กนันิษฐา  
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-1-8  แผนด าเนินงานวจิยั วพบ.ขอนแก่น ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-1-9  แผนด าเนินงานวจิยั วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-1-10 โครงการวจิยั ของภาควชิา การพยาบาล เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 
2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ทรงสุดา) 

4.2-1-11 โครงการวจิยั ของภาควชิา การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 
2553 ในเล่ม แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.ทรงสุดา) 

4.2-1-12 โครงการวจิยั ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ดวงชวีนั) 
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4.2-1-13 โครงการวจิยั ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนมถุินายน 2552- กนัยายน 2552 ในเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณ)ี 

4.2-1-14 โครงการวจิยั ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม 
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.ปราณ)ี 

4.2-2-1 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั วทิยาลยับรมราชชนนี ขอนแก่น แสดงการเชื่อมโยง ผลงานวจิยัของ
วทิยาลยับรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-2-2 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั วทิยาลยับรมราชชนนี ขอนแก่น แสดงการเชื่อมโยง ผลงานวจิยัในเล่ม 
Proceedings จากโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติตปญัญาศกึษา : วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-2-3 เอกสารหน้าเวบไซดง์านวจิยั วทิยาลยับรมราชชนนี ขอนแก่น แสดงการเชื่อมโยง ผลงานวิจยัที่
ด าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปีการศกึษา 2550-
2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภา
การพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-2-4 ผลการถอดบทเรยีนความรู้ จากงานนวตักรรม  ศูนยก์ารเรยีนรู้  เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบ
ครอบครวั ) โดยใชว้จิยัเป็นฐาน  และไดจ้ดัท าเป็นต าราเรือ่ง  กระบวนการเรยีนรูจ้ติบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษยภ์ายใตร้ะบบครอบครวัเสมอืน (อ.วไิลวรรณ) 

4.2-2-5 รายงานสรปุผลการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเค ราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยั ของภาควชิาการ
พยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุเรือ่ง การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนวชิาหลกัการและเทคนิคการ
พยาบาล (พฒันาคู่มอืคร)ู (อ.รุง่ทพิย)์ 

4.2-2-6 รายงานสรปุผลการรวบรวม คดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยั ของภาควชิาการ
พยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุเรือ่ง การพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพยาบาลพืน้ฐาน (อ.ทรงสุดา) 

4.2-3-1 เอกสารนโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั 
และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินง านวจิยั
และผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่1-3  
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-3-2 เอกสารกลไกการส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและ
ผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่31 (อ.กนันิษฐา 
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-3-3 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 8-9 (อ.กนันิษฐา อ .ทรงสุดา 
อ.ศรสีุดา) 

4.2-3-4 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 62/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดัสนิผล
การประกวดผลงานวจิยั ในโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์เล่มโ ครงการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : 
วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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4.2-3-5 หนงัสอืลงนามการเผยแพรผ่ลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์  นวตักรรม  กระบวนการเรยีนรูจ้ติบรกิาร
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  ภายใตร้ะบบครอบครวัเสมอืน  เป็นตน้แบบแก่สถาบนัอื่นๆ  ไดแ้ก่  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีจกัรรีชั  วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนน ีชลบุร ีและวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครศรธีรรมราช (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา  
อ.ศรสีุดา) 

4.2-3-6  โครงการวจิยั เรือ่ง การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง วชิา
ปฏบิตักิารมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
รว่มมอืกบัส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 (อ.ทพิยร์ตัน์) 

4.2-4-1 เอกสารนโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั 
และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยั
และผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่1-3  
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-4-2 เอกสารกลไกการส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและ
ผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่31 (อ.กนันิษฐา 
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-4-3 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสร้ างการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 8-9 (อ.กนันิษฐา อ .ทรงสุดา 
อ.ศรสีุดา) 

4.2-4-4 โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่29-41 (อ.กนันิษฐา  
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-4-5 สรปุการด าเนินงานโครงการความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยพฒันาบณัฑติอุดมคตไิทยภาคะวนัออกเฉียง
เหนือ การพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืระดบันานาชาต ิ(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-4-6 รายชื่ออาจารยท์ีร่ว่มเป็นคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์กบัสถาบนัพระบรมราช
ชนก (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-4-7 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 62/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดัสนิผล
การประกวดผลงานวจิยั ในโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์เล่มโครงการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : 
วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-4-8 งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี
การศกึษา 2550-2552 (แสดงงานวจิยัทีม่คีวามรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองคก์ารภายนอกสถาบนั
เพื่อการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ ) จากเล่มรายงานกา รประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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4.2-4-9 แฟ้มสรปุงานวจิยัและผลการตดิตามการเบกิจา่ยงบสนบัสนุนงานวจิยัภายใน ปีการศกึษา 2552  
(แสดงงานวจิยัทีม่คีวามรว่มมอืระหว่างนกัวจิยักบัองค์ การภายนอกสถาบนัเพื่อการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์) (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.2-4-10 โครงการวจิยั  เรือ่ง  การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง วชิา
ปฏบิตักิารมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 2 แผนกฝากครรภ ์โรงพยาบาลขอนแก่น โดยความ
รว่มมอืกบัส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2552 (อ.ทพิยร์ตัน์) 

4.2-5-1 เอกสารการคุม้ครองสทิธขิองผลงานวจิยั /วชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .
ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่43 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา 
อ.ศรสีุดา) 

4.2-5-2 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัรทรพัยส์นิทางปญัญา  เรือ่ง  กระบวนการเรยีนรูจ้ติบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษย ์ภายใตร้ะบบครอบครวัเสมอืน (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา)  

4.2-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามระบบบรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ ในแผนกลยทุธ ์
วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั งานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า (สกอ 4.3) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระหว่าง 1 - 16,999 บาท/คน 17,000.- 24,999 บาท/คน มากกว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท/คน 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มเีงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั 
รวม 1,242,800บาท (4.3-1-1) และมอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน (4.3-1-2) คดิเป็น เงนิสนบัสนุน
งานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า เท่ากบั 26,442.55บาท/
คน  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 และปีการศกึษา 2552 มผีลการด าเนินงานได ้3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั

ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า เท่ากบั  16,999 บาท/คน (4.3-ป) โดยมผีลการด าเนินงาน 26,442.55บาท/คน ดงันัน้ 
บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ส่งเสรมิการด าเนินงานทีผ่นวกใช ้เกณฑม์าตรฐาน ขอ้ 2 3 4 6 ตวับ่งชีท้ี ่สกอ.7.1 ภาวะผูน้ าของสภา
สถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั  โดยเฉพาะหลกัธรรมาภบิาล องคป์ระกอบที่  6 การมสี่วนรว่ม 
(Participation) คอื กระบวนการทีผู่ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มมโีอกาสไดเ้ข้ ารว่มในการรบัรู ้เรยีนรู ้ท าความ
เขา้ใจ รว่มแสดงทศันะ รว่มเสนอปญัหา/ประเดน็ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มคดิแนวทาง รว่มการแกไ้ขปญัหา รว่ม
ในกระบวนการตดัสนิใจ และรว่มกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา  โดยใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิาร
วชิาการ รว่มคดิพจิารณา กบัทุกภาควชิา ทุกฝา่ย ในการปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเนื่องตลอดปีการศกึษา 2553 
เพื่อรกัษาและพฒันาจ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า  รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัทุนท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั  และจาก
ภายนอกสถาบนั ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการตามแนวทางพฒันาทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ 4.1 มกีารพฒันา
ระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิ ตงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ (สกอ 4.1) และตวับ่งชีท้ี ่ 4.2 มรีะบบ
บรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์(สกอ4.2 และ สมศ 5.2) พรอ้มทัง้ รายงานผลงานดงักล่าว 
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เพื่อใหท้ีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ทีป่ระชุมคณาจารย ์ไดเ้หน็สภาพจรงิของผลงานทีเ่กดิจากการรว่มปฏบิตัโิดย
ทุก specialty area ทุกภาควชิา ทุกฝา่ย อนึ่ง ใหร้ายงานผลงานตามสภาพจรงิ ใหไ้ด้ ภายในการประชุมครัง้
เดอืนกรกฎาคม  2553 สงิหาคม 2553 กนัยายน 2553 ตุลาคม 2553 ธนัวาคม 2553 มกราคม 2554 
กุมภาพนัธ ์2553 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการยกยอ่ง การเชดิ
ชผููท้ ีม่ผีลงานทีเ่ป็นประโยชน์กบันกัศกึษาและวทิยาลยั รวมทัง้ เสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มแกไ้ข แล ะรว่ม
รบัผดิชอบพจิารณาน าผลการรายงาน ผลการประเมนิไปปรบัปรงุการปฏบิตังิาน และผลสมัฤทธิข์องงาน 
 
รายการหลกัฐาน 
4.3-3-1 1. งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี

การศกึษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่ น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั 
ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 2552 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3-ป เป้าหมาย เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา  
อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3.1    เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรคข์องสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า  
       (สมศ 2.2) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
เท่ากบั  

1 - 9,999 บาท/คน/ปี 
เท่ากบั 

10,000 - 14,999 บาท/คน/ปี 
เท่ากบัหรอืมากกว่า 
15,000 บาท/คน/ปี 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในช่วงปีการศกึษา 2552 มเีงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคข์องสถาบนั เท่ากบั 428,000 บาท 

(4.3.1-1-1) และมอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน (4.3.1-1-2) คดิเป็น เงนิสนบัสนุนงานวิ จยัและงาน
สรา้งสรรคข์องสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า เท่ากบั 7,559.57บาท/คน  
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้
 1 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ ไมม่พีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายเงนิสนบัสนุนงาน วจิยัและงานสรา้งสรรคข์องสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า เท่ากบั 1-9,999 บาท/คน (4.3.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงาน 7,559.57 บาท/คน ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 1 0 1 2 
สมศ. 1 0 1 2 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ ร่ วมคดิพจิารณา กบัทุกภาควชิา ทุกฝา่ย  ในการปรบัปรงุพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่องตลอดปีการศกึษา 2553 ตามแนวทางพฒันาทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่
4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกส ถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สกอ 
4.3)  
รายการหลกัฐาน 
4.3.1-3-1 1. งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี

การศกึษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั 
ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.1-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 2552 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.1-ป เป้าหมาย เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคข์องสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ในแผนกล
ยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3.2   เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์ 
       ประจ า (สมศ. 2.3) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
เท่ากบั 1 - 9,999 บาท เท่ากบั 10,000 - 14,99บาท เท่ากบัหรอืมากกว่า 15,000 - 19,999 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ในช่วงปีการศกึษา 2552 มเีงนิสนบัสนุนงานวจิยั และงานสรา้งสรรคท์ีอ่าจารยป์ระจ าไดร้บัจากภายนอก

สถาบนั เป็นจ านวน 895,500 บาท (4.3.2-1-1) และมอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน (4.3.2-1-2) คดิ
เป็น เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า เท่ากบั 19,053.19 
บาท/คน  
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า เท่ากบั  1-9,999 บาท/คน (4.3.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงาน 19,053.19 บาท/คน ดงันัน้ บรรลุ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มคดิพจิารณา กบัทุกภาควชิา ทุกฝา่ย  ในการปรบัปรงุพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่องตลอดปีการศกึษา 2553 ตามแนวทางพฒันาทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่
4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สกอ 
4.3)  
รายการหลกัฐาน 
4.3.2-3-1 1. งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบป ระมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี

การศกึษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั 
ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.2-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 2552 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.2-ป เป้าหมาย เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ใน
แผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3.3  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีได้รบัทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สมศ. 2.4) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
 เท่ากบั รอ้ยละ 1 - 29  เท่ากบั รอ้ยละ 30 – 44 เท่ากบัหรอืมากกว่า รอ้ยละ 45 - 49 

ผลการด าเนินงาน 
ในช่วงปีการศกึษา 2552 มอีาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัทุนท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั  (ไม่

นบัซ ้า แมว้่าจะไดร้บัทุนวจิยัหลายครัง้) จ านวน 22 คน (4.3.3-1-1) มอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน 
(4.3.3-1-2) คดิเป็นรอ้ยละ 46.81  
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้3 
คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัทุนท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก
ภายในสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า เท่ากบั  45% (4.3.3-ป) โดยมผีลการรอ้ยละ 46.81 ดงันัน้ บรรลุ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มคดิพจิารณา กบัทุกภาควชิา ทุกฝา่ย  ในการปรบัปรงุพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่องตลอดปีการศกึษา 2553 ตามแนวทางพฒันาทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่
4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงา นสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สกอ 
4.3)  
รายการหลกัฐาน 
4.3.3-3-1 1. งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี

การศกึษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัทุนท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั (ไม่
นบัซ ้า แมว้่าจะไดร้บัทุนวจิยัหลายครัง้) ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.3-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 2552 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.3-ป เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัทุนท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนัต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า  ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา 
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3.4  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีได้รบัทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สมศ. 2.5) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
 เท่ากบั รอ้ยละ 1 - 14  เท่ากบั รอ้ยละ 15 – 19  เท่ากบัหรอืมากกว่า รอ้ยละ 20 - 24 

ผลการด าเนินงาน 
ในช่วงปีการศกึษา 2552 มอีาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัทุนท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั  (ไม่

นบัซ ้า แมว้่าจะไดร้บัทุนวจิยัหลายครัง้) จ านวน 10 คน (4.3.4-1-1) มอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน 
(4.3.4-1-1) คดิเป็นรอ้ยละ 21.28  
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละขอ งอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัทุนท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า เท่ากบัรอ้ยละ 15 (4.3.4-ป) โดยมผีลงานรอ้ยละ 21.28 ดงันัน้ บรรลุ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวจิยัและบ รกิารวชิาการ รว่มคดิพจิารณา กบัทุกภาควชิา ทุกฝา่ย  ในการปรบัปรงุพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่องตลอดปีการศกึษา 2553 ตามแนวทางพฒันาทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่
4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ร ะจ า (สกอ 
4.3)  
รายการหลกัฐาน 
4.3.4-3-1 1. งานวจิยัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ แหล่งงบประมาณ และการเผยแพร ่ 3 ปี ยอ้นหลงั ระหว่างปี

การศกึษา 2550- 2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่70-84 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัทุนท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั (ไม่
นบัซ ้า แมว้่าจะไดร้บัทุนวจิยัหลายครัง้) ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.4-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 2552 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.4-ป เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัทุนท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า  ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา 
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3.5  ร้อยละของอาจารยท่ี์จดัท าเอกสารค าสอนและต ารา เพ่ือใช้ในการจดัการเรียนการ 
      สอนต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สบช.) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1) รอ้ยละของอาจารยจ์ดัท าเอกสารค า
สอนและต ารา เพื่อใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอน เท่ากบั 1 – 10 
2) มกีารจดัสรรเงนิสนบัสนุนการจดัท า
เอกสารค าสอนและต ารา เพื่อใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอน อย่างน้อย 5,000 
บาทต่อเล่ม 
3) เอกสารค าสอนและต าราไดร้บัการ
ประเมนิคุณภาพจากคณะกรรมการ
วชิาการของสถาบนั 

1) รอ้ยละของอาจารยจ์ดัท าเอกสารค า
สอนและต ารา เพื่อใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอน เท่ากบั 11 - 20 
2) มกีารจดัสรรเงนิสนบัสนุนการจดัท า
เอกสารค าสอนและต ารา เพื่อใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอน อย่างน้อย 7,500 
บาทต่อเล่ม 
3) เอกสารค าสอนและต าราไดร้บัการ
ประเมนิคุณภาพจากคณะกรรมการ
วชิาการของสถาบนั 

1) รอ้ยละของอาจารยจ์ดัท าเอกสารค า
สอนและต ารา เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน เท่ากบั 21 – 30 
2) มกีารจดัสรรเงนิสนบัสนุนการจดัท า
เอกสารค าสอนและต ารา เพื่อใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอน อย่างน้อย 10,000 
บาทต่อเล่ม 
3) เอกสารค าสอนและต าราไดร้บัการ
ประเมนิคุณภาพจากคณะกรรมการ
วชิาการของสถาบนั 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มผีลงานการจดัท าเอกสารค าสอนและต ารา เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
ดงันี้ 
1.  มอีาจารยป์ระจ าทีจ่ดัท าเอกสารค าสอนและต ารา เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน (ไมน่บัซ ้า) จ านวน 10 

คน (4.3.5-1-1) มอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยู่ปฏบิตังิานจรงิ 47 คน (4.3.5-1-2) คดิเป็นรอ้ยละ 21.28  
2. มกีารจดัสรรเงนิสนบัสนุนการจดัท าเอกสารค าสอนและต ารา เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  10 เล่ม 

โดยไดจ้ดัสรรให ้5,000 บาทต่อเล่ม (4.3.5-2-1) 
3. มกีารด าเนินงาน ประเมนิคุณภาพ เอกสารค าสอนและต ารา  โดย คณะกรรมการ ที่ปรกึษาและตรวจ

ผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ (4.3.5-3-1 ถงึ 4.3.5-3-4) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่0 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
1 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงาน  เท่ากบั 2 คะแนน (4.3.5-ป) โดยผลการด าเนินงานไม่
บรรลุประเดน็การจดัสรรเงนิฯ อยา่งน้อย 7,500 บาทต่อเล่ม ดงันัน้ ไมบ่รรลุเป้าหมาย  

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 1 1 0 2 
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แนวทางการพฒันา 
1. ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มพจิารณากบัทุกภาควชิา ถงึความเป็นไดใ้นการปรบั เปลีย่นการจดัท า
เอกสารค าสอน  ใหเ้ป็นการรว่มกนัจดั ต ารา ในลกัษณะโครงการวจิยั หรอื โครงการวจิยัและพฒันา ทัง้นี้ ให้
แต่ละภาควชิาเรยีงล าดบัรายชื่อต ารา (พรอ้มก าหนดสารบญั ) ทีภ่าควชิาควรจดัท า เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน ใหไ้ด ้1-2 เล่ม/ภาควชิา/ปีการศกึษา โดยก าหนดล่ วงหน้าไวใ้นแผนงานทีค่รอบคลุมอยา่งน้อย 4 ปี
การศกึษา (ใหทุ้กภาควชิา แสดงโครงการ วจิยัและพฒันาต ารา ทีเ่รยีงล าดบั และก าหนดสารบญัไวแ้ลว้ ) ไว้
ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ภายในเดอืนตุลาคม 2553 จากนัน้ ใหแ้ต่ภาควชิารว่มกบั
คณาจารยพ์จิารณาแบ่งความรบัผดิชอบในการเขยีนแต่ละบทตามสารบญัทีก่ าหนดไว ้ตามปฏทินิด าเนินงาน
ของโครงการวจิยัและพฒันาต ารา นัน้ๆ 

2. อนึ่ง ในการด าเนินงานตามขอ้ 1. ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่ม กบัทุกภาควชิา ด าเนินการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศกึษา 2553 ตามแนวทางพฒันาทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตั วบ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3 
เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สกอ 4.3)  

 
รายการหลกัฐาน 
4.3.5-1-1 1. ผลงานวชิาการของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 

จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที ่83-85 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีจ่ดัท าเอกสารค าสอนและต ารา เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอน (ไมน่บัซ ้า แมว้่าจะมชีื่อรว่มท าต าราหลายเล่ม) ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา  
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.5-1-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 2552 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.5-2-1 สรปุรายชื่อต าราและจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรเงนิสนบัสนุนการจดัท าเอกสารค าสอ นและต ารา 
เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน รวมทัง้จ านวนเงนิทีเ่บกิจา่ยจรงิ (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา  
อ.ศรสีุดา) 

4.3.5-3-1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการ ทีป่รกึษา และตรวจผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ  ใน
คู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 
2553 หน้าที ่9 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.5-3-2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการ ควบคุมการวจิยัและผลติผลงานวชิาการ ในคู่มอื
ด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 
หน้าที ่9 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.5-3-3 บนัทกึการประชุม คณะกรรมการทีป่รกึษา และตรวจผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ ทีเ่กีย่วกบัผล
การประเมนิคุณภาพเอกสารค าสอนและต ารา โดยคณะกรรมการ  ควบคุมการวจิยัและผลติผลงาน
วชิาการ(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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4.3.5-3-4 บนัทกึการประชุม คณะกร รมการควบคุมการวจิยัและผลติผลงานวชิาการ ทีเ่กีย่วกบั ผลการ
ประเมนิคุณภาพเอกสารค าสอนและต ารา โดยคณะกรรมการ  ควบคุมการวจิยัและผลติผลงาน
วชิาการ(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.3.5-ป เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามเกณฑข์องตวับ่งชีท้ี ่ 4.3.5 รอ้ยละของอาจารยท์ีจ่ดัท าเอก สารค า
สอนและต ารา เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สบช.) ในแผนกลยทุธ ์
วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.4  ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่  ได้รบัการจดทะเบียนทรพัยสิ์น
ทางปัญญา  หรือน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในระดบัชาติและในระดบันานาชาติต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า (สกอ 4.4) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอ้ยละ 1 – 19 รอ้ยละ 20 – 29 มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 30 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มผีลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพร ่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา หรอื
น าไปใชป้ระโยชน์ทัง้ในระดบัชาตแิละในระดบันานาชาติ  (ไมน่บัซ ้า) จ านวน 20 ชื่อเรือ่ง (4.4-1-1) มอีาจารย์
ประจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน (4.4-1-2) คดิเป็นรอ้ยละ 42.55  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย  รอ้ยละของงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร ่ไดร้บัการจด
ทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา หรอืน าไปใชป้ระโยชน์ทัง้ในระดบัชาตแิละใน ระดบันานาชาตต่ิอจ านวนอาจารย์
ประจ า เท่ากบัรอ้ยละ 1-19 (4.4-ป) โดยมผีลการรอ้ยละ 42.55 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่ม กบัทุกภาควชิา ด าเนินการต่อเนื่อง ตลอดปีการศกึษา 2553 ตาม
แนวทางพฒันาทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สกอ 4.3)  
 
รายการหลกัฐาน 
4.4-3-1 1. ผลงานวชิาการของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอ นแก่น ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 

จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที ่83-85 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวนผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพร ่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา หรอื
น าไปใชป้ระโยชน์ทัง้ในระดบัชาตแิละในระดบันานาชาต ิ(ไมน่บัซ ้า) ในช่วงปีการศกึษา 2552  
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(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
4.4-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 2552 

(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
4.4-ป เป้าหมาย รอ้ยละของงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร ่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิ

ทางปญัญา หรอืน าไปใชป้ระโยชน์ทัง้ในระดบัชาตแิละในระดบันานาชาตต่ิอจ านวนอาจารยป์ระจ า  
ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.4.1 ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ ์เผยแพร่ และ /หรือน าไปใช้ประโยชน์ทัง้
ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สมศ 2.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน 
เท่ากบั รอ้ยละ 1 – 19 เท่ากบั รอ้ยละ 20 – 29 เท่ากบัหรอืมากกว่า รอ้ยละ 30 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในช่วงปีการศกึษา 2552 มผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร ่และ /หรอืน าไปใชป้ระโยชน์

ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ  (ไมน่บัซ ้า ) จ านวน 20 ชื่อเรือ่ง (4.4.1-1-1) มอีาจารยป์ ระจ าทีอ่ยู่
ปฏบิตังิานจรงิ 47 คน (4.4.1-1-2) คดิเป็นรอ้ยละ 42.55  
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร ่และ/หรอืน าไปใชป้ระโยชน์
ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ รอ้ยละ 20-29 (4.4.1-ป)  โดยมผีลงานเท่ากบัรอ้ยละ 42.5 ดงันัน้ บรรลุ
เป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิาด าเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศกึษา 2553 ตาม

แนวทางพฒันาทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ตวับ่งชีท้ี ่4.3 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สกอ 4.3)  
รายการหลกัฐาน 
4.4.1-3-1 1. ผลงานวชิาการของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างปีการศกึษา 2550-2552 

จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล หน้าที ่83-85 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวน ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพ ์ เผยแพร ่และ /หรอืน าไปใช้
ประโยชน์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ(ไมน่บัซ ้า) ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.กนันิษฐา  
อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.4.1-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 2552 
(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

4.4.1-ป เป้าหมาย รอ้ยละของงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร ่และ /หรอืน าไปใชป้ระโยชน์ทัง้
ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั  (สกอ 5.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไมค่รบ 5 ขอ้แรก ด าเนินการ 5-6-ขอ้แรก ด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1. มกีารจดัท านโยบาย แผนกลยทุธ ์และแผนด าเนินงานของการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  
2. มคีณะกรรมการ คณะท างานหรอืหน่วยงานด าเนินการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมตามแผนทีก่ าหนด  
3. มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรอืระเบยีบในการใหบ้รกิารวชิาการแก่สังคม 
4. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนทีก่ าหนด  
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  
6. มกีารจดัท าแผนการเชื่อมโยงและบรูณการการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเขา้กบัการเรยีนการสอน  หรอืการ
วจิยั หรอืการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 

7. มกีารประเมนิสมัฤทธิผลและน าผลการประเมนิไปพจิารณาปรบัปรงุความเชื่อมโยงและบรูณการระหว่างการ
บรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัภารกจิอื่น ๆ ของสถาบนั 

  
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัภาควชิา ด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกในการบรกิารทางวชิาการแก่สั งคมตามเป้าหมายของสถาบนั ตามทีแ่สดงในตารางที ่ 5.1-1 
ดงันี้ 
1.  มกีารจดัท านโยบาย  แผนกลยทุธ์  และแผนด าเนินงานของการบรกิารวชิาการแก่สงัคม เช่น นโยบาย 

วตัถุประสงคแ์ละแผนงานบรกิารวชิาการ (5.1-1-1) วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิารงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรกิารวชิาการ (5.1-1-2) แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 และแผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 
2551- 2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์ 2552 และตารางแสดงเป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตาม
ยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารวชิาการ (5.1-1-3) แผนด าเนินงานการ
บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม วพบ .ขอนแก่น ในช่วงปีการศกึษา 2552 (5.1-1-4 และ 5.1-1-5) มโีครงการ
บรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (5.1-1-6 และ 5.1-1-7) โครงการ
บรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ (5.1-1-8) โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
ของภาควชิาชุมชนและรกัษา (5.1-1-9 และ 5.1-1-10) 

2.  มคีณะกรรมการ  คณะท างานหรอืหน่วยงานด าเนินการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมตามแผนทีก่ าหนด  เช่น 
หน่วยงานด าเนินการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม ในค าสัง่แต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิานในฝา่ยตามโครงสรา้งใหม ่ 
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1 ตุลาคม 2552 (5.1-2-1) ค าสัง่แต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตาม
โครงสรา้งใหม ่ปีงบประมาณ 2553 (5.1-2-2) ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิาร
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(5.1-2-3) 

3.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรอืระเบยีบในการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม  เช่น ผงัแสดงขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานในการส่งแผนงานบรกิารวชิาการ (5.1-3-1) ผงัแสดงขัน้ตอนการจดัท าโครงการบรกิารวชิาการ 
(5.1-3-2) ผงัแสดงขัน้ตอนการประชาสมัพนัธโ์ครงการบรกิารวชิาการ (5.1-3-3) เอกสารเกณฑป์ระเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั : ส่วนทีใ่ชผ้ลงานบรกิาร
วชิาการในการประเมนิ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ งของการสรา้งแรงจงูใจ และสะทอ้นการปฏบิตังิานบรกิารวชิาการ
ตามภาระงานทีก่ าหนด (5.1-3-4) 

4.  มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนทีก่ าหนด  เช่น เอกสาร 3.3 การประเมนิผลโครงการ /กจิกรรม
บรกิารวชิาการแก่สงัคม จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 89 (5.1-4-1) เอกสาร 3.2 โครงการ /กจิกรรม บรกิาร
วชิาการแก่สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทัง้ในและนอกสถาบนั การศกึษายอ้นหลงั 3 ปีการศกึษา 2550-
2552 (5.1-4-2) สรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผน ของงานบรกิารวชิาการ ในเล่มสรปุ
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (5.1-4-3) มสีรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ดา้นบรกิารทางวชิาการ ตามแผนของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ และผูส้งูอาย ุ (5.1-4-4) สรปุการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบรกิารทางวชิาการ ตามแผนของภาควชิาการพยาบาลมารดาทารกและก าร
ผดุงครรภ ์(5.1-4-5) สรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบรกิารทางวชิาการ ตามแผนของภาควชิาภาค
วชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (5.1-4-6) 

5.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  เช่น ปรบัปรงุโครงการ การดแูลตนเองใน
ระยะก่อนและหลงัผ่าตดั ในรา ยวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 ของภาควชิาการ
พยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ และผูส้งูอาย ุองิตามสรปุผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิ
ปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญา ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษย์  (5.1-5-1) ปรบัปรงุโครงการ การดแูลหญงิในระยะหลงัคลอดและการเลีย้งลกูดว้ยนม
มารดา ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ ์ 1 ของภาควชิามารดาทารก ผดุง
ครรภ ์องิตามสรปุผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  (5.1-5-2) 
การปรบัปรงุโครงการ สรา้งเสรมิสุขภาพในวยัรุน่และผูส้งูอาย ุ เรือ่ง ครอบครวัสุขสนัต์  ของภาควชิาการ
พยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ องิตามสรปุผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชิ ง
ปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญา ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษย ์(5.1-5-3) 

6.  มกีารจดัท าแผนการเชื่อมโยงและบรูณการการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเขา้กบัการเรยีนการสอนหรอื
การวจิยั  หรอืการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม เช่นโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การ
พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
(5.1-6-1) โครงการ บรกิารวชิาการ ที ่1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการวจิยัหรอืการท านุบ ารงุ
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ศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิัยหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณ
การงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและองคก์รใน
ชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ 
ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ   (5.1-6-2) ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์ (5.1-6-3) ของภาควชิา
ชุมชนและรกัษา (5.1-6-4) 

7. มกีารประเมนิสมัฤทธผิลและน าผลการประเมนิไปพจิารณาปรบัปรงุความเชื่อมโยง และบรูณการระหว่าง
การบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัภารกจิอื่น  ๆ ของสถาบนั เช่น สรปุผลการด าเนินโครงก ารประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิาร
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (5.1-7-1) และ บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารน า
แผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิานรายบุคคล (5.1-7-2) สรปุผลการด าเนินโครงการ /
กจิกรรมบรกิารวชิาการ ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์(5.1-7-3) 
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ตารางท่ี 5.1-1  การด าเนินงานตามระบบและกลไกในการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของ
สถาบนัปีการศกึษา 2552 
รายการ วทิยาลยั เดก็ ผูใ้หญ่ 

ผูส้งูอายุ 
จติเวช กฎ 
หมาย บร. 

มารดาทารก  
ผดุงครรภ ์

ชุมชน 
และรกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑป์ระเมนิ (สกอ 2552) 3 2 0 3 2 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย (ระดบั) ที ่ว. ก าหนด (5.1-ป) 7 7 7 7 7 
จ านวนระดบั ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 7 6 0 7 6 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)      
1. มกีารจดัท านโยบาย แผนกลยุทธ ์และ
แผนด าเนินงานของการบรกิารวชิาการแก่
สงัคม 

มนีโยบาย แผน
กลยุทธ ์และแผน

ด าเนินงาน 
(5.1-1-1 ถงึ 

5.1-1-5) 

มโีครงการ 
ในแผน 

ปฏบิตักิาร 
(5.1-1-6 ถงึ 

5.1-1-7) 

- มโีครงการ 
ในแผน 

ปฏบิตักิาร 
(5.1-1-8) 

มโีครงการ 
ในแผน 

ปฏบิตักิาร 
(5.1-1-9 
5.1-1-10) 

2. มคีณะกรรมการ คณะท างานหรอื
หน่วยงานด าเนินการใหบ้รกิารวชิาการแก่
สงัคมตามแผนทีก่ าหนด 

มคีณะกรรมการด าเนินงานใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม 
ตามแผนทีก่ าหนด (5.1-2-1 ถงึ 5.1-2-3) 

3. มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรอืระเบยีบ
ในการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม 

มกีารก าหนดหลกัเกณฑ ์และระเบยีบในการใหบ้รกิารวชิาการ 
แก่สงัคม (5.1-3-1 ถงึ 5.1-3-4) 

4. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผน
ทีก่ าหนด 
 

ประเมนิผลโครง 
การ แผนฯ (5.1-
4-1 ถงึ 5.1-4-3) 

ประเมนิผล
โครงการ 
(5.1-4-4) 

- ประเมนิผล
โครงการ 
(5.1-4-5) 

ประเมนิผล
โครงการ 
(5.1-4-6) 

5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการ
บรกิารวชิาการแก่สงัคม 

น าผลประเมนิ 
ไปปรบัปรุง
โครงการ 

น าผล
ประเมนิไป
ปรบัปรุงฯ
(5.1-5-1) 

- น าผล
ประเมนิไป
ปรบัปรุงฯ
(5.1-5-2) 

น าผล
ประเมนิไป
ปรบัปรุงฯ
(5.1-5-3) 

6. มกีารจดัท าแผนการเชื่อมโยงและบรูณ
การการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเขา้กบั
การเรยีนการสอน หรอืการวจิยั หรอืการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม 

บรูณการเขา้กบั
การเรยีนการสอน 
วจิยั ท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม 

(5.1-6-1) 

บรูณการกบั
การเรยีนการ
สอน วจิยั 
ท านุบ ารุงฯ 
(5.1-6-2) 

- บรูณการกบั
การเรยีนการ
สอน วจิยั 
ท านุบ ารุงฯ 
(5.1-6-3) 

บรูณการ
การเรยีน
การสอน 
วจิยั ท านุฯ 
(5.1-6-4) 

7. มกีารประเมนิสมัฤทธผิลและน าผลการ
ประเมนิไปพจิารณาปรบัปรุงความเชื่อมโยง
และบรูณการระหว่างการบรกิารวชิาการแก่
สงัคมกบัภารกจิอื่น ๆ ของสถาบนั 

น าผลการประเมนิ
ไปพจิารณา
ปรบัปรุง 

การบรูณการ 
(5.1-7-1 
5.1-7-2) 

- - น าผล
ประเมนิไป
ปรบัปรุง 

การบรูณการ 
(5.1-7-3) 

- 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานตามระบบและกลไกในการบรกิารทางวิ ชาการแก่สงัคม

ตามเป้าหมายของสถาบนั เท่ากบั 7 ระดบั (5.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้7 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ส่งเสรมิใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา ล ดภาระงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมในเชงิ

ปรมิาณ เช่น ลดจ านวนโครงการ/กจิกรรม ไปพรอ้มกบัการสรา้งคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น การบรูณ
การงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน  และกบัการวจิยั  ทัง้นี้ ใหทุ้กภาควชิา น าเขา้สู่
การพจิารณาในทีป่ระชุมภาควชิา พรอ้มเลื อกก าหนดโครงการ /กจิกรรมบรกิารวชิาการใหเ้หลอืเพยีง 3 
ประเภท คอื โครงการ /กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่ 1.บรูณการกบัการเรยีนการสอน และการวจิยั 2.มี
ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ตามบ่งชีท้ี ่สก อ.5.2 และ 3.สรา้งรายรบัสุทธิ  โดยใหทุ้ก
ภาควชิา แสดงโครงการ /กจิกรรมบรกิารวชิาการทัง้  3 ประเภทดงักล่าว ไวใ้นเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2554 ภายในเดอืนตุลาคม 2553 

2.  ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ ทุกภาควชิา  รว่มกบัฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ จดัใหม้กีาร
ตดิตาม ประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและ
การวจิยั ครบทุกประเดน็ตามวสิยัทศัน์ และตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตังิานประจ าปี ที่
เกีย่วกบัการบรกิารวชิาการ พรอ้มทัง้ รายงานผลการประเมนิดงักล่าว ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ด้
ภายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่ม
พจิารณาน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอน
และการวจิยั  โดยใหร้ะบุเป็นโครงการ /กจิกรรม ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบั
ปรบัปรงุ 

3.  ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่ม กบัฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ และทุกภาควชิา  ผนวกใช้
ความส าเรจ็จากการด าเนินงานบรกิารวชิาการตามทีก่ล่าวในขอ้ 1-2 ในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน
ระดบับุคคล จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันา
คุณภาพผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัตลกัษณ์ของวทิยาลยั  ทัง้นี้ ใหเ้ริม่ด าเนินการจดัท า รา่ง การ
ประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ภายในเดอืนมถุินายน 2553 โดยใหผ้นวกไวใ้น 
3.1 ตวับ่งชี ้เกณฑป์ระเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ทีถ่่ายทอดจากตวับ่งชีห้ลกั เป้าหมายวทิยาลยั 

เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพตามตวับ่งชี ้เกณฑ ์สกอ สมศ สภาการพยาบาล 
TQF และผลงานตามวสิยัทศัน์ แผน อตัลกัษณ์ 
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3.2 เครือ่งมอืวดัผลประกอบตวับ่งชีป้ระเมนิผลสมัฤทธิ ์ทีช่่วยใหผู้ป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ 
3.2.1 เขา้ใจ รกัษา เสรมิสรา้งลกัษณะการปฏบิตังิานการ เรยีนการสอน พฒันานกัศกึษา วจิยั บรกิาร

วชิาการ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม บรหิารจดัการ แผนงานและการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานของวทิยาลยั เช่น สะทอ้นการจดัการเรยีนการสอน
ทีคุ่ณภาพในการพฒันานกัศกึษา พรอ้มทัง้รองรบัการพฒันาตาม TQF การประเมนิตามเกณฑ์
สภา สกอ สมศ 

3.2.2 เหน็รว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรมในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล 
3.2.3 ทวนสอบผลการประเมนิรว่มกนัได ้ตามทีแ่สดงในแนวทางการด าเนินงานของ สบช 

 
รายการหลกัฐาน 
5.1-1-1 เอกสาร 3.1 นโยบาย วตัถุประสงคแ์ละแผนงานบรกิารวชิาการ จากเล่มรา ยงานการประเมนิตนเอง 

วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่86-87 (ดร.กุสุมาล ี 
อ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-1-2 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่86 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-1-3 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 
วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์ 2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 สงิหาคม 2552 (ดร.กุสุมาล ี 
อ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-1-4  แผนด าเนินงานการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 
2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-1-5  แผนด าเนินงานการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม วพบ.ขอนแก่น ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 
2553 ในเล่ม แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-1-6 โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืนมถุินายน 
2552-กนัยายน 2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-1-7  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืนตุลาคม 
2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-1-8  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-
กนัยายน 2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

5.1-1-9 โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 
2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณ)ี 
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5.1-1-10 โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 
2553 ในเล่ม แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.ปราณ)ี 

5.1-2-1 หน่วยงานด าเนินการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ที ่85/2552 เรือ่ง แต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิานในฝา่ยตามโครงสรา้งใหม ่1 ตุลาคม 2552 (ดร.กุสุมาล ี 
อ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-2-2 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 67/2552 เรือ่ง แต่งตัง้รองผูอ้ านวยการวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสรา้งใหม ่ปีงบประมาณ 2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-2-3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ 
(อ.วไิลวรรณ) 

5.1-3-1 ผงัแสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิานในการส่งแผนงานบรกิารวชิาการ ในเอกสารการ บรกิารวชิาการแก่
สงัคม โดยงานบรกิารวชิาการ วเิทศสมัพนัธ ์ประชาสมัพนัธ ์(ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-3-2 ผงัแสดงขัน้ตอนการจดัท าโครงการบรกิารวชิาการ  ในเอกสารการบรกิารวชิาการแก่สงัคม โดยงาน
บรกิารวชิาการ วเิทศสมัพนัธ ์ประชาสมัพนัธ ์(ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-3-3 ผงัแสดงขัน้ตอนการประชาสมัพนัธโ์ครงการบรกิารวชิาการ ในเอกสารการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
โดยงานบรกิารวชิาการ วเิทศสมัพนัธ ์ประชาสมัพนัธ ์(ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-3-4 เอกสารเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัิ งานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั : 
ส่วนทีใ่ชผ้ลงานบรกิารวชิาการในการประเมนิ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งแรงจงูใจ และสะทอ้น
การปฏบิตังิานบรกิารวชิาการตามภาระงานทีก่ าหนด (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-4-1 เอกสาร 3.3 การประเมนิผลโครงการ /กจิกรรมบรกิารวชิ าการแก่สงัคม จากเล่มรายงานการประเมนิ
ตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่89  
(ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-4-2 เอกสาร 3.2 โครงการ/กจิกรรม บรกิารวชิาการแก่สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทัง้ในและนอกสถาบนั 
การศกึษายอ้นหลงั 3 ปีการศกึษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่88-89 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-4-3 สรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผน ของงานบรกิารวชิาการ ในเล่มสรปุแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-4-4 สรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบรกิารทางวชิาการ ตามแผนของภาควชิาการพยาบาลเดก็ 
ผูใ้หญ่ และผูส้งูอาย ุ(อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-4-5  สรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบรกิารทางวชิาการ  ตามแผ นของภาควชิาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ ์(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

5.1-4-6  สรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบรกิารทางวชิาการ  ตามแผนของภาควชิาภาควชิาการ
พยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (อ.ปราณ)ี 
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5.1-5-1 การปรบัปรงุโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมเรือ่ง การดแูลต นเองในระยะก่อนและหลงัผ่าตดั ใน
รายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 1 ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ และ
ผูส้งูอาย ุองิตามสรปุผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญา ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การ บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์     
(อ.ธติพิร) 

5.1-5-2  การปรบัปรงุโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม เรือ่ง การดแูลหญงิในระยะหลงัคลอดและการเลีย้งลกู
ดว้ยนมมารดา ในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ ์ 1 ของภาควชิามารดา
ทารก ผดุงครรภ ์ องิตามสรปุผลการประเมิ นโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การ
พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญา ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษย ์(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

5.1-5-3  การปรบัปรงุโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม เรือ่ง การเสรมิคุณค่าเพื่อปรบัเปลีย่นพฤ ตกิรรมการ
ใชส้ารเสพตดิของวยัรุน่ในชุมชน ในรายวชิาการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัการเจบ็ปว่ย ของ
ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ องิตามสรปุผลการประเมนิโครงการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรู้สู่การ
บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.ปราณ)ี 

5.1-6-1 โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : 
วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

5.1-6-2 โครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่ 1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการวจิยัหรอืการท านุ
บ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กดิจาก
การบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและ
องคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ขอ งชุมชนและพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ของภาควชิา
การพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุวพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ  
(อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1-6-3 โครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่ 1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการวจิยัหรอืการท านุ
บ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กดิจาก
การบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและ
องคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ของภาควชิา
การพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ  
(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

5.1-6-4 โครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่ 1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการวจิยัหรอืการท านุ
บ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันาองคค์วามรูท้ี่ เกดิจาก
การบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและ
องคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ของภาควชิา
ชุมชนและรกัษา วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ (อ.ปราณ)ี 

5.1-7-1 สรปุผลการด าเนินโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว
จติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 
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5.1-7-2 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารน าแผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบั รองการ
ปฏบิตังิานรายบุคคล (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์ อ.รุง่ทพิย)์ 

5.1-7-3 สรปุผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั
หรอืการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันาองค์
ความรูท้ีเ่กดิจากการบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่าง
สถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันาสงัคมแห่ง
การเรยีนรู ้ ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

5.1-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามระบบและกลไกในการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของ
สถาบนั (สกอ 5.1) วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.1.1   มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ 
     พฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั  (สมศ 3.3) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินงานตามระดบัคุณภาพที่

ก าหนด 2 ขอ้แรก 
ด าเนินงานตามระดบัคุณภาพที่

ก าหนด 3 ขอ้แรก 
ด าเนินงานตามระดบัคุณภาพทีก่ าหนด 

เท่ากบัหรอืมากกว่า 4 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 
1. มแีผนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการเรยีนการสอนและ
การวจิยั 

2. มกีารน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการเรยีนการสอน อยา่งน้อย  
1 โครงการ 

3. มกีารน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการวจิยั อยา่งน้อย 1 โครงการ 
4. มกีารน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั 
อยา่งน้อย 1 โครงการ 

5. มกีารบรูณการการจดัการเรยีนการสอนหรอืการวจิยักบัการบรกิารวชิาการหรอืวชิาชพี อยา่งน้อย  
1 โครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัภาควชิา ด าเนินการน า
ความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการพฒันาการเรยีน การสอน และการวจิยั 
ดงันี้ 
1. มแีผนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการเรยีนการสอนและ

การวจิยั  เช่น โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติต
ปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (5.1.1-1-1 และ 5.1.1-1-2) โครงการ
บรกิารวชิาการ  ที่น าความรูแ้ละประสบการณ์  มาใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั  ของภาควชิาการ
พยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (5.1.1-1-3 และ 5.1.1-1-4) โครงการ บรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิา
มารดาทารก ผดุงครรภ ์ช่วงเดอืนตุลาคม 2552- พฤษภาคม 2553  ทีม่แีผนในการน าความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั  (5.1.1-1-5) ของ
ภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (5.1.1-1-6 และ 5.1.1-1-7) 

2.  มกีารน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการเรยีน การสอน อยา่งน้อย 
1 โครงการ เช่น  น าสิง่ทีไ่ดร้บัจาก โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  มา
สอดแทรกคุณธรรมเรือ่งความซื่อสตัย ์รบัผดิชอบ เอือ้อาทร ในการเรยี นการสอนวชิาหลกัการและเทคนิค
การพยาบาล ภาคทดลอง โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ และผูส้งูอาย ุ (5.1.1-2-1) การน าสิง่ที่
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ไดร้บัจากโครงการ บรกิารวชิาการ เรือ่ง การดแูลสุขภาพผูส้งูอาย ุ มาใชใ้นรายวชิาพลานามยั (5.1.1-2-2) 
น าสิง่ทีไ่ดร้บัจากโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติต
ปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  มาสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมและ
การคดิอยา่งเป็นระบบ ในรายวชิา .การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์ 1 โดยภาควชิาการ
พยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์  (5.1.1-2-3) การน าสิง่ทีไ่ดร้บัจากโครงการการพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนแบบบรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบมาใชใ้นรายวชิา 
ครอบครวัและชุมชน1 โดยภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งตน้ (5.1.1-2-4) 

3.  มกีารน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการวิจยัอยา่งน้อย 1 โครงการ 
เช่น  น าความรูจ้ากการบรกิารวชิาการเรือ่ง การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีาร
เรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  มาใชใ้นการวจิยัเรือ่ง การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
แบบบรูณาการโดยการใชก้า รคดิอยา่งเป็นระบบสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม วิ ชาจติวทิยาศกึษา 
นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2551 (5.1.1-3-1)  

4. มกีารน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั 
เช่น   น าความรูจ้ากการบรกิารวชิา การเรือ่ง การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิี
การเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  มาใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั เรือ่ง ผลการ
จดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบโดยใช้
รปูแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและพีส่อนน้องในภาคทดลองส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้
ปีที2่  (5.1.1-4-1) 

5. มกีารบรูณการการจดัการเรยีนการสอนหรอืการวจิยักบัการบรกิารวชิาการหรอืวชิาชพี อยา่งน้อย 1 
โครงการ เช่น บรูณาการการเรยีนการสอนเรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ราย วชิาปฏบิตักิารพยาบา ลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ1์ กบัโครงการบรกิารวชิาการ การใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(5.1.1-5-1) 
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ตารางท่ี 5.1.1-1  การด าเนินงานน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้
ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวิจยั ปีการศึกษา 2552 

 
รายการ 

 
วทิยาลยั 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บร. 

มารดาทารก  
ผดุงครรภ ์

ชุมชน 
และรกัษา 

คะแนนทีไ่ด ้องิเกณฑ ์(สกอ 2552) 3 2 0 1 1 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย (ระดบั) ทีก่ าหนด (5.1.1-ป) 4 4 4 4 4 
จ านวนระดบั ตามเกณฑ ์ทีผ่่าน 5 3 1 2 2 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)      
1. มแีผนในการน าความรู ้ประสบการณ์
จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมา
ใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั 

มแีผนน าไปใชใ้น
การเรยีนการสอน
วจิยั (5.1.1-1-1 
ถงึ 5.1.1-1-2) 

มแีผน
น าไปใชฯ้ 

 (5.1.1-1-3 
5.1.1-1-4) 

- มแีผน
น าไปใชฯ้ 

 (5.1.1-1-6) 

มแีผน
น าไปใชฯ้ 

 (5.1.1-1-6 
5.1.1-1-7) 

2. มกีารน าความรูแ้ละประสบการณ์
จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมา
ใชใ้นการเรยีนการสอน อย่างน้อย 1 
โครงการ 

น ามาใชใ้น 1 
รายวชิา จาก 

1 โครงการ บรว 

ใชใ้น 1 ราย 
วชิา จาก 

1 โครงการ 
(5.1.1-2-1 
5.1.1-2-2) 

- ใชใ้น 1 ราย 
วชิา จาก 

1 โครงการ 
(5.1.1-2-3) 

ใชใ้น 1 ราย 
วชิา จาก 

1 โครงการ 
(5.1.1-2-4) 

3. มกีารน าความรูแ้ละประสบการณ์จาก
การบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้น
การวจิยั อย่างน้อย 1 โครงการ 
 

- - ใชใ้น 1 ราย 
วชิา จาก 

1 โครงการ
(5.1.1-3-1) 

- - 

4. มกีารน าความรูแ้ละประสบการณ์จาก
การบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้น
การเรยีนการสอนและการวจิยั อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

- ใชใ้น 1 ราย 
วชิา จาก 

1 โครงการ
(5.1.1-
4-1) 

 

- - - 

5. มกีารบรูณการการจดัการเรยีนการ
สอนหรอืการวจิยักบัการบรกิารวชิาการ
หรอืวชิาชพี อย่างน้อย 1 โครงการ 

มกีารบรูณการ 
 1 โครงการ 
(5.1.1-5-1) 

- - บรูณการ 
1 โครงการ 
(5.1.1-5-4) 

- 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงาน  3 คะแนน ปีการศกึษา 2552 มผีลการด าเนินงานได ้ 1 คะแนน 
ดงันัน้ ไมม่พีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การน าความรูแ้ละประสบการณ์จากก ารบรกิารวชิาการแล ะวชิาชพีฯ 
เท่ากบั 4 ระดบัแรก (5.1.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้5 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พจิารณาลดภาระง านบรกิารวชิาการแก่สงัคมในเชงิ
ปรมิาณ ไปพรอ้มกบัการสรา้งคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น 1.การบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม
กบัการเรยีนการสอนและการวจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ตามบ่งชีท้ี ่สก อ.5.2 
และ 3.การสรา้งรายรบัสุทธิ  ตามทีแ่สดงไว้ ในหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 มรีะบบและกลไกใน
การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  
รายการหลกัฐาน 
5.1.1-1-1  โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญา

ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบริ การดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ตามแผนด าเนินงานการบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคม วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 2552 ทีม่แีผนในการน า
ความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั 
จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1.1-1-2  แผนด าเนินงานการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-
พฤษภาคม 2553 ทีม่แีผนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพี
มาใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553  
(ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1.1-1-3  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืน
มถุินายน 2552-กนัยายน 2552 ทีม่แีผนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการ
และวชิาชพีมาใชใ้นการเรยีนการส อนและการวจิยั จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 
2552 (อ.นนัทยิา) 

5.1.1-1-4  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืนตุลาคม 
2552-พฤษภาคม 2553 ทีม่แีผนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและ
วชิาชพีมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 
(อ.นนัทยิา) 

5.1.1-1-5  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-
กนัยายน 2552 ทีม่แีผนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมา
ใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552  
(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

5.1.1-1-6  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-
กนัยายน 2552 ทีม่แีผนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพี มา
ใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณ)ี 
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5.1.1-1-7 โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-
พฤษภาคม 2553 ทีม่แีผนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพี
มาใชใ้นการเรยีนการสอนและการวจิยั จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553  
(อ.ปราณ)ี 

5.1.1-2-1 แฟ้มรายวชิา หลกัการและเทคนิคการพยาบาล ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุทีแ่สดง
การใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์จากโครงการบรกิารวชิาการ  การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว
จติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.รุง่ทพิย)์ 

5.1.1-2-2 รอ่งรอยหลกัฐานแสดง การน าสิง่ทีไ่ดร้บัจากโครงการ บรกิารวชิาการ เรือ่ง การดแูลสุขภาพ
ผูส้งูอาย ุมาใชใ้นรายวชิาพลานามยั (อ.สุพจน์) 

5.1.1-2-3 รอ่งรอยหลกัฐานแสดงการน าสิง่ทีไ่ดร้บัจากโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การ
พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษย์  มาสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบ ในรายวชิา .การพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 โดยภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ ์ 
(อ.ทพิยร์ตัน์) 

5.1.1-2-4 รอ่งรอยหลกัฐานแสดง การน าสิง่ทีไ่ดร้บัจากโครงการการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนแบบ
บรูณการโดยสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบมาใชใ้นรายวชิา ครอบครวั
และชุมชน1 โดยภาควชิาการพยาบาลชุมชนและรกัษาเบือ้งต้น (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1.1-3-1 รอ่งรอยหลกัฐานแสดง การน าความรูจ้ากการบรกิารวชิาการเรือ่ง การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  มาใชใ้นการวจิยั
เรือ่ง การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์แบบบรูณ าการโดยการใชก้ารคดิอยา่งเป็นระบบ
สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม วชิาจติวทิยาศกึษา นกัศกึษาหลกัสตู รพยาบาลศาตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่
1 ปีการศกึษา 2551 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1.1-4-1 รอ่งรอยหลกัฐานแสดง การน าความรูจ้ากการบรกิารวชิาการ  เรือ่ง การพฒันากระบวนการเ รยีนรู้
แนวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์  มาใชใ้นการเรยีน
การสอนและ การวจิยั เรือ่งผลการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ สอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบโดยใชร้ปูแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและพีส่อนน้องในภาคทดลอง
ส าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที่2 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1.1-5-1 รอ่งรอยหลกัฐานแสดง การบรูณการการจดัการเรยีนการสอนหรอืการวจิยักบัการบรกิารวชิาการ
หรอืวชิาชพี อยา่งน้อย 1 โครงการ เช่น บรูณาการการเรยีนการสอนเรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
รายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดาทารกและ การผดุงครรภ ์ 1 กบัโครงการบรกิารวชิาการ  การ
ใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.ทพิยร์ตัน์) 

5.1.1-ป เป้าหมาย การ น าความรูแ้ละประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการและวชิาชพีมาใชใ้นการ
พฒันาการเรยีน การสอน และการวจิยั วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาลี 
อ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.1.2 ระดบัความส าเรจ็ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพนัธกิจของสถาบนั (สมศ. 3.7) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินงานใหบ้รกิารวชิาการและ

วชิาชพี ตามระดบัคุณภาพทีก่ าหนดไว ้
เท่ากบั 1 - 2 ขอ้แรก 

ด าเนินงานใหบ้รกิารวชิาการและ
วชิาชพี ตามระดบัคุณภาพทีก่ าหนดไว ้

ใน 3 ขอ้แรก 

ด าเนินงานใหบ้รกิารวชิาการและ
วชิาชพี ตามระดบัคุณภาพทีก่ าหนดไว ้

เท่ากบัหรอืมากกว่า 4 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 
1. มแีผนหรอืโครงการในการใหบ้รกิารวชิาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกจิของสถาบนั 
2. มกีารใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมตามแผนหรอืโครงการในการใหบ้รกิารวชิาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกจิ
ของสถาบนั 

3. มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการวจิยัหรอืการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมในการใหบ้รกิารวชิาการ
แก่สงัคม อยา่งน้อย 1 โครงการ 

4. มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่
สงัคม อยา่งน้อย 1 โครงการ 

5. เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้อยา่งน้อย 1 โครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัภาควชิา ด าเนินการตาม
ระดบัความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีตามพนัธกจิของสถาบนั ตามทีแ่สดงในตารางที ่ 5.1.2-1 
ดงันี้ 
1. มแีผนหรอืโครงการในการใ หบ้รกิารวชิาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกจิของสถาบนั เช่น แผนด าเนินงาน

การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม วพบ .ขอนแก่น ช่วงปีการศกึษา 2552 (5.1.2-1-1 และ 5.1.2-1-2) 
โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (5.1.2-1-3 และ 5.1.2-1-
4) โครงการบริ การวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ (5.1.2-1-5) โครงการบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาชุมชนและรกัษา (5.1.2-1-6 และ 5.1.2-1-7) 

2. มกีารใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมตามแผนหรอืโครงการในการใหบ้รกิารวชิาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกจิ
ของสถาบนั  เช่น โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว
จติตปญัญา ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ (5.1.2-2-1) โครงการบรกิาร
วชิาการ ของภาควชิา การพยาบาล เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (5.1.2-2-2) การด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ  
บรูณการกบัการเรยีนการสอนวชิาชพีพยาบาล วชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์ 1 
(5.1.2-2-3) โครงการบรกิารวชิาการ ของภาควชิาชุมชนและรกัษา (5.1.2-2-4) 
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3. มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการวจิยัหรอืการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมในการใหบ้รกิาร
วชิาการแก่สงัคม อยา่ง น้อย 1 โครงการ  เช่น โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การ
พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
(5.1.2-3-1) โครงการบรกิารวชิาการ ของภาควชิา การพยาบาล เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (5.1.2-3-2) การ
ด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ บรูณการกบัการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ ์1 (5.1.2-3-3) โครงการบรกิารวชิาการของภาควชิาชุมชนและรกัษา (5.1.2-3-4) 

4. มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณการงานบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม อยา่งน้อย 1 โครงการ เช่น Proceedings จากโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร 
การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญา ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษย ์(5.1.2-4-1)  

5. เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้อยา่งน้อย 1 โครงการ เช่น เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืกบั มข . 
มรภ.อุบลราชธานี  รพ.ขอนแก่น  รพ.กาฬสนิธุ์ จากการด าเนิน โครงการประชุมวชิาการระดบัชา ต ิเชงิ
ปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว จติตปญัญา ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวั
ใจความเป็นมนุษย ์(5.1.2-5-1) 
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ตารางท่ี 5.1.2-1  การด าเนินงานตามระดบัความส าเรจ็ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพนัธ
กิจของสถาบนั ปีการศึกษา 2552 

รายการ  
วทิยาลยั 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บร. 

มารดาทารก  
ผดุงครรภ ์

ชุมชน 
และรกัษา 

คะแนนทีไ่ด ้องิเกณฑ ์(สกอ 2552) 3 2 0 2 2 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย (ระดบั) ทีก่ าหนด (5.1.2-ป) 4 4 4 4 4 
จ านวนระดบั ตามเกณฑ ์ทีผ่่าน 5 3 0 3 3 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)      
1. มแีผนหรอืโครงการในการใหบ้รกิาร
วชิาการอย่างครบถว้นตามพนัธกจิของ
สถาบนั 

มแีผนและ
โครงการฯ 
(5.1.2-1-1 
5.1.2-1-2) 

มแีผนและ
โครงการฯ 
(5.1.2-1-3 
5.1.2-1-4) 

- มแีผนและ
โครงการฯ 
(5.1.2-1-5) 

มแีผนและ
โครงการฯ 
(5.1.2-1-6 
5.1.2-1-7) 

2. มกีารใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมตาม
แผนหรอืโครงการในการใหบ้รกิาร
วชิาการอย่างครบถว้นตามพนัธกจิของ
สถาบนั 

ใหบ้รกิารวชิาการ
แก่สงัคมตามแผน
ของวทิยาลยั 
(5.1.2-2-1) 

ให ้บรว 
ตามแผนของ
ภาควชิา 

(5.1.2-2-2) 

- ให ้บรว 
ตามแผนของ
ภาควชิา 

(5.1.2-2-3) 

ให ้บรว 
ตามแผนของ
ภาควชิา 

(5.1.2-2-4) 
3. มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอื
การวจิยัหรอืการท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรมในการใหบ้รกิารวชิาการแก่
สงัคม อย่างน้อย 1 โครงการ 

บรูณการ 
1 โครงการ 
(5.1.2-3-1) 

บรูณการ 
1 โครงการ 
(5.1.2-3-2) 

- บรูณการ 
1 โครงการ 
(5.1.2-3-3) 

บรูณการ 
1 โครงการ 
(5.1.2-3-4) 

4. มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรค์
หรอืการพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กดิจาก
การบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่
สงัคม อย่างน้อย 1 โครงการ 

มผีลงานวจิยัใน Proceedings 
(5.1.2-4-1) 

 

5. เกดิเครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่าง
สถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชน
ในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน
และพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

เกดิเครอืขา่ยความร่วมมอืกบั มข. มรภ.อุบลราชธาน ี
รพ.ขอนแก่น 
รพ.กาฬสนิธุ ์
 (5.1.2-5-1) 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานตามระดบัความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารวชิาการและ
วชิาชพีตามพนัธกจิของสถาบนั เท่ากบั  4 ระดบั (5.1.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้ 5 ระดบั ดงันัน้ บรรลุ
เป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พจิารณาลดภาระงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมในเชงิ
ปรมิาณ ไปพรอ้มกบัการสรา้งคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น 1.การบรูณการงานบรกิารทาง วชิาการแก่สงัคม
กบัการเรยีนการสอนและการวจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ตามบ่งชีท้ี ่สก อ.5.2 
และ 3.การสรา้งรายรบัสุทธิ  ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 มรีะบบและกลไกใน
การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  
 
รายการหลกัฐาน 
5.1.2-1-1  แผนด าเนินงานการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม วพบ .ขอนแก่น  ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-

กนัยายน 2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1.2-1-2  แผนด าเนินงานการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม วพบ .ขอนแก่น ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-
พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1.2-1-3  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืน
มถุินายน 2552-กนัยายน 2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1.2-1-4  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุช่วงเดอืนตุลาคม 
2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.เสาวลกัษณ์) 

5.1.2-1-5  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภา ควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-
กนัยายน 2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

5.1.2-1-6  โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-
กนัยายน 2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.ปราณ)ี 

5.1.2-1-7 โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ของภาควชิาชุมชนและรกัษา ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-
พฤษภาคม 2553 ในเล่ม แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.ปราณ)ี 

5.1.2-2-1 สรปุผลการด าเนินโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

5.1.2-2-2 สรปุผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการ
วจิยัหรอืการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์ รอืการพฒันา
องคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื
ระหว่างสถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันา



 181 

สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุวพบ . ขอนแก่น จากเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ (อ.นนัทยิา) 

5.1.2-2-3 สรปุผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการ
วจิยัหรอืการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันา
องคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณการงานบรกิารวชิ าการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื
ระหว่างสถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันา
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์วพบ . ขอนแก่น จากเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

5.1.2-2-4 สรปุผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการ
วจิยัหรอืการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันา
องคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื
ระหว่างสถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันา
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ของภาควชิาชุมชนและรกัษา  วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปี
งบประมาณ (อ.ปราณ)ี 

5.1.2-3-1 สรปุผลการด าเนินโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

5.1.2-3-2 สรปุผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการ
วจิยัหรอืการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้ง สรรคห์รอืการพฒันา
องคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื
ระหว่างสถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันา
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ของภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุวพบ . ขอนแก่น จากเล่ ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ (อ.นนัทยิา) 

5.1.2-3-3 สรปุผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการ
วจิยัหรอืการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันา
องคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณการงานบริ การวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอื
ระหว่างสถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันา
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ของภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์วพบ . ขอนแก่น จากเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

5.1.2-3-4 สรปุผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ ที ่1.มกีารบรูณการการเรยีนการสอนหรอืการ
วจิยัหรอืการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 2.มผีลงานวจิยัหรอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืการพฒันา
องคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 3.เกดิเครอืขา่ยความรว่มมื อ
ระหว่างสถาบนัการศกึษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและพฒันา
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ของภาควชิาชุมชนและรกัษา  วพบ. ขอนแก่น จากเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปี
งบประมาณ (อ.ปราณ)ี 

5.1.1-4-1 Proceedings จากโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 
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5.1.2-5-1 สรปุผลการด าเนินโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

5.1.2-ป เป้าหมาย ระดบัความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีตามพนัธกจิของสถาบนั  วพบ.
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2   ร้อยละอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม เป็นท่ีปรึกษา เป็น 
    กรรมการวิทยานิพนธภ์ายนอก เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพระดบัชาติ 
    นานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า (สกอ 5.2) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
อยู่ระหว่างรอ้ยละ 1 – 24 รอ้ยละ 25 – 34 มากกว่าหรอืเท่ากบั รอ้ยละ 35 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มอีาจารยป์ระจ าทีม่สี่วนรว่มในการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม เป็นที่
ปรกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอื
ระดบันานาชาติ (ไมน่บัซ ้า แมว้่ามสี่วนรว่มในกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการ หลายกจิกรรมหรอืหลาย
โครงการ หรอืเป็นทีป่รกึษาหรอืกรรมการหลายต าแหน่ง ) จ านวน 47 คน (5.2-1-1) มอีาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยู่
ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ รวมทัง้หมด 50 คน (5.2-1-1) คดิเป็นรอ้ยละ 94.0  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่สี่วนรว่มในการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่
สงัคม เป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็ นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีใน
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า เท่ากบั รอ้ยละ 35 (5.2-ป) โดยมผีลการรอ้ยละ 94.0 ดงันัน้ 
บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา รกัษาและขยายการมสี่วนรว่มของอาจารยป์ระจ า ใน

การใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ในลกัษณ ะทีม่กีารพจิารณาลดภาระงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมในเชงิ
ปรมิาณ ไปพรอ้มกบัการสรา้งคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น 1.การบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่
สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ตามบ่งชีท้ี ่
สกอ.5.2 และ 3.การสรา้งรายรบัสุทธิ ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่5.1 มรีะบบ
และกลไกในการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  

2. ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิาส่งเสรมิให้ อาจารยท์ีม่ศีกัยภาพเป็นทีป่รกึษา เป็น
กรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบั



 184 

นานาชาติ ตามความตอ้งการของชุมชน หรอืภาครฐั หรอืภาคเอกชน หรอืหน่วยงานวชิาชพี โดยใหใ้ห้
ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา  ตดิตาม รวบรวมผลการใหบ้รกิาร พรอ้มทัง้ สนบัสนุนให้
เกดิการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
การจดัการความรู ้ทัง้ในและระหว่างภาควชิา พรอ้มทัง้ รายงานผลการตดิตาม ประเมนิความส า เรจ็ ต่อที่
ประชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 
และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการเป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการ
วทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดั บนานาชาต ิที่
ส่งผลต่อการบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั  โดยใหร้ะบุเป็น
โครงการ/กจิกรรม ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบัปรบัปรงุ ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้
แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 มรีะบบและกลไกในการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมาย
ของสถาบนั (สกอ.5.1)  

 
รายการหลกัฐาน 
5.2-1-1 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อในช่วง ปีการศกึษา 

2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
5.2-1-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ที่ อยูป่ฏบิตังิานจ รงิและลาศกึษาต่อ ทีม่สี่วนรว่มในการ

ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม เป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็น
กรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ (ไมน่บัซ ้า แมว้่ามสี่วนรว่มใน
กจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการ หลายกจิกรรมหรอืหลายโคร งการ หรอืเป็นทีป่รกึษาหรอื
กรรมการหลายต าแหน่ง) ในช่วงปีการศกึษา 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.2-ป เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่สี่วนรว่มในการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม เป็นทีป่รกึษา 
เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ ก รรมการวชิาชพีในระดบัชาติ
หรอืระดบันานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า  ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-
2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.2.1 ร้อยละของอาจารยท่ี์เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็น
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า (สมศ 3.2) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
เท่ากบั รอ้ยละ 1 – 14 เท่ากบั รอ้ยละ 15 – 24 เท่ากบัหรอืมากกว่า รอ้ยละ 25 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มอีาจารยป์ระจ าทีเ่ป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั 
เป็นกรรมการวชิาการและกรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ  (ไมน่บัซ ้า แมว้่า เป็นทีป่รกึษา
หรอืกรรมการหลายต าแหน่ง ) จ านวน 47 คน (5.2.1-1-1) มอีาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษา
ต่อ รวมทัง้หมด 50 คน (5.2.1-1-1) คดิเป็นรอ้ยละ 62  ดงัรายละเอยีดในตารางที ่5.2.1-1 
ตารางท่ี 5.2.1-1  การเป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ 

กรรมการวชิาชพีระดบัชาต ินานาชาติ ปีการศกึษา 2552 
รายการ  

หน่วย 
 

วทิยาลยั 
คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑป์ระเมนิ (สกอ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย ค่าใชจ้่ายและมลูค่าของสถาบนัในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคมต่อ
อาจารยป์ระจ า ที ่ว. ก าหนด  

รอ้ยละ 15 
(5.2.1-ป) 

รอ้ยละของอาจารยท์ีเ่ป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็นกรรมการ
วชิาการและกรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า 

รอ้ยละ 62.0 

รายการตามเกณฑ ์(สกอ 2552)   
จ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยู่ปฏบิตังิานจรงิ คน 47 

(5.2.1-1-1) 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทีล่าศกึษาต่อ คน 3 

(5.2.1-1-1) 
รวมเป็น จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด คน 50 
อาจารยป์ระจ าทีเ่ป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั คน 7 

(5.2.1-1-2) 
อาจารยป์ระจ าทีเ่ป็นกรรมการวชิาการ ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ คน 47 

(5.2.1-1-2) 
อาจารยป์ระจ าทีเ่ป็นกรรมการวชิาชพี ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ คน 8 

(5.2.1-1-2) 
รวมเป็น จ านวนอาจารยป์ระจ าทีเ่ป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั 
เป็นกรรมการวชิาการและกรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ

คน 47 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยท์ีเ่ป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอก

สถาบนั เป็นกรรมการวชิาการและกรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า เท่ากบั
รอ้ยละ 15 (5.2.1-ป) โดยมผีลการรอ้ยละ 62.0 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิาส่งเสรมิใหอ้าจารยท์ีม่ศีกัยภาพ ตามทีแ่สดงไวใ้น
หวัขอ้แนวทางการพฒันา  ขอ้ 2 ของตวับ่งชี้ที ่5.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่สี่วนรว่มในการใหบ้รกิารทาง
วชิาการแก่สงัคม เป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ กรรมการ
วชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า (สกอ 5.2)  
 
รายการหลกัฐาน 
5.2.1-1-1 สรปุรายชื่อและจ านว นอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 

2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
5.2.1-1-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ทีเ่ป็นทีป่รกึษา เป็น

กรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวิ ชาการและกรรมการวชิาชพีในระดบัชาติ
หรอืระดบันานาชาติ  (ไมน่บัซ ้า แมว้่า เป็นทีป่รกึษาหรอืกรรมการหลายต าแหน่ง ) ในช่วงปี
การศกึษา 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.2.1-ป เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยท์ีเ่ป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธภ์ายนอกสถาบนั เป็น
กรรมการวชิาการและกรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า  ในแผน
กลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการ
พฒันาแ ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารยป์ระจ า (สกอ 5.3 และ สมศ 3.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระหว่างรอ้ยละ 1 - รอ้ยละ 24 รอ้ยละ 25 – รอ้ยละ 39 มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 40 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มกีจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีทีต่อบสนองความตอ้งการ
พฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาตแิละนานาชาติ จ านวน 20 โครงการ/กจิกรรม 
(5.3-1-1) มอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน (5.3-1-2) คดิเป็นรอ้ยละ 45.55 ดงัรายละเอยีดในตาราง
ที ่5.3-1 
 
ตารางท่ี 5.3-1  กจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีทีต่อบสนองความตอ้งการพฒันาและ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาตแิละนานาชาติ  ปีการศกึษา 2552 
รายการ  

หน่วย 
 

วทิยาลยั 
คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑป์ระเมนิ (สกอ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย รอ้ยละของกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีทีต่อบสนอง
ความตอ้งการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาตแิละ
นานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า ที ่ว. ก าหนด  

รอ้ยละ 40 
(5.3-ป) 

รอ้ยละของกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีทีต่อบสนองความ
ตอ้งการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาตแิละ
นานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า  

รอ้ยละ 42.55 

รายการตามเกณฑ ์(สกอ 2552)   
กจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีทีต่อบสนองความตอ้งการพฒันาและ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาตแิละนานาชาต ิ

กจิกรรมหรอื
โครงการ 

20 
(5.3-1-1) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยู่ปฏบิตังิานจรงิ คน 47 
(5.3-1-2) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
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ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีที่
ตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาตแิละนานาชาตต่ิอ
อาจารยป์ระจ า เท่ากบัรอ้ยละ 40 (5.3-ป) โดยมผีลการรอ้ยละ 42.55 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พจิารณาลดภาระงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมในเชงิ
ปรมิาณ ไปพรอ้มกบัการสรา้งคุณค่าเพิม่ (value-added) เช่น 1.การบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม
กบัการเรยีนการสอนและการวจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ตามบ่งชีท้ี ่สกอ.5.2 และ 
3.การสรา้งรายรบัสุทธิ  ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 มรีะบบและกลไกในการ
บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  

 
รายการหลกัฐาน 
5.3-3-1 1. เอกสาร 3.2 โครงการ /กจิกรรม บรกิารวชิาการแก่สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทัง้ในและนอก

สถาบนั การศกึษายอ้นหลงั 3 ปีการศกึษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่88-89 (ดร.กุสุมาล ี 
อ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวนกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีทีต่อบสนองความ
ตอ้งการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาตแิละนานาชาต ิในช่วง 
ปีการศกึษา 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.3-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 
2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.3-ป เป้าหมาย รอ้ยละของกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีทีต่อบสนองความตอ้ งการ
พฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาตแิละนานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า 
ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.3.1  ค่าใช้จ่ายและมลูค่าของสถาบนัในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสงัคมต่อ  
    อาจารยป์ระจ า (สมศ. 3.4) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
เท่ากบั 1 - 6,499 บาท เท่ากบั 6,500 - 9,999 บาท เท่ากบัหรอืมากกว่า 10,000 บาท 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 การบรกิารวชิาการและวชิาชพีเ พื่อสงัคมของวทิยาลยั มคี่าใชจ้า่ย (in-cash) 
เท่ากบั 827,835 บาท (5.3-1-1) และมลูค่า (in-kind) เท่ากบั 216,050  บาท (5.3-1-1) รวมเป็น 1,046,345 
บาท โดยมอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน (5.3-1-2) คดิเป็น 22,266.66 บาท/คน ดงัรายละเอยีดใน
ตารางที ่5.3.1-1 
 
ตารางท่ี 5.3.1-1  ค่าใชจ้า่ยและมลูค่าในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคม  ปีการศกึษา 2552 

รายการ  
หน่วย 

 
วทิยาลยั 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑป์ระเมนิ (สกอ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย ค่าใชจ้่ายและมลูค่าของสถาบนัในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อ
สงัคมต่ออาจารยป์ระจ า ที ่ว. ก าหนด  

บาท/คน 10,000 
(5.3.1-ป) 

ค่าใชจ้่ายและมลูค่า ในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคมต่ออาจารยป์ระจ า  บาท/คน 22,266.66 /คน 
รายการตามเกณฑ ์(สกอ 2552)   
ค่าใชจ้่าย (in-cash) ของสถาบนัในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคม บาท 827,835     

(5.3.1-1-1) 
มลูค่า (in-kind) ของสถาบนัในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคม บาท 216,050     

(5.3.1-1-1) 
รวมเป็น ค่าใชจ้่ายและมลูค่า ในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคม บาท 1,046,345   

(5.3.1-1-1)   
จ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยู่ปฏบิตังิานจรงิ คน 47 

(5.3.1-1-2) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย ค่าใชจ้า่ยและมลูค่าของสถาบนัในการบรกิาร วชิาการและวชิาชพีเพื่อ
สงัคมต่ออาจารยป์ระจ า เท่ากบั  10,000 บาท/คน (5.3.1-ป) โดยมผีลด าเนินงาน 22,266.66 บาท/คน ดงันัน้ 
บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พจิารณาลดภาระงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมในเชงิ
ปรมิาณ ไปพรอ้มกบัการสรา้งคุณค่าเพิม่ (value-added) ใหก้บัค่าใชจ้า่ย (In-Cash) และมลูค่า (In-Kind) ของ
วทิยาลยั ในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคม เช่น 1.การบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบั
การเรยีนการสอนและการวจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ตามบ่งชีท้ี ่สก อ.5.2 และ 3.
การสรา้งรายรบัสุทธิ  ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 มรีะบบและกลไกในการ
บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  

 
รายการหลกัฐาน 
5.3.1-3-1 1. เอกสาร 3.2 โครงการ /กจิกรรม บรกิารวชิาการแก่สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทัง้ในและนอก

สถาบนั การศกึษายอ้นหลงั 3 ปีการศกึษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่88-89 (ดร.กุสุมาล ี 
อ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
2. สรปุรายชื่อกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี พรอ้มค่าใชจ้า่ย (In-Cash) และ
มลูค่า (In-Kind) ของวทิยาลยั ในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคม  ในช่วงปีการศกึษา 
2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.3.1-3-2 สรปุรายชื่อและจ า นวนอาจารยป์ระจ าทัง้ทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 
2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.3.1-ป เป้าหมาย ค่าใชจ้า่ยและมลูค่าของสถาบนัในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคมต่ออาจารย์
ประจ า ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.3.2   รายรบัของสถาบนัในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบนัต่ออาจารย ์
                           ประจ า (สมศ. 3.6) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 - 14,999 บาท 15,000 - 19,999 บาท 20,000 - 39,999 บาท 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 การใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีในนามวทิยาลยั มรีายรบัก่อนหกัตน้ทุน  
เท่ากบั 998,140.50 บาท (5.3.2-1-1) มตีน้ทุน เท่ากบั 316,195.00 บาท (5.3.2-1-1) คดิเป็น รายรบัหลงัหกั
ตน้ทุน เท่ากบั  681,945.50 บาท โดยมอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน (5.3-1-2) คดิเป็น 
14,509.48 บาท/คน  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
1 คะแนน ดงันัน้ ไมม่พีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รายรบัของสถาบนัในการใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีในนามสถาบนั
ต่ออาจารยป์ระจ า เท่ากบั  15,000 บาท/คน (5.3.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงาน 14,509.48 บาท/คน ดงันัน้ ไม่
บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 1 0 0 1 
สมศ. 1 0 0 1 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พจิารณาลดภาระงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมในเชงิ
ปรมิาณ ไปพรอ้มกบัการสรา้งคุณค่าเพิม่ (value-added) ใหก้บัการบรกิารวชิาการ เช่น 1.การบรูณการงาน
บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่
สงัคม ตามบ่งชีท้ี ่สก อ.5.2 และ 3.การสรา้งรายรบัสุทธิ ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชี้
ที ่5.1 มรีะบบและกลไกในการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  
 
รายการหลกัฐาน 
5.3.2-3-1 1. เอกสาร 3.2 โครงการ /กจิกรรม บรกิารวชิาการแก่สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีทัง้ในและนอก

สถาบนั การศกึษายอ้นหลงั 3 ปีการศกึษา 2550-2552 จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่88-89 (ดร.กุสุมาล ี 
อ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
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2. สรปุรา ยชื่อกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี พรอ้มรายรบัก่อนหกัตน้ทุน 
ตน้ทุน และรายรบัหลงัหกัตน้ทุน  ของวทิยาลยั ในการบรกิารวชิาการและวชิาชพีเพื่อสงัคม  
ในช่วงปีการศกึษา 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.3.2-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทั ้ งทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 
2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.3.2-ป เป้าหมาย รายรบัของสถาบนัในการใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีในนามสถาบนัต่ออาจารยป์ระจ า 
ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.4 ระดบัความพึงพอใจของผูร้บับริการ (สกอ 5.4) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ค่าเฉลีย่ = 1.51-2.50 ค่าเฉลีย่ = 2.51-3.50 ค่าเฉลีย่ = 3.51 ขึน้ไป 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มกีารส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารวชิาการใน 20 โครงการ/กจิกรรม 
(5.4-3-1) พบว่า ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เท่ากบั  4.08  (5.4-3-1) ดงัแสดงในตารางที ่
5.4-1 
 
ตารางท่ี 5.4-1  รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ปีการศกึษา 2552 

รายการ  
หน่วย 

 
วทิยาลยั 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑป์ระเมนิ (สกอ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ที ่ว. ก าหนด  ค่าเฉลีย่ 3.51 

 (5.4-ป) 
ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ค่าเฉลีย่ 4.08 
รายการตามเกณฑ ์(สกอ 2552)   
จ านวนกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี ในนามวทิยาลยั กจิกรรมโครงการ 20 

(5.4-3-1) 
จ านวนกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี ในนามวทิยาลยั 
ทีม่กีารประเมนิค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

กจิกรรมโครงการ 16 
(5.4-3-1) 

ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร – สงูสดุ (max) ค่าเฉลีย่ 4.78 
(5.4-3-1) 

ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร – ต ่าสดุ (min) ค่าเฉลีย่ 3.64 
(5.4-3-1) 

ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร – เฉลีย่ (avg) ค่าเฉลีย่ 4.08 
(5.4-3-1) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เท่ากบั  3.51 (5.4-ป) 

โดยมผีลการด าเนินการรอ้ยละ 4.08 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พจิารณาลดภาระงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมในเชงิ
ปรมิาณ ไปพรอ้มกบัการ รกัษาและพฒันาคุณภา พการจดับรกิารวชิาการเพื่อรกัษาระดบัความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร อกีทัง้ สรา้งคุณค่าเพิม่ (value-added) ใหก้บัการบรกิารวชิาการ เช่น 1.การบรูณการงานบรกิาร
ทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการวจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
ตามบ่งชีท้ี ่สกอ.5.2 และ 3.การสรา้งรายรบัสุทธิ  ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 
มรีะบบและกลไกในการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  

 
รายการหลกัฐาน 
5.4-3-1  สรปุรายชื่อกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี พรอ้มผลการส ารวจควา มพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารวชิาการเป็นรายโครงการ /กจิกรรม และผลการค านวณรอ้ยละของระดบัความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิาร ในช่วงปีการศกึษา 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 

5.4-ป เป้าหมาย รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.4.1 ร้อยละของหน่วยงานต้นสงักดัท่ีมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบคุลากรภายหลงั 
การเข้ารบัการพฒันา (แผนกลยทุธ ์สบช 2.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
หน่วยงานตน้สงักดัของผูร้บัการพฒันา
ทีม่รีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก
ขึน้ไป เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 70 

หน่วยงานตน้สงักดัของผูร้บัการพฒันา
ทีม่รีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก
ขึน้ไป เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 80 

หน่วยงานตน้สงักดัของผูร้บัการพฒันา
ทีม่รีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก
ขึน้ไป เท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 90 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 ไม่มโีครงการบรกิารวชิา การ ทีส่ ารวจความพงึพอใจของหน่วยงานตน้สงักดัที่
มต่ีอสมรรถนะของบุคลากรภายหลงัการเขา้รบัการพฒันา 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่0 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

0 คะแนน ดงันัน้ ไมม่พีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของหน่วยงานตน้สงักดัทีม่คีวามพงึพอใจต่อสมรรถนะของ

บุคลากรภายหลงัการเขา้รบัการพฒันา เท่ากบั รอ้ยละ  80 (5.4.1-ป) โดยมผีลงานรอ้ยละ 0 ดงันัน้ บรรลุ
เป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 0 0 0 0 

 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พจิารณาลดภาระงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมในเชงิ

ปรมิาณ ไปพรอ้มกบัการรกัษาและพฒันาคุณภาพการจดับรกิารวชิาการเพื่อรกัษาระดบั รอ้ยละข องหน่วยงาน
ตน้สงักดัทีม่คีวามพงึพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลงัการเขา้รบัการพฒันา อกีทัง้ สรา้งคุณค่าเพิม่ 
(value-added) ใหก้บัการบรกิารวชิาการ เช่น 1.การบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ
สอนและการวจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สั งคม ตามบ่งชีท้ี ่สก อ.5.2 และ 3.การสรา้ง
รายรบัสุทธิ ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 มรีะบบและกลไกในการบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  
 

รายการหลกัฐาน 
5.4.1-ป เป้าหมาย รอ้ยละของหน่วยงานตน้สงักดัทีม่คีวามพงึพอใจต่ อสมรรถนะของบุคลากร

ภายหลงัการเขา้รบัการพฒันา ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-
2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี  5.5 จ านวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีได้รบัการยอมรบัในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติ (เฉพาะสถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม) (สกอ 5.5 และ สมศ 3.5) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 - 2 แหล่ง 3 แหล่ง มากกว่าหรอืเท่ากบั 4 แหล่ง 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มจี านวนแหล่งใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัใ นระดบัชาติ
หรอืระดบันานาชาต ิจ านวน 4 แหล่ง (5.5-3-1) ดงัแสดงในตารางที ่5.5-1 
 
ตารางท่ี 5.5-1  จ านวนแหล่งใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบั

นานาชาติ ปีการศกึษา 2552 
รายการ  

หน่วย 
 

วทิยาลยั 
คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑป์ระเมนิ (สกอ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ บรรลุ 
เป้าหมาย จ านวนแหล่งใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตหิรอื
ระดบันานาชาต ิที ่ว. ก าหนด  

แหล่ง 2 
(5.5-ป) 

จ านวนแหล่งใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบั
นานาชาต ิ

แหล่ง 4 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยู่ปฏบิตังิานจรงิ คน 47 
(5.5-1-2) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย จ านวนแหล่งใหบ้รกิารวชิาการและวิชาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิเท่ากบั 2 แหล่ง (5.5-ป) โดยมผีลงาน 4 แหล่ง ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 
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แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พจิา รณาธ ารงรกัษา แหล่งใหบ้รกิารวชิาการและ

วชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ  โดยเฉพาะการส่งเสรมิแหล่งทีม่คีวามเชีย่วชาญ 
และเครอืขา่ยความรว่มมอืเชงิประเดน็ ใหร้กัษาและขยายการด าเนินงานบรกิารวชิาการ ไปพรอ้มกบัการสรา้ง
ผลงานการจดัการความรู ้ตาม ตวับ่งชีท้ี ่สกอ 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู้  อกีทัง้ สรา้งคุณค่าเพิม่ 
(value-added) ใหก้บัการบรกิารวชิาการ เช่น 1.การบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการ
สอนและการวจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ตามบ่งชีท้ี ่สก อ.5.2 และ 3.การสรา้ง
รายรบัสุทธิ ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 มรีะบบและกลไกในการบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  

 
รายการหลกัฐาน 
5.5-3-1 สรปุรายชื่อแหล่งใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาช าต ิ

ในช่วงปีการศกึษา 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
5.5-ป เป้าหมาย จ านวนแหล่งใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบั

นานาชาต ิในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  
อ.เสาวลกัษณ์) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 5.5.1 จ านวนหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาบคุลากร /บริการวิชาการท่ีพฒันา/สร้างขึ้นใหม่ ให้
สอดคล้องกบัระบบสขุภาพ (แผนกลยทุธ ์สบช 6.3) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 2 หลกัสตูร 3 - 4 หลกัสตูร เท่ากบัหรอืมากกว่า 5 หลกัสตูร 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในช่วงปีการศกึษา 2552 มจี านวนหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาบุคลากร /บรกิารวชิาการทีพ่ฒันา /สรา้งขึน้

ใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ จ านวน 5 หลกัสตูร (5.5.1-3-1)  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย จ านวนหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาบุคลากร /บรกิารวชิาการทีพ่ฒันา /สรา้ง

ขึน้ใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ เท่ากบั  2 หลกัสตูร (5.5.1-ป) โดยมผีลด าเนินงาน 5 หลกัสตูร ดงันัน้ 
บรรลุเป้าหมาย 

 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 

 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ รว่มกบัทุกภาควชิา พจิารณา จดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาบุคลากร /

บรกิารวชิาการทีพ่ฒันา /สรา้งขึน้ใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ  ไปพรอ้มกบัการสรา้งผลงานการจั ดการ
ความรู ้ตาม ตวับ่งชีท้ี ่ สกอ 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู้  อกีทัง้ สรา้งคุณค่าเพิม่ (value-added) 
ใหก้บัการบรกิารวชิาการ เช่น 1.การบรูณการงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและการ
วจิยั 2.ประโยชน์ของการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ตามบ่งชี้ ที ่สกอ.5.2 และ 3.การสรา้งรายรบัสุทธิ  
ตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนวทางการพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 มรีะบบและกลไกในการบรกิารทางวชิาการแก่
สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.5.1)  
 

รายการหลกัฐาน 
5.5.1-3-1  สรปุรายชื่อและจ านวนหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาบุคลากร /บรกิารวชิาการที่ พฒันา/สรา้งขึน้ใหม ่ให้

สอดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
5.5.1-ป เป้าหมาย จ านวนหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาบุคลากร /บรกิารวชิาการทีพ่ฒันา /สรา้งขึน้ใหม ่ให้

สอดคลอ้งกบัระบบสุขภาพ ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553  
(ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา อ.เสาวลกัษณ์) 
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องคป์ระกอบท่ี  6  การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม  (สกอ 6.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไมค่รบ 3 ขอ้แรก ด าเนินการ 3 ขอ้แรก ด าเนินการอยา่งน้อย 4 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1. มกีารก าหนดนโยบายทีช่ดัเจนปฏบิตัไิด ้และมแีผนงานรองรบั 
2. มกีารก าหนดกจิกรรมหรอืโครงการทีเ่ป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัแผนงาน  และมกีารด าเนินกจิกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง 

3. มกีารบรูณาการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัภารกจิดา้นอื่น ๆ 
4. มกีารส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ  อาท ิการจดัท าฐานขอ้มลู
ดา้นศลิปวฒันธรรม  การสรา้งบรรยากาศศลิปะและวฒันธรรม  การจดักจิกรรม  ประชุม เสวนาทางวชิาการ  
การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพยีงและต่อเนื่อง 

5. มกีารก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานดา้นศลิปวั ฒนธรรม  โดยผูเ้ชีย่วชาญ  และมผีลงานเป็นทีย่อมรบัใน
ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

6. มกีารเผยแพรแ่ละบรกิารดา้นศลิปวฒันธรรมในระดบัชาตแิละนานาชาติ  อาทิ มสีถานทีห่รอืเวทแีสดง
ผลงาน จดัท าวารสารศลิปวฒันธรรมในระดบัต่าง  ๆ มคีวามรว่มมอืใน  การใหก้ารบรกิารวชิาการดา้น
ศลิปวฒันธรรมกบัสงัคมในระดบัต่าง ๆ  

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  
ดงันี้ 
1. มกีารก าหนดนโยบายทีช่ดัเจนปฏบิตัไิด้  และมแีผนงานรองรบั  เช่น วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้ง

การบรหิาร วทิยาลยั รองรบัการด าเนินงาน (6.1-1-1) แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 และ
แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 พรอ้มตารางแสดงเป้าหมาย
และตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในส่วนการท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม (6.1-1-2) เอกสารแสดงการ ท านุบ ารงุศลิปและวฒันธรรม ในเล่มรายงานการประเมนิ
ตนเอง วพบ . ขอนแก่น (6.1-1-3) โครงการ /กจิกรรม ส่งเสรมิการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ช่วงเดอืน
มถุินายน 2552-กนัยายน 2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (6.1-1-4) โครงการ /
กจิกรรม ส่งเสรมิการท านุบ ารงุศลิปวฒันธ รรม ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 ในเล่ม 
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (6.1-1-5) ปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีส่่งเสรมิ
คุณลกัษณะทางคุณธรรม จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันา
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สมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ ในศูนยก์ารเรยีนรู้  "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" 
(Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (6.1-1-6) ปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในส่วนการท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม  ประจ าปีการศกึษา 2552 (6.1-1-7) โครงการดนตรไีทยอุดมศกึษาครัง้ที ่ 37 ดุรยิารมย ์
อุดมศกึษา ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(6.1-1-8) โครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณแีละศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลสงกรานต ์(6.1-1-9) 

2. มกีารก าหนดกจิกรรมหรอืโครงการทีเ่ป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัแผนงาน  และมกีารด าเนินกจิกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง  เช่น การด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ ถงึ 
พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (6.1-2-1) การด าเนินงานกจิกรรม 
ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2552 ทีมุ่ง่ส่งเสรมิคุณลกัษณะทางคุณธรรม 
จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันาสมรรถนะดา้นการคดิ อยา่ง
เป็นระบบ (6.1-2-2) สรปุการด าเนินโครงการดนตรไีทยอุดมศกึษาครัง้ที ่ 37 ดุรยิารมย ์อุดมศกึษา ณ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ (6.1-2-3) สรปุการด าเนินโครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณแีละศาสนา 
เนื่องในเทศกาลสงกรานต ์ประจ าปี 2553 (6.1-2-4) สรปุการด าเนินโครงการสบืสานอนุรกั ษ์ประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปี 2552 (6.1-2-5) โครงการสบืสานเทศกาลงานไหม ประเพณผีกูเสีย่ว และงาน
กาชาด จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 2552 (6.1-2-6) เอกสารแสดงการท านุบ ารงุศลิปและวฒันธรรม ใน 
จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล (6.1-2-7) การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (6.1-2-8) 

3. มกีารบรูณการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัภารกจิดา้นอื่น  ๆ เช่น สรปุการด าเนินโครงการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิ ปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีาร
เรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ทีบ่รูณการกบัการเรยีนการสอน การพฒันานกัศกึษา การ
วจิยั การบรกิารวชิาการ การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากร (6.1-3-1 ถงึ 6.1-3-2) การบรูณการ
กบัการเรยีนก ารสอนรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวั และชุมชน 1 (6.1-3-3) สรปุการด าเนิน
โครงการสบืสานและอนุรกัษ์ประเพณแีละวฒันธรรมเนื่องในวนัสงกรานตป์ระจ าปี (6.1-3-4) 

4. มกีารส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ  เช่น สรปุการด าเนิน
โครงการดนตรไีทยอุ ดมศกึษาครัง้ที ่37 ดุรยิารมย ์อุดมศกึษา ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ (6.1-4-1 ถงึ 
6.1-4-2) สรปุการด าเนินโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
แนวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(6.1-4-3 ถงึ 6.1-4-4) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ  4 ระดบัแรก (6.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได้
ครบทุกระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ใหทุ้กงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษา พจิารณาเชื่อมโยงการท านุศลิปวฒันธรรม ไปสู่การด าเนินงานตามตวั

บ่งชีท้ี ่สกอ. 3.2 การส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา ขอ้ 1. สถาบนัจดัท าแผนการจดักจิกร รมพฒันา
นกัศกึษาทีส่่งเสรมิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิุกดา้น 
โดยเฉพาะดา้นที ่ (1) คุณธรรม จรยิธรรม และ (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ โดยใหจ้ดัท าแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากแผนพฒันา
นกัศกึษาสู่กจิกรรม (Student Development Mapping) ในท านองเดยีวกบัแผนทีก่ารกระจายความ
รบัผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ตามขอ้ 16.3 ใน 
TQF มคอ. 1 ทัง้นี้ ใหจ้ดัท า Mapping ใหแ้ลว้เสรจ็พรอ้มน าเสนอในทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร แ ละที่
ประชุมคณาจารย ์ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2553 

2. ส่งเสรมิ ใหทุ้กงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษา พจิารณาหาหนทาง ลดจ านวนโครงการ /กจิกรรมท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม ไปพรอ้มกบัการเพิม่คุณค่า (value-added) โดยเพิม่รอ้ยละโครงการ /กจิกรรมฯ ที่มกีาร
บรูณการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัก ารจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา  ทัง้นี้ ให้
เริม่ด าเนินการตัง้แต่การพจิารณาโครงการ /กจิกรรมท านุบ ารงุศลิป วฒันธรรมภายในเดอืนกรกฎาคม 
2553  และใหส้รปุการบรูณการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและ
กจิกรรมนกัศกึษา แสดงไวใ้น 1.เล่มสรปุการตดิต ามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2553 และ 2.
เล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ภายในเดอืนตุลาคม 2553  

3. ส่งเสรมิใหทุ้กงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษา พจิารณาจดัระบบ แนวทางการ ประเมนิผลความส าเรจ็ของ
การบรูณการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกร รมนกัศกึษา ให้
สามารถรายงานต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 
2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณา น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณ
การงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา  โดยระบุไวใ้น
โครงการ /กจิกรรมท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  ในเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ฉบบั
ปรบัปรงุ 

 
รายการหลกัฐาน 
6.1-1-1 วตัถุประสงค ์นโยบาย โครงสรา้งการบรหิาร วทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 

ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (อ.วไิลวรรณ อ.วภิาดา อ.พฒัน ี 
อ.รจุริา) 

6.1-1-2 1. แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 
วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.วไิลวรรณ อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 
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2. แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 สงิหาคม 2552 (อ.วไิลวรรณ  
อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

6.1-1-3 เอกสารแสดงการท านุบ ารงุศลิปแล ะวฒันธรรม ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่90-93 (อ.วไิลวรรณ  
อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

6.1-1-4 โครงการ /กจิกรรม ส่งเสรมิการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  ช่วงเดอืนมถุินายน 2552-กนัยายน 
2552 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 

6.1-1-5 โครงการ /กจิกรรม ส่งเสรมิการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ช่วงเดอืนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 
2553 ในเล่ม แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2553 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา ) 

6.1-1-6 การด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะทางคุณธรรม จรยิธรรม 
จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันาสมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็น
ระบบ ในศูนยก์ารเรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 
2552 (อ.วไิลวรรณ อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 

6.1-1-7 การด าเนินงานกจิกรรม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2552 วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 

6.1-1-8 โครงการดนตรไีทยอุดมศกึษาครัง้ที ่37 ดุรยิารมย ์อุดมศกึษา ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

6.1-1-9 โครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณแีละศาสนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต ์ประจ าปี 2553 (อ.วภิาดา 
อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 

6.1-2-1 การด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบ
ครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.วไิลวรรณ อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

6.1-2-2 การด าเนินงานกจิกรรม ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ทีมุ่ง่ส่งเสรมิคุณลกัษณะทางคุณธรรม 
จรยิธรรม จติบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการพฒันาสมรรถนะดา้นการคดิ
อยา่งเป็นระบบ  ประจ าปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  (อ.วภิาดา  
อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 

6.1-2-3 สรปุการด าเนินโครงการดนตรไีทยอุดมศกึษาครัง้ที ่37 ดุรยิารมย ์อุดมศกึษา ณ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

6.1-2-4 สรปุการด าเนินโครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณแีละศาสนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต ์ประจ าปี 
2553 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 

6.1-2-5 สรปุการด าเนินโครงการสบืสานอนุรกัษ์ประเพณลีอยกระทง ประจ าปี 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ี 
อ.รจุริา) 

6.1-2-6 โครงการสบืสานเทศกาลงานไหม ประเพณผีกูเสีย่ว และงานกาชาด จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 2552 
(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
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6.1-2-7 เอกสารแสดงการท านุบ ารงุศลิปและวฒันธรรม ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่90-93 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ี 
อ.รจุริา) 

6.1-2-8 แผนงาน / โครงการ / กจิกรรม การด าเนินงานตามแผนพฒันานกัศกึษา จากเล่มรายงานการประเมนิ
ตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่140-141  
(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

6.1-3-1 สรปุการด าเนินโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว
จติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

6.1-3-2 Proceedings โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว
จติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

6.1-3-3 แฟ้มรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลครอบครวั และชุมชน 1 (อ.ปราณ)ี 
6.1-3-4  สรปุการด าเนินโครงการสบืสานและอนุรกัษ์ประเพณแีละวฒันธรรมเนื่องในวนัสงกรานตป์ระจ าปี  

(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
6.1-4-1 บนัทกึขอ้ความ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ลงวนัที ่22 ตุลาคม 2552 เรือ่ง น านกัศกึษา

เขา้รว่มกจิกรรมงาน "ดุรยิารมย ์อุดมศกึษา" (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 
6.1-4-2 สรปุการด าเนินโครงการดนตรไีทยอุดมศกึษาครัง้ที ่37 ดุรยิารมย ์อุดมศกึษา ณ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
6.1-4-3 สรปุการด าเนินโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว

จติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 
6.1-4-4 Proceedings โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว

จติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 
6.1-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามระบบและกลไกในการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ในแผนกลยทุธ ์วพบ.

ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.1  ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกัษ์ พฒันาและสร้างเสริ มเอกลกัษณ์  
ศิลปะและวฒันธรรมต่อจ านวนนักศึกษา (สมศ 4.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน 
เท่ากบั รอ้ยละ 1 - 1.4 เท่ากบั รอ้ยละ 1.5-1.9 เท่ากบัหรอืมากกว่า รอ้ยละ ๒ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศกึษา 2552 มกีารด าเนินงาน 20 โครงการหรอืกจิกรรมในการอนุรกัษ์ พฒันา และสรา้ง

เสรมิเอกลกัษณ์ ศลิปะและวฒันธรรม (6.1.1-3-1) และมจี านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าในปีการศกึษา 
เท่ากบั 377.08 FTES (6.1.1-3-2) คดิเป็น รอ้ยละของโครงการหรอืกจิกรรมในการอนุรกัษ์ พฒันาและสรา้ง
เสรมิเอกลกัษณ์ ศลิปะและวฒันธรรมต่อจ านวนนกัศกึษา เท่ากบัรอ้ยละ 5.30 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 และปีการศกึษา 2552 ผลการด าเนินงานได ้3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้  
มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของโครงการหรอืกจิกรรมในการอนุรกัษ์ พฒันาและสรา้ง
เสรมิเอกลกัษณ์ ศลิปะและวฒันธรรมต่อจ านวนนกัศกึษา เท่ากบัรอ้ยละ 2 (6.1.1-ป) โดยผลการด าเนินงาน
เท่ากบัรอ้ยละ 5.3 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหทุ้กงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษา ปรบัการด าเนินงานตามทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้แนว ทางพฒันาของตวั
บ่งชีท้ี ่6.1 มรีะบบและกลไกในการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (สกอ 6.1) โดยมุง่เน้นการลดงานเชงิปรมิาณ 
เช่น ลดจ านวนโครงการ/กจิกรรมท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ไปพรอ้มกบัการเพิม่คุณค่า (value-added) ของ
การปฏบิตังิาน เช่น 1.จดัท าแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบต่อ มาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากแผนพฒันา
นกัศกึษาสู่กจิกรรม (Student Development Mapping) 2.เพิม่รอ้ยละโครงการ /กจิกรรมท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม ทีม่กีารบรูณการกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา โดยเฉพาะส่งเสรมิผล
การเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม และดา้นทกัษะความสมั พนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 3. 
รายงานผลการประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการจดัการ
เรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ภายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 
2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณ
การงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา 
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รายการหลกัฐาน 
6.1.1-3-1  สรปุรายชื่อและจ านวนโครงการหรอืกจิกรรมในการอนุรกัษ์ พฒันา และสรา้งเสรมิเอกลกัษณ์  

ศลิปะและวฒันธรรม วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2552  
(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 

6.1.1-3-2  สรปุรายการค านวณจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าในปีปีการศกึษา 2552 (อ.วภิาดา  
อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 

6.1.1-ป เป้าหมาย รอ้ยละของโครงการหรอืกจิกรรมในการอนุรกัษ์ พฒันาและสรา้งเสรมิเอกลกัษณ์  
ศลิปะและวฒันธรรมต่อจ านวนนกัศกึษา ในแผนกลยทุธ ์วพบ . ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2552-2553 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 6.1.2  ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมลูค่าท่ีใช้ในการอนุรกัษ์ พฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ 
ศิลปะและวฒันธรรมต่องบด าเนินการ (สมศ 4.2 และ กพร. 4.4.3) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
เท่ากบั รอ้ยละ 0.01 - 0.49 เท่ากบั รอ้ยละ 0.50 – 0.99 เท่ากบัหรอืมากกว่า รอ้ยละ 1 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา 2552 มคี่าใชจ้า่ยทีใ่ชจ้รงิ และมลูค่าใชจ้า่ยเป็นตวัเงนิทีเ่กดิขึน้ในการทีอ่าจารยป์ระจ า
ของวทิยาลยัไดใ้ชเ้พื่อการอนุรกัษ์ พฒันา และสรา้งเสรมิเอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรม เท่ากบั 
610,376.00 บาท (6.1.2-3-1) และมงีบด าเนินการ (งบหมวดเงนิเดอืน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงนิอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไมร่วมงบลงทุน ไดแ้ก่ งบครภุณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง ) 
เท่ากบั 41,152,437.73 บาท (6.1.2-3-2) คดิเป็น รอ้ยละของค่าใชจ้า่ยและมลูค่าทีใ่ชใ้นการอนุรกัษ์ พฒันา
และสรา้งเสรมิเอกลกัษณ์ ศลิปะและวฒันธรรมต่องบด าเนินการ เท่ากบัรอ้ยละ 1.48 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 และปีการศกึษา 2552 ผลการด าเนินงานได ้3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้  
มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของค่าใชจ้า่ยและมลูค่าทีใ่ชใ้นการอนุรกัษ์ พฒันาและสรา้ง
เสรมิเอกลกัษณ์ ศลิปะและวฒันธรรมต่องบด าเนินการ  เท่ากบัรอ้ยละ 1.0 (6.1.2-ป) โดยผลด าเนินงาน
เท่ากบัรอ้ยละ1.48 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหทุ้กงานในฝา่ยกจิการนกัศกึษา ปรบัการด าเนินงานตามหวัขอ้แนวทางพฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 6.1.1 
รอ้ยละของโครงการหรอืกจิกรรมในกา รอนุรกัษ์ พฒันาและสรา้งเสรมิเอกลกัษณ์ ศลิปะแล ะวฒันธรรมต่อ
จ านวนนกัศกึษา (สมศ 4.1) 

 
 
 
 
 
 



 

    

207 

รายการหลกัฐาน 
6.1.2-3-1  สรปุรายการค านวณจ านวนค่าใชจ้า่ย ทีใ่ชจ้รงิ และมลูค่าใชจ้า่ยเป็นตวัเงนิทีเ่กดิขึน้ในการที่

อาจารยป์ระจ าของสถาบนัไดใ้ชเ้พื่อการอนุรกัษ์  พฒันา  และสรา้ งเสรมิเอกลกัษณ์ศลิปะและ
วฒันธรรม ในปีการศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา ) 

6.1.2-3-2  สรปุรายการค านวณ งบด าเนินการ (งบหมวดเงนิเดอืน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงนิอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไมร่วมงบลงทุน ไดแ้ก่ งบครภุณัฑ ์ทีด่นิ 
และสิง่ก่อสรา้ง) ในปีการศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 

6.1.2-ป เป้าหมาย รอ้ยละของค่าใชจ้า่ยและมลูค่าทีใ่ชใ้นการอนุรกัษ์ พฒันาและสรา้งเสรมิเอกลกัษณ์ 
ศลิปะและวฒันธรรมต่องบด าเนินการ ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2552-2553 (อ.วภิาดา อ.พฒัน ีอ.รจุริา) 
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องคป์ระกอบท่ี ๗ การบริหารและการจดัการ 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 สภาสถาบนัใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัให้

แข่งขนัได้ในระดบัสากล (สกอ 7.1 ) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 4 ขอ้ ด าเนินการ 4 ขอ้ ด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ  
1.  สภาสภาบนัมบีทบาทส าคญัในการก าหนดทศิทาง  ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายของสถาบนั 
2. สภาสถาบนัมกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามภารกจิหลกัของสถาบนัมากกว่า  ปีละ ๒ ครัง้ 
3. มกีารประชุมกรรมการสภาสถาบนัอยา่งต ่ารอ้ยละ  ๘๐ ของแผน ในการประชุมแต่ละครัง้มกีรรมการเขา้

รว่มโดยเฉลีย่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ โดยมกีารส่งเอกสารใหก้รรมการสภา สถาบนัอยา่งน้อย ๗ วนั
ก่อนการประชุม 

4. สภาสถาบนัจดัใหม้กีารประเมนิผลงานของอธกิารบดหีรอืผูบ้รหิารสงูสุดตามหลกัเกณฑท์ีต่กลงกนัไว้
ล่วงหน้า 

5. สภาสถาบนัมกีารด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลทัว่ทัง้องคก์ร  

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ และฝา่ยกจิการนกัศกึษา 
รว่มกนัด าเนินงานตามเกณฑ ์สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการและส ามารถผลกัดนั
สถาบนัใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล ดงันี้ 
1.  สภาสภาบนัมบีทบาทส าคญัในการก าหนดทศิทาง  ยทุธศาสตร ์และนโยบายของสถาบนั  เช่น การ

ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั (7.1-1-1) การมสี่วนรว่ม พจิารณา 
และอนุมต ิ 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี  2551-2554 2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-
2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 พรอ้มทัง้ เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และ
เป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 (7.1-1-2) การรว่มคดิ 
พจิารณาในทีป่ระชุมกรรมการบรหิารเพื่อก าหนด นโยบาย /ทศิทาง/แนวทาง การผลติบณัฑติ (7.1-1-3) 
นโยบาย /ทศิทาง /แนวทาง การผลติผลงานวจิยั ผลงานวชิาการ (7.1-1-4) นโยบาย /ทศิทาง /แนวทาง 
การบรกิารวชิาการ  (7.1-1-5) การรว่มพจิาณาในทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ เพื่อก าหนด นโยบาย /
ทศิทาง/แนวทาง การผลติบณัฑติ  (7.1-1-6) ก าหนด นโยบาย /ทศิทาง/แนวทาง การผลติผลงานวจิยั 
ผลงานวชิาการ (7.1-1-7) การก าหนดกรอบการใชง้บประมาณส าหรบัแต่ละภารกจิ (7.1-1-8) 
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2. สภาสถาบนัมกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามภารกจิหลกัของสถาบนัมากกว่า  ปีละ ๒ ครัง้ เช่น การ
ใชท้ีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ตดิตามผลการด าเนินงาน การผลติบณัฑติ  (7.1-2-1) ผลด าเนินงานการ
วจิยั  (7.1-2-2) ผลด าเนินงาน การบรกิารวชิาการ (7.1-2-3) ผลการด าเนินงาน การท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม  (7.1-2-4) การใชท้ีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ ตดิตามผลการด าเนินงาน การผลติบณัฑติ  
(7.1-2-5) ผลด าเนินงานการวจิยั (7.1-2-6) รวมทัง้ การติดตามการใชเ้งนิ ตามกรอบการใชง้บประมาณ
ส าหรบัแต่ละภารกจิ (7.1-2-7) 

3. มกีารประชุมกรรมการบรหิารรอ้ยละ 91.66  ของแผน (7.1-3-1 และ 7.1-3-2) ในการประชุมแต่ละครัง้มี
กรรมการเขา้รว่มโดยเฉลีย่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ  74.12  (7.1-3-3 และ 7.1-3-4) โดยยงัไมส่ามารถส่ง
เอกสารใหก้รรมการบรหิารอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการประชุม (7.1-3-5) 

4. สภาสถาบนัจดัใหม้กีารประเมนิผลงานของ ผูบ้รหิารสงูสุดตามหลกัเกณฑท์ีต่กลงกนัไวล้่วงหน้า  โดย มี
การประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลกัเกณฑท์ีต่กลงกนัไวล้่วงหน้า  (7.1-4-1) 
ประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โด ย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ที่
ตกลงกนัไวล้่วงหน้า (7.1-4-2) 

5. สภาสถาบนัมกีารด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลทัว่ทัง้องคก์ร  เช่น ฝา่ยบรหิาร ใชห้ลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 2.หลกัคุณธรรม  3.หลกัความ
โปรง่ใส  4.หลกัความมสี่วนรว่ม  5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได้  6.หลกัความคุม้ค่า  ในการ
ด าเนินงานเรือ่งผงัการด าเนินงา นแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั ตามทีแ่สดงใน เล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (7.1-5-1) ฝา่ย
ยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ โดยใช้หลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 2.หลกัคุณธรรม 3.หลกัความ
โปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.หลกัความคุม้ค่า  ในการ
ด าเนินงานเรือ่งเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืน
สามญั (7.1-5-2) ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ  ใช้หลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 2.หลกัคุณธรรม 3.
หลกัความโปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.หลกัความคุม้ค่า  ใน
การด าเนินงานเรือ่งนโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนที่
เกีย่วกบังานวจิยั และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั  (7.1-5-3) ฝา่ยวชิาการ ใช้หลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิติ
ธรรม 2.หลกัคุณธรรม 3.หลกัความโปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้
6.หลกัความคุม้ค่า  ในการด าเนินงานเรือ่ง การเชื่อมโยงพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชา ต ิพ.ศ. 2542 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้และการเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรว์ทิยาลยัฯทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารหลกัสตูร มาไวใ้นคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (7.1-5-4) 
ฝา่ยกจิการนกัศกึษา ใชห้ลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 2.หลกัคุณธรรม 3.หลกัความโปรง่ใส 4.หลกั
ความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.หลกัความคุม้ค่า  ในการด าเนินงานเรือ่งการ
ด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบ
ครอบครวั )" (Moral Area) (7.1-5-5) ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ และผูส้งูอาย ุ ใช้หลกัธรรมาภิ
บาล 1.หลกันิตธิรรม 2.หลกัคุณธรรม 3.หลกัความโปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความ
รบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.หลกัความคุม้ค่า  ในการด าเนินงานเรือ่งการประเมนิผลการจดัการเรยีนการ
สอนในรายวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 3 เมือ่สิ้นสุดการเรยีนการสอน (7.1-5-6) ภาค
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วชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ ใช้หลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 2.หลกัคุณธรรม 3.หลกั
ความโปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.หลกัความคุม้ค่า  ในการ
ด าเนินงานเรือ่งการศกึษาสภาพจรงิ (Authentic Learning) case หญงิตัง้ครรภใ์นชุมชนบา้นเป็ด ใน
ระยะก่อนคลอด รว่มกบัการศกึษาการพยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลงัคลอด ทีห่อ้งคลอด รพ . 
ศูนยข์อนแก่น ในรายวชิาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1 ภาควชิาการพยาบาลมารดา 
ทารก ผดุงครรภ ์(7.1-5-7) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่ 1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้2 
คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานตามเกณฑ ์สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการ
บรหิารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล เท่ากบั  4 ขอ้ (7.1-ป) มผีลด าเนินงาน
ได ้4 ขอ้ ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 2 1 1 4 
สกอ. 2 -  2 

 
แนวทางการพฒันา 
1.  ใหฝ้า่ยบรหิารรว่มกบั ทุกฝา่ย ทุกภาควชิา พจิารณ า หาแนวทางเพื่อปรบัการด าเนินงาน ใหส้อดคลอ้ง

ตามแนวทาง วธิปีฏบิตังิาน ต ามตวับ่งชี ้ (สกอ.2553) 7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุก
ระดบัของสถาบนั  เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ปฏบิตัหิน้าที่ ให้ครบถว้น ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดและให้มกีารประเมนิตนเอง  ในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 ตาม
หลกัเกณฑ ์และ Organization Scorecard ทีก่ าหนดล่วงหน้า ไวใ้นคู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน
ระดบับุคคล (ภายในเดอืนมถุินายน 2553) 

2.  ใหฝ้า่ยบรหิารรว่มกบั ทุกฝา่ย ทุกภาควชิา น าผลประเมนิการบรหิารงานของวทิยาลยัตามทีก่ล่าวในขอ้ 
1. ไปประกอบการก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และปรบัปรงุการบรหิารงาน  ใหเ้ห็นอยา่งเป็นรปูธรรม 
ถงึการปรบัการเรยีน เปลีย่นการสอน และพฒันาการบรหิาร อนัเน่ืองมาจากทัง้ 1) ผลการประเมนิการ
บรหิารงานของวทิยาลยั 2) การประเมนิคุณภาพภายใน และ 3)การประเมนิคุณภาพภายนอก  รวมทัง้ 
ใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงการบรหิารและการจดัการ หลกัสตูรและการเรยีนการสอน และการเปลีย่นแปลง
ผลการจดัการศกึษาของวทิยาลยัและภาควชิา (เช่น ผลสอบสภาการพยาบาล แยกรายวชิา ) ซึง่ส่งผล
ในทางทีด่ขี ึน้ ทัง้นี้ ผลการเปลีย่นแปลงตอ้งมอียา่งน้อยกึง่หนึ่งของขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2552 (ทีจ่ะเกดิขึน้ในเดอืนกรกฎาคม 2553) ทัง้น้ี ใหฝ้า่ย
บรหิารรว่มกบัฝา่ยยทุธศาสตรฯ์ โดยการมสี่วนรว่มของทุกฝา่ย ทุกภาควชิา พจิารณาออกแบบ ก าหนด
โครงการ /กจิกรรม ทีจ่ าเป็นส าหรบัการน าผลการประเมนิ ไปปรบัปรงุใหเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม พรอ้ม
ทัง้น าไปบรรจไุวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี ฉบบัปรบัปรงุเดอื นตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 
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2554 และน าเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิารเพื่อรว่มพจิารณาภายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 
2554 เมษายน 2554 

3.  ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารทุกระดบัของทุกฝา่ย ทุกภาควชิา ผนวกใชห้ลกัการมสี่วนรว่ม เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด 
วสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินงาน แผนกลยทุธ ์และแผนการด าเนินงาน ไปยงับุคลากรทุกระดบั รวมทัง้ 
เสรมิสรา้ง การน าขอ้มลูสารสนเทศ มาใช้ เป็นฐานในการปฏบิตังิาน  ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการ
ด าเนินงาน ตดัสนิใจ และพฒันาผลการด าเนินงานของทุกฝา่ย ทุกภาควชิา  ทัง้นี้ ใหผู้บ้รหิารของทุก
ฝา่ย ทุกภาควชิา สื่ อสาร ถ่ายทอด อยา่งสม ่าเสมอ โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2553 และอยา่งน้อย
ทุกสิน้ไตรมาส ในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 

4.  ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารทุกระดบั ของทุกฝา่ย ทุกภาควชิา  ผนวกใชห้ลกัการกระจายอ านาจ โดยใหบุ้คลากร
ของทุกฝา่ย ทุกภาควชิา มสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการ รวมทัง้ ใหผู้บ้รหิารของทุกฝา่ย ทุกภาควชิา 
ใหอ้ านาจในการตดัสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  อกีทัง้ ถ่ายทอดความรูแ้ละส่งเสรมิพฒันา
ผูร้ว่มงาน องิแนวทาง วธิกีาร ตามตวับ่งชีท้ี ่(สกอ.2553) 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู ้ เพื่อให้
ผูบ้รหิารและบุคลากรของทุกฝา่ย ทุกภาควชิา สามารถท างานใหเ้กดิผลลพัธ ์ที่ บรรลุวตัถุประสงคต์าม
จดุเน้นของวทิยาลยั เตม็ตามศกัยภาพ ทัง้น้ี ใหทุ้กฝา่ย ทุกภาควชิา สรปุและรายงานผลการด าเนินงาน
ทีก่ล่าวขา้งตน้ ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 
2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการตดิตาม ไปปรบัปรงุ พฒันา 
ระบบและกลไกใหร้องรบัการมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการ การใหอ้ านาจในการตดัสนิใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม 

5. ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารทุกระดบั ของทุกฝา่ย ทุกภาควชิา  บรหิารบรหิารงานดว้ ยหลกัธรรมาภบิาล 1) หลกั
ประสทิธผิล (Effectiveness) 2) หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) 3) หลกัการตอบสนอง 
(Responsiveness) 4) หลกัภาระรบัผดิชอบ (Accountability) 5) หลกัความโปรง่ใส (Transparency) 
6) หลกัการมสี่วนรว่ม (Participation) 7) หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) 8) หลกันิตธิรรม 
(Rule of Law) 9) หลกัความเสมอภาค (Equity) 10) หลกัมุง่เน้นฉนัทามต ิ (Consensus Oriented) ที่
ค านึงถงึประโยชน์ของนกัศกึษา วทิยาลยั บุคลากร และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี โดยใหทุ้กฝา่ย ทุกภาควชิา 
พจิารณาออกแบบ ก าหนด แผนทีก่ระจายความรบัผดิชอบหลั กธรรมาภบิาลสู่การด าเนินงานตาม
ภารกจิ (Good Governance Mapping) ทีแ่สดงใหเ้หน็การผนวกใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงาน
แต่ละภารกจิ ของแต่ละฝา่ย แต่ละภาควชิา โดยใหน้ าเสนอ Mapping ของแต่ละฝา่ย แต่ละภาควชิา 
ภายในเดอืนสงิหาคม 2553 จากนัน้ ใหทุ้กฝา่ย ทุกภาควชิา สรุ ปและรายงานผลการด าเนินงานตาม 
Mapping ทีก่ล่าวขา้งตน้ ต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนมกราคม 2554 เมษายน 
2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการตดิตาม ไปปรบัปรงุ พฒันา 
ระบบและกลไกใหร้องรบับรหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ตามความเหมาะสม 
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รายการหลกัฐาน 
7.1-1-1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ขอ้ 4 ในค าสัง่ วพบ. ขอนแก่น ที ่68/2552 เรือ่ง แต่งตัง้ คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 
7.1-1-2 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิารหรอืทีป่ระชุ มรองผูอ้ านวยการ แสดงการมสี่วนรว่ม

และอนุมต ิ
1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 
วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแส ดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่ 1 สงิหาคม 2552 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร) 

7.1-1-3 บนัทกึการประชุม ทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร วาระที่ เกีย่วกบั การก าหนด นโยบา ย/ทศิทาง /
แนวทาง การผลติบณัฑติ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1-1-4 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร วาระทีเ่กีย่วกบัการก าหนด นโยบาย /ทศิทาง /
แนวทาง การวจิยัและผลงานวชิาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1-1-5 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุม กรรมการบรหิาร วาระทีเ่กีย่วกบัการก าหนด นโยบาย /ทศิทาง /
แนวทาง การบรกิารวชิาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1-1-6 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ วาระทีเ่กีย่วกบัการก าหนด นโยบาย /ทศิทาง /
แนวทาง การผลติบณัฑติ (อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย)์ 

7.1-1-7 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ วาระทีเ่กีย่วกบัการก าหนด นโยบาย /ทศิทาง /
แนวทาง การวจิยัและผลงานวชิาการ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.1-1-8 เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 20-
24 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณดาราพร) 

7.1-2-1 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ เกีย่วกบั  การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ การผลติบณัฑติ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1-2-2 บนัทกึการปร ะชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ การวจิยัและผลงานวชิาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1-2-3 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ บรกิารวชิาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1-2-4 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1-2-5 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ ครัง้ทีเ่กีย่วกั บ การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ การผลติบณัฑติ (อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย)์ 
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7.1-2-6 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ การวจิยัและผลงานวชิาการ (อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย)์ 

7.1-2-7 เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและ งบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 20-
24 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณดาราพร) 

7.1-3-1 แผน/ขอ้ตกลงการนดัประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ในช่วงปีการศกึษา 2552 (คุณจตุพร) 
7.1-3-2 สรปุครัง้ที ่วนัที ่และจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ในช่วงปีการศกึษา 2552 

(คุณจตุพร) 
7.1-3-3 สรปุรายชื่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ทีเ่ขา้รว่มประชุม ในแต่ละครัง้ ในช่วงปีการศกึษา 

2552 (คุณจตุพร) 
7.1-3-4 สรปุรายชื่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 4 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่

68/2552 เรือ่ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (คุณจตุ
พร) 

7.1-3-5 รอ่งรอยหลกัฐานการเอกสารใหค้ณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัอยา่งน้อย  ๗ วนัก่อนการประชุม  
ในแต่ละครัง้ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (คุณจตุพร) 

7.1-4-1 รอ่งรอยหลกัฐานการประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลกัเกณฑท์ีต่กลงกนัไว้ 
ล่วงหน้า (อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย)์ 

7.1-4-2 รอ่งรอยหลกัฐานการประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการ
ปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ทีต่กลงกนัไวล้่วงหน้า (อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย)์ 

7.1-5-1 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล  ในการด าเนินงานเรือ่ง ผงัการ
ด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่13-15 โดยฝา่ยบรหิาร (อ.รตัจนา  
อ.ล าเภา อ.นงลกัษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร) 

7.1-5-2 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่งเกณฑ์
ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั โดยฝา่ย
ยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค)์ 

7.1-5-3 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่งนโยบาย
และทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั และดา้นการ
วจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงาน
วชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่1 โดยฝา่ยวจิยัและ
บรกิารวชิาการ (อ.พชัรนิทรว์นิา อ.กนันิษฐา ดร.กุสุมาล ีอ.สุพจน์) 

7.1-5-4 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ใน การด าเนินงานเรือ่ง  การ
เชื่อมโยงพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรู ้และการเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรว์ทิยาลยัฯทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารหลกัสตูร มาไวใ้น
คู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้า 20 และ 17 โดยฝา่ยวชิาการ  
(อ.พรรณภิา อ.สุจนิดา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.ปิยะนุช) 
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7.1-5-5 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่งการ
ด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบ
ครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ  
อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.1-5-6 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่ง การ
ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาก ารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 3 เมือ่สิน้สุด
การเรยีนการสอน โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ และผูส้งูอายุ  (อ.พริยิากร  อ.สุรสัวด ี
อ.สรญัญา) 

7.1-5-7 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่งการศกึษา
สภาพจรงิ (Authentic Learning) case หญงิตัง้ครรภใ์นชุมชนบา้นเป็ด ในระยะก่อนคลอด รว่มกบั
การศกึษาการพยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลงัคลอด ทีห่อ้งคลอด รพ . ศูนยข์อนแก่น ใน
รายวชิาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1 โดยภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก 
ผดุงครรภ ์(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต ์อ.เอมอร) 

7.1-ป เป้าหมาย การด าเนินงาน ตามเกณฑ ์สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการและ
สามารถผลกัดนัสถาบนัใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล  ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.1.1 ระดบัคณุภาพของสภามหาวิทยาลยัหรือกรรมการบริหารวิทยาลยั (สมศ. 5.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินงานบรรลุตามเกณฑ ์

เท่ากบั 1 - 3 ขอ้ 
ด าเนินงานบรรลุตามเกณฑ ์

เท่ากบั 4 ขอ้ 
ด าเนินงานบรรลุตามเกณฑ ์
เท่ากบัหรอืมากกว่า 5 ขอ้ 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
1. กรรมการสภาสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา เปิดโอกาสใหม้กีารตรวจสอบการด าเนินงาน 
2. สภาสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา มสี่วนรว่ม ในการก าหนดและใหค้วามเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร ์และให้

ขอ้สงัเกตทีม่นียัส าคญั 
3.  สภาสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา ตดิตามผลการด าเนินงานทีส่ าคญัตามภารกจิหลกัของสถาบนัอยา่งครบถว้น 

มากกว่า ปีละ 2 ครัง้ 
4.  มกีารประชุมสภาสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา อยา่งต ่า รอ้ยละ 80 ของแผน 
5. มกีรรมการสภาสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา เขา้ประชุมโดยเฉลีย่อยา่งต ่า รอ้ยละ 80 
6. มกีารส่งเอกสารใหก้รรมการสภาสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา ก่อนการประชุมโดยเฉลีย่อยา่งต ่า 7 วนั 
7. มกีารประเมนิผลงานของผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา โดยมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนและตกลง

กนัไวล้่วงหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัด าเนินงานตามเกณฑ ์ระดบัคุณภาพของสภามหาวทิยาลยัหรอื
กรรมการบรหิารวทิยาลยั ดงันี้ 
1. กรรมการ บรหิาร เปิดโอกาสใหม้กีารตรวจสอบการด าเนินงาน  ผ่านการด าเนินงานและส่งเสรมิการ

บรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลทัว่ทัง้องคก์ร  เช่น ฝา่ยบรหิาร  ใชห้ลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 
2.หลกัคุณธรรม  3.หลกัความโปรง่ใส  4.หลกัความมสี่วนรว่ม  5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได้  6.
หลกัความคุม้ค่ า ในการด าเนินงานเรือ่งผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั ตามที่
แสดงในเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล (7.1.1-1-1) ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 2.
หลกัคุณธรรม 3.หลกัความโปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.หลกั
ความคุม้ค่า ในการด าเนินงานเรือ่งเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั (7.1.1-1-2) ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ ใชห้ลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 
2.หลกัคุณธรรม 3.หลกัความโปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.
หลกัความคุม้ค่า ในการด าเนินงานเรือ่งนโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั  (7.1.1-1-3) ฝา่ยวชิาการ  ใชห้ลกัธรร
มาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 2.หลกัคุณธรรม 3.หลกัความโปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความ
รบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.หลกัความคุม้ค่า ในการด าเนินงานเรือ่ง การเชื่อมโยงพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้และการเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรว์ทิยาลยัฯทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารหลกัสตูร มาไวใ้นคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบั
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คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (7.1.1-1-4) ฝา่ยกจิการนกัศกึษา ใชห้ลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 
2.หลกัคุณธรรม 3.หลกัความโปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.
หลกัความคุม้ค่า ในการด าเนินงานเรือ่งการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์าร
เรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) (7.1.1-1-5) ภาควชิาการพยาบาลเดก็ 
ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุใชห้ลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 2.หลกัคุณธรรม 3.หลกัความโปรง่ใส 4.หลกัความ
มสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้ 6.หลกัความคุม้ค่า ในการด าเนินงานเรือ่งการ
ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 3 เมือ่สิน้สุด
การเรยีนการสอน (7.1.1-1-6) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบริ หารทางการพยาบาล  ใช้
หลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่ง การประเมนิการจดัการเรยีนการสอน และภาระงาน (7.1.1-1-7) 
ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์  ใชห้ลกัธรรมาภบิาล 1.หลกันิตธิรรม 2.หลกัคุณธรรม 3.
หลกัความโปรง่ใส 4.หลกัความมสี่วนรว่ม 5.หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอ บได ้6.หลกัความคุม้ค่า ใน
การด าเนินงานเรือ่งการศกึษาสภาพจรงิ (Authentic Learning) case หญงิตัง้ครรภใ์นชุมชนบา้นเป็ด 
ในระยะก่อนคลอด รว่มกบัการศกึษาการพยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลงัคลอด ทีห่อ้งคลอด 
รพ. ศูนยข์อนแก่น ในรายวชิาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์  1 ภาควชิาการพยาบาล
มารดา ทารก ผดุงครรภ ์(7.1.1-1-8) นอกจากนัน้ มกีารแต่งตัง้ พรอ้มก าหนดหน้าที ่คณะกรรมการการ
เกบ็รกัษาเงนิประจ าวนั คณะกรรมการตรวจสอบการปฏบิตังิานการเงนิ การบญัช ีคณะกรรมการ
เซน็ชื่อในเชค็สัง่จา่ยของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการรบั- น าส่ง-น าฝากเงนิของวิ ทยาลยัฯ คณะกรรมการ
ลงนามในฎกีา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (7.1.1-1-9) มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งเป็น
ระบบ (7.1.1-1-10) รายงานเบกิจา่ยเงนิประจ าเดอืน ส่งสถาบนัพระบรมราชชนก (7.1.1-1-11) รายงาน
ขอ้มลูทางการเงนิของวทิยาลยัในแต่ละเดอืน (7.1.1-1-12) มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
วทิยาลยั โดยวทิยาลยั และด าเนินการทุก 6 เดอืน (7.1.1-1-13) รวมทัง้ การรบัตรวจสอบจากกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดบักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (7.1.1-1-14) 

2. สภาสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา มสี่วนรว่ม ในการก าหนดและใหค้วามเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร ์และให้
ขอ้สงัเกตทีม่นียัส าคญั  เช่น การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 
(7.1.1-2-1) การมสี่วนรว่ม พจิารณา และอนุมต ิ 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 2.แผน
ทีก่ลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 พรอ้มทัง้ เป้าหมายและตวัชีว้ดั
ระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 
2552 (7.1.1-2-2) 

3.  สภาสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา ตดิตามผลการด าเนินงานทีส่ าคญัตามภารกจิหลกัของสถาบนัอยา่งครบถว้น 
มากกว่า ปีละ 2 ครัง้ เช่น การใชท้ีป่ระชุมกรรมการบรหิา ร ตดิตามผลการด าเนินงาน การผลติบณัฑติ  
(7.1.1-3-1) ผลด าเนินงานการวจิยั (7.1.1-3-2) ผลด าเนินงานการบรกิารวชิาการ (7.1.1-3-3) ผลการ
ด าเนินงานการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  (7.1.1-3-4) การใชท้ีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ ตดิตามผลการ
ด าเนินงานการผลติบณัฑติ  (7.1.1-3-5) ผลด าเนินงานการวจิยั (7.1.1-3-6) รวมทัง้ การตดิตามการใช้
เงนิ ตามกรอบการใชง้บประมาณส าหรบัแต่ละภารกจิ (7.1.1-3-7) 

4.  มกีารประชุมกรรมการบรหิารรอ้ยละ 91.66 ของแผน (7.1.1-4-1 และ 7.1.1-4-2) 
5. มกีรรมการบรหิาร เขา้ประชุมโดยเฉลีย่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 74.12 (7.1.1-5-1 และ 7.1.1-5-2) 



 217 

6. มกีารส่งเอกสารใหก้รรมการสภาสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา ก่อนการประชุมโดยเฉลีย่ น้อยกว่า 7 วนั 
(7.1.1-6-1)  

7. มกีารประเมนิผลงานของผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนัหรอืกลุ่มสาขา โดยมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนและตกลง
กนัไวล้่วงหน้า โดยมกีารประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช  ตามหลกัเกณฑท์ีต่กลงกนัไว้
ล่วงหน้า (7.1.1-7-1) ประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการปฏบิตังิาน
แบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ทีต่กลงกนัไวล้่วงหน้า (7.1.1-7-2) 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่2 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

3คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานตามเกณฑ ์ระดบัคุณภาพของสภามหาวทิยาลยัหรอื

กรรมการบรหิารวทิยาลยั เท่ากบั 4 ขอ้ (7.1.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้5 ขอ้ ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยบรหิาร รว่มกบัทุกฝา่ย ทุกภาควชิา ปรบัปรงุการด าเนินงาน ตามทีร่ะบุไว้ ในแนวทางพฒันา
ของตวับ่งชีท้ี ่7.1 สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภบิาลบรหิารจดัการ สามารถผลกัดนัสถาบนัใหแ้ขง่ขนัได้ระดบั
สากล (สกอ 7.1)  
รายการหลกัฐาน  
7.1.1-1-1 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่งผงัการ

ด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่13-15 โดยฝา่ยบรหิาร 
(อ.รตัจนา อ.ล าเภา อ.นงลกัษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร) 

7.1.1-1-2 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่ง
เกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั โดย
ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค)์ 

7.1.1-1-3 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่ง
นโยบายและทศิทางพฒันา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ส่วนทีเ่กีย่วกบังานวจิยั 
และดา้นการวจิยัของวทิยาลยั นโยบายของกลุ่มงานวจิยัและผลงานวิชาการ ในคู่มอืด าเนินงาน
วจิยัและผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่1 
โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (อ.พชัรนิทรว์นิา อ.กนันิษฐา ดร.กุสุมาล ีอ.สุพจน์) 

7.1.1-1-4 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่ง การ
เชื่อมโยงพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรู ้และการเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรว์ทิยาลยัฯทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารหลกัสตูร มาไวใ้น
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คู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้า 20 และ 17 โดยฝา่ยวชิาการ 
(อ.พรรณภิา อ.สุจนิดา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.ปิยะนุช) 

7.1.1-1-5 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่งการ
ด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบ
ครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ  
อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.1.1-1-6 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่งการ
ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 3 เมือ่
สิน้สุดการเรยีนการสอน โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ และผูส้งูอาย ุ (อ.วชัร)ี 

7.1.1-1-7 การด าเนินงานส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่งการ
ประเมนิการจดัการเรยีนการสอน และภาวะงาน  โดยภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย 
และบรหิารทางการพยาบาล (อ.สมใจ) 

7.1.1-1-8 การด าเนินงานและส่งเสรมิการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการด าเนินงานเรือ่ง
การศกึษาสภาพจรงิ (Authentic Learning) case หญงิตัง้ครรภใ์นชุมชนบา้นเป็ด ในระยะก่อน
คลอด รว่มกบัการศกึษาการพยาบาลในระยะคลอด และในระยะหลงัคลอด ทีห่อ้งคลอด รพ. 
ศูนยข์อนแก่น ในรายวชิาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1 โดยภาควชิาการ
พยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต ์อ.เอมอร) 

7.1.1-1-9 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในค าสัง่แต่งตัง้วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ง แต่ง ตัง้ 
คณะกรรมการการเกบ็รกัษาเงนิประจ าวนั คณะกรรมการตรวจสอบการปฏบิตังิานการเงนิ การ
บญัช ีคณะกรรมการเซน็ชื่อในเชค็สัง่จา่ยของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการรบั-น าส่ง-น าฝากเงนิ
ของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการลงนามในฎกีา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คุณดาราพร) 

7.1.1-1-10 เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่
20-24 (คุณดาราพร) 

7.1.1-1-11  รายงานเบกิจา่ยเงนิประจ าเดอืน ส่งสถาบนัพระบรมราชชนก  (คุณดาราพร) 
7.1.1-1-12 รายงานขอ้มลูทางการเงนิของวทิยาลยัในแต่ละเดอืน (คุณดาราพร) 
7.1.1-1-13 รายงานผลการตรวจสอบภายใน (คุณดาราพร) 
7.1.1-1-14 รายงานผลการตรวจสอบภายนอก (คุณดาราพร) 
7.1.1-2-1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ขอ้ 4 ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่68/2552 

เรือ่ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1.1-2-2 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิารหรอืทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ แสดงการมสี่วนรว่ม
และอนุมตั ิ 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปี
งบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่ม
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แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 สงิหาคม 
2552 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 

7.1.1-3-1 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ การผลติบณัฑติ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1.1-3-2 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ การวจิยัและผลงานวชิาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1.1-3-3 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ บรกิารวชิาการ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1.1-3-4 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณจตุพร) 

7.1.1-3-5 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ การผลติบณัฑติ (อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย)์ 

7.1.1-3-6 บนัทกึการประชุมทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ ครัง้ทีเ่กีย่วกบั การตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกจิ การวจิยัและผลงานวชิาการ (อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย)์ 

7.1.1-3-7 เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ  และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่
20-24 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร ีคุณดาราพร) 

7.1.1-4-1 แผน/ขอ้ตกลงการนดัประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ในช่วงปีการศกึษา 2552  
(คุณจตุพร) 

7.1.1-4-2 สรปุครัง้ที ่วนัที ่และจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ในช่วงปีการศกึษา 2552 
(คุณจตุพร) 

7.1.1-5-1 สรปุรายชื่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ทีเ่ขา้รว่มประชุม ในแต่ละครัง้ ในช่วงปีการศกึษา 
2552 (คุณจตุพร) 

7.1.1-5-2 สรปุรายชื่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 4 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่
68/2552 เรือ่ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น               
(คุณจตุพร) 

7.1.1-6-1 รอ่งรอยหลกัฐานการเอกสารใหค้ณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัอยา่งน้อย  ๗ วนัก่อนการประชุม 
ในแต่ละครัง้ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (คุณจตุพร) 

7.1.1-7-1 รอ่งรอยหลกัฐานการประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลกัเกณฑท์ีต่กลงกนัไวล้่วงหน้า 
(อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย)์ 

7.1.1-7-2 รอ่งรอยหลกัฐานการประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการ
ปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ทีต่กลงกนัไวล้่วงหน้า (อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย)์ 

7.1.1-ป เป้าหมาย การด าเนินงานเกณฑ ์ระดบัคุณภาพของสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการบรหิาร
วทิยาลยั ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์ 
อ.วชัร ีคุณจตุพร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ 7.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก ด าเนินการ 3 ขอ้แรก ด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.  มกีระบวนการสรรหาผูบ้รหิารทีเ่ป็นระบบ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
2. ผูบ้รหิารด าเนินการบรหิารดว้ยหลกัธรรมาภบิาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าทีม่อียู่  โดยค านึงถงึประโยชน์

ของสถาบนัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
3. มกีระบวนการประเมนิศกัยภาพและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทีช่ดัเจนและเป็นทีย่อมรบัในสถาบนั 
4. มกีารจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผู้ บรหิารตามผลการประเมนิและด าเนินการตามแผน

อยา่งครบถว้น 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยทุกฝา่ยรว่มกบัภาควชิา ด าเนินงานตามเกณฑ ์ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั ดงันี้ 
1.  มกีระบวนการสรรหาผูบ้รหิารทีเ่ป็นระบบ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เช่น การพจิารณาก าหนดโครงสรา้งการ

บรหิารทีส่ามารถเป็นเครือ่งมอืการปฏบิตังิาน และการสรา้งผลลพัธต์ามจดุเน้นของวทิยาลยั ไปพรอ้ม
กบัการรบัฟงัความเหน็ของผูบ้รหิารและคณาจารย ์ (7.2-1-1 และ 7.2-1-2) มกีระบวนการสรรหา
ผูบ้รหิารระดบัรองผูอ้ านวยการ (7.2-1-3) มกีระบวนการสรรหาผูบ้ริ หารระดบัหวัหน้าภาค และหวัหน้า
งาน พรอ้มผูป้ฏบิตัใินงาน (7.2-1-4) 

2. ผูบ้รหิารด าเนินการบรหิารดว้ยหลกัธรรมาภบิาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าทีม่อียู่  โดยค านึงถงึประโยชน์
ของสถาบนัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  โดย ฝา่ยบรหิาร ด าเนินโครงการพฒันาระบบการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ เพื่อใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ  เป็นไปดว้ยหลกันิตธิรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า 
(7.2-2-1) ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ ด าเนินโครงการประชุมจดัท ารา่งแผนปีงบประมาณ 2553 
เพื่อใหก้ารจดัท าแผน  เป็นไปดว้ยหลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม 
หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า (7.2-2-2) ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ ด าเนิน
กจิกรรมตามแผนงานจดัสรรเงนิอุดหนุนการท าวจิยัภายใน เพื่อใหก้ารจดัสรรเงนิอุดหนุนวจิั ยภายใน
เป็นไปดว้ยหลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบ
ตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า (7.2-2-3) ฝา่ยวชิาการ ด าเนินโครงการพฒันากระบวนการวดั การจดัท า
ชุดขอ้สอบทีไ่ดม้าตรฐาน เพื่อใหก้ารวดัและการจดัท าชุดขอ้สอบเป็นไป ดว้ยหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า (7.2-2-4) 
ฝา่ยกจิการนกัศกึษา จดักจิกรรมโดยสโมสรนกัศกึษา เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาทุกชัน้ปีมสี่วนรว่มใน
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กจิกรรมและโครงการต่างๆ  ในปีการศกึษา 2552 เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็ นไปดว้ยหลกันิตธิรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า 
(7.2-2-5) ภาควชิาเดก็  ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ  จดัประชุมภาควชิาเพื่อทบทวนการด าเนินงาน หาแนวทางการ
แกไ้ขปญัหา และแลกเปลีย่นเรยีนรูทุ้กเดอืน  ดว้ยหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกั
ความมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า (7.2-2-6) ภาควชิามารดาทารก 
ผดุงครรภ ์ มกีารมอบหมายภาระงานสอนภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิและภาระงานดา้นโครงสรา้ง โดยยดึ
หลกั หลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัควา มมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบ
ตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า (7.2-2-7)  

3. มกีระบวนการประเมนิศกัยภาพและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทีช่ดัเจนและเป็นทีย่อมรบัในสถาบนั  
เช่นการประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลกัเกณฑท์ีต่กลงกนัไวล้่วงหน้า (7.2-3-1) การ
ประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ  ตามระบบการปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์  ที่
ตกลงกนัไวล้่วงหน้า (7.2-3-2) การประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์  ตามเกณฑป์ระเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั วพบ .ขอนแก่น (7.2-3-3 และ 
7.2-3-4) 

4. มกีารจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้รหิารตามผลการประเมิ นและด าเนินการตามแผน
อยา่งครบถว้น เช่น  ภาควชิาจติเวช กฎหมาย และบรหิาร ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรใหม้คีวาม
เชีย่วชาญตามมาตรฐาน ก .พ. และความตอ้งการของสถาบนั  โดยการส่งอาจารยส์ุพจน์ แกว้บุตรด ีเข้ า
อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบักลาง เพื่อพฒันาศกัยภาพตนเองตามผลการประเมนิ (7.2-4-1) ภาควชิา
มารดาทารก ผดุงครรภ ์ ส่งอาจารยเ์อมอร ค าภกัดี  เขา้อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัตน้ เพื่อ พฒันา
ศกัยภาพตนเองตามผลการประเมนิ (7.2-4-2) ภาควชิาชุมชนและรกัษา ส่งอาจารยณ์รงค์  ค าอ่อน เขา้
อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัตน้ เพื่อพฒันาศกัยภาพตนเองตามผลการประเมนิ (7.2-4-3) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานตาม เกณฑ ์ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทุกระดบัของ
สถาบนั มากกว่าหรอืเท่ากบั 3 ระดบั (7.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้4 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยบรหิาร รว่มกบัทุกฝา่ย ทุกภาควชิา ปรบัปรงุการด าเนินงาน ตามแนวทางทีร่ะบุไว้ ในแนวทาง
พฒันาของตวับ่งชีท้ี ่ 7.1 สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนั
ใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล (สกอ 7.1)  
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รายการหลกัฐาน 
7.2-1-1 ผงัโครงสรา้งการบรหิาร ฉบบัรา่ง เพื่อรบัฟงัความเหน็ของผูบ้รหิารและคณาจารย ์(อ.วชัร ี 

อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 
7.2-1-2 ผงัโครงสรา้งการบรหิาร ฉบบัทีป่ระกาศใชจ้รงิ หลงัการพจิารณาความเหน็ของผูบ้รหิารและ

คณาจารย ์(อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 
7.2-1-3 กระบวนการสรรหาผูบ้รหิารระดบัรองผูอ้ านวยการ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 
7.2-1-4 กระบวนการสรรหาผูบ้รหิารระดบัหวัหน้าภาค และหวัหน้างาน พรอ้มผูป้ฏบิตัใินงาน (อ.วชัร ี 

อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 
7.2-2-1  โครงการพฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิต์วัชีว้ดั เพื่อใหก้าร

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์เ ป็นไปดว้ยหลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า โดยฝา่ย
บรหิาร (อ.รตัจนา อ.ล าเภา อ.นงลกัษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร) 

7.2-2-2  สรปุโครงการประชุมจดัท ารา่งแผนปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้การจดัท าแผน เป็นไปดว้ยหลกันิติ
ธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้
หลกัความคุม้ค่า โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค)์  

 7.2-2-3  การจดักจิกรรมแผนงานจดัสรรเงนิอุดหนุนการท าวจิยั ภายใน เพื่อใหก้ารจดัสรรเงนิอุดหนุนวจิยั
ภายในเป็นไปดว้ยหลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกั
ความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ  (อ.พชัรนิทรว์นิา 
อ.กนันิษฐา ดร.กุสุมาล ีอ.สุพจน์) 

7.2-2-4 โครงการพฒัน ากระบวนการวดั การจดัท าชุดขอ้สอบทีไ่ดม้าตรฐาน เพื่อใหก้ารวดัและการจดัท า
ชุดขอ้สอบเป็นไปดว้ยหลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกั
ความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า โดยฝา่ยวชิาการ  (อ.พรรณภิา อ.สุจนิดา ดร.เกศนิี 
อ.ฉายวสนัต ์อ.ปิยะนุช) 

7.2-2-5 การจดักจิกรรมโดยสโมสรนกัศกึษา เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาทุกชัน้ปีมสี่วนรว่มในกจิกรรมและ
โครงการต่างๆ ในปีการศกึษา 2552 เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยหลกันิตธิรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความ
คุม้ค่า โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา  (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์
อ.วภิาดา) 

7.2-2-6 การจดัประชุมภาควชิา  ครัง้ที่ เกีย่วกบั การ ทบทวนการด าเนินงาน หาแนวทางการแกไ้ขปญัหา 
และแลกเปลีย่นเรยีนรูทุ้กเดอืน ดว้ยหลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโ ปรง่ใส หลกัความมี
ส่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้หลกัความคุม้ค่า  โดยภาควชิาเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ  
(อ.พริยิากร อ.สุรสัวด ีอ.สรญัญา) 

7.2-2-7 การมอบหมายภาระงานสอนภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิและภาระงานดา้นโครงสรา้ง โดยยดึหลกัหลกั
นิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปรง่ ใส หลกัความมสี่วนรว่ม หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบ
ได ้หลกัความคุม้ค่า โดยภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์(อ.ดวงชวีนั) 
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7.2-3-1 รอ่งรอยหลกัฐานการประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย สบช ตามหลกัเกณฑท์ีต่กลงกนัไว้ 
ล่วงหน้า (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.รตัจนา  อ.แสงดาว  คุณจตุพร ) 

7.2-3-2 รอ่งรอยหลกัฐานการประเมนิผลงานของผูอ้ านวยการ โดย รองผูอ้ านวยการ ตามระบบการ
ปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ทีต่กลงกนัไวล้่วงหน้า (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.2-3-3 รายงานการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์  ตามเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิ าพและ
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั วพบ.ขอนแก่น (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย)์ 

7.2-3-4 การประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์  โดยใช้ ใบประกาศเกยีรตคิุณทีไ่ดร้บัรางวลั
ชนะเลศิของ อาจารยแ์กว้จติ มากปาน , อาจารยส์มใจ ค าทะเนตร และ อาจารย์ รุง่ทพิย ์
พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพดา้นการเรยีนการสอน ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง " การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การ
บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์" ระหว่างวนัที ่16-18 สงิหาคม พ .ศ. 2552 เล่มโครงการประชุม
วชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วธิกีาร
เรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์(อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.2-4-1 รอ่งรอยหลกัฐานแสดงการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญตามมาตรฐาน ก .พ. และความ 
ตอ้งการของสถาบนั โดยการส่งอาจารยส์ุพจน์ แกว้บุตรด ีเขา้อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบักลาง  
เพื่อพฒันาศกัยภาพตนเองตามผลการประเมนิ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.รตัจนา  อ.แสงดาว   
คุณจตุพร ) 

7.2-4-2 รอ่งรอยหลกัฐานแสดงการอาจารยเ์อมอร ค าภกัด ีบุตรอุดม เขา้อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิาร ระดบัตน้ 
เพื่อพฒันาศกัยภาพตนเองตามผลการประเมนิ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.รตัจนา  อ.แสงดาว  
คุณจตุพร ) 

7.2-4-3 รอ่งรอยหลกัฐานแสดงการส่งอาจารยณ์รงค ์ค าอ่อน เขา้อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัตน้ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพตนเองตามผลการประเมนิ  (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย์ อ.รตัจนา  อ.แสงดาว   
คุณจตุพร ) 

7.2-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามเกณฑ ์ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั  ในแผนกลยทุธ ์
วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.วชัร)ี 
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ตวับ่งช้ี 7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ (สกอ 7.3 และ สมศ 5.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก ด าเนินการ 3 ขอ้แรก ด าเนินการอย่างน้อย 4 ขอ้แรก 

เกณฑม์าตรฐาน: ระดบั  
1.  มกีารทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู้  เพื่อมุง่สู่องคก์รแห่งการเรยีนรู้  และประชาสมัพนัธ์

เผยแพรใ่หป้ระชาคมของสถาบนัรบัทราบ 
2. มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความรูแ้ละประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย ไมน้่อยกว่า รอ้ยละ 50 
3. มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความรูแ้ละประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย รอ้ยละ 100 
4. มกีารตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยทุกฝา่ยรว่มกบัภาควชิา ด าเนินงานพฒันาสถาบนัสู่องคก์าร
เรยีนรู ้ตามทีแ่สดงในตารางที ่7.3-1 ดงันี้ 
1.  มกีารทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู้  เพื่อมุง่สู่องคก์รแห่งการเรยีนรู้  (7.3-1-1) และ

ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรใ่หป้ระชาคมของสถาบนัรบัทราบ (7.3-1-2)  
2./3. มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความรูแ้ละประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย ไมน้่อยกว่า ร้ อยละ 100 

โดยฝา่ยบรหิาร ด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู ้เรือ่ง โครงการรว่มพฒันาสถาบนัสู่องคก์าร
เรยีนรูง้านการเงนิและบญัช ีงานพสัดุ เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิ ใหก้บัหน่วยงานอื่น  (7.3-2/3-1) ภาค
วชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ ด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู ้ เรือ่ง การพฒันา
หอ้งปฏบิตักิารพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑส์ภาการพยาบาล  (7.3-2/3-2) ภาควชิาการพยาบาล
จติเวช กฎหมาย และบรหิารทางการพยาบาล ด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู ้เรือ่ง การเตรยีม
ความพรอ้มของนกัศกึษาเพื่อพฒันาผลการสอบของสภาการพยาบาล (7.3-2/3-3) ภาควชิาการพยาบาล
มารดา ทารก ผดุงครรภ ์ด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู ้เรือ่ง คู่มอืการนิเทศนกัศกึษาฝึกปฏบิตัทิี่
แผนกฝากครรภ ์ คู่มอืการนิเทศนกัศกึษาฝึกปฏบิตัทิีห่อ้งคลอด อคู่มอืการนิเทศนกัศกึษาฝึกปฏบิตัทิี่
แผนกหลงัคลอด การพฒันาความพรอ้มการสอบรายวชิาการพยาบาลมารดาและทารก การพฒันาความ
พรอ้มการสอบรายวชิาการผดุงครรภ์. (7.3-2/3-4) 

4.  มกีารตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้ โดย ฝา่ยบรหิาร ตดิตามประเมนิผล  เรือ่ง 
โครงการรว่มพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรยีนรูง้านการเงนิและบญัช ีงานพสัดุ เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิ 
ใหก้บัหน่วยงานอื่น (7.3-4-1) ฝา่ยกจิการนกัศกึษา ตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ เรือ่ง โครงการพฒันา
ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันาระบบครอบครวั เป็นเหล่งใหบ้รกิารวชิาการ และวชิาชพีทีไ่ดร้บั
การยอมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิปีการศกึษา 2552 (7.3-4-2) ภาควชิาการพยาบาลเด็ ก 
ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ เรือ่ง การพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐาน
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ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล (7.3-4-3) ภาควชิาการพยาบาลจติเวช กฎหมาย และบรหิารทางการ
พยาบาล  มกีารตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้เรือ่ง การเตรยีมความพรอ้มของ
นกัศกึษาเพื่อพฒันาผลการสอบของสภาการพยาบาล  (7.3-4-4) ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก 
ผดุงครรภ ์ตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้เรือ่ง การพฒันาความพรอ้มการสอบขึน้
ทะเบยีนประกอบวชิาชพีรายวชิาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์  (7.3-4-5) ภาควชิา
ชุมชนและรักษา ตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ เรือ่ง กระบวนการเตรยีมความพรอ้มในการสอบขึน้
ทะเบยีนในรายวชิาการพยาบาลชุมชนและการรกัษาเบือ้งตน้ (7.3-4-6) 

5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้โดย ฝา่ยบรหิารน าความรูด้า้นการเงนิและบญัช ี
และงานพสัดุไปปรบัใชใ้นการท างาน รวมทัง้ ก าหนดเป็นประเดน็ความรู ้เรือ่ง โครงการรว่มพฒันา
สถาบนัสู่องคก์ารเรยีนรูง้านการเงนิและบญัช ีงานพสัดุ  (7.3-5-1) ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ 
ก าหนดไวใ้นบทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร  โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารน าแผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค า
รบัรองการปฏบิตังิานรายบุคคล (7.3-5-2) ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ น าไปก าหนดเป็น 1) โครงการ
สนบัสนุนการจดัการความรูแ้ก่บุคลากร ภาค ฝา่ย (10 เรือ่งๆละ 5,000 บาท) ปีการศกึษา 2552 2) 
ประเดน็ความรู ้เรือ่ง จะท า  KM อยา่งไร ใหเ้รยีนรู ้พฒันางาน และพฒันาคุณภาพ  3) ประเดน็ความรู ้
เรือ่ง การส่งเสรมิใหภ้าควชิาสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยั และน าไปใชป้ระโยชน์ (7.3-5-3) ฝา่ย
กจิการนกัศกึษา น าไปใชใ้นการด าเนินการตามโครงการพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูเ้ขา้ใจ เขา้ถงึพฒันา
ระบบครอบครวัอยา่งต่อเนื่อง  (7.3-5-4) ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุน าไปก าหนดเป็น
ประเดน็ความรู ้เรือ่ง จะพฒันาหอ้งปฏบิตักิาร BCPN อยา่งไร ใหส้่งเสรมิการพฒันามาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้และพฒันาคุณภาพตามเกณฑส์ภาการพยาบาล  (7.3-5-5) ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก 
ผดุงครรภ์ น าไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู ้ในการจดัการเรยีนการสอนและการ
นิเทศ วชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  (7.3-5-6) ภาควชิาชุมชนและรกัษาน าไปปรบั
ใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู ้ในการจดัการเรยีนการสอนและการนิเทศ วชิาการ
พยาบาลชุมชนและการรกัษาเบื้ องตน้ และ ก าหนดเป็นประเดน็ความรู ้เรือ่ง การสรา้งเสรมิสุขภาพ
ผูส้งูอายทุีม่โีรคความดนัโลหติสงูและเบาหวาน ในชุมชนกึง่เมอืง จ.ขอนแก่น (7.3-5-7) 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรยีนรู ้เท่ากบั 4 ระดบั  

(7.3-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้5 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

แนวทางการพฒันา 
   -  
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ตารางท่ี 7.3-1 การด าเนินงานพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552 

รายการ ฝา่ย 
บรหิาร 

ฝา่ย 
ยุทธศาสตร ์

ฝา่ยวจิยั 
บรกิาร วชก 

ฝา่ย 
วชิาการ 

ฝา่ยกจิการ 
นกัศกึษา 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บรฯ 

มารดาฯ  
ผดุงครรภ ์

ชุมชนและ 
รกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 1 1 1 1 3 3 3 1 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าหมายระดบั ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (7.3-ป) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
จ านวนระดบั ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 5 1 1 1 1 5 4 5 1 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)          
1. มกีารทบทวนและจดัท าแผน KM เพื่อมุ่งสูอ่งคก์รแห่งการ
เรยีนรู ้ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ใหป้ระชาคมของสถาบนัรบัทราบ 

มกีารทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู ้เพื่อมุ่งสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู ้
และประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ใหป้ระชาคมของสถาบนัรบัทราบ (7.3-1-1 ถงึ 7.3-1-2) 

2. มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความรูแ้ละประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 50 
 

ด าเนินการ
ตามแผน ม ี
ความส าเรจ็ 
รอ้ยละ 100 
(7.3-2/3-1) 

- - - - ด าเนินการ
ตามแผน ม ี
ความส าเรจ็ 
รอ้ยละ 100 
(7.3-2/3-2) 

ด าเนินการ
ตามแผน ม ี
ความส าเรจ็ 
รอ้ยละ 100 
(7.3-2/3-3) 

ด าเนินการ
ตามแผน ม ี
ความส าเรจ็ 
รอ้ยละ 100 
(7.3-2/3-4) 

- 

3.มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความรูแ้ละประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย รอ้ยละ 100 
4. มกีารตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้
 

ประเมนิผล 
ส าเรจ็ ของ
การจดัการ
ความรู ้

(7.3-4-1) 

- - - ประเมนิผล 
ส าเรจ็ ของ
การจดัการ
ความรู ้

(7.3-4-2) 

ประเมนิผล 
ส าเรจ็ ของ
การจดัการ
ความรู ้

(7.3-4-3) 

ประเมนิผล 
ส าเรจ็ ของ
การจดัการ
ความรู ้

(7.3-4-4) 

ประเมนิผล 
ส าเรจ็ ของ
การจดัการ
ความรู ้

(7.3-4-5) 

ประเมนิผล 
ส าเรจ็ ของ
การจดัการ
ความรู ้

(7.3-4-6) 
5. มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันา
กระบวนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู้  

น าผล
ประเมนิไป
ปรบัใชฯ้ 
(7.3-5-1) 

น าผล
ประเมนิไป
ปรบัใชฯ้ 
(7.3-5-2) 

น าผล
ประเมนิไป
ปรบัใชฯ้ 
(7.3-5-3) 

- น าผล
ประเมนิไป
ปรบัใชฯ้ 
(7.3-5-4) 

น าผล
ประเมนิไป
ปรบัใชฯ้ 
(7.3-5-5) 

- น าผล
ประเมนิไป
ปรบัใชฯ้ 
(7.3-4-6) 

น าผล
ประเมนิไป
ปรบัใชฯ้ 
(7.3-4-7) 
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รายการหลกัฐาน 
7.3-1-1  แผนพฒันาสถาบนัสู่องคก์รการเรยีนรู้  งานจดัการความรู้  ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ  ในเล่ม

แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ .ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551  (อ.สุพจน์           
อ.พชัรนิทรว์นิา) 

7.3-1-2  บนัทกึการประชุมประจ าเดอืน วาระที่ เกีย่วกบั  เรือ่ง การประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ แผนพฒันา
สถาบนัสู่องคก์รการเรยีนรู ้ ใหบุ้คลากรรบัทราบและเขา้ใจตรงกนัอยา่งทัว่ถงึ  (อ.สุพจน์             
อ.พชัรนิทรว์นิา) 

7.3-2/3-1 สรปุผลการด าเนินง านตามแผนการจดัการความรู ้เรือ่งโครงการรว่มพฒันาสถาบนัสู่องคก์าร
เรยีนรูง้านการเงนิและบญัช ีงานพสัดุ เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิ ใหก้บัหน่วยงานอื่น โดยฝา่ยบรหิาร 
(อ.รตัจนา อ.ล าเภา อ.นงลกัษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร) 

7.3-2/3-2 สรปุผลการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู ้เรือ่ง การพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพยาบาลใหไ้ด้
มาตรฐานตามเกณฑส์ภาการพยาบาล โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ (อ.นนัทยิา 
อ.สรญัญา) 

7.3-2/3-3 สรปุผลการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู ้เรือ่ง การเตรยีมความพรอ้มของนกัศกึษาเพื่อ
พฒันาผลการสอบของสภาการพยาบาล โดยภาควชิา การพยาบาล จติเวช กฎหมาย และบรหิาร
ทางการพยาบาล (อ.สมใจ) 

7.3-2/3-4 สรปุการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู ้เรือ่ง คู่มอืการนิเทศนกัศกึษาฝึกปฏบิตัทิีแ่ผนกฝาก
ครรภ ์ คู่มอืการนิเทศนกัศกึษาฝึกปฏบิตัทิีห่อ้งคลอดอคู่มอืการนิเทศนกัศกึษาฝึกปฏบิตัทิีแ่ผนกหลงั
คลอด การพฒันาความพรอ้มการสอบรายวชิาการพยาบาลมารดาและทารก การพฒันาความพรอ้ม
การสอบรายวชิาการผดุงครรภ์ (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต ์อ.เอมอร) 

7.3-4-1 การตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้เรือ่ง โครงการร่ วมพฒันาสถาบนัสู่
องคก์ารเรยีนรูง้านการเงนิและบญัช ีงานพสัดุ เพื่อเป็นแหล่งอา้งองิ ใหก้บัหน่วยงานอื่น  โดยฝา่ย
บรหิาร (อ.รตัจนา อ.ล าเภา อ.นงลกัษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร) 

7.3-4-2 การตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้เรือ่ง โครงการพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูเ้ขา้ใจ 
เขา้ถงึ พฒันาระบบครอบครวั เป็นเหล่งใหบ้รกิารวชิาการ และวชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิปีการศกึษา 2552 โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ 
อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.3-4-3 การตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้เรือ่ง การพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล
ใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑส์ภาการพยาบาล  โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ           
(อ.รุง่ทพิย)์  

7.3-4-4 การตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้เรือ่ง การเตรยีมความพรอ้มของนกัศกึษา
เพื่อพฒันาผลการสอบของสภาการพยาบาล  โดยภาควชิา การพยาบาล จติเวช กฎหมาย และ
บรหิารทางการพยาบาล (อ.สมใจ) 
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7.3-4-5 การตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้เรือ่ง การพฒันาความพรอ้มการสอบขึน้
ทะเบยีนประกอบวชิาชพีรายวชิาการพยาบาลมารดาทารก และกา รผดุงครรภ ์ โดยภาควชิาการ
พยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต ์อ.เอมอร) 

7.3-4-6 การตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้เรือ่ง กระบวนการเตรยีมความพรอ้มใน
การสอบขึน้ทะเบยีนในรายวชิาการพยาบาลชุมชนและการรกัษาเบือ้งตน้  โดยภาควชิาชุมชนและ
รกัษา (อ.ปราณ ีอ.ณรงค)์ 

7.3-5-1 การน า ผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้ โดยฝา่ยบรหิารน าความรูด้า้นการเงนิและ
บญัช ีและงานพสัดุไปปรบัใชใ้นการท างาน รวมทัง้ ก าหนดเป็นประเดน็ความรู ้เรื่ อง โครงการ
รว่มพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรยีนรูง้านการเงนิและบญัช ีงานพสัดุ  (อ.รตัจนา อ .นงลกัษณ์          
คุณจตุพร คุณดาราพร) 

7.3-5-2 การน า ผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุ แผนการจดัการความรู ้โดยก า หนดไวใ้นบทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 
โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารน าแผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิานรายบุคคล 
ส่วนของวนัที ่2 มนีาคม 2553 โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย)์ 

7.3-5-3 การน า ผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบ วนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้ โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (อ.พชัรนิทร์
วนิา อ.กนันิษฐา ดร.กุสุมาล ีอ.สุพจน์) โดยก าหนดเป็น 
1. โครงการสนบัสนุนการจดัการความรูแ้ก่บุคลากร ภาค ฝา่ย (10 เรือ่งๆละ 5,000 บาท)  

ปีการศกึษา 2552 
2.  ประเดน็ความรู ้เรือ่ง จะท า KM อยา่งไร ใหเ้รยีนรู ้พฒันางาน และพฒันาคุณภาพ (อ.สุพจน์) 

ในตารางสรปุประเดน็ความรู ้กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย ทีก่ าหนดใน  รา่ง โครงการพฒันา
ผลงานการจดัการความรู ้ประจ าปีการศกึษา 2553 ช่วงมถุินายน 2553-กนัยายน 2553 ฉบบั
เมษายน 2553 

3.  ประเดน็ความรู ้เรือ่ง การส่งเสรมิใหภ้าควชิาสงัเคราะหค์วามรู้ จากงานวจิยั และน าไปใช้
ประโยชน์ (อ.กนันิษฐา) ในตารางสรปุประเดน็ความรู ้กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย ทีก่ าหนด
ใน รา่ง โครงการพฒันาผลงานการจดัการความรู ้ประจ าปีการศกึษา 2553 ช่วงมถุิน ายน 
2553-กนัยายน 2553 ฉบบัเมษายน 2553 

7.3-5-4 การน า ผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้ โดยมกีารด าเนินการตามโครงการพฒันา
ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ขา้ใจ เขา้ถงึพฒันาระบบครอบครวัอยา่งต่อเนื่อง โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา  
(อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.3-5-5 การน าผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผู้ ใหญ่ 
ผูส้งูอาย ุ (อ.พริยิากร อ .รุง่ทพิย์) โดยก าหนดเป็นประเดน็ความรู ้เรือ่ง จะพฒันาหอ้งปฏบิตักิาร 
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BCPN อยา่งไร ใหส้่งเสรมิการพฒันามาตรฐานผลการเรยีนรู ้และพฒันาคุณภาพตามเกณฑส์ภา
การพยาบาล (อ.นนัทยิา) ในตารางสรปุประเดน็ความรู ้กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย ทีก่ าห นด
ใน รา่ง โครงการพฒันาผลงานการจดัการความรู ้ประจ าปีการศกึษา 2553 ช่วงมถุินายน 2553-
กนัยายน 2553 ฉบบัเมษายน 2553 

7.3-5-6 การน า ผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้โดยน าผลการประเมินไปปรบัใชใ้นการพฒันา
กระบวนการจดัการความรู ้ในการจดัการเรยีนการสอนและการนิเทศ วชิาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ ์(อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต ์อ.เอมอร) 

7.3-5-7 การน า ผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้โดยน าผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันา
กระบวนการจดัการความรู ้ในการจดัการเรยีนการสอนและการนิเทศ วชิาการพยาบาลชุมชนและ
การรกัษาเบือ้งตน้ และ ก าหนดเป็นประเดน็ความรู ้เรือ่ง การสรา้งเสรมิสุขภาพผูส้งูอายทุีม่โีรค
ความดนัโลหติสงูและเบาหวาน ในชุม ชนกึง่เมอืง จ .ขอนแก่น (อ.กนันิษฐา) โดยภาควชิาชุมชน
และรกัษา  (อ.ปราณี อ.ณรงค์) ในตารางสรปุประเดน็ความรู ้กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมาย ที่
ก าหนดใน รา่ง โครงการพฒันาผลงานการจดัการความรู ้ประจ าปีการศกึษา 2553 ช่วงมถุินายน 
2553-กนัยายน 2553 ฉบบัเมษายน 2553 

7.3-ป เป้าหมาย การด าเนินงานพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรยีนรู้  ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.สุพจน์ อ.พชัรนิทรว์นิา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบคุคลเพ่ือพฒันาและธ ารงรกัษาไว้  ให้
บคุลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ (สกอ 7.4) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก ด าเนินการ 3 - 4 ขอ้แรก ด าเนินการอย่างน้อย 5 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1. มกีารจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นรปูธรรม ภายใตก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ 
2.  มรีะบบและกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นการส่งเสรมิสมรรถนะในการปฏบิตังิาน  เช่น การ

สรรหา การจดัวางคนลงต าแหน่ง  การก าหนดเสน้ทางเดนิของต าแหน่ง  การ สนบัสนุนเขา้รว่มประชุม  
ฝึกอบรมและหรอืเสนอผลงานทางวชิาการ  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  มาตรการสรา้งขวญัก าลั งใจ 
มาตรการลงโทษ รวมทัง้การพฒันา และรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพ 

3.  มรีะบบสวสัดกิารและเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่ี  และสรา้งบรรยากาศทีด่ใีหบุ้คลากรท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและอยูอ่ยา่งมคีวามสุข 

4.  มรีะบบส่งเสรมิสนบัสนุนบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงูใหม้โีอกาสประสบความส าเรจ็ และกา้วหน้าในอาชพี
อยา่งรวดเรว็ตามสายงาน 

5.  มกีารประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 
6. มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจเสนอผูบ้รหิารระดบัสงู  และมแีนวทางในการปรบัปรงุพฒันา

เพื่อใหด้ขีึน้  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ย บริ หาร ด าเนินการตามระบบและกลไกในการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลเพื่อพฒันาและธ ารงรกัษาไว ้ใหบุ้คลากรมคีุณภาพและประสทิธภิาพ ดงันี้ 
1. มกีารจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นรปูธรรม  ภายใตก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์  โดย

งานบรหิารบุคคลและพฒันาบุคลากร  มแีผนการบรหิารทรพัย ากรบุคคล (7.4-1-1) ตามการประเมนิ 
Gap Analysis องิตาม Competency ของบุคลากรในวทิยาลยั  (7.4-1-2) ขอ้มลูบุคลากรสายอาจารย ์
สายสนบัสนุน (7.4-1-3) 

2. มรีะบบและกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคล  ทีเ่ป็นการส่งเสรมิสมรรถนะในการปฏบิตังิาน  โดยการ
สรรหา การจดัวางคนลงต าแหน่ง  การก าหนดเสน้ทางเดนิของต าแหน่ง  การสนบัสนุนเขา้รว่มประชุม  
ฝึกอบรมและหรอืเสนอผลงานทางวชิาการ  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  มาตรการสรา้งขวญัก าลงัใจ  
มาตรการลงโทษ  รวมทัง้ การพฒันา  และรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพ  เช่น การก าหนดหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  (7.4-2-1) ค าสัง่แต่งตัง้รองผูอ้ านวยการวทิยาลยั (7.4-2-2) 
การก าหนดใหม้หีน่วยงานสนบัสนุนการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นการส่งเสรมิสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิาน ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 85/2552 เรือ่ง แต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิานใน
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ฝา่ยตามโครงสรา้งใหม ่ (7.4-2-3) คู่มอืการพฒันาบุคลากรของวทิยาลยั (7.4-2-4) การส่งเสรมิ
สมรรถนะในการปฏบิตังิานโดยจดัท าขัน้ตอนการด าเนินการเบกิจา่ยค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์
พเิศษวชิาทฤษฎ ี (7.4-2-5) ขัน้ตอนการด าเนินการเบกิจา่ยค่าตอบแทนการสอนของอาจารยพ์เิศษวชิา
ปฏบิตั ิ(7.4-2-6) ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น 
ปีการศกึษา 2552-2553 (7.4-2-7) ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่ม
รายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (7.4-
2-8) แนวทางการประเมนิแผนงานและโครงการประจ าปี (7.4-2-9) การสรรหา การพฒันาบุคลากร การ
สนบัสนุนเขา้รว่มประชุม  ฝึกอบรมและหรอืเสนอผลงานทางวชิาการ  (7.4-2-10 และ 7.4-2-11) 
โครงการพฒันา ธ ารงรกัษา และเพิม่บุคลากร ทีเ่พิม่จ านวนอาจารยพ์ยาบาลปรญิญาตร ีหรอืปรญิญา
โท 3 ต าแหน่ง และเพิม่สายสนบัสนุน 2 ต าแหน่ง (7.4-2-12) โครงการเรง่รดัประเมนิผลงานเพื่อเลื่อน
ระดบั (7.4-2-13) อกีทัง้ พฒันา  และรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพ  โดยจดัโครงการทีเ่สรมิสรา้งจติพสิยัใน
การปฏบิตังิาน เช่น การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ย
หวัใจความเป็นมนุษย ์(7.4-2-14) 

3.  มรีะบบสวสัดกิารและเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่ี  และสรา้งบรรยากาศทีด่ใีหบุ้คลากรท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและอยูอ่ยา่งมคีวามสุข  เช่น การจดัสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั  โดยคณะกรรมการงานบา้นพกั  
(7.4-3-1) การจดัสวสัดกิารรถรบัส่งในการไปสอนภาคปฏบิตั ิไปประชุ ม (7.4-3-2) การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี (7.4-3-3) การจดัสวสัดกิารประกนัชวีติ (7.4-3-4) การปรบัปรงุอาคารอ านวยการ (7.4-3-5) 
การจดัซือ้ครภุณัฑส์ านกังานส าหรบัหอ้งพกัอาจารยเ์พื่อรองรบัอาจารยเ์พิม่  (7.4-3-6) การบรหิาร
จดัการพสัดุเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร (7.4-3-7) การก าหนดเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั ทีส่่งเสรมิใหร้บัฟงัความเหน็ของผูร้ว่มงาน 
(7.4-3-8) ส่งเสรมิ การพฒันาอาจารย ์ (7.4-3-9) ส่งเสรมิการรว่มเรยีนรู ้รว่มด าเนิน งาน ในศูนยก์าร
เรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" (Moral Area) (7.4-3-10) และโครงการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การ
บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(7.4-3-11) 

4.  มรีะบบส่งเสรมิสนบัสนุนบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงูใหม้โีอกาสประสบความส าเ รจ็และกา้วหน้าในอาชพี
อยา่งรวดเรว็ตามสายงาน  เช่น การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ตามความรู ้ความสามารถ 
และศกัยภาพ (7.4-4-1 และ 7.4-4-2) การจดัโครงการประชุมวชิ าการระดบัชาต ิเพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงูไดม้โีอกาสแสดงความสามารถ เช่น การไดร้บัราง วลัชนะเลศิของ อาจารยแ์กว้
จติ มากปาน อาจารยส์มใจ ค าทะเนตร และ อาจารยร์ุง่ทพิย ์พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพ
ดา้นการเรยีนการสอน ในการประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย"์ (7.4-4-3) 

5.  มกีารประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ  เช่น การประเมนิความพงึพอใจของ
บุคลากร (7.4-5-1) การประเมนิการปฏบิตังิาน (7.4-5-2) การประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร ใน
เรือ่งการใหบ้รกิารคอมพวิเตอร ์สารสนเทศ ระบบ wireless LAN (7.4-5-3) การประเมนิความพงึพอใจ
ของบุคลากร ในเรือ่งหอ้งปฏบิตักิารการพยาบาลพืน้ฐาน (7.4-5-4)  
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6. มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจเสนอผูบ้รหิารระดบัสงู  และมแีนวทางในการปรบัปรงุพฒันา
เพื่อใหด้ขีึน้ เช่น น าผลการประเมนิความพงึพอใจ เรยีนเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 
(7.4-6-1) การปรบัปรงุบรกิาร Hi Speed Internet ตามผลประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร (7.4-6-2) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่2 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานตามระบบ  กลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื่อ
พฒันาและธ ารงรกัษาไว ้ใหบุ้คลากรมคีุณภาพและประสทิธภิาพ เท่ากบั  4 ระดบั (7.4-ป) โดยมผีลการ
ด าเนินงาน 6 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
- 
 
รายการหลกัฐาน 
7.4-1-1 การพฒันาอาจารย ์จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง

สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่130-138 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4-1-2  ผลการประเมนิ Gap Analysis องิตาม Competency ของบุคลากรในวทิยาลยั (อ.แสงดาว  

คุณจตุพร) 
7.4-1-3 เอกสารบุคลากร แสดงขอ้มลูบุคลากรสายอาจารย ์สายสนบัสนุน และการสรรหา การพฒันา

บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที ่94-113 และ 24-27 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4-2-1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ขอ้ 6 ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 68/2552 เรือ่ง 
แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4-2-2 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 67/2552 เรือ่ง แต่งตัง้รองผูอ้ านวยการ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสรา้งใหม ่ปีงบประมาณ 2553 (อ.แสงดาว 
คุณจตุพร) 

7.4-2-3 หน่วยงานสนบัสนุนการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นการส่งเสรมิสมรรถนะในการปฏบิตังิาน ใน
ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 85/2552 เรือ่ง แต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิาน ในฝา่ยตาม
โครงสรา้งใหม ่1 ตุลาคม 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4-2-4 คู่มอืการพฒันาบุคลากรของวทิยาลยั (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
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7.4-2-5 เอกสารขัน้ตอนการด าเนินการเบกิจา่ยค่าตอบแทนการสอนของอาจารยพ์เิศษวชิาทฤษฎ ีหน้า 
32 ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร (อ.พรรณภิา) 

7.4-2-6 เอกสารขัน้ตอนการด าเนินการเบกิจา่ยค่าตอบแทนการสอนของอาจารยพ์เิศษวชิาปฏบิตั ิหน้า 
33 ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา) 

7.4-2-7 เอกสารขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ.ขอนแก่น  
ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่12 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา) 

7.4-2-8 ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่13-15 (อ.แสงดาว  
คุณจตุพร) 

7.4-2-9 การประเมนิแผนงานและโครงการประจ าปี จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่18-19 (อ.รุง่ทพิย)์ 

7.4-2-10 เอกสารบุคลากร แสดงขอ้มลูบุคลากรสายอาจารย ์สายสนบัสนุน และการสรรหา การพฒันา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที ่94-113 และ 24-27 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4-2-11 การพฒันาอาจารย ์จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่130-138 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4-2-12 โครงการพฒันา ธ ารงรกัษา และเพิม่บุคลากร ทีเ่พิม่จ านวนอาจารยพ์ยาบาลปรญิญาตร ีหรอื
ปรญิญาโท 3 ต าแหน่ง และเพิม่สายสนบัสนุน 2 ต าแหน่ง (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4-2-13 โครงการเรง่รดัประเมนิผลงานเพื่อเลื่อนระดบั (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4-2-14 โครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติปญัญา

ศกึษา: วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 
7.4-3-1 รายชื่ออาจารยท์ีไ่ดร้บับรกิาร การจดัสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั  โดยคณะกรรมการงานบา้นพกั                   

(อ.สุจนิดา) 
7.4-3-2 การจดัสวสัดกิารรถรบัส่งในการไปสอนภาคปฏบิตั ิไปประชุม (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4-3-3 รายชื่ออาจารยท์ีไ่ดร้บับรกิาร การตรวจสุขภาพประจ าปี (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4-3-4 รายชื่ออาจารยท์ีไ่ดร้บับรกิาร การจดัสวสัดกิารประกนัชวีติ (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4-3-5 การปรบัปรงุอาคารอ านวยการ โดยฝา่ยบรหิาร (อ.สุรเดช) 
7.4-3-6 การจดัซือ้ครภุณัฑส์ านกังานส าหรบัหอ้งพกัอาจารยเ์พื่อรองรบัอาจารยเ์พิม่  โดยฝา่ยบรหิาร                

(อ.สุรเดช) 
7.4-3-7 โครงการบรหิารจดัการพสัดุเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร โดยฝา่ยบรหิาร (อ.สุรเดช) 
7.4-3-8 เอกสารเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชกา รพลเรอืนสามญั  

(อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 
7.4-3-9 การพฒันาอาจารย ์จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง

สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่130-138 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4-3-10 รายชื่ออาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนุน ทีร่ว่มด าเนินงาน ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ 

พฒันา (ระบบครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา) 
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7.4-3-11 สรปุผลการด าเนินงานโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิ ปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้นวจติปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วไิลวรรณ) 

7.4-4-1 การส่งเสรมิสนบัสนุนบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงูใหม้โีอกาสประสบความส าเรจ็และกา้วหน้าในอาชพี
อยา่งรวดเรว็ตามสายงาน ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบ รมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 68/2552 เรือ่ง 
แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.วชัร ีอ .กลว้ยไม ้            
อ.รุง่ทพิย)์ 

7.4-4-2 เอกสารบุคลากร แสดงขอ้มลูบุคลากรสายอาจารย ์สายสนบัสนุน และการสรรหา การพฒันา
บุคลากร ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที ่94-113 และ 24-27 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.4-4-3 ใบประกาศเกยีรตคิุณทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิของ อาจารยแ์กว้จติ มากปาน, อาจารยส์ายใจ ค าทะ
เนตร และ อาจารยร์ุง่ทพิย ์พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพดา้นการเรยีนการสอน ใน
การประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง " การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติต
ปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์" ระหว่างวนัที ่16-18 
สงิหาคม พ.ศ. 2552 เล่มโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย์                  
(อ.วไิลวรรณ) 

7.4-5-1 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร โดยงานการเจา้หน้าที ่ฝา่ยบรหิาร  (อ.แสงดาว 
คุณจตุพร อ.สมใจ) 

7.4-5-2 สรปุผลการประเมนิการปฏบิตังิาน โดยงานการเจา้หน้าที ่ฝา่ยบรหิาร  (อ.แสงดาว คุณจตุพร 
อ.สมใจ) 

7.4-5-3 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร ในเรือ่ง การใหบ้รกิารคอมพวิเตอร ์สารสนเทศ 
ระบบ wireless LAN (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

7.4-5-4 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร ในเรือ่งหอ้งปฏบิตักิารการพยาบาลพืน้ฐาน  
(อ.นนัทยิา)  

7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร วาระ ทีเ่กีย่วกบั แจง้สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจ
ของบุคลากร (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4-6-2 รอ่งรอยหลกัฐานการปรบัปรงุบรกิาร Hi Speed Internet ตามผลประเมนิความพงึพอใจของ
บุคลากร (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

7.4-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามระบบและกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื่อพฒันาและธ ารง
รกัษาไว ้ใหบุ้คลากรมคีุณภาพและประสทิธภิาพ  วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 
(อ.แสงดาว คุณจตุพร อ.สมใจ) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.4.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.9) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
เท่ากบั รอ้ยละ 1 – 34 เท่ากบั รอ้ยละ 35- 49 เท่ากบัหรอืมากกว่า รอ้ยละ 50 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มอีาจารยป์ระจ าทีเ่ขา้รว่มประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานวชิาการทัง้ใน
ประเทศ 47 คน (7.4.1-3-1) และน าเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศ 3 คน (7.4.1-3-1) รวม (ไมน่บั
ซ ้า) เป็น 47 คน โดยมอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิ 47 คน (7.4.1-3-2) คดิเป็น รอ้ยละ 100 ของ
อาจารยป์ระจ า ทีเ่ขา้รว่มประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีเ่ขา้รว่มประชุมวชิาการหรอืน าเสนอ
ผลงานวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 80 (7.4.1-ป) โดยมผีลการรอ้ยละ 
100 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 
1.  ใหฝ้า่ยบรหิารรว่มกบัทุกภาควชิา รกัษาการส่งเสรมิใหอ้าจารยป์ระจ าเขา้รว่มประชุมวชิาการหรอื

น าเสนอผลงานวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยพจิารณาปรบัแนวทาง วธิกีารด าเนิน งานให้
สอดคลอ้งไปตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แนวทางพฒันา ของ 
 ตวับ่งชีท้ี ่2.1 มกีารพฒันาระบบกลไกในการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร (สกอ.2.1)  
 ตวับ่งชีท้ี ่2.2 : มกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (สกอ 2.2)  
 ตวับ่งชีท้ี ่2.4 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (สกอ 2.4 และ สมศ 

6.2)  
 ตวับ่งชี้ที ่2.5 อาจารยป์ระ จ าทีม่วีุฒปิรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอกต่ออาจารยป์ระจ า (สกอ 

2.5)  
 ตวับ่งชีท้ี ่2.7 มกีระบวนการส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีของคณาจารย์ (สกอ 2.7)  
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 ตวับ่งชีท้ี ่4.1 มกีารพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลติงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์(สกอ 
4.1) 

2. ใหฝ้า่ยบรหิารรว่มกบัทุกภาควชิา  ปรบัปรงุการด าเนินงานในส่วนการน าสิง่ทีไ่ดร้บัจากการพฒันากลบัมา
ใชป้ระโยชน์ โดยใหค้น้หา พจิารณาปรบัใหม้รีะบบการตดิตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนน า
ความรูแ้ละทกัษะจากการพฒันามาใช ้ตามแนวการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งตามตวับ่งชีท้ี ่(สกอ.2553) 2.4 
ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน  และ ตวับ่งชีท้ี ่ (สกอ.2553) 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่
สถาบนัเรยีนรู ้ทัง้นี้ ให้ ฝา่ยบรหิาร  และฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  รายงานผลการตดิตามให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนน าความรูแ้ละทกัษะจากการพฒันามาใช้  และรายงานการประเ มนิผล
ความส าเรจ็ของแผนการบรหิารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน  ต่อทีป่ระชุม
กรรมการบรหิาร ใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และ
กรกฎาคม 2554 เพื่อรว่มพจิารณาน าผลการตดิตาม ประเมนิ ไปปรบัปรงุ พฒันา ระบบและกลไกให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน มุง่น าความรูแ้ละทกัษะจากการพฒันามาใช้ อยา่งคุม้ค่า 

 
รายการหลกัฐาน 
7.4.1-3-1 1. สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีเ่ขา้รว่มประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานวชิาการใน

ประเทศ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีเ่ขา้รว่มประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานวชิาการใน
ต่างประเทศ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4.1-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและทีล่าศกึษาต่อ ในช่วง ปีการศกึษา 
2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4.1-ป เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีเ่ขา้รว่มประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานวชิาการทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553  
(อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.4.2 ร้อยละของบคุลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รบัการพฒันาความรู้ และทกัษะใน
วิชาชีพ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.11) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
เท่ากบั รอ้ยละ 1 – 44 เท่ากบั รอ้ยละ 45 - 69 เท่ากบัหรอืมากกว่า รอ้ยละ 70 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มบีุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการพฒันาคว ามรู ้และทกัษะใน
วชิาชพี ในประเทศ 20 คน (7.4.2-3-1) และในต่างประเทศ 0 คน (7.4.2-3-1) รวมเป็น 20 คน โดยมี
บุคลากรสายสนบัสนุนนบัรวม (ทีล่าศกึษาต่อดว้ย ) ทัง้สิน้ 20 คน (7.4.2-3-2) คดิเป็น รอ้ยละ 100 ของ
บุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการพฒันาความรู ้และทกัษะในวชิาชพี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 และปีการศกึษา 2552 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 80 (7.4.2-ป) โดยมผีลงานรอ้ยละ 100 

ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยบรหิารรว่มกบัทุกฝา่ย รกัษาการส่งเสรมิใหบุ้คลากรประจ าสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการพฒันา
ความรู ้และทกัษะในวชิาชพี ทัง้ในประเทศ  โดยพจิารณาปรบัแนวทาง วธิกีารด าเนินงานใหส้อดคลอ้งไป
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แ นวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ 7.4.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีเ่ขา้รว่ม
ประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานวชิาการทั ้ งในประเทศและต่างประเทศ (สมศ . 5.9) โดยเฉพาะ การ
ปรบัปรงุใหเ้หน็ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมว่า คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนน าความรูแ้ละทักษะจากการพฒันามา
ใช ้ตามแนวการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งตามตวับ่งชีท้ี ่(สกอ.2553) 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สนบัสนุน และ ตวับ่งชีท้ี ่(สกอ.2553) 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู้ 
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รายการหลกัฐาน 
7.4.2-3-1 1. สรปุรายชื่อและจ านวน บุคลากรประจ าสายสนบัสนุ นทีไ่ดร้บัการพฒันาความรู ้และทกัษะใน

วชิาชพี ในประเทศ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
2. สรปุรายชื่อและจ านวน บุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการพฒันาความรู ้และทกัษะใน
วชิาชพี ในต่างประเทศ ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4.2-3-2 สรปุรายชื่ อและจ านวน บุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการพฒันาความรู ้และทกัษะใน
วชิาชพี ในช่วงปีการศกึษา 2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.4.2-ป เป้าหมาย รอ้ยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการพฒันาความรู ้และทกัษะใน
วชิาชพี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-
2553 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.4.3 การจดัท า Strategic Competency Matrix (สบช) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการบรรลุเกณฑม์าตรฐาน 

 3 ขอ้แรก 
ด าเนินการบรรลุเกณฑม์าตรฐาน 

 5 ขอ้แรก 
ด าเนินการบรรลุเกณฑม์าตรฐาน 

ครบทุกขอ้ 
 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 
1.  มกีารก าหนดแนวทางการด าเนินการจดัท า Strategic Competency Matrix 
2. มแีผนงานการจดัท า Strategic Competency Matrix 
3. มกีารก าหนดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของ Strategic Competency Matrix 
4.  มกีารจดัท า Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดบั  โดยก าหนดเป้าประสงคใ์หเ้ชื่อมโย ง

กบัเป้าประสงค ์และประเดน็ยทุธศาสตรข์องสถาบนั 
5. มรีะบบในการตดิตามผลการด าเนินงานตาม Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดบั 
6. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตาม Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดบั 
7. มกีารน าผลการประเมนิผลตามขอ้ ๖ มาก าหนด Competency ของบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยทุกฝา่ยรว่มกบัภาควชิา ด าเนินงานตามเกณฑก์ารจดัท า 
Strategic Competency Matrix ดงันี้ 
๑.  มกีารก าหนดแนวทางการด าเนินการจดัท า Strategic Competency Matrix (7.4.3-1-1) มกีารประเมนิ 

Gap Analysis องิตาม Competency ของบุคลากรในวทิยาลยั (7.4.3-1-2) 
๒. มแีผนงานการจดัท า Strategic Competency Matrix โดยมแีผนปฏบิตังิานของงานบรหิารบุคคลและ

พฒันาบุคลากร ประจ าปี 2552 (7.4.3-2-1) 
๓. มกีารก าหนดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของ Strategic Competency Matrix ในแผนปฏบิตังิานของงาน

บรหิารบุคคลและพฒันาบุคลากร ประจ าปี 2552 (7.4.3-3-1) 
๔.  มกีารจดัท า Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดบัในวทิยาลยั (7.4.3-4-1) 
๕. มรีะบบในการตดิตา มผลการด าเนินงานตาม Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดบั  

(7.4.3-5-1) 
๖. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตาม Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดบั (7.4.3-6-1) 
๗. มกีารน าผลการประเมนิผลตามขอ้ ๖ มาก าหนด Competency ของบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร  (7.4.3-

7-1) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานตามเกณฑก์ารจดัท า Strategic Competency Matrix 

เท่ากบั 5 ระดบั (7.4.3-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้7 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยบรหิารรว่มกบัทุกฝา่ย รกัษาการส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิให้
ตรงิตามStrategic Competency Matrix ทีม่กีารก าหนดเป้าประสงคใ์หเ้ชื่อมโยงกบัเป้าประสงค์  และ
ประเดน็ยทุธศาสตรข์องวทิยาลยั  โดยพจิารณาปรบัแนวทาง วธิกีารด าเนินงานใหส้อดคลอ้งไปตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้แ นวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ 7.4.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีเ่ขา้รว่ม
ประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานวชิากา รทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.9) โดยเฉพาะ การ
ปรบัปรงุใหเ้หน็ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมว่า คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนน าความรูแ้ละทกัษะจากการพฒันามา
ใช ้ตามแนวการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งตามตวับ่งชีท้ี ่(สกอ.2553) 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สนบัสนุน และ ตวับ่งชีท้ี ่(สกอ.2553) 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู้ 
 
รายการหลกัฐาน 
7.4.3-1-1 แนวทางการด าเนินการจดัท า Strategic Competency Matrix (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4.3-1-2 แบบประเมนิ Gap Analysis องิตาม Competency ของบุคลากรในวทิยาลยั  (อ.แสงดาว           

คุณจตุพร) 
7.4.3-2-1 แผนงานการจดัท า Strategic Competency Matrix ของวทิยาลยั  ประจ าปี 2552 (อ.แสงดาว  

คุณจตุพร) 
7.4.3-3-1 ตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของ Strategic Competency Matrix ของบุคลากรในวทิยาลยั ประจ าปี 

2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4.3-4-1 การจดัท า Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุกระดบั (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4.3-5-1 สรปุการเขา้รว่มประชุมสมัมนาของบุคลากรรายบุคคลในวทิยาลยั (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4.3-6-1 แบบสรปุการประเมนิผลการด าเนินงานตาม  Strategic Competency Matrix ของบุคลากรทุก

ระดบั (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4.3-7-1 แนวทางการพฒันาบุคลากรตามผลการประเมนิ  Competency ของบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร  

(อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.4.3-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามเกณฑก์ารจดัท า Strategic Competency Matrix ในแผนกลยทุธ ์

วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.5   ศกัยภาพของระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั  
                       (สกอ 7.5 และ สมศ 5.5) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 2 ขอ้แรก ด าเนินการ 2 ขอ้แรก ด าเนินการอย่างน้อย 3 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1. มนีโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ 
2. มรีะบบฐานขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ 
3. มกีารประเมนิประสทิธภิาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู 
4. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู 
5. มกีารน าผลการประเมนิในขอ้ 3 และ 4 มาปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลู 
6. มกีารเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลูของสถาบนัผ่านระบบเครอืขา่ยกบัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ตามรปูแบบมาตรฐานทีก่ าหนด 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมกีารด าเนินงานตามเกณฑ ์ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื่อการ
บรหิาร การเรยีนการสอน และการวจิยั ดงันี้ 
1. มนีโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ (7.5-1-1) บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร โครงการ

ประชุมเชงิปฏบิตักิารน าแผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิานรายบุคคล (7.5-1-2) 
โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาระบบสารสนเทศฐานขอ้มลูแผนปฏบิตังิานปี งบประมาณ 2553 
(7.5-1-3)  

2. มรีะบบฐานขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ เช่น ระบบขอ้มลูและสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ ทีแ่สดงใน เล่ม
รายงานการประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (7.5-
2-1) ฐานขอ้มลู ภาระงานสอนภาคทฤษฎ ีทดลอง ปฏบิตั ิ (7.5-2-2) ฐานขอ้มลู ระบบทะเบยีนและ
ประมวลผลการศกึษา (7.5-2-3) ฐานขอ้มลู งานวจิยั (7.5-2-4) ฐานขอ้มลู งานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
(7.5-2-5) ฐานขอ้มลู งานบุคลากร (7.5-2-6) ฐานขอ้มลู การพสัดุ (7.5-2-7) ฐานขอ้มลู การเงนิและ
งบประมาณ (7.5-2-8) บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร โครงการปร ะชุมเชงิปฏบิตักิารน าแผนปฏบิตังิานสู่การ
จดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิานรายบุคคล (7.5-2-9) 

3. มกีารประเมนิประสทิธภิาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู  เช่น สรปุการตดิตามแกไ้ขปญัหา
ตามการรอ้งเรยีนของผูใ้ช้  (7.5-3-1) เหตุผลในการขอเพิม่ความเรว็สญัญาณ Internet จาก 2 Mbps 
เป็น 4 Mbps (7.5-3-2) รายงานปญัหาการใชง้าน จากประสทิธภิาพสญัญาณ Wireless Outdoor ทีโ่รง
อาหาร หอประชุม อาคารหอพกัหลงัใหม่  (7.5-3-3) เหตุผลในการขออนุมตัเิปลีย่นเครือ่งคอมพวิเตอร์
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของระบบฐานขอ้มลู  (7.5-3-4) เหตุผลในการขออนุมตัเิ พิม่เครือ่ง
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คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย พรอ้มการตดิตัง้ระบบส ารองไฟ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของระบบ
ฐานขอ้มลู (7.5-3-5) สรปุการตดิตามความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู ผ่าน Authentic Identification 
โดย System Admin (7.5-3-6) รายงานเหตุการณ์สญัญาณ Internet ล่ม (7.5-3-7) 

4. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู  เช่น ความพงึพอใจของอาจารย ์ (7.5-4-1) ความพงึ
พอใจของบุคลากร (7.5-4-2) ความพงึพอใจของนกัศกึษา (7.5-4-3) 

5. มกีารน าผลการประเมนิในขอ้ 3 และ 4 มาปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลู  เช่น การเพิม่ความเรว็สญัญาณ 
Internet จาก 2 Mbps เป็น 4 Mbps (7.5-5-1) การตดิตัง้ Software ป้องกนั Virus เพื่อเพิม่ความ
ปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู (7.5-5-2) การขยายสญัญาณ Wireless Outdoor (7.5-5-3) การเปลีย่น
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้  (7.5-5-4) การเพิม่เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย พรอ้มระบบ
ส ารองไฟ (7.5-5-5) 

6. มกีารเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลูของสถาบนัผ่านระบบเครอืขา่ยกบั  สบช . ตามรปูแบบมาตรฐานที่
ก าหนด (7.5-6-1) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ  2 ระดบัแรก (7.5-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได้  
6 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
- 
 
รายการหลกัฐาน 
7.5-1-1  นโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั)  
7.5-1-2 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารน าแผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบัรอง

การปฏบิตังิานรายบุคคล (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-1-3 โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาระบบสารสนเทศฐานขอ้มลูแผนปฏบิตังิานปีงบประมาณ 

2553 (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-2-1 ระบบขอ้มลูและสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 

เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่41-46 (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ  
คุณเทยีนชยั) 

7.5-2-2 ตวัอยา่ง Print-out จากฐานขอ้มลู ภาระงานสอนภาคทฤษฎ ีทดลอง ปฏบิตัิ (อ.พรรณภิา  
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ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-2-3 ตวัอยา่ง Print-out จากฐานขอ้มลู ระบบทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา (อ.สุจนิดา อ.จรรยา  

อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-2-4 ตวัอยา่ง Print-out จากฐานขอ้มลู งานวจิยั (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา อ.ณรงค ์ 

คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-2-5 ตวัอยา่ง Print-out จากฐานขอ้มลู งานบรกิารวชิาการแก่สงัคม (ดร.กุสุมาล ีอ.นนัทยิา  

อ.เสาวลกัษณ์ อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-2-6 ตวัอยา่ง Print-out จากฐานขอ้มลู งานบุคลากร (อ.แสงดาว คุณจตุพร อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ  

คุณเทยีนชยั) 
7.5-2-7 ตวัอยา่ง Print-out จากฐานขอ้มลู การพสัดุ (อ.นงลกัษณ์ คุณจตุพร อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ  

คุณเทยีนชยั) 
7.5-2-8 ตวัอยา่ง Print-out จากฐานขอ้มลู การเงนิและงบประมาณ (คุณดาราพร อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ 

คุณเทยีนชยั) 
7.5-2-9 บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารน าแผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบัรองการ

ปฏบิตังิานรายบุคคล (อ.วชัร ีอ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-3-1  สรปุการตดิตามแกไ้ขปญัหาตามการรอ้งเรยีนของผูใ้ช้ (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-3-2  เหตุผลทีร่ะบุในบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การขอเพิม่ความเรว็สญัญาณ Internet จาก 2 Mbps เป็น  

4 Mbps (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-5-3  บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง รายงานปญัหาการใชง้าน จากประสทิธภิาพสัญญาณ Wireless Outdoor ที่

โรงอาหาร หอประชุม อาคารหอพกัหลงัใหม่ (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-3-4  เหตุผลทีร่ะบุในบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การขออนุมตัเิปลีย่นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อเพิม่

ประสทิธภิาพการใชง้านของระบบฐานขอ้มลู  (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
7.5-5-5  เหตุผลทีร่ะบุในบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การขออนุมตัเิพิม่เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย พรอ้มการตดิตัง้

ระบบส ารองไฟ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของระบบฐานขอ้มลู  (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ  
คุณเทยีนชยั) 

7.5-3-6  สรปุการตดิตามความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู ผ่าน Authentic Identification โดย System 
Admin เป็นรายวนั (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

7.5-3-7  บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง รายงานเหตุการณ์สญัญาณ Internet ล่ม (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ                    
คุณเทยีนชยั) 

7.5-4-1  สรปุการประเมนิความพงึพอใจของอาจารย ์ผูใ้ชฐ้านขอ้มลู (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ                    
คุณเทยีนชยั) 

7.5-4-2  สรปุการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร ผูใ้ชฐ้านขอ้มลู  (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ                
คุณเทยีนชยั) 

7.5-4-3  สรปุการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษา ผูใ้ชฐ้านขอ้มลู  (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ              
คุณเทยีนชยั) 
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7.5-5-1  บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การขอเพิม่ความเรว็สญัญาณ Internet จาก 2 Mbps เป็น 4 Mbps (อ.ณรงค ์
คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

7.5-5-2  บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การขออนุมตัจิดัซือ้ Software ป้องกนั Virus เพื่อเพิม่ความปลอดภยัของ
ระบบฐานขอ้มลู (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

7.5-5-3  บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การขออนุมตัติดิตัง้ขยายสญัญาณ Wireless Outdoor เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชง้านของระบบฐานขอ้มลู (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

7.5-5-4  บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การขออนุมตัเิปลีย่นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อเพิ่มประสทิธภิาพการใชง้านของ
ระบบฐานขอ้มลู (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

7.5-5-5  บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การขออนุมตัเิพิม่เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย พรอ้มการตดิตัง้ระบบส ารองไฟ 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของระบบฐานขอ้มลู  (อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

7.5-6-1  ตวัอยา่ง Print-out แสดงการเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มูลของสถาบนัผ่านระบบเครอืขา่ยกบั สบช . 
(อ.ณรงค ์คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 

7.5-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามเกณฑ ์ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื่อการบรหิาร การเรยีนการสอน 
และการวจิยั ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.ณรงค ์ 
คุณอานุภาพ คุณเทยีนชยั) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.6   ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา  
                       สถาบนัอดุมศึกษา (สกอ 7.6) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก ด าเนินการ 3 - 4 ขอ้แรก ด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1. มกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งโปรง่ใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาท ิเอกสารสิง่พมิพ์  เวบ็ไซด์ 
นิทรรศการ 

2. มรีะบบการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนผ่านช่องทางทีเ่ปิดเผยและเป็นทีร่บัรูก้นัโดยทัว่อยา่งน้อย  
3 ช่องทาง 

3. มกีารน าความคดิเหน็ของประชาชนไปประกอบการบรหิารงาน  โดยมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบและมกีาร
ด าเนินงานอยา่งเป็นรปูธรรม 

4. มทีีป่รกึษาทีม่าจากภาคประชาชน  ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  และมกีารด าเนินกจิกรรมร่ วมกนั
อยา่งต่อเนื่องและชดัเจน เช่น จดัประชุมรว่มกนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5. มกีระบวนการหรอืกลไกการตดิตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยทุกฝา่ยรว่มกบัภาควชิา ด าเนินงานตามเกณฑร์ะดบั
ความส าเรจ็ในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา ดงันี้ 
1. มกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งโปรง่ใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาท ิเอกสารสิง่พมิพ์  เวบ็ไซด์ 
นิทรรศการ เช่น การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร การจดัซือ้จดัสรา้ง แก่ประชาชน ผ่านบอรด์ประชาสมัพนัธข์อง
วทิยาลยั เวบ็ไซด์ ของวทิยาลยั และทางวทิยกุระจายเสยีง โดยฝา่ยบรหิาร (7.6-1-1) ผ่านเวบ็ไซต์  โดย
ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (7.6-1-2) ผ่านการด าเนินงานโครงการนิทรรศการรว่มกบัหน่วย 
พอ.สว. จงัหวดัขอนแก่น  โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (7.6-1-3) ผ่านการด าเนินงานโครงการพฒันา
ศกัยภาพพยาบาลพีเ่ลีย้งดา้นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก ปี 2552 โดยฝา่ยวชิาการ (7.6-1-4) ผ่าน
การด าเนินงานโครงการแนะแนวสญัจรและรว่มตลาดนดัอุดมศกึษา โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (7.6-1-5) 

2. มรีะบบการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนผ่านช่องทางทีเ่ปิดเผยและเป็นทีร่บัรูก้นัโดยทั ่ วอยา่งน้อย 3 
ช่องทาง เช่น การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน  ผ่านตูร้บัฟงัความคดิเหน็  โดยฝา่ยบรหิาร (7.6-2-1) 
ผ่านเวบ็ไซต ์เวบ็บอรด์  โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (7.6-2-2) ผ่านการด าเนินงานโครงการ
นิทรรศการรว่มกบัหน่วย พอ .สว. จงัหวดัขอนแก่น  โดยฝา่ยวจิยัและบริ การวชิาการ (7.6-2-3) ผ่านการ
ด าเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพพยาบาลพีเ่ลีย้งดา้นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก ปี 2552 โดย
ฝา่ยวชิาการ (7.6-2-4) ผ่านการด าเนินงานโครงการแนะแนวสญัจรและรว่มตลาดนดัอุดมศกึษา  โดยฝา่ย
กจิการนกัศกึษา (7.6-2-5) 
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3. มกีารน าความคดิเหน็ของประชา ชนไปประกอบการบรหิารงาน  โดยมเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบและมกีาร
ด าเนินงานอยา่งเป็นรปูธรรม เช่น น าไปประกอบการด าเนินงานจดัท าโครงการผลติพยาบาลชุมชนฯ  โดย
ฝา่ยบรหิาร (7.6-3-1) น าไปประกอบการพจิารณาก าหนดระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน โดย
ฝา่ยวชิาการ (7.6-3-2) น าไปประกอบกา รด าเนินงาน  ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์าร
เรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 โดยฝา่ยกจิการ
นกัศกึษา (7.6-3-3) การแต่งตัง้คณะกรรมการวทิยาลยั (7.6-3-4) 

4. มทีีป่รกึษาทีม่าจากภาคประชาชน  ทัง้ทีเ่ป็นทางการแล ะไมเ่ป็นทางการ  และมกีารด าเนินกจิกรรมรว่มกนั
อยา่งต่อเนื่องและชดัเจน  เช่น การประชุมคณะกรรมการวทิยาลยั (7.6-4-1) การก าหนดระบบและกลไก
การจดัการเรยีนการสอน (7.6-4-2) โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (7.6-4-3) การ
ส่งเสรมิใหป้ระชาชนรว่มคดิ แลกเปลีย่นเรี ยนรู ้และรว่มด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
ในศูนยก์ารเรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (7.6-
4-4) การประเมนิผล โครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครอืขา่ยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  (7.6-4-5) การด าเนินโครงการสบืสานเทศกาลงานไหม ประเพณผีกูเสีย่ว และงาน
กาชาด จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 2552 (7.6-4-6) 

5. มกีระบวนการหรอืกลไกการตดิตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  เช่น การประชุมคณะกรรมการวทิยาลยั  
(7.6-5-1) การรว่มคดิ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และรว่มด าเนินงานตามปฏิ ทนิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนย์
การเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 (7.6-5-2) 
การประเมนิผล โครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข เครอืขา่ยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (7.6-5-3) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่2 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย ตามเกณฑร์ะดบัความส าเรจ็ในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้
มามสี่วนรว่มในการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา เท่ากบั  2 ระดบั (7.6-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้ 5 ระดบั 
ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
- 
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รายการหลกัฐาน 
7.6-1-1 1. ตวัอยา่งเอกสารตดิบอรด์ผ่านประชาสมัพนัธข์องวทิยาลยั 2. ตวัอยา่งเวบ็ไซดข์องวทิยาลยั  

3. เอกสารขอประชาสมัพนัธผ์่านวทิยกุระจายเสยีง โดยฝา่ยบรหิาร  (อ.รตัจนา อ.ล าเภา อ .นง
ลกัษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร) 

7.6-1-2 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน ผ่านเวบ็ไซต ์โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (อ.
วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค)์ 

7.6-1-3 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน  ผ่านการด าเนิน โครงการนิทรรศการรว่มกบัหน่วย 
พอ.สว. จงัหวดัขอนแก่น โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (อ.พชัรนิทรว์นิา อ.กนันิษฐา  
ดร.กุสุมาล ีอ.สุพจน์) 

7.6-1-4 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน ผ่านการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพพยาบาล พีเ่ลีย้ง
ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก ปี 2552 โดยฝา่ยวชิาการ (อ.พรรณภิา อ.สุจนิดา  
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.ปิยะนุช) 

7.6-1-5 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน  ผ่านการด าเนินงานโครงการแนะแนวสญัจรและรว่ม
ตลาดนดัอุดมศกึษา โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา  
อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.6-2-1 การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน ผ่านตูร้บัฟงัความคดิเหน็  (อ.รตัจนา อ.ล าเภา อ .นงลกัษณ์ 
อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร) 

7.6-2-2 การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน  ผ่านเวบ็ไซต ์เวบ็บอรด์  โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันา
คุณภาพ (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค)์ 

7.6-2-3 การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน  ผ่านการด าเนินงานโครงการนิทรรศการรว่มกบัหน่วย 
พอ.สว. จงัหวดัขอนแก่น โดยฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ (อ.พชัรนิทรว์นิา อ.กนันิษฐา  
ดร.กุสุมาล ีอ.สุพจน์) 

7.6-2-4 การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน  ผ่านการด าเนิน โครงการพฒันาศกัยภาพพยาบาลพีเ่ลีย้ง
ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในคลนิิก ปี 2552 โดยฝา่ยวชิาการ (อ.พรรณภิา อ.สุจนิดา  
ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.ปิยะนุช) 

7.6-2-5 การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน  ผ่านการด าเนินงานโครง การแนะแนวสญัจรและรว่มตลาด
นดัอุดมศกึษา โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ  
อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.6-3-1 การน าคดิเหน็ของประชาชน ไปประกอบการด าเนินงาน โครงการผลติพยาบาลชุมชนฯ  โดยฝา่ย
บรหิาร (อ.รตัจนา อ.ล าเภา อ.นงลกัษณ์ อ.แสงดาว อ.สุรเดช คุณจตุพร คุณดาราพร) 

7.6-3-2 การน าคดิเหน็ของประชาชน ไปประกอบการพจิารณาก าหนดระบบและกลไกการจดัการเรยีน
การสอน โดยฝา่ยวชิาการ (อ.พรรณภิา อ.สุจนิดา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.ปิยะนุช) 
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7.6-3-3 การน าคดิเหน็ของประชาชน ไปประกอบการด าเนินงาน  ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ใน
ศูนยก์ารเรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั)" (Moral Area) ประจ าปีการศกึษา 2552 
โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์ 
อ.วภิาดา) 

7.6-3-4 คณะกรรมการวทิยาลยัและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ จาก เล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่12 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค)์ 

7.6-4-1 คณะกรรมการวทิยาลยัและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่12 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค)์ 

7.6-4-2 เอกสารแสดงระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่47-66 (อ.พรรณภิา  
อ.สุจนิดา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.ปิยะนุช) 

7.6-4-3 โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่29-41 (อ.พรรณภิา  
อ.สุจนิดา ดร.เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.ปิยะนุช) 

7.6-4-4 รายชื่อประชาชนทีร่ว่ม คดิ แล กเปลีย่นเรยีนรู ้และรว่ม ด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) ประจ าปี
การศกึษา 2552 (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.6-4-5 รายงานประเมนิผล โครงก ารประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ  
อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.6-4-6 โครงการสบืสานเทศกาลงานไหม ประเพณผีกูเสีย่ว และงานกาชาด จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 
2552 (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.6-5-1 คณะกรรมการวทิยาลยัและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่12 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค)์ 

7.6-5-2 รายชื่อประชาชนทีร่ว่มคดิ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และรว่มด าเนินงาน ตามปฏทินิกจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา (ระบบครอบครวั )" (Moral Area) ประจ าปี
การศกึษา 2552 (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.6-5-3 รายงานประเมนิผล โครงการประชุมวชิาการองคก์รนกัศกึษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อ.วไิลวรรณ อ.แกว้จติ อ.สุพศิตรา อ.รตัน์ดาวรรณ  
อ.ศกัดิข์รนิทร ์อ.วภิาดา) 

7.6-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามเกณฑร์ะดบัความส าเรจ็ในการเปิดโอกาสใหบุ้ คคลภายนอกเขา้มา
มสี่วนรว่มในการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา  ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2552-2553 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.ณรงค)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.7   ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีได้รบัรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติ 
                       หรือนานาชาติ (สกอ 7.7)  
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
เท่ากบั รอ้ยละ 0.1 - 0.99 เท่ากบั รอ้ยละ 1 - 1.99 มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 2 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 มอีาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการห รอืวชิาชพีในระดบัชาติ
หรอืนานาชาต ิ (นบัซ ้าไดห้ากไดร้บัหลายรางวลั ) 5 คน (7.7-3-1) มอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานและลา
ศกึษาต่อ รวมทัง้หมด 50 คน (7.7-3-2) คดิเป็น รอ้ยละ 10 ของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทาง
วชิาการหรอืวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิดงัแสดงในตารางที ่7.7-1 
 
ตารางท่ี 7.7-1  อาจารยป์ระจ าท่ีได้รบัรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือ

นานาชาติ ปีการศึกษา 2552 
 
รายการ 

 
หน่วย 

 
วทิยาลยั 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑป์ระเมนิ (สมศ 2552) คะแนน 3 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการหรอื
วชิาชพีในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ 

รอ้ยละ 1 
(7.7-ป) 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการหรอืวชิาชพีใน
ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

รอ้ยละ 10 

รายการตามเกณฑ ์(สมศ 2552)   
จ านวนอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการหรอืวชิาชพี ใน
ระดบัชาต ิ

คน 5 
(7.7-3-1) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการหรอืวชิาชพี ในระดบั
นานาชาต ิ

คน 0 
(7.7-3-1) 

รวมเป็น อาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการหรอืวชิาชพีใน
ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

คน 5 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยู่ปฏบิตังิานจรงิ คน 47 
(7.7-3-2) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทีล่าศกึษาต่อ คน 3 
(7.7-3-2) 

รวมเป็น จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด คน 50 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการหรอื

วชิาชพีในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1 (7.7-ป) โดยมผีลการรอ้ยละ 10 ดงันัน้ 
บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยบรหิารรว่มกบัทุกภาควชิา รกัษา ส่งเสรมิ และพฒันารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลั
ผลงานทางวชิาการหรอืวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิโดยพจิารณาปรบัแนวทาง วธิกีารด าเนินงานให้
สอดคลอ้งไปตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหวัข้ อแนวทางพฒันา ของตวับ่งชีท้ี ่ 7.4.1 รอ้ยละของอาจารย์
ประจ าทีเ่ขา้รว่มประชุมวชิาการหรอืน าเสนอผลงานวชิาการทั ้ งในประเทศและต่างประเทศ (สมศ . 5.9) 
โดยเฉพาะการปรบัปรงุใหเ้หน็ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมว่า คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนน าความรูแ้ละทกัษะ
จากการพฒันามาใช ้ตามแนวกา รด าเนินงานทีส่อดคลอ้งตามตวับ่งชีท้ี ่ (สกอ.2553) 2.4 ระบบการพฒันา
คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน และ ตวับ่งชีท้ี ่(สกอ.2553) 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรยีนรู้ 
 
รายการหลกัฐาน 
7.7-3-1 ประกาศนียบตัร แสดงการไดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการหรอืวชิาชพีในระดบัชาตขิอง                  

ดร.มกราพนัธุ ์จฑูะรสก (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.7-3-1 ใบประกาศเกยีรตคิุณทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิของ อาจารยแ์กว้จติ มากปาน อาจารยส์ายใจ ค าทะ

เนตร และ อาจารยร์ุง่ทพิย ์พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพดา้นการเรยีนการสอน ใน
การประชุมวชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง " การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญา
ศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์ " ระหว่างวนัที ่16-18 สงิหาคม พ .ศ. 
2552 เล่มโครงการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเชงิปฏบิตักิาร การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นว
จติตปญัญาศกึษา : วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยหวัในความเป็นมนุษย ์(อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.7-3-2 สรปุรายชื่อและจ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตังิานจรงิและทีล่าศกึษาต่อ ในช่วงปีการศกึษา 
2552 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.7-ป เป้าหมาย รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการหรอืวชิาชพีในระดบัชาตหิรื อ
นานาชาต ิในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.8 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ 7.8) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก ด าเนินการ 3 – 4 ขอ้แรก ด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง  โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูและตวัแทนที่
รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบนัรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  โดยผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายหรอืแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง 

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุปจัจยัเสีย่งทีส่่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสยีหายหรอืความลม้เหลวหรอืลดโอกาส
ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการบรหิารงาน และจดัล าดบัความส าคญัของ ปจัจยัเสีย่ง 

3. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏบิตักิารในการสรา้ง
ความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบรหิารความเสีย่ง  และการด าเนินการแกไ้ข  ลด 
หรอืป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม 

4. มกีารด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง 
5. มกีารสรปุผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง  ตลอดจน มกีารก าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะ
ในการปรบัปรงุแผนบรหิารความเสีย่งโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร สงูสุดของสถาบนั  

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมกีารด าเนินงานตามเกณฑ ์การน าระบบบรหิารความเสีย่งมาใชใ้น
กระบวนการบรหิารการศกึษา ดงันี้ 
1.  มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง  โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูและตวัแทนที่

รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบนัรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  โดยผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายหรอืแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง เช่น การแต่งตัง้คณะท างาน
บรหิารความเสีย่ง (7.8-1-1) การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ขอ้ 6 ในค าสัง่แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บรหิารวทิยาลยั (7.8-1-2) ค าสัง่ แต่งตัง้รองผูอ้ านวยการ(7.8-1-3) ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ที ่85/2552 เรือ่ง แต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิานในฝา่ยตามโ ครงสรา้งใหม ่ (7.8-1-4) การก าหนดหน้าที่
ความรบัผดิชอบ ในค าสัง่แต่งตัง้ คณะกรรมการการเกบ็รกัษาเงนิประจ าวนั คณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏบิตังิานการเงนิ การบญัช ีคณะกรรมการเซน็ชื่อในเชค็สัง่จา่ยของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการรบั-
น าส่ง-น าฝากเงนิของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการลงนามในฎี กา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
(7.8-1-5) รวมทัง้ การก าหนดระบบงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงู มบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายหรอื
แนวทางในการบรหิารความเสีย่ง  ตามทีแ่สดงใน  ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั 
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จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองส ถาบนัการศกึษาจากสภาการ
พยาบาล (7.8-1-6) 

2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุปจัจยัเสีย่งทีส่่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสยีหายหรอืความลม้เหลวหรอืลด
โอกาสทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการบรหิารงาน  และจดัล าดบัความส าคญัของ  ปจัจยัเสีย่ง เช่น โครงการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาแผนควบคุมความเสี่ ยงปีงบประมาณ 2552 (7.8-2-1) ในการประชุม
ปฏบิตักิาร โครงการ ประชุมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของ
วทิยาลยับรมราชชนนีขอนแก่น (7.8-2-2) 

3. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง  โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏบิตักิารในการ
สรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบรหิารความเสีย่ง  และการด าเนินการแกไ้ข  
ลด หรอืป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม เช่น แผนบรหิารความเสีย่ง ในช่วงปีการศกึษา 
2552 (7.8-3-1) สรปุผลการประชุมปฏบิตักิาร โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การค วบคุมภายใน
และการบรหิารความเสีย่งของวทิยาลยับรมราชชนนีขอนแก่น (7.8-3-2) 

4.  มกีารด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง เช่น ส่งเสรมิการสรา้งความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุก
ระดบัในดา้นการบรหิารความเสีย่ง  (7.8-4-1) ป้องกนัความเสีย่งดา้นทรพัยากร  และความเสีย่งดา้น
บุคลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล โดยด าเนินการตามระบบการตรวจสอบ วเิคราะห์ การเงนิและ
งบประมาณ (7.8-4-2) ป้องกนัความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร ์หรอืกลยทุธข์องสถาบนั  ความเสีย่งดา้น
นโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  และความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน  โดยส่งเสรมิการด าเนินงาน
ตามผงัการบรหิารงานของวทิยาลยั (7.8-4-3) ป้องกนัความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน  ทีจ่ะเกดิขึน้ กบั
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน โดย การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ  และก าหนดโครงสรา้งการบรหิาร
หลกัสตูรและการเรยีนการสอน พรอ้มระบุขอบเขตหน้าทีข่องผูม้สี่วนรบัผดิชอบ (7.8-4-4) ป้องกนัความ
เสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน ในเรือ่งทางกายภาพและสุขภาพ โดยจดั โครงการ Big cleaning : เตรยีม
หอพกัและพฒันาสิง่แวดลอ้มดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อเอือ้ต่อการเรยีนรู ้ (7.8-4-5) โครงการส่งเสรมิสุขภาพ
นกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  (7.8-4-6) ป้องกนัความเสี่ยงดา้นบุคลากรและความ
เสีย่งดา้นธรรมาภบิาล  โดยส่งเสรมิความเขา้ใจใน จรรยาบรรณนกัวจิยั (7.8-4-7) ความเขา้ใจใน การ
คุม้ครองสทิธขิองผลงานวจิยั/วชิาการ (7.8-4-8) 

5. มกีารสรปุผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งตลอดจน มกีารก าหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะ
ในการปรบัปรงุแผนบรหิ ารความเสีย่งโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนั  เช่น การ
จดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินงานความเสีย่ง ประจ าปีการศกึษา 2552 แนวทางและขอ้เสนอแนะใน
การปรบัปรงุแผนบรหิารความเสีย่ง (7.8-5-1) รา่ง แผนบรหิารความเสีย่ง ส าหรบัช่วงปีการศกึษา 2553 
(7.8-5-2) พรอ้มทัง้ น าไปรว่มพจิารณาใน ทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ (7.8-5-3 และ 7.8-5-4) และที่
ประชุมคณะกรรมการบรหิาร (7.8-5-5 และ 7.8-5-6) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 และปีการศกึษา 2552 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบทุกระดบั (7.8-ป) โดยมผีลการด าเนินงานไดค้รบ

ทุกระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา    
    - 
 
รายการหลกัฐาน 
7.8-1-1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 
7.8-1-2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 68/2552 เรือ่ง 

แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.แกว้จติ อ.วชัร ี 
อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-1-3 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมรา ชชนนี ขอนแก่น ที ่ 67/2552 เรือ่ง แต่งตัง้รองผูอ้ านวยการ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสรา้งใหม ่ปีงบประมาณ 2553 (อ.แกว้จติ  
อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-1-4 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 85/2552 เรือ่ง 
แต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิานในฝา่ยตามโครงสรา้งใหม ่1 ตุลาคม 2552 (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-1-5 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในค าสัง่แต่งตัง้วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ง แต่งตัง้ 
คณะกรรมการการเกบ็รกัษาเงนิประจ าวนั คณะกรรมการตรวจสอบการปฏบิตัิ งานการเงนิ การ
บญัช ีคณะกรรมการเซน็ชื่อในเชค็สัง่จา่ยของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการรบั- น าส่ง-น าฝากเงนิของ
วทิยาลยัฯ คณะกรรมการลงนามในฎกีา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (อ.แกว้จติ อ .วชัร ี    
อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-1-6 ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จาก เล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 13-15 (อ.แกว้จติ อ .วชัร ี   
อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-2-1 โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาแผนควบคุมความเสีย่งปีงบประมาณ 2552 (อ.แกว้จติ  
อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-2-2 รอ่งรอยหลกัฐาน การวเิคราะหแ์ละระบุปจัจยัเสีย่งทีส่่งผลกระทบหรอืสรา้งความเสยีหายหรอื
ความลม้เหลวหรอืลดโอกาสทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการบรหิารงาน  และจดัล าดบัความส าคญัของ  
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ปจัจยัเสีย่ง มกีารประชุม วเิคราะหแ์ละระบุปจัจยัเสีย่ง จดัล าดบัความส าคญัของปจัจยัเสี่ ยง ใน
การประชุมปฏบิตักิาร โครงการ อ.มรกต (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-3-1 แผนบรหิารความเสีย่ง  ทีม่มีาตรการหรอืแผนปฏบิตักิารในการสรา้งความรู้  ความเขา้ใจใหก้บั
บุคลากรทุกระดบัในดา้นการบรหิารความเสีย่ง  และการด าเนินการแกไ้ข  ลด หรอืป้องกนัความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม  (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-3-2 สรปุผลการประชุมปฏบิตักิาร โครงการ อ.มรกต (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 
7.8-4-1 การพฒันาอาจารย ์จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง

สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่130-138 (อ.แสงดาว อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้
อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-4-2 เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 20-
24 (คุณดาราพร อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-4-3 ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 13-15 (อ.แกว้จติ อ .วชัร ี
อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-4-4 โครงสรา้งการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 29-41 (อ.พรรณภิา ดร .
เกศนิี อ.ฉายวสนัต ์อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-4-5 โครงการ Big cleaning : เตรยีมหอพักและพฒันาสิง่แวดลอ้มดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อเอือ้ต่อการ
เรยีนรู ้(อ.วภิาดา อ.พฒันี อ.รจุริา อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-4-6 โครงการส่งเสรมิสุขภาพนกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.รตัน์ดาวรรณ  
อ.ทนิวสิุทธ ์อ.สุธดิา อ.สุขมุาล อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-4-7 เอกสารจรรยาบรรณนกัวจิยั ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ วพบ .ขอนแก่น ปี
การศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่35 (อ.กนันิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรสีุดา  
อ.แกว้จติ อ.วชัร ี   อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-4-8 เอกสา รการคุม้ครองสทิธขิองผลงานวจิยั /วชิาการ ในคู่มอืด าเนินงานวจิยัและผลงานวชิาการ 
วพบ.ขอนแก่น ปีการศกึษา 2552-2553 ฉบบัมกราคม 2553 หน้าที ่43 (อ.กนันิษฐา อ .ทรงสุดา 
อ.ศรสีุดา อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-5-1 รายงานสรปุผลการด าเนินงานความเสีย่ง  ประจ าปีการศกึษา 2552 แนวทางและขอ้เสนอแนะใน
การปรบัปรงุแผนบรหิารความเสีย่ง (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-5-2 รา่ง แผนบรหิารความเสีย่ง ส าหรบัช่วงปีการศกึษา 2553 (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-5-3 รายงานการประชุม ทีป่ระชุมรองผูอ้ า นวยการ  ครัง้ที่เกีย่วกบั  เรือ่ง พจิารณารายงานสรปุผลการ
ด าเนินงานความเสีย่ง ประจ าปีการศกึษา 2552 แนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแผน
บรหิารความเสีย่ง (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 
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7.8-5-4 รายงานการประชุม ทีป่ระชุมรองผูอ้ านวยการ  ครัง้ที่เกีย่วกบั  เรือ่ง รา่ง แผนบรหิารความเสีย่ง 
ส าหรบัช่วงปีการศกึษา 2553 (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ เกีย่วกบั  เรือ่ง พจิารณารายงานสรปุผลการ
ด าเนินงานความเสีย่ง ประจ าปีการศกึษา 2552 แนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรั บปรงุแผน
บรหิารความเสีย่ง (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ทีเ่กีย่วกบั เรือ่ง รา่ง แผนบรหิารความเสีย่ง ส าหรบั
ช่วงปีการศกึษา 2553 (อ.แกว้จติ อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 

7.8-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามเกณฑ ์การน าระบบบรหิารความเสีย่งมาใชใ้นกระบวนการบรหิาร
การศกึษา ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.แกว้จติ อ.วชัร ี
 อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย)์ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.9  ระดบัความส าเรจ็ของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ 
                     ระดบับคุคล (สกอ 7.9) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ  
เกณฑก์ารประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก ด าเนินการ 5 - 7 ขอ้แรก ด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.  มกีารก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมนิผลภายในสถาบนั 
2. มแีผนงานการประเมนิผลภายในสถาบนั 
3. มกีารก าหนดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายตามพนัธกจิและยทุธศาสตรข์องสถาบนั 
4. มกีารจดัท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรอืเทยีบเท่า  โดยก าหนดเป้าประสงคข์องแต่

ละประเดน็ยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ชื่อมโยงกบัเป้าประสงค์ และประเด็นยทุธศาสตรข์อง
สถาบนั 

5. มกีารยนืยนัวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรข์องสถาบนัอุดมศกึษาในระดบัคณะหรอืเทยีบเท่า 
6. มรีะบบตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายตามค ารบัรองของผูบ้รหิารระดบัต่าง ๆ 
7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายตามค ารบัรอง 
8. มกีารน าผลการประเมนิผลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร ไปเชื่อมโยงกบัระบบการสรา้งแรงจงูใจ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัมกีารด าเนินงานตามระดบัความส าเรจ็ของการถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละ
เป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล ดงันี้ 
1.  มกีารก าหนดแนวทางการด าเ นินการในการประเมนิผลภายในสถาบนั  เช่น เนื้อหาทีไ่ดส้ื่อสารไวใ้น

ปรชัญา/ปณธิาน วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (7.9-1-1) แนวทาง ขัน้ตอน การตดิตาม ประเมนิ
แผนงานและโครงการประจ าปี (7.9-1-2) ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั (7.9-1-3) 
คู่มอืการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและการเลื่อนเงนิเดอืนของสถาบนัพระบรมราชชนก (7.9-1-4) 
คู่มอืการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิาน (7.9-1-5) เกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรื อนสามญั วพบ .ขอนแก่น ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืน ตุลาคม 
2552-มนีาคม 2553 (7.9-1-6) โครงการประชุมปฏบิตักิาร : การน าแผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบัรอง
การปฏบิตังิานรายบุคคล (PA) (7.9-1-7) แนวทางการด าเนินการในการประเมนิผลภายในวทิยาลยั ใน
แฟ้ม รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล  จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั 
เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพ  ผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของ
วทิยาลยั ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืนเมษายน 2553-กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม 2553  
(7.9-1-8) 
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2. มแีผนงานการประเมนิผลภายในสถาบนั  เช่น แนวทาง ขัน้ตอน การตดิตาม ประเมนิแผนงานและ
โครงการประจ าปี ทีแ่สดงใน เล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (7.9-2-1) คู่มอืการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและการเลื่อน
เงนิเดอืนของสถา บนัพระบรมราชชนก (7.9-2-2) คู่มอืการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิาน (7.9-2-3) 
เกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั วพบ .
ขอนแก่น ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืน ตุลาคม 2552-มนีาคม 2553 (7.9-2-4) แผนงานการ
ประเมนิผลภายในวทิยาลยั  ในแฟ้ม รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล  จากการ
ถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพ  ผลงาน ตาม
วสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืนเมษายน 2553-
กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม 2553 (7.9-2-5) 

3. มกีารก าหนดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายตามพนัธกจิและยทุธศาสตรข์องสถาบนั  เช่น ตารางแสดงเป้าหมาย
และตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปี
งบประมาณ 2552 วพบ .ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่ 1 สงิหาคม 2552 (7.9-3-1) เกณฑป์ระเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั วพบ .ขอนแก่น (7.9-3-2) ตวั
บ่งชีแ้ละเป้าหมายตามพนัธกจิและยทุธศาสตรข์องวทิยาลยั  ในแฟ้ม รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ของงานระดบับุคคล  ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืนเมษายน 2553-กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม 
2553 (7.9-3-3) 

 4. มกีารจดัท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัคณะหรอืเทยีบเท่า  โดยก าหนดเป้าประสงคข์องแต่
ละประเดน็ยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ชื่อมโยงกบัเป้าประสงค์ และประเดน็ยทุธศาสตรข์อง
สถาบนั เช่น จดัท า แผนทีก่ลยทุธ์ของวทิยาลยั  (7.9-4-1) การทบทวนเป็น Strategy Map ในแฟ้ม รา่ง 
คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืนเมษายน 2553-
กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม 2553 (7.9-4-2)  

5. มกีารยนืยนัวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรข์องสถาบนัอุดมศกึษาในระดบั คณะหรอืเทยีบเท่า  เช่น 
การรว่มคดิ พจิารณาในที่ ประชุมรองผูอ้ านวยการ (7.9-5-1) ในที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร (7.9-5-
2) ในที่ประชุมประจ าเดอืนของวทิยาลยั (7.9-5-3) การใชท้ี่ประชุมรองผูอ้ านวยการ  รว่มพจิารณา รา่ง 
คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล จากการถ่า ยทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อ
ส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพ ผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของ
วทิยาลยั ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืนเมษายน 2553-กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม 2553  
(7.9-5-4) 

6. มรีะบบในการตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่ งชีแ้ละเป้าหมายตามค ารบัรองของผูบ้รหิารระดบัต่าง  
ๆ เช่น ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในค าสัง่แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น (7.9-6-1) ในค าสัง่แต่งตัง้  รองผูอ้ านวยการวทิยาลยั  (7.9-6-2) ในค าสัง่แต่งตัง้  
ผูป้ฏบิตังิานในฝา่ยตามโครงสรา้งใ หม ่(7.9-6-3) ระบบในการตดิตามผลการด าเนินงาน  ตามทีแ่สดงใน
ผงัการด าเนินงาน  การบรหิารงานของวทิยาลยั (7.9-6-4) การประเมนิแผนงานและโครงการประจ าปี 
(7.9-6-5) การวาง ระบบตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายตามค ารบัรองของ รอง
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ผูอ้ านวยการ หวัหน้าภาควชิา หวัหน้างา น ในแฟ้ม รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระ ดบั
บุคคล ส าหรบัรอบการปฏบิตังิานช่วงเดอืนเมษายน 2553-กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม2553 (7.9-6-6) 

7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายตามค ารบัรอง  เช่น การประเมนิผลการปฏบิตัิ
ราชการ  ส าหรบัรอบการปฏบิตังิ าน ช่วงเดอืน ตุลาคม  2552-มนีาคม  2553 ตามเกณฑป์ระเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั วพบ.ขอนแก่น (7.9-7-1) 

8. มกีารน าผลการประเมนิผลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร  ไปเชื่อมโยงกบัระบบการสรา้งแรงจงูใจ  เช่น 
เผยแพร ่เพื่อยกยอ่งการไดร้บัรางวัลชนะเลศิของ  อาจารยแ์กว้จติ มากปาน อาจารยส์ ายใจ ค าทะเนตร 
และอาจารยร์ุง่ทพิย ์พรหมบุตร ในการน าเสนอผลงานคุณภาพดา้นการเรยีนการสอน ในการประชุม
วชิาการระดบัชาตเิชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีาร
เรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์" ระหว่างวนัที ่16-18 สงิหาคม พ .ศ. 2552 (7.9-8-1) การ
น าผลการประเมนิผลไปพจิารณาประกอบการเลื่อนเงนิเดอืน (7.9-8-2) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่2 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ  3 ระดบัแรก (7.9-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได้
ครบทุกระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
- 
 
รายการหลกัฐาน 
7.9-1-1 ปรชัญา / ปณธิาน วสิยัทศัน์  และ พนัธกจิ ใน จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 

ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์ 
อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-1-2 การประเมนิแผนงานและโครงการประจ าปี จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่18-19 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ .รุง่ทพิย ์
อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-1-3 ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่13-15 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้
อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
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7.9-1-4 คู่มอืการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและการเลื่อนเงนิเดอืนของสถาบนัพระบรมราชชนก  
(อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร)  

7.9-1-5 คู่มอืการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิาน (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.9-1-6 เอกสารเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

วพบ.ขอนแก่น (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.9-1-7 โครงการประชุมปฏบิตักิาร : การน าแผนปฏบิตังิานสู่การจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิานรายบุคคล 

(PA) (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร)  
7.9-1-8 แนวทางการด าเนินการในการประเมนิผลภายในวทิยาลยั ในแฟ้ม รา่ง คู่มอืการประเมนิผล

สมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล  จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรที่
มศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพ  ผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ส าหรบั
รอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืนเมษายน 2553-กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม 2553 (อ.วชัร ี 
อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-2-1 การประเมนิแผนงานและโครงการประจ าปี จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่18-19 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ .รุง่ทพิย ์
อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-2-2 คู่มอืการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและการเลื่อนเงนิเดอืนของ สบช. (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร)  

7.9-2-3 คู่มอืการจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิาน (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.9-2-4 เอกสารเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

วพบ.ขอนแก่น (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
7.9-2-5 แผนงานการประเมนิผลภายใน วทิยาลยั ในแฟ้ม รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบั

บุคคล จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันา
คุณภาพ ผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน 
ช่วงเดอืนเมษายน 2553-กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม 2553 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์ 
อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-3-1 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 
วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รุง่ทพิย ์อ.เอมอร) 
2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่ 1 สงิหาคม 2552 (อ.รุง่ทพิย ์
อ.เอมอร)" 

7.9-3-2 เอกสารเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพแล ะประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
วพบ.ขอนแก่น (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-3-3 การก าหนดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายตามพนัธกจิและยทุธศาสตรข์องวทิยาลยั  ในแฟ้ม รา่ง คู่มอืการ
ประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิ
บุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพ  ผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของ
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วทิยาลยั ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืนเมษายน 2553-กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม 2553 
(อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-4-1 แผนทีก่ลยทุธข์องวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทีแ่สดงใหเ้หน็ความเชื่อมโยงระหว่าง
เป้าประสงคใ์นแต่ละประเดน็กบั กลยทุธข์องวทิยาลยั  (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ .รุง่ทพิย ์อ .แสงดาว 
คุณจตุพร) 

7.9-4-2 Strategy Map ในแฟ้ม รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล  จากการถ่ายทอดตวั
บ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพ  ผลงาน ตาม
วสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืนเมษายน 
2553-กนัยายน 2553 ฉบบัมนีาคม 2553 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-5-1 รายงานการประชุมรองผูอ้ านวยการ เรือ่ง วสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรข์องวทิยาลยั  (อ.วชัร ี
อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร เรือ่ง วสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรข์องวทิยาลยั  
(อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-5-3 รายงานการประชุมประจ าเดอืนของวทิยาลยั เรือ่ง วสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรข์องวทิยาลยั  
(อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-5-4 รายงานการประชุมรองผูอ้ านวยการ  เรือ่ง รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน ระดบับุคคล  
จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพ  
ผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ส าหรบัการปฏบิตังิาน เมย .53-กย.53 
ฉบบั มคี. 2553 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-6-1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 68/2552 เรือ่ง 
แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้ 
อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-6-2 ค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 67/2552 เรือ่ ง แต่งตัง้รองผูอ้ านวยการ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามโครงสรา้งใหม ่ปีงบประมาณ 2553 (อ.วชัร ี
อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-6-3 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 85/2552 เรือ่ง 
แต่งตัง้ผูป้ฏบิตังิานในฝา่ยตามโครงสรา้งใหม ่1 ตุลาคม 2552 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์ 
อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-6-4 ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่13-15 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้
อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-6-5 การประเมนิแผนงานและโครงการประจ าปี จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น 
เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่18-19 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ .รุง่ทพิย ์
อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
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7.9-6-6 ระบบในการตดิตามผลการด าเนิน งานตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายตามค ารบัรองของผูบ้รหิารระดบั
ต่าง ๆ ในแฟ้ม รา่ง คู่มอืการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล  จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้
เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพ  ผลงาน ตามวสิยัทศัน์ 
บรบิท และอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั ส าหรบัรอบการปฏบิตังิาน ช่วงเดอืนเมษายน 2553-กนัยายน 
2553 ฉบบัมนีาคม 2553 (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-7-1 ผลการประเมนิตามเกณฑป์ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพล
เรอืนสามญั วพบ.ขอนแก่น (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-8-1 Print-out จาก website แสดงการน าผลการประเมนิผลการด าเนินงาน  ไปเชื่อมโยงกบัระบบการ
สรา้งแรงจงูใจ  โดยเผยแพร ่เพื่อยกยอ่งการ ไดร้บัรางวลัชนะเลศิของ อ .แกว้จติ มากปาน อ.สาย
ใจ ค าทะเนตร และ อ.รุง่ทพิย ์พรหมบุตร ที่เสนอผลงาน  ในการประชุ มวชิาการระดบัชาตเิชงิ
ปฏบิตักิาร เรือ่ง การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา : วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิาร
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์(อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-8-2 รอ่งรอยหลกัฐานการน าผลการประเมนิผลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร  ไปเชื่อมโยงกบัระบบการ
สรา้งแรงจงูใจ โดยน าไปพจิารณาประกอบการเลื่อนเงนิเดอืน (อ.วชัร ีอ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์ 
อ.แสงดาว คุณจตุพร) 

7.9-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามระดบัความส าเรจ็ของการถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดบั
องคก์รสู่ระดบับุคคล ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.วชัร ี 
อ.กลว้ยไม ้อ.รุง่ทพิย ์อ.แสงดาว คุณจตุพร) 
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องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  มีระบบและกลไกในการจดัสรร  การวิเคราะหค่์าใช้จ่าย  การตรวจสอบการเงิน  และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (สกอ 8.1)  

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก ด าเนินการ 5-6 ขอ้แรก ด าเนินการครบทุกขอ้ 

 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.  มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องสถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  
2.  มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ  แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมี 
   ประสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
3.  มกีารจดัท าระบบฐานขอ้มลูทางการเงนิทีผู่บ้รหิารสามารถน าไปใชใ้นการตดัสนิใจและวเิคราะหส์ถานะ   
   ทางการเงนิ 
4.  มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ  อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
5.  มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย  และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความ 
   มัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเนื่อง 
6.  มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและ 
   กฎเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด 
7.  ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  และน าขอ้มลูจากรายงานทาง 
   การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2552 วทิยาลยัมรีะบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย การตรวจสอบ
การเงนิ และงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 
1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องสถาบนัใหเ้ป็นไปตามเป้ าหมาย (8.1-1-1 และ 

8.1-1-2) 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ  แผนการจดัสรร  และการวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมี

ประสทิธภิาพโปรง่ใส  ตรวจสอบได ้เช่น  การจดัสรรงบประมาณตามพนัธกจิ ในผงัการด าเนินงานแสดง
การบรหิารงานของวทิยาลยั (8.1-2-1) การจดัสรรเงนิแยกตาม แหล่งงบปร ะมาณ  เพื่อใช้ ในการ
ด าเนินงานตามภารกจิของวทิยาลยั การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการใชง้บประมาณตามแผนงานและ
โครงการ และระบบการตรวจสอบการเงนิและงบประมาณ ในเอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและ
งบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (8.1-2-2) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ขอ้ 4 ในค าสัง่แต่งตัง้ 
คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (8.1-2-3) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ใน
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ค าสัง่แต่งตัง้ คณะกรรมการการเกบ็รกัษาเงนิประจ าวนั คณะกรรมการตรวจสอบการปฏบิตังิานการเงนิ 
การบญัช ีคณะกรรมการเซน็ชื่อในเชค็สัง่จา่ยของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการรบั- น าส่ง-น าฝากเงนิของ
วทิยาลยัฯ คณะกรรมการลงนามในฎกีา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (8.1-2-4) การบรหิาร
จดัการเรือ่งเงนิค่าตอบแทนการสอนส าหรบัอาจารยพ์เิศษ (8.1-2-5) ขัน้ตอนการด าเนินการเบกิจา่ย
ค่าตอบแทนการสอนของอาจารยพ์เิศษวชิาทฤษฎ ี(8.1-2-6) ขัน้ตอนการด าเนินการเบกิจา่ยค่าตอบแทน
การสอนของอาจารยพ์เิศษวชิาปฏบิตั ิ(8.1-2-7) โครงการพฒันากลไกและการใชจ้า่ยงบประมาณอยา่งมี
ประสทิธภิาพ (8.1-2-8) 

3. มกีารจดัท าระบบฐานขอ้มลูทางการเงนิทีผู่บ้รหิารสามารถน าไปใชใ้นการตดัสิ นใจและวเิคราะหส์ถานะ
ทางการเงนิ เช่น งานการเงนิ รายงานขอ้มลูทางการ เงนิของวทิยาลยั จากฐานขอ้มลูงานการเงนิและ
บญัชขีองวทิยาลยั และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัทุกเดอืน (8.1-3-1) 

4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ  อยา่งน้อยปีละ  2 ครัง้ เช่น เอกสารแสดงการด าเนินงาน 
การเงนิและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอ
รบัรองสถาบนั การศกึษาจากสภาการพยาบาล (8.1-4-1) รายงานเบกิจา่ยเงนิประจ าเดอืน ส่งสถาบนั
พระบรมราชชนก (8.1-4-2) รายงานขอ้มลูทางการเงนิของวทิยาลยัในแต่ละเดื อน  ในทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิาร (8.1-4-3) 

5. มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย  และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความ
มัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเนื่อง  เช่น เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการ
ตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภา
การพยาบาล (8.1-5-1) รายงานขอ้มลูทางการเงนิของวทิยาลยัแต่ละเดอืน  ในส่วนเงนิทีเ่หลอืจา่ยอยูใ่น
แต่ละแหล่งงบประมาณ ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร (8.1-5-2) 

6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหน้าทีต่รวจ  ตดิตามการใชเ้งนิ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและ
กฎเกณฑท์ีส่ถาบนัก าหนด เช่น  ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั (8.1-6-1) เอกสาร
แสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง 
วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล (8.1-6-2) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ในค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการการเกบ็รกัษาเงนิประจ าวนั คณะกรรมการตรวจสอบการปฏบิตังิาน
การเงนิ การบญัช ีคณะกรรมการเซน็ชื่อในเชค็สัง่จา่ยของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการรบั-น าส่ง-น าฝากเงนิ
ของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการลงนามในฎกีา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (8.1-6-3) มกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของวทิยาลยั และด าเนินการทุก 6 เดอืน (8.1-6-4) รวมทัง้ การรบั
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข (8.1-6-5) 

7.  ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้ าหมาย  และน าขอ้มลูจากรายงานทาง
การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ เช่น เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ 
และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล (8.1-7-1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิ ทยาลยั  วาระเกีย่วกบัการ
ตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผน
และการตดัสนิใจ (8.1-7-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ครัง้ที่เกีย่วกบัการตดิตาม
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ผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มลูจากรายงานทางก ารเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการ
ตดัสนิใจ (8.1-7-3) รายงานขอ้มลูทางการเงนิของวทิยาลยัในแต่ละเดอืน (8.1-7-4) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีงบประมาณ 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่0 คะแนน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีงบประมาณ 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ 5-6 ระดบัแรก (8.1-ป) โดยมผีลการด าเนินงาน
ไดค้รบ 8 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1. ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบังานการเงนิ บญัช ีฝา่ยบรหิาร จดัท า รา่งแผนกลยทุธท์าง

การเงนิทีส่ อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั ส าหรบัการด าเนินงานตามแผนในช่วงปีงบประมาณ 
2554 เสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิารภายในเดอืนสงิหาคม 2553 พรอ้มทัง้ รบัฟงัและน า
ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุเป็นแผนกลยทุธท์างการเงนิ ทีแ่สดงไวคู้่กบัแผนกลยทุธว์ทิยาลยั  ในเล่ม
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2554 ภายในเดอืนกนัยายน 2553 

2. ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบังานการเงนิ บญัช ีฝา่ยบรหิาร จดัท าระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงขอ้มลู มาออกรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบและรายงานต่อทีป่ระชุมกรรมการบรหิาร ให้
ไดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 2554 มถุินายน 2554 และกรกฎาคม 2554 เพื่อ
น าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการ 1) วเิคราะหค์่าใชจ้า่ย 2) วเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความมัน่คง
ของสถาบนัอยา่งต่อเนื่อง  3) ตดิตามผล และวเิคราะหก์ารใช้ งบประมาณในแต่ละภารกจิ เทยีบกบัที่
ไดร้บัอนุมัตไิวใ้นแผนปฏบิตักิาร ประจ าปี  เพื่อการพฒันาผลงาน สถาบนั และบุคลากร  4) ใชใ้นการ
วางแผนและการตดัสนิใจ 

 
รายการหลกัฐาน 
8.1-1-1 1.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ในเล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 

วพบ.ขอนแก่น ฉบบั กนัยายน 2551 (อ.รตัจนา คุณดาราพร อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย)์ 
2.แผนทีก่ลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ปี 2551-2554 ปรบัปรงุ 18 กุมภาพนัธ ์2552 และตารางแสดง
เป้าหมายและตวัชีว้ดัระดบัองคก์รตามยทุธศาสตร ์และเป้าหมายของวทิยาลยั ในเล่มแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่ 1 สงิหาคม 2552 (อ.รตัจนา 
คุณดาราพร อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย)์ 

8.1-1-2 แผนกลยทุธท์างการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2552 วพบ.ขอนแก่น (อ.รตัจนา คุณดาราพร  
อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย)์ 
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8.1-2-1 ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง  
วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่13-15 

8.1-2-2 1.แหล่งงบประมาณในการด าเนินงานตามภารกจิของวทิยาลยั 2.การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการ
ใชง้บประมาณตามแผนงานและโครงการ และ  3.ระบบการตรวจสอบการเงนิและงบประมาณ  ใน
เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการตรวจสอบ จาก เล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 20-
24 

8.1-2-3 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ขอ้ 4 ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 68/2552 เรือ่ง 
แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-2-4 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในค าสัง่แต่งตัง้วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ง แต่งตัง้ 
คณะกรรมการการเกบ็รกัษาเงนิประจ าวนั คณะกรรมการตรวจสอบการปฏบิตังิานการเงนิ การ
บญัช ีคณะกรรมการเซน็ชื่อในเชค็สัง่จา่ยของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการรบั- น าส่ง-น าฝากเงนิของ
วทิยาลยัฯ คณะกรรมก ารลงนามในฎกีา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (อ .รตัจนา         
คุณดาราพร) 

8.1-2-5 เอกสารการบรหิารจดัการเรือ่งเงนิค่าตอบแทนการสอนส าหรบัอาจารยพ์เิศษ ในคู่มอืการ
ด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หน้า 32 (อ.พรรณภิา) 

8.1-2-6 เอกสารขัน้ตอนการด าเนินการเบกิจา่ยค่าตอบแทนการสอนของอาจารยพ์เิศษวชิาทฤษฎี หน้า 32 
ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา) 

8.1-2-7 เอกสารขัน้ตอนการด าเนินการเบกิจา่ยค่าตอบแทนการสอนของอาจารยพ์เิศษวชิาปฏบิตัิ หน้า 33 
ในคู่มอืการด าเนินงาน ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (อ.พรรณภิา) 

8.1-2-8 โครงการพฒันากลไกและการใชจ้า่ยงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในสรปุแผนปฏบิตังิานฝา่ย
บรหิารประจ าปีงบประมาณ 2552 เล่มสรปุแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 หน้า 1  
(อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-3-1 ระบบฐานขอ้มลูทางการเงนิทีผู่้ บรหิารสามารถน าไปใชใ้นการตดัสนิใจและวเิคราะหส์ถานะทาง
การเงนิ (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-4-1 เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 20-
24 (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-4-2  รายงานเบกิจา่ยเงนิประจ าเดอืน ส่งสถาบนัพระบรมราชชนก (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 
8.1-4-3 รายงานขอ้มลูทางการเงนิของวทิยาลยัในแต่ละเดอืน ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 

(อ.รตัจนา คุณดาราพร) 
8.1-5-1 เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการตรวจส อบ จากเล่มรายงานการ

ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 20-
24 (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-5-2 รายงานขอ้มลูทางการเงนิของวทิยาลยัแต่ละเดอืน  ในส่วนเงนิทีเ่หลอืจา่ยอยูใ่นแต่ละแหล่ง
งบประมาณ ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 
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8.1-6-1 ผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่13-15 (อ.รตัจนา  
คุณดาราพร) 

8.1-6-2 เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 20-
24 (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-6-3 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในค าสัง่แต่งตัง้วทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น เรือ่ง แต่งตัง้ 
คณะกรรมการการเกบ็รกัษาเงนิประจ าวนั คณะกรรมการตรวจสอบการปฏบิตังิานการ เงนิ การ
บญัช ีคณะกรรมการเซน็ชื่อในเชค็สัง่จา่ยของวทิยาลยัฯ คณะกรรมการรบั- น าส่ง-น าฝากเงนิของ
วทิยาลยัฯ คณะกรรมการลงนามในฎกีา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (อ.รตัจนา  
คุณดาราพร) 

8.1-6-4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 
8.1-6-5 รายงานผลการตรวจสอบภายนอก (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 
8.1-7-1 เอกสารแสดงการด าเนินงาน การเงนิและงบประมาณ และการตรวจสอบ จากเล่มรายงานการ

ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 20-
24 (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  วาระเกีย่วกบัการตดิตามผลการใชเ้งนิให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ  
(อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ครัง้ที่ เกีย่วกบัการตดิตามผลการใชเ้งนิให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มลูจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ  
(อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-7-4 รายงานขอ้มลูทางการเงนิของวทิยาลยัในแต่ละเดอืน ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร  
(อ.รตัจนา คุณดาราพร) 

8.1-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามระบบและกลไกในการจดัสรร การวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย การ
ตรวจสอบการเงนิ และงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2552-2553 (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 8.1.1 สินทรพัยถ์าวรต่อจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (สมศ 5.6) 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน 
เท่ากบั 1 - 64,999 บาท เทา่กบั 65,000 - 99,999 บาท เท่ากบัหรอืมากกว่า 100,000 บาท 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2552 วทิยาลยัมีสนิทรพัยถ์าวร รวมครภุณัฑ ์อาคารสถานที ่ (ค านวณตามระเบยีบ

ของกรมบญัชกีลาง ซึง่มกีารหกัค่าเสื่อมราคาดว้ย ) และทีด่นิ คดิเป็น 49,298,188.00 บาท (8.1.1-3-1) และ
จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าในปีงบประมาณ เท่ากบั 391.44 (8.1.1-3-2) คดิเป็น สนิทรพัยถ์าวรต่อ
จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า เท่ากบั 125,940.60 บาท/FTES 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีงบประมาณ 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีงบประมาณ 2552 ตัง้เป้าหมาย สนิทรพัยถ์าวรต่อจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า มากกว่าหรอื

เท่ากบั 100,000 บาท/FTES (8.1.1-ป) โดยผลการด าเนินงานเท่ากบั   125,940.60 บาท/FTES 
ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบังานการเงนิ บญัช ีฝา่ยบรหิาร น าขอ้มลูทางการเงนิไป

ใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ และน าเสนอรายงานในทีป่ระชุม
กรรมการบรหิารอยา่งต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ะบุไวใ้นแนวทางพฒันาของตวับ่งชี ้ 8.1 มรีะบบและกลไกใน
การจดัสรร การวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย การตรวจสอบการเงนิ และงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 

รายการหลกัฐาน 
8.1.1-3-1  สรปุรายการค านวณสนิทรพัยถ์าวร รวมครภุณัฑ ์อาคารสถานที ่ (ค านวณตามระเบยีบของ

กรมบญัชกีลาง ซึง่มกีารหกัค่าเสื่อมราคาดว้ย ) และทีด่นิ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.นงลกัษณ์  คุณดาราพร คุณเพยีงใจ)  

8.1.1-3-2  สรปุรายการค านวณจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าในปีงบประมาณ  2552 (อ.นงลกัษณ์  
คุณดาราพร คุณเพยีงใจ) 

8.1.1-ป เป้าหมาย สนิทรพัยถ์าวรต่อจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.นงลกัษณ์  คุณดาราพร คุณเพยีงใจ) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 8.1.2 ค่าใช้จ่ายทัง้หมดต่อจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (สมศ 5.7) 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน ๓ คะแนน 
เท่ากบัหรอืมากกว่า รอ้ยละ 10 ของเกณฑ์
ปกต ิหรอื น้อยกว่าหรอืเท่ากบั รอ้ยละ - 10 

ของเกณฑป์กต ิ

เท่ากบัรอ้ยละ ๕ - 9.99 ของเกณฑป์กต ิ
หรอื เท่ากบัรอ้ยละ - 5 - (-9.99) 

ของเกณฑป์กต ิ

เท่ากบั รอ้ยละ (- 4.99) 
– 4.99 

ของเกณฑป์กต ิ

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2552 วทิยาลยัมีค่าใชจ้า่ยทัง้หมด (รวมงบหมวดเงนิเดอืน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย 

ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค เงนิอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ) เท่ากบั 41,152,437.73 บาท (8.1.2-3-1) และ
จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าในปีงบประมาณ เท่ากบั 391.44 FTES (8.1.2-3-2) คดิเป็น 
1. ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า เท่ากบั 105,130.90 บาท/FTES 
2. รอ้ยละค่าใชจ้า่ยทัง้หมดต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าเมือ่เทยีบกบัเกณฑป์กต ิเท่ากบัรอ้ยละ 2.19  
ผลการประเมินตนเอง 

ปีงบประมาณ 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีงบประมาณ 2552 ตัง้เป้าหมายรอ้ยละค่าใชจ้า่ยทัง้หมดต่อนกัศกึษาเ ตม็เวลาเทยีบเท่า เท่ากบัรอ้ย
ละ 5 – 9.99 ของเกณฑป์กต ิหรอื เท่ากบัรอ้ยละ -  5 - (-9.99) ของเกณฑป์กติ  (8.1.2-ป) โดยมผีลการ
ด าเนินงานเท่ากบัรอ้ยละ 2.19  ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบังานการเงนิ บญัช ีฝา่ยบรหิาร น าขอ้มลูทางการเงนิไป

ใชใ้นการวเิคร าะหค์่าใชจ้า่ย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ และน าเสนอรายงานในทีป่ระชุม
กรรมการบรหิารอยา่งต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ะบุไวใ้นแนวทางพฒันาของตวับ่งชี ้ 8.1 มรีะบบและกลไกใน
การจดัสรร การวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย การตรวจสอบการเงนิ และงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
รายการหลกัฐาน 
8.1.2-3-1  สรปุรายการค านวณค่าใชจ้า่ยทัง้หมด (รวมงบหมวดเงนิเดอืน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 

ค่าสาธารณูปโภค เงนิอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2552 (อ.นงลกัษณ์  คุณดาราพร คุณเพยีงใจ) 

8.1.2-3-2  สรปุรายการค านวณจ า นวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าในปีงบประมาณ  2552 (อ.นงลกัษณ์  
คุณดาราพร คุณเพยีงใจ) 

8.1.2-ป เป้าหมาย ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า และเป้าหมาย รอ้ยละค่าใชจ้า่ย
ทัง้หมดต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า เมือ่เทยีบกบัเกณฑป์กต ิในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.นงลกัษณ์  คุณดาราพร คุณเพยีงใจ) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 8.1.3 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสทุธิต่องบด าเนินการ (สมศ 5.8) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน ๓ คะแนน 
เท่ากบั รอ้ยละ 1 – 4 
ของงบด าเนินการ 

เท่ากบั รอ้ยละ 5- 9 หรอื มากกว่า รอ้ยละ 15 
 ของงบด าเนินการ 

เท่ากบั รอ้ยละ 10 -15 
ของงบด าเนินการ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2552 มเีงนิเหลอืจา่ยสุทธ ิเท่ากบั 17,129,117.75 บาท (8.1.3-3-1) มงีบด าเนินการ 

(รวมงบหมวดเงนิเดอืน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค เงนิอุดหนุ น และค่าเสื่อมราคา ) 
เท่ากบั 41,152,437.73 บาท (8.1.3-3-1) คดิเป็นรอ้ยละของเงนิเหลอืจา่ยสุทธต่ิองบด าเนินการ เท่ากบั รอ้ย
ละ 41.62 
 
ตารางท่ี 8.1.3-1  รอ้ยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ ปีงบประมาณ 2552 
รายการ หน่วย ระดบัวทิยาลยั 
คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สมศ 2552) คะแนน 2 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ? บรรลุ 
เป้าหมาย รอ้ยละของเงนิเหลอืจ่ายสทุธต่ิองบด าเนินการ รอ้ยละ 5-9 หรอื > 15 

(8.1.3-ป) 
รอ้ยละของเงนิเหลอืจ่ายสทุธต่ิองบด าเนินการ รอ้ยละ 41.62 
รายการตามเกณฑ ์(สมศ 2552)   
เงนิเหลอืจ่ายสทุธ ิจากเงนิงบประมาณ บาท 13,979,033.57 

(8.1.3-3-1) 
เงนิเหลอืจ่ายสทุธ ิจากเงนินอกงบประมาณ บาท 3,150,084.18 

(8.1.3-3-1) 
รวมเงนิเหลอืจ่ายสทุธ ิ บาท 17,129,117.75 
งบด าเนินการ ไม่รวมค่าเสือ่มราคา บาท 36,239,555.11 
ค่าเสือ่มราคาประจ าปีงบประมาณ 2552 บาท 4,912,882.62 

(8.1.3-3-2) 
รวมงบด าเนินการ บาท 41,152,437.73 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีงบประมาณ 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได ้ 
2 คะแนน ไมม่พีฒันาการ 

ปีงบประมาณ 2552 ตัง้เป้าหมาย เป้าหมาย รอ้ยละของเงนิเหลอืจา่ยสุทธต่ิองบด าเนินกา ร เท่ากบั 
รอ้ยละ ๕ - ๙ หรอื มากกว่า รอ้ยละ ๑๕ ของงบด าเนินการ (8.1.3-ป) โดยมรีอ้ยละของเงนิเหลอืจา่ยสุทธต่ิอ
งบด าเนินการ เท่ากบัรอ้ยละ  41.62 ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 2 0 1 3 
สมศ. 2 0 1 3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบังานการเงนิ บญัช ีฝา่ยบรหิาร น าขอ้มลูทางการเงนิไป
ใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ และน าเสนอรายงานในทีป่ระชุม
กรรมการบรหิารอยา่งต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ะบุไวใ้นแนวทางพฒันาของตวับ่งชี ้ 8.1 มรีะบบและกลไก ใน
การจดัสรร การวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย การตรวจสอบการเงนิ และงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 
รายการหลกัฐาน 
8.1.3-3-1  สรปุรายการค านวณเงนิเหลอืจา่ยสุทธ ิวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปี

งบประมาณ 2552 (อ.รตัจนา คุณดาราพร) 
8.1.3-3-2  สรปุรายการค่าเสื่อมราคา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552 

(อ.รตัจนา อ.นงลกัษณ์ คุณดาราพร คุณเพยีงใจ) 
8.1.3-ป เป้าหมาย รอ้ยละของเงนิเหลอืจา่ยสุทธต่ิองบด าเนินการ ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รตัจนา อ.นงลกัษณ์ คุณดาราพร คุณเพยีงใจ) 



 

   

271 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1.4  งบประมาณส าหรบัการพฒันาคณาจารยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์
ประจ า  (สมศ 5.10) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
เท่ากบั 1 – 6,499 บาท เท่ากบั 6,500 - 9,999 บาท เท่ากบัหรอืมากกว่า 10,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศกึษา 2552 มเีงนิจดัสรรส าหรบัการพฒันาคณาจารยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวม 

2,319,494.10 บาท (8.1.4-3-1) และมอีาจารยป์ระจ าทัง้หมด นบัรวมอาจารยท์ีล่าศกึษาต่อ เป็นจ านวน  50 
คน (8.1.4-3-2) คดิเป็น งบประมาณส าหรบัการพฒันาคณาจารยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศต่ ออาจารย์
ประจ า เท่ากบั 46,389.88 บาท/คน 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 

3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย งบประมาณส าหรบัการพฒันาคณาจารยท์ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศต่ออาจารยป์ระจ า เท่ากบั 10,000 บาท/คน (8.1.4-ป) โดยผลการด าเนินงานเท่ากบั 46,389.88 
บาท/คน ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

แนวทางการพฒันา 
ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบังานการเงนิ บญัช ีฝ่ายบรหิาร น าขอ้มลูทางการเงนิไป

ใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ และน าเสนอรายงานในทีป่ระชุม
กรรมการบรหิารอยา่งต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ะบุไวใ้นแนวทางพฒันาของตวับ่งชี ้ 8.1 มรีะบบและกลไกใน
การจดัสรร การวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย การตรวจสอบการเงนิ และงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
รายการหลกัฐาน 
8.1.4-3-1  สรปุรายการค านวณเงนิจดัสรรส าหรบัการพฒันาคณาจารยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.แสงดาว คุณดาราพร 
คุณจตุพร) 

8.1.4-3-2  สรปุจ านวนอาจารยป์ระจ าทีอ่ยูป่ฏบิตัิ งานจรงิ และนบัรวมอาจารยท์ีล่าศกึษาต่อ ประจ าปี
การศกึษา 2552  (อ.แสงดาว คุณดาราพร คุณจตุพร) 

8.1.4-ป เป้าหมาย งบประมาณส าหรบัการพฒันาคณาจารยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์
ประจ า ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2552-2553 (อ.แสงดาว คุณดาราพร 
คุณจตุพร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 8.1.5  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีใช้ในระบบห้องสมดุ  คอมพิวเตอร ์และศนูยส์ารสนเทศต่อ
นักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (สมศ. 6.9) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้    
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน 
เท่ากบั 1 – 3,999 บาท เท่ากบั 4,000 - 5,999 บาท เท่ากบัหรอืมากกว่า 6,000 บาท 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2552 วทิยาลยัมี ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีใ่ชใ้นระบบหอ้งสมดุ คอมพวิเตอรแ์ละศูนย์
สารสนเทศ (งบด าเนินการและงบลงทุนทีใ่ชใ้นการจดัซือ้ระบบ อุปกรณ์ โปรแกรม และครภุณัฑ์
คอมพวิเตอรอ์ื่นๆ ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการพฒันาร ะบบและเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการเรยีนการสอน
และการคน้ควา้ของนกัศกึษา ค่าจา้งบุคลากร และค่าเสื่อมราคา ) รวมเป็นเงนิ 3,597,744  บาท (8.1.5-3-1) 
และมจี านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าในปีงบประมาณ เท่ากบั 391.44 FTES (8.1.5-3-2) คดิเป็น 
ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีใ่ชใ้นร ะบบหอ้งสมดุ คอมพวิเตอร ์และศูนยส์ารสนเทศต่อนั กศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
เท่ากบั 9,191.05 บาท/FTES 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีงบประมาณ 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีงบประมาณ 2552 ตัง้เป้าหมาย ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีใ่ชใ้นระบบหอ้งสมดุ คอมพวิเตอร ์และศูนย์
สารสนเทศต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า เท่ากบั  6,000 บาท/FTES (8.1.5-ป) โดยผลการด าเนินงาน
เท่ากบั     9,191.05 บาท/FTES  ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 

 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ รว่มกบังานการเงนิ บญัช ีฝา่ยบรหิาร น าขอ้มลูทางการเงนิไป
ใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ และน าเสนอรายงานในทีป่ระชุม
กรรมการบรหิารอยา่งต่อเนื่อง ตามแนวทางทีร่ะบุไวใ้นแนวทาง พฒันาของตวับ่งชี ้8.1 มรีะบบและกลไกใน
การจดัสรร การวเิคราะหค์่าใชจ้่าย การตรวจสอบการเงนิ และงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ  
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รายการหลกัฐาน 
8.1.5-3-1  สรปุรายการค านวณค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีใ่ชใ้นระบบหอ้งสมดุ คอมพวิเตอรแ์ละศูนยส์ารสนเทศ 

(งบด าเนินการและงบลงทุนทีใ่ช้ ในการจดัซือ้ระบบ อุปกรณ์ โปรแกรม และครภุณัฑ์
คอมพวิเตอรอ์ื่นๆ ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการพฒันาระบบและเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อการ
เรยีนการสอนและการคน้ควา้ของนกัศกึษา ค่าจา้งบุคลากร และค่าเสื่อมราคา ) วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552 (คุณดาราพร อ.ปิยนุช อ.ณรงค ์ 
อ.นงลกัษณ์) 

8.1.5-3-2  สรปุรายการค านวณจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าในปีงบประมาณ 2552 (คุณดาราพร  
อ.ปิยนุช อ.ณรงค ์อ.นงลกัษณ์) 

8.1.5-ป เป้าหมาย ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีใ่ชใ้นระบบหอ้งสมดุ คอมพวิเตอร ์และศูนยส์ารสนเทศต่อ
นกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่ า ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 

(คุณดาราพร อ.ปิยนุช อ.ณรงค ์อ.นงลกัษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

274 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 มีการใช้ทรพัยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั  (สกอ 8.2 และ สมศ 5.4) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก ด าเนินการ 3 ขอ้แรก ด าเนินการอย่างน้อย 4 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
๑. มคีณะกรรมการวเิคราะหค์วามตอ้งการการใชท้รพัยากรของสถาบนั  
๒. มผีลการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการใชท้รพัยากรของสถาบนั  
๓. มแีผนการใชท้รพัยากรรว่มกนักบัหน่วยงานอื่นในสถาบนั  
๔. มแีผนการใชท้รพัยากรรว่มกนักบัหน่วยงานอื่นนอกสถาบนั  
๕. มผีลการประหยดังบประมาณทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรรว่มกบัหน่วยงานอื่น  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2552 วทิยาลยัมกีารใชท้รพัยากรภายในและภายนอกสถาบนัรว่มกนั  ตามตารางที ่
8.2-1 ดงันี้ 
1. มคีณะกรรมการวเิคราะหค์วามตอ้งการการใชท้รพัยากรของสถาบนั เช่น คณะกรรมการบรหิาร

วทิยาลยั  (8.2-1-1) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของรองผูอ้ านวยการฝา่ยวชิาการ  (8.2-1-2) โดยม ี              
รองผูอ้ านวยและหวัหน้าภาควชิารว่มด าเนินการตามผงัการด าเนินงานแสดงกา รบรหิารงานของ
วทิยาลยั (8.2-1-3) 

2.  มผีลการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการใชท้รพัยากรของสถาบนั เช่น ฝา่ยบรหิาร วเิ คราะหค์วาม
ตอ้งการใชท้รพัยากร  งบประมาณตามแผน ประจ าปีงบประมาณ 2552 (8.2-2-1) ฝา่ยวชิาการ 
วเิคราะหค์วามตอ้งการใชท้รพัยากร แหล่งฝึก อาจารยผ์ูส้อนภาคทฤษฎี  ทดลอง ปฏบิตั ิเพื่อจดั
การศกึษา ในช่วงประจ าปีการศกึษา 2552 (8.2-2-2) ภาควชิา การพยาบาล เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ
วเิคราะหค์วามตอ้งการใชท้รพัยากรในหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล  (8.2-2-3) ภาควชิาจติเวช กฎหมาย 
บรหิาร วเิคราะหค์วามตอ้งการใชท้รพัยากร บุคคล หอ้งเรยีน ยานพาหนะ  แหล่งฝึก งบประมาณ และ
วสัดุ ปีการศกึษา 2552 (8.2-2-4) ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ วเิคราะหค์วามตอ้งการใชแ้หล่งฝึก 
ANC LR PP รวมทัง้ จ านวนและลกัษณะอาจารยผ์ูส้อนภาคปฏบิตั ิและครพูีเ่ลีย้งแหล่งฝึก (8.2-2-5) 

3. มแีผนการใชท้รพัยากรรว่มกนักบัหน่วยงานอื่นในสถาบนั เช่น ฝา่ยบรหิาร รว่มใชท้รพัยากรบุคคล และ
การเงนิ ตามผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั  (8.2-3-1) ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันา
คุณภาพ รว่มใชท้รพัยากร บุคคล และบรูณการการสรา้งผลงานใหพ้ฒันางานตามพนัธกจิ วสิยัทศัน์ 
พรอ้มรองรบัการประเมนิ ในโครงการประชุมเชงิปฏบิั ตกิารวพิากษ์แผนปฏบิตังิานปีงบประมาณ 2553 
(8.2-3-2) ฝา่ยวชิาการ รว่มใชท้รพัยากรบุคคล ตามระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน  (8.2-3-3) 
ฝา่ยกจิการนกัศกึษา รว่มใชท้รพัยากรบุคคลในการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา  ที่
ส่งเสรมิคุณลกัษณะทางคุณธรรม จรยิธรรม จติบ รกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์จติตปญัญา และการ
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พฒันาสมรรถนะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ  ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ระบบครอบครวั 
(Moral Area)” ประจ าปีการศกึษา 2552 (8.2-3-4) ภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุรว่มใช้
ทรพัยากรบุคคลและปจัจยัเกือ้หนุ นการศกึษา ในโครงการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล (8.2-3-5) 
ภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร มกีาร ใชท้รพัยากร  บุคคล และสถานที ่ รว่มกนักบัภาควชิา เดก็ 
ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ และ ภาควชิาชุมชนและรกัษา ในวทิยาลยั  (8.2-3-6) 
ภาควชิามารดาทารกและการผดุงครรภ ์มโีครงการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารรว่มกบั ภาค วชิาการพยาบาล
เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์และภาควชิาชุมชนและรกัษา (8.2-3-7) 

4. มแีผนการใชท้รพัยากรรว่มกนักบัหน่วยงานอื่นนอกสถาบนั  เช่น ฝา่ยบรหิาร รว่มใชท้รพัยากร
บุคคลภายนอก ผ่านการแต่งตั ้ งคณะกรรมการวทิยาลยั (8.2-4-1) ฝา่ยวชิาการ ใชท้รพัยากร
บุคคลภายนอก ในการ รว่มด าเนินการ เตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา เพื่อขึน้ทะเบยีนรบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันาสถาบนัการศกึษาพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ 
ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระหว่างวนัที ่ 18-25 กุมภาพนัธ ์2553 
(8.2-4-2) ฝา่ยกจิการนกัศกึษา รว่มใชท้รพัยากรบุคคล ภายนอกในการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรม
พฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ระบบครอบครวั (Moral Area)” ประจ าปี
การศกึษา 2552 (8.2-4-3) ภาควิชาการพยาบาล เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุใชท้รพัยากร บุคคล แหล่งฝึก 
หอ้งประชุม รว่มกบั โรงพยาบาลขอนแก่น (8.2-4-4) ภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิารใชท้รพัยากร 
บุคคลและสถานที่ รว่มกนักบั มหาวทิยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่น สถานีอนามยับา้น
เป็ด และโรงพยาบาลขอนแก่น  (8.2-4-5) ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ใชท้รพัยากรรว่มกั นกบั
แหล่งฝึก โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลหนองบวัล าภ ูโรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชยัภมู ิ 
โรงพยาบาลเลย  โรงพยาบาลพระยพุราชสว่างแดนดนิ  ด าเนินโครงการประสานแหล่งฝึกภาคปฏบิตัิ
เตรยีมประสานงานกบัแหล่งฝึกปฏบิตังิานโดยภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ ์(8.2-4-6) 

5. มผีลการประหยดังบประมาณทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรรว่มกบัหน่วยงานอื่น เช่น ฝา่ยบรหิาร 
ประหยดังบประมาณ จากใชท้รพัยากรบุคคลภายนอก (8.2-5-1) ฝา่ยวชิาการ ประหยดังบประมาณจาก
ใชท้รพัยากร บุคคลภายนอกรว่มเตรยีมความพรอ้ มทางวชิาการ 8 รายวชิา  (8.2-5-2) ฝา่ยกจิการ
นกัศกึษา ประหยดังบประมาณ จากใชท้รพัยากร ทรพัยากรบุคคลภายนอกรว่มด าเนินงานตามปฏทินิ
กจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ระบบครอบครวั (Moral Area)” (8.2-
5-3) ภาควชิาเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุประห ยดังบประมาณ จากใชท้รพัยากร รว่มกบั โรงพยาบาล
ขอนแก่น  (8.2-5-4) ภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร ประหยดังบประมาณ 540,000 บาท จากใช้
ทรพัยากรบุคคลในการจดัการเรยีนการสอน (8.2-5-5) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีงบประมาณ 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่3 คะแนน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2552 ได ้ 
3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีงบประมาณ 2552 ตัง้เป้าหมายการด าเนินงานครบ  4 ระดบัแรก (8.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงาน
ไดค้รบทุกระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สมศ. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยบรหิาร รว่มกบัฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  ส่งเสรมิการผนวกใช้ ทรพัยากรรว่มกนักบั
หน่วยงานอื่นนอก วทิยาลยั และการค านึงถงึ การประหยดังบประมาณทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรรว่มกบั
หน่วยงานอื่น  โดยเน้นในลกัษณะทีเ่ป็นประโยชน์รว่มกนั ไปในการด าเนินงานตาม ตวับ่งชี้ สกอ 7.1 ภาวะ
ผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั ขอ้ 6 ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัหลกัธรรมาภบิาล 
โดยค านึงถงึประโยชน์ของสถาบนัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  และตามตวับ่งชีท้ี ่ สกอ. 8.1 ระบบและกลไก
การเงนิและงบประมาณ  ขอ้ 2 มแีนวทางการจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และ
การวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได้  และ ขอ้ 5 มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไป
ใชใ้นการวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย และวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความมัน่คงของสถาบนัอยา่งต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะผล การประหยดังบประมาณทีเ่กดิจ ากการใชท้รพัยากรรว่มกบัหน่วยงานอื่น  ทัง้นี้ ใหเ้ริม่
ด าเนินการตัง้แต่การพจิารณาการสนบัสนุนงบประมาณรายโครงการ /กจิกรรมภายในเดอืนกรกฎาคม 2553 
และใหส้รปุการคาดการณ์ ผลการ การประหยดังบประมาณ  แสดงไวใ้นเล่มแผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2554 ภายในเดอืนตุลาคม 2553 
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ตารางท่ี 8.2-1 การใช้ทรพัยากรภายในและภายนอกสถาบนัรว่มกนั ปีงบประมาณ 2552 
 
รายการ 

ฝา่ย 
บรหิาร 

ฝา่ย 
ยุทธศาสตร ์

ฝา่ยวจิยั 
บรกิาร วชก 

ฝา่ย 
วชิาการ 

ฝา่ยกจิการ 
นกัศกึษา 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บรฯ 

มารดาฯ  
ผดุงครรภ ์

ชุมชนและ 
รกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 1 1 3 1 3 3 3 1 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าหมายระดบั ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (8.2-ป) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
จ านวนระดบั ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 5 1 1 5 1 5 5 4 1 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)          
1. มคีณะกรรมการวเิคราะหค์วามตอ้งการการใชท้รพัยากรของ
สถาบนั  

มคีณะกรรมการรบัผดิชอบการวเิคราะหค์วามตอ้งการการใชท้รพัยากรของสถาบนั  (8.2-1-1 ถงึ 8.2-1-3) 

2. มผีลการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการใชท้รพัยากรของสถาบนั  
 

มผีลการ
วเิคราะหฯ์ 
(8.2-2-1) 

- 
 

- 
 

มผีลการ
วเิคราะหฯ์ 
(8.2-2-2) 

- 
 

มผีลการ
วเิคราะหฯ์ 
(8.2-2-3) 

มผีลการ
วเิคราะหฯ์ 
(8.2-2-4) 

มผีลการ
วเิคราะหฯ์ 
(8.2-2-5) 

- 
 

3. มแีผนการใชท้รพัยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอื่นในสถาบนั  
 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 

ภายใน 
(8.2-3-1) 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 

ภายใน 
(8.2-3-2) 

- 
 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 

ภายใน 
(8.2-3-3) 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 

ภายใน 
(8.2-3-4) 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 

ภายใน 
(8.2-3-5) 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 

ภายใน 
(8.2-3-6) 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 

ภายใน 
(8.2-3-7) 

- 
 

4. มแีผนการใชท้รพัยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอื่นนอกสถาบนั  
 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 
ภายนอก 
(8.2-4-1) 

- 
 

- 
 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 
ภายนอก 
(8.2-4-2) 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 
ภายนอก 
(8.2-4-3) 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 
ภายนอก 
(8.2-4-4) 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 
ภายนอก 
(8.2-4-5) 

ใชร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่น 
ภายนอก 
(8.2-4-6) 

- 
 

5. มผีลการประหยดังบประมาณทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากรร่วมกบั
หน่วยงานอื่น 

มผีลการ
ประหยดั 
(8.2-5-1) 

- 
 

- 
 

มผีลการ
ประหยดั 
(8.2-5-2) 

มผีลการ
ประหยดั 
(8.2-5-3) 

มผีลการ
ประหยดั 
(8.2-5-4) 

มผีลการ
ประหยดั 
(8.2-5-5) 

- 
 

- 
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รายการหลกัฐาน 
8.2-1-1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ในค าสัง่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที ่ 68/2552 เรือ่ง 

แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย)์ 
8.2-1-2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของรองผูอ้ านวยการฝา่ยวชิาการ  ขอ้ 14-15 จากเล่มรายงานการประเมนิ

ตนเองวพบ.ขอนแก่นเพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาลหน้าที ่31  
(อ.พรรณภิา) 

8.2-1-3 ส่วนทีแ่สดงการประสานแผน /บรูณการ รวมเป็นแผนใหญ่ของวทิยาลยั และคดิงบประมาณที่
จดัสรรตามพนัธกจิในผงัการด าเนินงานแสดงการบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 13-
15 (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย)์ 

8.2-2-1  การวเิคราะหค์วามตอ้งการใชท้รพัยากร งบประมาณตามแผน ประจ าปีงบประมาณ 2552 ในเล่ม
แผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ 2552 ฉบบักนัยายน 2551 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย)์ 

8.2-2-2  ผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการใชท้รพัยากรแ หล่งฝึก อาจารยผ์ูส้อนภาคทฤษฎ ีทดลอง ปฏบิตั ิ
เพื่อจดัการศกึษา ในช่วงประจ าปีการศกึษา 2552 โดยฝา่ยวชิาการ  เช่น สถานทีศ่กึษา
ภาคปฏบิตั ิจากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา
จากสภาการพยาบาล หน้าที ่155-160 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิ ีอ.ฉายวสนัต)์ 

8.2-2-3  การวเิคราะหค์วามตอ้งการใชท้รพัยากรในหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล  ภาควชิาการพยาบาล เดก็ 
ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุตามทีแ่สดงในโครงการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น (อ.รุง่ทพิย)์ 

8.2-2-4  รอ่งรอยหลกัฐานของ ภาควชิาจติเวช กฎหมาย บ รหิาร แสดงการ วเิคราะหค์วามตอ้งการใช้
ทรพัยากรบุคคล หอ้งเรยีน ยานพาหนะ แหล่งฝึก งบประมาณ และวสัดุ ปีการศกึษา 2552  
(อ.สมใจ) 

8.2-2-5  รอ่งรอยหลกัฐานของ ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ แสดงการ วเิคราะหค์วามตอ้งการใช้
ทรพัยากร (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

8.2-3-1  ส่วนทีแ่สดงการรว่มใชท้รพัยากรบุคคล และการเงนิ โดยฝา่ยบรหิาร ตามผงัการด าเนินงานแสดง
การบรหิารงานของวทิยาลยั จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น เพื่อขอรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่13-15 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย)์ 

8.2-3-2  การรว่มใชท้รพัยากรบุคคล และ บรูณการการสรา้งผลงานใหพ้ฒันางานตามพนัธกจิ วสิยัทศัน์ 
พรอ้มรองรบัการประเมนิ ในโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารวพิากษ์แผนปฏบิตังิานปีงบประมาณ 
2553 โดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ (อ.เอมอร อ.รุง่ทพิย)์ 

8.2-3-3  การรว่มใชท้รพัยากรบุคคล ตามระบบและกลไกการจดัการเรยีนก ารสอน จากเล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่ 47-
66 โดยฝา่ยวชิาการ (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิ ีอ.ฉายวสนัต)์ 
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8.2-3-4  รายชื่ออาจารยป์ระจ าครอบครวั แสดงการ รว่มใชท้รพัยากรบุคคลในการด าเนินงานตามปฏทินิ
กจิกรรมพฒันานกั ศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ระบบครอบครวั (Moral 
Area)” ประจ าปีการศกึษา 2552 โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ) 

8.2-3-5 การรว่มใชท้รพัยากรบุคคลและปจัจยัเกือ้หนุนการศกึษา ในโครงการพฒันาหอ้งปฏบิตักิาร
พยาบาล โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.รุง่ทพิย)์ 

8.2-3-6 รอ่งรอยหลกัฐานของภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร แสดงการใชท้รพัยากรบุคคล และสถานที ่
รว่มกนักบัภาควชิา เดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ และ ภาควชิาชุมชน
และรกัษา (อ.สมใจ) 

8.2-3-7 รอ่งรอยหลกัฐานของ ภาควชิามารดาทารก  ผดุงครรภ ์ แสดงการใช้ทรพัยากรรว่มกบั หน่วยงาน
ภายใน (อ.ดวงชวีนั) 

8.2-4-1  คณะกรรมการวทิยาลยัและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ จากเล่มรายงานการประเมนิตนเอง วพบ . 
ขอนแก่น เพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษาจากสภาการพยาบาล หน้าที ่12 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย)์ 

8.2-4-2  การใชท้รพัยากรบุคคลภายนอก ในการรว่มด าเนินการเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา 
เพื่อขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของเครอืขา่ยพฒันาสถาบนัการศกึษาพยาบาล
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยป์ระชุมเอนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ระหว่างวนัที ่18-25 กุมภาพนัธ ์2553 (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิ ีอ.ฉายวสนัต)์ 

8.2-4-3 การใชท้รพัยากรบุคคลภายนอกในการด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนย์
การเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ระบบครอบครวั (Moral Area)” ประจ าปีการศกึษา 2552 โดย
ฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ) 

8.2-4-4 สรปุรายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ ครัง้ที ่1/2552 วาระที ่2 เรือ่ง
ใชท้รพัยากรรว่มกบัองคภ์ายนอก (อ.จรรยา อ.สรญัญา) 

8.2-4-5  รอ่งรอยหลกัฐานของภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร แสดงการใชท้รพัยากร บุคคลและสถานที่
รว่มกบั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลจติเวช ขอนแก่น สถานีอนามยับา้นเป็ด และ
โรงพยาบาลขอนแก่น (อ.สมใจ) 

8.2-4-6 รอ่งรอยหลกัฐานของ ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ แสดงการใชท้รพัยากรรว่มกบั หน่วยงาน
ภายนอก (อ.ดวงชวีนั อ.ฉายวสนัต)์ 

8.2-5-1  ตารางสรปุแสดงการประหยดังบประมาณ จากใชท้รพัยากรบุคคลภายนอก โดยฝา่ยบรหิาร  
(อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย)์ 

8.2-5-2  ตารางสรปุแสดงการประหยดั งบประมาณ จากใชท้รพัยากรบุคคลภายนอกรว่มเตรยีมความ
พรอ้มทางวชิาการ 8 รายวชิา โดยฝา่ยวชิาการ (อ.พรรณภิา ดร.เกศนิ ีอ.ฉายวสนัต)์ 

8.2-5-3  ตารางสรปุแสดงการประหยดังบประมาณ  จากใชท้รพัยากรทรพัยากรบุคคลภายนอกรว่ม
ด าเนินงานตามปฏทินิกจิกรรมพฒันานกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ระบบ
ครอบครวั (Moral Area)” โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ) 

8.2-5-4  ตารางสรปุแสดงการประหยดังบประมาณ  จากใชท้รพัยากรทรพัยากร รว่มกบัหน่วยงานภายนอก 
โดยภาควชิาการพยาบาลเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ(อ.จรรยา อ.สรญัญา) 
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8.2-5-5 ตารางสรปุแสดงการประหยดังบประมาณ  540,000 บาท จากใชท้รพัยากรทรพัยากร บุคคลใน
การจดัการเรยีนการสอน โดยภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร (อ.สมใจ) 

8.2-ป     เป้าหมาย การใชท้รพัยากรภายในและภายนอกสถาบนัรว่มกนั  ในแผนกลยทุธ ์วพบ .ขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.รตัจนา อ.รุง่ทพิย)์ 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 9.1  มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร 
                      การศึกษา (สกอ 9.1 และ สมศ 7.1) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก ด าเนินการ 4 ขอ้แรก ด าเนินการอย่างน้อย 5 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั 
2.  มกีารก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเรือ่งการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและ

ผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนั ภายใตก้ารมสี่วนรว่มจากภาคทีัง้ภายใน และภายนอกสถาบนั 
3.  มกีารก าหนดมาตรฐานตวับ่งชี้  และเกณฑค์ุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศกึษา  และ

มาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
4.  มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพทีค่รบถว้น ทัง้การควบคุมคุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิคุณภาพ อยา่งต่อเนื่องเป็นประจ า (อยา่งน้อย ๓ ปีนบัรวมปีทีม่กีารตดิตาม) 
5.  มกีารน าผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรบัปรงุการด าเนินงาน 
6.  มรีะบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีส่นบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษา  และใชร้ว่มกนัทัง้ระดบับุคคล  

ภาควชิา คณะ และสถาบนั 
7.  มรีะบบส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกสถาบนั  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยทุกฝา่ยรว่มกบัภาควชิา ด าเนินงานตาม ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษา ตามทีแ่สดงในตารางที ่9.1-1 ดงันี้ 
1. มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั  โดยมี

นโยบาย และแนวทางปฏบิตักิารประกนัคุณภาพภายใน  (9.1-1-1) มผีงัการด าเนินงาน ทีผ่นวกการ
ประกนัคุณภาพกา รศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารงานของวทิยาลยั (9.1-1-2) มกีารจดั
โครงสรา้งการบรหิารใหม้รีองผูอ้ านวยการ หวัหน้างาน คณะท างาน รบัผดิชอบงานประกนัคุณภาพ
การศกึษา (9.1-1-3) มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา  (9.1-1-4) มคีณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพภายใน (9.1-1-5) มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายนอกวทิยาลยั (9.1-1-6) มคีู่มอื
ประกนัคุณภาพการศกึษา (9.1-1-7) 

2. มกีารก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเรือ่งการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและ
ผูบ้รหิารสงูสุดของสถาบนั  ภายใตก้ารมสี่วนรว่มจากภาคทีัง้ภายใน  และภายนอกสถาบนั เช่น มกีาร
ก าหนดนโยบายวทิยาลยั (9.1-2-1) มนีโยบาย ในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา (9.1-2-2) 
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ก าหนดให้ มผีงัการด าเนินงาน ทีผ่นวกการประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารงานรว่มกนัของทุกฝา่ย ทุกงานในวทิยาลยั (9.1-2-3) มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึ ษา
ภายนอกวทิยาลยั (9.1-2-4) 

3. มกีารก าหนดมาตรฐานตวับ่งชี้  และเกณฑค์ุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศกึษา  และ
มาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก  ตามที่ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละ
พฒันาคุณภาพ ระบุตวัชีว้ดัทีค่รอบคลุมตามพนัธกจิ ไวใ้นคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยา ลยั 
(9.1-3-1) 

4. มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพทีค่รบถว้น ทัง้การควบคุมคุณภาพ  การตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิคุณภาพอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ า  (อยา่งน้อย 3 ปีนบัรวมปีทีม่กีารตดิตาม ) โดยฝา่ยยทุธศาสตร์
และพฒันาคุณภาพ ส่งเสรมิการควบคุมคุณภ าพการปฏบิตังิานของทุกฝา่ย ทุกภาควชิา โดย จดัการ
ประชุมปฏบิตักิารวพิากษ์ และพฒันาโครงการ กจิกรรมใน แผนปฏบิตังิานปีงบประมาณ  2553 -2555 
(9.1-4-1) ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2550 (9.1-4-2) 2551 (9.1-4-3) และ
รว่มกบัทัง้ 5 ฝา่ย 4 ภาควชิารบัการประเมนิเ พื่อการรบัรองสถาบนัโดยสภาการพยาบาล  (รายงาน
วงรอบปีการศกึษา  2552) (9.1-4-4) ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัในการขอทุน
ภายนอก และตดิตาม ตรวจสอบ เพื่อสรปุผลงานวจิยัในการประเมนิคุณภาพโดยสภาการพยาบาล  (9.1-
4-5) ฝา่ยวชิาการ ควบคุมและพฒันาคุณภาพโดยเตรยีมความพรอ้มในการสอบขึน้ทะเบยีนการประกอบ
วชิาชพี  (9.1-4-6) ฝา่ยกจิการนกัศกึษา พฒันาความรู้ การประกนัคุณภาพการศกึษา ใหน้กัศกึษา อยา่ง
ต่อเนื่อง (9.1-4-7) 

5. มกีารน าผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรบัปรงุการด าเนินงาน  เช่น ฝา่ยบรหิาร จดัท าโครงการผลติ
พยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนของชุมชน จงัหวดัขอนแก่น เพื่อพฒันาตามผลการประเมนิ PI 2.4 
จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า เท่ากบั 11.18 : 1 ในปีการศกึษา 2551 
(9.1-5-1) ใหเ้หลอื 8.02 : 1 ในปีการศกึษา 2552 (9.1-5-2) ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการจดัท าโครงการ
พฒันาการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร ่ตามผลการประเมนิ PI 4.4 
รอ้ยละงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า  (9.1-5-3) ฝา่ย
วชิาการ ปรบัปรงุมาตรการเตรยีมความพรอ้มในการสอบขึน้ทะเบยีนการประกอบวชิาชพี  เพื่อพฒันา
ตามผลการ ประเมนิ PI 2.9.2 (9.1-5-4) ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ปรบัรปูแบบการตวิที่
หลากหลาย ส่งผลใหพ้ฒันาผลการสอบรายวชิาการพยาบาลมารดาทารก จากรอ้ยละ 99.99 ในปี
การศกึษา 2551 (9.1-5-5) เป็นรอ้ยละ 100 ในปีการศกึษา 2552 (9.1-5-6) 

6.  มรีะบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีส่นบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษา  และใชร้ว่มกนัทัง้ระดบับุคคล  
ภาควชิา คณะ และสถาบนั (9.1-6-1) 

7.  มรีะบบส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบนั (9.1-7-1) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 และปีการศกึษา 2552 มผีลงานได ้3 คะแนน เช่นกนั ดงันัน้ มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมายเท่ากบั 5 ระดบั (9.1-ป) มผีลงาน 7 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
 

หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1.  ใหค้ณะกรรมการบรหิารก าหนดนโยบายใหท้ั ้ ง 5 ฝา่ย 4 ภาควชิา ใหค้วามส าคญัเรือ่งการน านโยบาย 

ตวับ่งชี ้เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาไปสู่การปฏบิตั ิโดยใหด้ าเนินงานใหค้รบถว้น ทัง้การ
ควบคุมคุณภาพ การตดิตามตรวจสอบ และการประเมนิคุณภาพ  ทัง้นี้ ใหท้ัง้ 5 ฝา่ย 4 ภาควชิา เริม่
ด าเนินงานตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2553 และใหร้ายงานผลการตดิตามครัง้แรกภายในสิน้เดอืนกนัยายน 
2553 พรอ้มทัง้ ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ น ามาปรบัปรงุระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในสิน้เดอืนตุลาคม 2553 

2.  ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ พฒันาใหม้รีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนก ารประกนั
คุณภาพการศกึษาภายใน โดยการมสี่วนรว่มของทัง้ 5 ฝา่ย 4 ภาควชิา โดยใหเ้ริม่สามารถน าเขา้ขอ้มลู
สภาพจรงิของผลการด าเนินงาน ใหไ้ดภ้ายในสิน้เดอืนกนัยายน 2553 และรายงานสารสนเทศทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการบรหิาร การตดัสนิใจ และสนบัสนุน QA ใหไ้ดภ้ายในเดอืนธนัวาคม 2553 

3.  ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ สรา้งเครอืขา่ยดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่าง
สถาบนั และมกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัเพื่อพฒันาแนวปฏบิตัทิีด่ ีเพื่อใหห้น่วยงานอื่นสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ โดยใหเ้ริม่ด าเนินงาน ใหไ้ดภ้ายในเดอืนกรกฎาคม 2553 และรายงานสรุปแนวแนว
ปฏบิตัทิีด่ ีใหไ้ดภ้ายในเดอืนตุลาคม 2553 เพื่อใหพ้รอ้มส าหรบัการน าไปเสนอในเวท ีGood Practice 
ของ สบช.
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ตารางท่ี 9.1-1 การระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษา ปีการศกึษา 2552 
 
รายการ 

ฝา่ย 
บรหิาร 

ฝา่ย 
ยทุธศาสตร ์

ฝา่ยวจิยั 
บรกิาร วชก 

ฝา่ย 
วชิาการ 

ฝา่ยกจิการ 
นกัศกึษา 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บรหิาร 

มารดาฯ  
ผดงุครรภ์ 

ชุมชนและ 
รกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
การตดัสนิบรรลุ/ไมบ่รรลุ เป้าหมาย บรรลุ ไมบ่รรลุ บรรลุ บรรลุ ไมบ่รรลุ ไมบ่รรลุ ไมบ่รรลุ บรรลุ ไมบ่รรลุ 
เป้าหมายระดบั ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (9.1-ป) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
จ านวนระดบั ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่า่น 7 4 7 7 4 4 4 7 4 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)          
1.มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมกบั
ระดบัการพฒันาของสถาบนั 

มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั  
(9.1-1-1 ถงึ 9.1-1-7) 

2. มกีารก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเรื่องการประกนัคณุภาพ
จากคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสดุของสถาบนั  ภายใต้
การมสีว่นรว่มจากภาคทีัง้ภายใน และภายนอกสถาบนั 

มกีารก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเรื่องการประกนัคณุภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสดุของสถาบนั   
ภายใตก้ารมสีว่นรว่มจากภาคทีัง้ภายใน และภายนอกสถาบนั  

(9.1-2-1 ถงึ 9.1-2-4) 
3. มกีารก าหนดมาตรฐานตวับ่งชี้ และเกณฑค์ณุภาพทีส่อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการอุดมศกึษา และมาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
สอดคลอ้งกบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 

มกีารก าหนดมาตรฐานตวับ่งชี้ และเกณฑค์ณุภาพทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศกึษา   
และมาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมนิคณุภาพภายนอก  

(9.1-3-1) 
4. มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพทีค่รบถว้น  ทัง้การควบคมุ
คณุภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพ อยา่งต่อเน่ือง
เป็นประจ า (อยา่งน้อย ๓ ปีนบัรวมปีทีม่กีารตดิตาม) 

มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพทีค่รบถว้น  ทัง้การควบคมุคณุภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพ  
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า (อยา่งน้อย ๓ ปีนบัรวมปีทีม่กีารตดิตาม) 

(9.1-4-1 ถงึ 9.1-4-7) 
5. มกีารน าผลการประกนัคณุภาพมาพฒันาปรบัปรงุการด าเนินงาน ปรบัปรงุ 

(9.1-5-1 
9.1-5-2) 

- ปรบัปรงุ 
(9.1-5-3) 

ปรบัปรงุ 
(9.1-5-4) 

- - - ปรบัปรงุ 
(9.1-5-5 
9.1-5-6) 

- 

6. มรีะบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีส่นบัสนุนการประกนัคณุภาพ
การศกึษา และใชร้ว่มกนัทัง้ระดบับุคคล ภาควชิา คณะ และสถาบนั 

มรีะบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีส่นบัสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษา  และใชร้ว่มกนัทัง้ระดบับุคคล ภาควชิา คณะ และสถาบนั 
(9.1-6-1) 

7. มรีะบบสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระหวา่งหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั   

มรีะบบสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่งหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั  
(9.1-7-1) 
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รายการหลกัฐาน 
9.1-1-1   นโยบาย และแนวทางปฏบิตักิารประกนัคุณภาพภายใน  ในเล่มรายงานการประเมนิตนเองเพื่อขอ

รบัรองสถาบนัการศกึษา จากสภาการพยาบาล ฉบบัธนัวาคม 2552 ส่วนที ่6 หน้าที ่162  
(อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-1-2 ผงัการด าเนินงาน ทีผ่นวกการประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารงาน
ของวทิยาลยั  ในเล่มรายงานการประเมนิตนเองเพื่อขอรบัร องสถาบนัการศกึษา จากสภาการ
พยาบาล ฉบบัธนัวาคม 2552 ส่วนที ่1 หน้าที ่13-15 (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-1-3 ผงัการจดัโครงสรา้งการบรหิาร แสดงการมรีองผูอ้ านวยการ หวัหน้างาน คณะท างาน รบัผดิชอบ
งานประกนัคุณภาพการศกึษา (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-1-4 ค าสัง่เลขที ่37/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา วพบ. ขอนแก่น  
(อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-1-5 ค าสัง่เลขที ่37/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน วพบ. ขอนแก่น  
(อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-1-6 ค าสัง่เลขที ่ 25/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุ ณภาพการศกึษาภายนอกวทิยาลยั 
ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-1-7 คู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2551-2552 (อ.กลว้ยไม ้อ.รตันา อ.สรญัญา) 
9.1-2-1   นโยบายวทิยาลยั ขอ้ 2.2.8 ในเล่มรายงานการประเมนิตนเองเพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา จาก

สภาการพยาบาล ฉบบัธนัวาคม 2552 ส่วนที ่1 หน้าที ่9 (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 
9.1-2-2   นโยบายในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา ในเล่มรายงานการประเมนิตนเองเพื่อขอ

รบัรองสถาบนัการศกึษา จากสภาการพยาบาล ฉบบัธนัวาคม 2552 ส่วนที ่6 หน้าที ่163 
(อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-2-3 ผงัการด าเนินงาน ทีผ่นวกการประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารงาน
ของวทิยาลยั  ในเล่มรายงานการประเมนิตนเองเพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา จากสภาการ
พยาบาล ฉบบัธนัวาคม 2552 ส่วนที ่1 หน้าที ่13-15 (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-2-4 ค าสัง่เลขที ่ 25/2552 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายนอกวทิยาลยั 
ประจ าปีการศกึษา 2552 (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-3-1 ตวับ่งชี้ และเกณฑค์ุณภาพ ในเล่มคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษา  ประจ าปีการศกึษา 2551-2552 
หน้าที ่14-21 (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-4-1   ผลงานจากกา รประชุมปฏบิตักิารวพิากษ์และพฒันาโครงการ กจิกรรมในแผนปฏบิตังิาน
ปีงบประมาณ 2553-2555 ในโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารวพิากษ์แผนปฏบิตังิานปีงบประมาณ 
2553 ใหส้อดคลอ้งกบั KPI QA และ PA (อ.รุง่ทพิย)์ 

9.1-4-2 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วพ บ.ขอนแก่น ประจ าปี การศกึษา 2550 โดย 
NEC NET (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-4-3 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 โดย 
สบช. (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 
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9.1-4-4 รายงานผลการรบัรองสถาบนัโดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศกึษา 2552) (อ.กลว้ยไม ้
อ.สรญัญา) 

9.1-4-5 สรปุผลการด าเนินงาน โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัภายในวทิยาลยัในการขอทุนภายนอก              
(อ.กนันิษฐา) 

9.1-4-6   สรปุผลการด าเนินงาน โครงการความพรอ้มในการสอบขึน้ทะเบยีนการประกอบวชิาชพี  
(อ.พรรณภิา) 

9.1-4-7 สรปุผลการด าเนินงาน โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิา รพฒันาความรูก้ารด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่องในกลุ่มนกัศกึษา (อ.พริยิากร) 

9.1-5-1 ขอ้คน้พบ ใน ผลการประเมนิ คุณภาพการศกึษา PI 2.4 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า ในเล่ม รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วพบ .ขอนแก่น 
ประจ าปีการศกึษา 2551 โดย สบช. หน้าที ่45 (อ.พรรณภิา) 

9.1-5-2 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ทีร่ายงานในเล่มรายงานผลการ
รบัรองสถาบนัโดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศกึษา 2552) หน้าที ่3 (อ.พรรณภิา) 

9.1-5-3 สรปุผลการจดัท าโครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษ  และขอ้เสนอแนะ
ขอ้ 3 ในผลการประเมนิ PI 4.4 รอ้ยละงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละ
นานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า ในเล่มรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วพบ .
ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 โดย สบช. หน้าที ่79 (อ.กนันิษฐา) 

9.1-5-4 รอ่งรอยหลกัฐานการ ปรบัปรงุมาตรการเตรยีมความพรอ้มในการสอบขึน้ทะเบยีนการประกอบ
วชิาชพี  และขอ้เสนอแนะใน ผลการประเมนิ PI 2.9.2 ในเล่มรายงานผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 โดย สบช. หน้าที ่58 (อ.พรรณภิา) 

9.1-5-5 ผลการสอบรายวิ ชาการพยาบาลมารดาทารก ปีการศกึษา 2551  ในรายงานสรปุผลการสอบ
ความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกตามรายวชิา ในการสอบครัง้ที ่1/2552 วนัที ่28-29 มนีาคม 
2552 (อ.ดวงชวีนั) 

9.1-5-6 ผลการสอบรายวชิาการพยาบาลมารดาทารก ปีการศกึษา 2551 ในในรายงานสรปุผลการสอบ
ความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกตามรายวชิา ในการสอบครัง้ที ่1/2553 (อ.ดวงชวีนั) 

9.1-6-1 รอ่งรอยหลกัฐานแสดง ระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีส่นบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษา  
และใชร้ว่มกนัทัง้ระดบับุคคล ภาควชิา คณะ และสถาบนั (อ.กลว้ยไม ้อ.รตันา อ.สรญัญา) 

9.1-7-1 รอ่งรอยหลกัฐานแสดง ระบบส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่าง
หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.1-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบรหิารการศกึษา ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553  
(อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคณุภาพแก่นักศึกษา (สกอ 9.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑก์ารประเมิน : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก ด าเนินการ 4 – 5 ขอ้แรก ด าเนินการอย่างน้อย 6 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั  
1.  มรีะบบการใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา 
2. มรีะบบส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักจิกรรมนกัศกึษา 
3. มกีลไกใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
4. นกัศกึษามกีารใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกจิกรรมหรอืโครงการนกัศกึษา 
5. นกัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหว่างสถาบนั 
6. มรีะบบตดิตามประเมนิผลการประกนัคุณภาพในกจิกรรมทีน่กัศกึษาด าเนินการ  และในส่วนทีน่กัศึกษามี

ส่วนรว่มกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั 
7. มกีารน าผลการประเมนิไปพฒันากระบวนการใหค้วามรูแ้ละกลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพที่

เกีย่วขอ้งกบันกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ และฝา่ยกจิ การนกัศึกษา 
รว่มด าเนินงานตามระบบและกลไกการใหค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศกึษา ดงันี้ 
1.  มรีะบบการใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา  โดยก าหนดหน้าที ่ขอ้ที ่ 2 

ของผูร้บัผดิชอบด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา (9.2-1-1) ก าหนดนโยบาย  ขอ้ที ่ 2 ในการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน (9.2-1-2) จดัโครงการประชุมปฏบิตักิารพฒันาความรูก้ารด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่ องในกลุ่มนกัศกึษา (9.2-1-3) การใหค้วามรูง้านประกนัคุณภาพ
การศกึษา ผ่านกจิกรรมพฒันานกัศกึษาในศูนยก์ารเรยีนรู ้ “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ” (9.2-1-4) ส่งเสรมิให้
นกัศกึษาตระหนกัถงึการมสี่วนรว่ม บทบาทในการใหข้อ้มลู ถอดบทเรยีน เพื่อ การประกนัคุณภาพ
การศกึษาดา้นการจดักจิกรรมนกัศกึษา (9.2-1-5) ส่งเสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาใหข้อ้มลูและ
ขอความรว่มมอืนกัศกึษาในการมสี่วนรว่มกบัการประกนัคุณภาพระดั บรายวชิา เช่น การประเมนิการใช้
หอ้งปฏบิตักิารพยาบาล การประเมนิคุณภาพการสอนของอาจารย ์การประเมนิภาพรวมรายวชิาใน
รายวชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล (9.2-1-6) 

2. มรีะบบส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุ ณภาพไปใชก้บักจิกรรมนกัศกึษา  เช่น จดัใหม้ี
การฝึกปฏบิั ตกิารเขยีนโครงการ การสรปุโครงการ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การน าผลการประเมนิมา
วางแผนใหม้คีวามต่อเนื่อง ในโครงการประชุมปฏบิตักิารพฒันาความรูก้ารด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศกึษาอยา่งต่อเนื่องในกลุ่มนกัศกึษา (9.2-2-1) การพจิารณาน าผลการประเมนิการด าเนินงานทีผ่่าน
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มา มาใ ชพ้ฒันาการด าเนินงานใน โครงการ บรูณ การงานส่งเสรมิสุขภาพในวทิยาลยัพยาบาลปี 2552 
กรณ:ี วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (9.2-2-2) 

3.  มกีลไกใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั โดยนกัศกึษามสี่วนรว่มใน
การเป็นผูใ้หข้อ้มลูป้อนกลบัในการ เรยีนการสอน เช่น การประเมนิการใชห้อ้งปฏบิตักิารพยาบาล การ
ประเมนิคุณภาพการสอนของอาจารย ์การประเมนิภาพรวมรายวชิาในรายวชิาหลกัการและเทคนิคการ
พยาบาล (9.2-3-1) มสี่วนใหข้อ้มลูป้อนกลบั ในการประเมนิโครงการ พฒันานกัศกึษา (9.2-3-2) รว่มเป็น
ทมีท าวจิยั พรอ้มทัง้ ถอดบทเรยีน ใน โครงการ วจิยั : การพฒันาผูเ้รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณการ  สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบในรายวชิา หลกัการและเทคนิคการ
พยาบาลภาคทดลอง  (9.2-3-3) รว่มเป็นทมีท าบรกิารวชิาการ ร่ วมประเมนิผลโครงการบรกิารวชิาการ
บรูณการกบัการเรยีนการสอน  เรือ่ง การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ (9.2-3-4) มสี่วนใหข้อ้มลูป้อนกลบัในการ
ประเมนิโครงการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม เช่น โครงการดนตรไีทยอุดมศกึษา โดยส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(9.2-3-5) มสี่วนใหข้อ้มลูในการรบัการประเมนิเพื่อการรบัรองสถาบนั
โดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศกึษา 2552) (9.2-3-6) 

4. นกัศกึษามกีารใชก้ระบวนการคุณภาพ  ในการพฒันาคุณภาพขอ งกจิกรรมหรอืโครงการนกัศกึษา  เช่น 
การพจิารณาน าผลการประเมนิการด าเนินงานทีผ่่านมา มาใชพ้ฒันาการด าเนินงานในโครงการ บรูณ
การงานส่งเสรมิสุขภาพในวทิยาลยัพยาบาลปี 2552 กรณีวทิยาลยัพยาบ าลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
(9.2-4-1)  

5. นกัศกึษาสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหว่างสถาบนั  รว่มกบันกัศกึษาวทิยาลยั
พยาบาลเครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (9.2-5-1) และวทิยาลยัการสาธารณสุขสรินิธร ขอนแก่น 
วทิยาลยัการสาธารณสุ ข อุบลราชธานี มหาวทิยาลยัราชภั ฏอุดร (9.2-5-2) แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบั
วทิยาลยับณัฑติเอเชยี มหาวทิยาลยัอสีาน และคณะพยาบาลศาสตร ์ม.ขอนแก่น (9.2-5-3) 

6. มรีะบบตดิตามประเมนิผลการประกนัคุณภาพในกจิกรรมทีน่กัศกึษาด าเนินการ  และในส่วนทีน่กัศกึษามี
ส่วนรว่มกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั  พบว่า มกีารพฒันาคุณภาพโครงการทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา
เพยีง 1 โครงการ คอื โครงการบรูณการงานส่งเสรมิสุขภาพในวทิยาลยัพยาบาลปี 2552 กรณ ีวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยนกัศกึษายงัไมม่กีารใชก้ระบวนการคุณภาพ  ในการพฒันาคุณภาพ
ของกจิกรรมหรอืโครงการ ตามแผนพฒันานกัศกึษา อยา่งค รอบคลุม เป็นระบบ (9.2-6-1) นอกจากนัน้ 
พบว่า กลไกใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั ครอบคลุมภารกจิ การ
เรยีนการสอน การพฒันานกัศกึษา ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม การจดับรกิารปจัจยัเกือ้หนุน การประกนั
คุณภาพการศกึษา แต่ยงัควรพฒันาใหน้กัศกึษาทัง้หมด รบัทราบ เขา้ใจ ในภาพรวมอยา่งเป็นระบบ ใน
เรือ่งบทบาทนกัศกึษากบัการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  รวมทัง้ ใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั ภารกจิวจิยั และบรกิารวชิาการ (9.2-6-2) 

7. มกีารน าผลการประเมนิไปพฒันากระบวนการใหค้วามรูแ้ละกลไกการ ด าเนินงานประกนัคุณภาพที่
เกีย่วขอ้งกบันกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  เช่น ใชผ้ลการประเมนิทีพ่บว่า นกัศกึษายงัไมม่กีารใชก้ระบวนการ
คุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกจิกรรมหรอืโครงการ ตามแผนพฒันานกัศกึษา อยา่งครอบคลุม 
เป็นระบบ มาพจิารณาส่ง นกัศกึษา ทีร่ว่มด าเนินงานสโมสร เขา้ร่ วมโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร
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ประกนัคุณภาพการศกึษาส าหรบันกัศกึษา ณ วทิยาลยับรมราชชนนี อุดรธานี (9.2-7-1) ปรบัปรงุพฒันา 
การมสี่วนรว่มของนกัศกึษาในการประกนัคุณภาพของวทิยาลยั องิตามแนวทางของ สกอ. (9.2-7-2) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยู่ที ่2 คะแนน ผลงานปีการศกึษา 2552 ได ้3 คะแนน ดงันัน้  

มพีฒันาการ 
ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย 3 ระดบั (9.2-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้ 7 ระดบั ดงันัน้ บรรลุ

เป้าหมาย 
หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 
1.  ใหฝ้่ายยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ และฝา่ยกจิการนกัศกึษา รว่มกนักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะ

การประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษาน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไป
ใชก้บักจิกรรมนกัศกึษา  และใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึบทบาทของการมสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพ
การศกึษาของวทิยาลยั ตามแนวทางของ สกอ . โดยใหด้ าเนินการทัง้ในระหว่างการปฐมนิเทศ การ
ประชุมชัน้ปี กจิกรรม moral area การปจัฉิมนิเทศ ทัง้ใหเ้รมิด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่เดอืน
มถุินายน 2553 

2. ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ และฝา่ยกจิการนกัศกึษา รว่มกนัส่งเส รมิใหน้กัศกึษาน าความรู้
ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักจิกรรมทีด่ าเนินการโดยนกัศกึษา ใหค้รอบคลุมอยา่งน้อย 5 
ประเภท คอื 1.กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิห่งชาต ิ 2.กจิกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ 3.กจิกรรมบ าเพ็ ญประโยชน์หรอืรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 4.กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 5.กจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม  โดยใหเ้ริม่
จากปรบัปรงุพฒันาการออกแบบ การเขยีนโครงการ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การตดิตาม การประเมนิ
และสรปุโครงการ  การน าผลการประเมนิ มาใชพ้ฒันาในโครงการ /กจิกรรม อื่นๆ อยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี้ ให้
เริม่ด าเนินการตัง้แต่ภายในเดอืนมถุินายน 2553 โดยตัง้เดอืนตุลาคม 2553 รปูแบบโครงการทีเ่สนอขอ
อนุมตั ิการประเมนิและสรปุโครงการ จะตอ้งสะทอ้นการน าความรูด้า้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการ
จดักจิกรรมทีด่ าเนินการโดยนกัศกึษา 

5. ใหฝ้า่ยยทุธศาส ตรแ์ละพฒันาคุณภาพ และฝา่ยกจิการนกัศกึษา รว่มกนัพฒันาระบบและกลไก การ
ประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  ในส่วนการ ตดิตาม
ประเมนิผลการประกนัคุณภาพในกจิกรรมทีน่กัศกึษาด าเนินการ และในส่วนทีน่กัศกึษามสี่วนรว่มกบั
การประกนัคุณภาพของสถาบนั ใหมุ้ง่ส่งเสรมิการน าผลการประเมนิไปพฒันากระบวนการใหค้วามรูแ้ละ
กลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง  โดยใหส้ามารถเสนอรายงาน
การตดิตามประเมนิผลฯ ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร เดอืนตุลาคม 2553 มกราคม 2554 เมษายน 
2554 มถุินายน 2554 
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รายการหลกัฐาน 
9.2-1-1 หน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา (อ.กลว้ยไม)้ 
9.2-1-2 นโยบายในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน (อ.กลว้ยไม)้ 
9.2-1-3 โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาความรู ้การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่ง

ต่อเนื่องในกลุ่มนกัศกึษา วนัที ่27-28 มถุินายน 2552 (อ.สรญัญา) 
9.2-1-4 ปฏทินิการใหค้วามรูง้านประกนัคุณภาพการศกึษา ผ่านกจิกรรมพฒันานกัศกึษาในศูนยก์าร

เรยีนรู ้“เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” (อ.วไิลวรรณ) 
9.2-1-5 รอ่งรอยหลกัฐานแสดง การส่งเสรมิใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึการมสี่วนรว่ม บทบาทในการใหข้อ้มลู 

ถอดบทเรยีน เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษาดา้นการจดักจิกรรมนกัศกึษา ในศูนยก์ารเรยีนรู ้
"เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ระบบครอบครวั (Moral Area)” ประจ าปีการศกึษา 2552 โดยฝา่ยกจิการ
นกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ) 

9.2-1-6 Course Syllabus รายวชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล ส่วนทีแ่สดงการใหข้อ้มลูและขอความ
รว่มมอืนกัศกึษาในการมสี่วนรว่มกบัการประเมนิการใชห้อ้งปฏบิตักิารพยาบาล การประเมนิ
คุณภาพการสอนของอาจารย ์การประเมนิภาพรวมรายวชิาใน (อ.รุง่ทพิย)์ 

9.2-2-1 กจิกรรมการฝึกปฏบิตักิารเขยีนโครงการ การสรปุโครงการ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การน าผลการ
ประเมนิมาวางแผนใหม้คีวามต่อเนื่อง ในโครงการประชุมปฏบิตักิารพฒันาความรูก้ารด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่องในกลุ่มนกัศกึษา (อ.สรญัญา) 

9.2-2-2 หลกัการและเหตุผลในโครงการ บรูณการงานส่งเสริ มสุขภาพในวทิยาลยัพยาบาลปี 2552 กรณี: 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทีแ่สดงการพจิารณาน าผลการประเมนิการด าเนินงานที่
ผ่านมา มาใชใ้นการด าเนินงาน (อ.ทพิยร์ตัน์ และ นายสุรยิน นศ.4) 

9.2-3-1 สรปุผลการประเมนิการใชห้อ้งปฏบิตักิารพยาบาล การประเมนิคุณภาพการสอนของอาจ ารย ์การ
ประเมนิภาพรวมรายวชิาในรายวชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาล (อ.รุง่ทพิย)์ 

9.2-3-2 สรปุผลการประเมนิ การด าเนินกจิกรรม/โครงการ ในศูนยก์ารเรยีนรู ้ "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ระบบ
ครอบครวั (Moral Area)” ประจ าปีการศกึษา 2552 โดยฝา่ยกจิการนกัศกึษา (อ.วไิลวรรณ) 

9.2-3-3 รายงานผลการวจิยั เรือ่ง การพฒันาผูเ้รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณการ สอดแทรก
คุณธรรมจรยิธรรมและการคดิอยา่งเป็นระบบในรายวชิาหลกัการและเทคนิคการพยาบาลภาค
ทดลอง และสรปุผลการถอดบทเรยีนรว่มกบันกัศกึษาทีร่ว่มเป็นทมีวจิยั (อ.รุง่ทพิย)์ 

9.2-3-4 สรปุผลการประเมนิ โครงการบรกิารวชิาการบรูณการกบัการเรยีนการสอน  เรือ่ง การเลีย้งลกูดว้ย
นมแม ่(อ.เอมอร) 

9.2-3-5 สรปุผลการประเมนิ โครงการดนตรไีทยอุดมศกึษา โดยส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ(อ.ทพิยร์ตัน์) 

9.2-3-6 ก าหนดการประเมนิ เพื่อการรบัรองสถาบนัโดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศกึษา 
2552) (อ.กลว้ยไม ้ อ.สรญัญา) 
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9.2-4-1 หลกัการและเหตุผลในโครงการ บรูณการงานส่งเสรมิสุขภาพในวทิยาลยัพยาบาลปี 2552 กรณี: 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทีแ่สดงการพจิารณาน าผลการประเมนิการด าเนินงานที่
ผ่านมา มาใชใ้นการด าเนินงาน (อ.ทพิยร์ตัน์ และ นศ.4 สุรยิน) 

9.2-5-1  โครงการ /กจิกรรมเพื่อความรว่มมอืดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาของนกัศกึษา ใน
แผนปฏบิตักิารตามกลยทุธข์องวทิยาลยัในสงักดั สบช ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (อ.กลว้ยไม ้
อ.สรญัญา) 

9.2-5-2 MOU ความรว่มมอืดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างนกัศกึษา วพบ.ขอนแก่น วบพ.อุดร 
วพบ.สุรนิทร์ วพบ.นครราชสมีา  วพบ.สรรพสทิธปิระสงค์  วพบ.ศรมีหาสารคาม  วทิยาลยัการ
สาธารณสุข ขอนแก่น  วทิยาลยัการสาธารณสุข อุบลราชธานี และมหาวทิยาลยัราชภฎัอุดร ลง
วนัที ่16 พฤษภาคม 2553 (อ.สรญัญา) 

9.2-5-3 สรปุผลการด าเนินโครงการประชุมเชงิปฏบิตัิ การพฒันาความรู ้การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศกึษาอยา่งต่อเนื่องในกลุ่มนกัศกึษา วนัที ่27-28 มถุินายน 2552 (อ.สรญัญา) 

9.2-6-1 บนัทกึการประชุมฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  ประจ าเดอืนเมษายน 2553 เรือ่ง การ
ตดิตามประเมนิผลการประกนัคุณภาพในกจิกรรมทีน่กัศกึษาด าเนินการ (อ.สรญัญา) 

9.2-6-2 บนัทกึการประชุมฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  ประจ าเดอืนเมษายน 2553 เรือ่ง การ
ตดิตามประเมนิผล การมสี่วนรว่มของนกัศกึษาในการประกนัคุณภาพของวทิยาลยั (อ.สรญัญา) 

9.2-7-1 บนัทกึการประชุมฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  ประจ าเดอืนเมษายน 2553 เรื่อง การ
พฒันานกัศกึษาและสโมสรนกัศกึษา เพื่อส่งเสรมิการประกนัคุณภาพในกจิกรรมทีน่กัศกึษา
ด าเนินการ (อ.สรญัญา) 

9.2-7-2 บนัทกึการประชุมฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  ประจ าเดอืนเมษายน 2553 เรือ่ง การ
พฒันา การมสี่วนรว่มของนกัศกึษาในการประกนัคุณภาพของวทิยาลยั องิการ มสี่วนรว่มของ
นกัศกึษาตามแนวทางของ สกอ.(อ.สรญัญา) 

9.2-ป เป้าหมาย การด าเนินงาน ตามเกณฑ ์ ระบบและกลไกการใหค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นการประกนั
คุณภาพแก่นกัศกึษา  ในแผนกลยทุธ ์วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กลว้ยไม ้  
อ.สรญัญา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 ระดบัความส าเรจ็ของการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ 9.3 และ สมศ 7.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 
เกณฑก์ารประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก ด าเนินการ 3 ขอ้แรก ด าเนินการอย่างน้อย 4 ขอ้แรก 

 
เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 
1. มกีารด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุ ณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ  และสถาบนัอยา่ง

ต่อเนื่อง 
2. มกีารปรบัปรงุระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและพฒันาการของสถาบนั 
3. มกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชนภายใน

เวลาทีก่ าหนด 
4. มกีารน าผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุการด าเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื่อง 
5. มนีวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพทีห่น่วยงานพฒันาขึน้  หรอืมกีารจดัท าแนวปฏบิตัทิีด่ ี  เพื่อการเป็น

แหล่งอา้งองิ ใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอื่นๆ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในช่วงปีการศกึษา 2552 วทิยาลยัโดยทุกฝา่ยรว่มกบัภาควชิา  ด าเนินงานตามระดบัความส าเรจ็ของ
การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ตามทีแ่สดงในตารางที ่9.3-1 ดงันี้ 
1.  มกีารด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ  และสถาบนัอยา่ง
ต่อเนื่อง  (9.3-1-1) รวมทัง้ ด าเนินกจิกรรม /โครงการเพื่อพฒันาคุณภาพ เช่น ฝา่ยบรหิาร จดัท าโครงการ
พฒันาหอ้งสมดุและระบบบรกิาร (9.3-1-2) ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ จดัท าโครงการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารวพิากษ์แผนปฏบิตังิานปีงบประมาณ  2553 ใหส้อดคลอ้งกบั KPI QA และ PA (9.3-1-3) ฝา่ย
วจิยัและบรกิารวชิาการ จดัท าโครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่อตพีมิพ์
เผยแพร ่ (9.3-1-4) ฝา่ยวชิาการ จดัท าโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร พย .บ. ปี 2552 
(9.3-1-5) ฝา่ยกจิการนกัศกึษา จดัท าโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาความรู ้การด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่องในกลุ่มนกัศกึษา  (9.3-1-6) ภาควิชาเดก็ ผูใ้ห ญ่ ผูส้งูอายุ  (9.3-1-7) 
ภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร  รว่มด าเนินงานในโครงการเตรยีมความพรอ้มในการสอบรวบยอดของ
นกัศกึษา พย .บ. เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสอบขึน้ทะเบยีนการประกอบวชิาชพี (9.3-1-8) 
ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ์ ภาควชิามารดาทารก ผดุง ครรภ ์ปรบัรปูแบบการตวิทีห่ลากหลาย ส่งผล
ใหพ้ฒันาผลการสอบรายวชิาการพยาบาลมารดาทารก จากรอ้ยละ 92.19 ในปีการศกึษา 2551 เป็นรอ้ย
ละ 100 ในปีการศกึษา 2552 (9.3-1-9)  ภาควชิาชุมชนและรกัษา  รว่มด าเนินงานในโครงการเตรยีมความ
พรอ้มในการสอบสภา (9.3-1-10) 

2.  มกีารปรบัปรงุระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและพฒันาการของสถาบนั โดย 
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2.1 ปรบัปรงุการออกแบบโครงการ /กจิกรรม ในแผนปฏบิตักิารประจ าปี  ใหม้กีารเชื่อมโยงไปถงึการ
ตอบสนองตวับ่งชีแ้ละเกณฑ ์เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบัรว่มกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้พฒันาผลงาน
ใหส้อดคลอ้งตามผลกา รประเมนิคุณภาพภายใน รวมทัง้ แนวโน้มการเปลีย่นของตวับ่งชี ้และเกณฑ ์
สมศ สกอ TQF (9.3-2-1) 

2.2 ปรบัปรงุขัน้ตอนและวธิกีารรวบรวมขอ้มลู หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ เกณฑ์ 
และการจดัท ารายการประเมนิตนเอง (9.3-2-2) ทีย่งัคงรกัษาการมสี่วนรว่ม แต่ลดการร บกวนเวลา
ตามขอ้คดิเหน็ของคณาจารย ์ อกีทัง้ เพื่อเป็นการ ผนวกใชห้ลกัธรรมาภบิาลในส่วนของหลกัความ
คุม้ค่า ทีส่่งเสรมิใหค้ณาจารยใ์ชท้รพัยากรเวลาทีม่อียา่งจ ากดั มุง่ไปทีก่ารปฏบิตังิาน และการพฒันา
คุณภาพการเรยีนการสอน การพฒันานกัศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการ ท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 

2.3 ปรบัปรงุ ขอ้ตกลงและ รปูแบบ  การรายงานผลการด าเนินงาน  ในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
(9.3-2-3) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจติส านึกใหเ้หน็ว่าการพฒันาคุณภาพการศกึษาจะตอ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องและเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัทุกคน ตามความหมาย “การพฒันาคุณภาพการศกึษา ” ใน
กฎกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ .ศ. 2553 ณ 
วนัที ่11 มนีาคม 2553 (หน้าที ่23 ในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่ 127 ตอนที ่23 ก ลว. 2 เมษายน 
2553) 

2.4 ปรบัปรงุ ใหม้กีารอ่าน SAR และตรวจสอบหลกัฐานเชงิวเิคราะห ์รว่ มวพิากษ์ SAR โดยบุคลากร  
ภาควชิา และผูบ้รหิาร (9.3-2-4) เพื่อพฒันาตามขอ้เสนอแนะ ขอ้ 3 หน้าที ่118 ในผลการประเมนิ PI 
9.1 ในเล่มรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 
โดย สบช . (9.3-2-5) และเพื่อ เป็นการผนวกใชห้ลกัธรรมาภบิาลในส่ว นของหลกัความมสี่วนรว่ม ทัง้
รว่มคดิ รว่มท า รว่มแกไ้ข รว่มรบัผดิชอบ 

3.  มกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชนภายในเวลา
ทีก่ าหนด เช่น รายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 เสนอ สกอ . ในเดอืน
กรกฎาคม 2552 ภายในเวลา 120 วนันบัจากสิน้ปีการศกึษา ตามที ่สกอ . ก าหนด (9.2-3-1) รายงานการ
ประเมนิตนเอง วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 เสนอคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ในเดอืนสงิหาคม 2552 (9.2-3-2) รายงานการประเมนิตนเองเพื่อขอ รบัรองสถาบนัการศกึษา โดยสภาการ
พยาบาล ในเดอืนธนัวาคม 2552 ตามทีส่ภาการพยาบาลก าหนด (9.2-3-3) 

4.  มกีารน าผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุการด าเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเนื่อง  เช่น ฝา่ยบรหิาร
จดัท าโครงการผลติพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนของชุมชน จงัหวดัขอนแก่น เพื่อพฒันาตามผล
การประเมนิ PI 2.4 จ านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า เท่ากบั 11.18 : 1 ในปี
การศกึษา 2551 (9.3-4-1) ใหเ้หลอื 8.02 : 1 ในปีการศกึษา 2552 (9.3-4-2) ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ
จดัท าโครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร ่ตามผลการ
ประเมนิ PI 4.4 รอ้ยละงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาตต่ิออาจารยป์ระจ า 
(9.3-4-3) ฝา่ยวชิาการ ใชข้อ้เสนอแนะโดยคณะผูป้ระเมนิของสภาการพยาบาลในเรือ่งภาระงานสอนเฉลีย่
ต่อปีการศกึษาของผูบ้รหิารระดบัรองคณะวชิาหรอืเทยีบเท่า /หวัหน้าภาควชิา ไมเ่กนิ 6 หน่วยชัว่ โมงต่อ
สปัดาห์ มาใชใ้นการเตรยีมจดัภาระงานสอนส าหรบัปีการศกึษา 2553 (9.3-4-4) ฝา่ยกจิการนกัศกึษา 
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ส่งเสรมินกัศกึษาจดัท าโครงการ โดยน าผลการประเมนิการด าเนินงานทีผ่่านมา มาใชพ้ฒันาการด าเนินงาน
ในโครงการบรูณการงานส่งเสรมิสุขภาพในวทิยาลยัพยาบาลปี 2552 กรณ ีวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น เพื่อพฒันาตามผลการประเมนิ PI 9.2 (9.3-4-5) ภาควชิามารดาทารก ผดุงครรภ ์ปรบัรปูแบบ
การตวิทีห่ลากหลาย ส่งผลใหพ้ฒันาผลการสอบรายวชิาการพยาบาลมารดาทารก จากรอ้ยละ 92.19 ในปี
การศกึษา 2551 (9.3-4-6) เป็นรอ้ยละ 100 ในปีการศกึษา 2552 (9.3-4-7) โดยผลจากการน า 
Improvement Plan สู่การปฏบิตั ิพบว่า ม ี 74 ใน 83 PI (รอ้ยละ 87.95) ทีไ่ดค้ะแนนสงูขึน้หรอื 3 คะแนน
เท่าเดมิ ม ี8 ใน 83 PI (รอ้ยละ 9.64) ทีไ่ดค้ะแนน 0 หรอื 1 หรอื 2 เท่าเดมิ และม ี2 ใน 83 PI (รอ้ยละ 
2.41) ทีไ่ดค้ะแนนลดลง 

5.  มนีวตักรรมดา้นการประกั นคุณภาพทีห่น่วยงานพฒันาขึน้  หรอืมกีารจดัท าแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อการเป็น
แหล่งอา้งองิ ใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอื่นๆ เช่น ฝา่ยบรหิาร มกีารพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการ
ตดัสนิใจและพฒันาคุณภาพ : ส่วนจดัการขอ้มลูจากการบรหิารการเงนิงบประมาณ และการพสัดุ พรอ้มทัง้
ประชาสมัพนัธไ์ปสู่หน่วยงานภายนอก (9.3-5-1) ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ พฒันาตวับ่งชี ้เกณฑ์
ประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคคล ทีถ่่ายทอดจากตวับ่งชีห้ลกั เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิ
บุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพตามการเปลีย่นแปลงของตวับ่งชี ้เกณฑ ์สกอ สมศ  สภาการ
พยาบาล TQF และแผนกลยทุธ ์รวมทัง้ พฒันาเครือ่งมอืวดัผลประกอบตวับ่งชีป้ระเมนิผลสมัฤทธิ ์ทีช่่วยให้
ผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิเขา้ใจ รกัษา เสรมิสรา้งลกัษณะการปฏบิตังิานการเรยีนการสอน พฒันา
นกัศกึษา วจิยั บรกิารวชิาการ ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม บรหิารจดักา ร แผนงานและการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานของวทิยาลยั เช่น สะทอ้นการจดัการเรยีนการสอนที่
คุณภาพในการพฒันานกัศกึษา พรอ้มทัง้รองรบัการพฒันาตาม TQF การประเมนิตามเกณฑส์ภา สกอ 
สมศ พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธไ์ปสู่หน่วยงานภายนอก (9.3-5-2) ฝ่ายวชิาการรว่มกบัฝา่ยบรหิาร จดัท า
นวตักรรม โครงการผลติพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนของชุมชน จงัหวดัขอนแก่น ซึง่เป็นแหล่ง
อา้งองิและอยูใ่นระหว่างการต่อยอดเพื่อขยายไปยงัพืน้ทีจ่งัหวดั อุบลราชธานี มหาสารคาม  (9.3-5-3) 
นอกจากนัน้ ยงัเป็นแหล่งอา้งองิใหก้บัการเขยี นตวัอยา่งวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีต่อบสนองการด าเนินงานตามกลุ่ม
ภารกจิ GP 06 การพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคแ์ละผลงานนกัศกึษา วทิยาลยัสนัตวิฒันา  ที ่
สบช. ใชจ้ดัอบรมใหว้ทิยาลยัทัว่ประเทศ (9.3-5-4) ฝา่ยกจิการนกัศกึษา  พฒันานวตักรรมการพฒันา
นกัศกึษาโดยระบบครอบครวัเส มอืน เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา วถิกีารเรยีนรูสู้่
การบรกิาร ดว้ยหวัใจความมนุษย์  โดยเป็นแหล่งอา้งองิ และก าลงัขยายผลไปยงั วพบ .ชลบุร ี วพบ .
นครศรธีรรมราช วพบ.พะเยา วพ.จกัรรีชั  (9.3-5-5) นอกจากนัน้ มกีารจดสทิธบิตัร (9.3-5-6) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานอยูท่ี ่1 คะแนน ผลการด าเนินงานปีการศกึษา 2552 ได ้ 
3 คะแนน ดงันัน้ มพีฒันาการ 

ปีการศกึษา 2552 ตัง้เป้าหมาย การด าเนินงานตามตามระดบัความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน เท่ากบั 4 ระดบั (9.3-ป) โดยมผีลการด าเนินงานได ้5 ระดบั ดงันัน้ บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน ผลลพัธ ์ พฒันาการ เป้าหมาย รวม 
สบช. 3 1 1 5 
สกอ. 3 -  3 

 
แนวทางการพฒันา 

ใหฝ้า่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ สนบัสนุนการด าเนินงานตามทีร่ะบุไวใ้นแนวทางการพฒันาทา้ยตวั
บ่งชี ้9.1  
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ตารางท่ี 9.3-1 การด าเนินงานตามระดบัความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2552 
รายการ ฝา่ย 

บรหิาร 
ฝา่ย 

ยุทธศาสตร ์
ฝา่ยวจิยั 

บรกิาร วชก 
ฝา่ย 

วชิาการ 
ฝา่ยกจิการ 
นกัศกึษา 

เดก็ ผูใ้หญ่ 
ผูส้งูอายุ 

จติเวช กฎ 
หมาย บรฯ 

มารดาฯ  
ผดุงครรภ ์

ชุมชนและ 
รกัษา 

คะแนนทีไ่ดอ้งิเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ 2552) 3 2 3 3 3 2 2 3 2 
การตดัสนิบรรลุ/ไม่บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 
เป้าหมายระดบั ตามทีว่ทิยาลยัก าหนด (9.3-ป) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
จ านวนระดบั ตามเกณฑม์าตรฐานทีผ่่าน 5 3 4 5 5 3 3 3 3 
เกณฑม์าตรฐาน (สกอ 2552)          
1. มกีารด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในระดบัคณะ และสถาบนัอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินงาน 
(9.3-1-2)  

ด าเนินงาน 
(9.3-1-3)  

ด าเนินงาน 
(9.3-1-4)  

ด าเนินงาน 
(9.3-1-5)  

ด าเนินงาน 
(9.3-1-6)  

ด าเนินงาน 
(9.3-1-7)  

ด าเนินงาน 
(9.3-1-8)  

ด าเนินงาน 
(9.3-1-9)  

ด าเนินงาน 
(9.3-1-10)  

2. มกีารปรบัปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้ง
กบัพนัธกจิและ พฒันาการของสถาบนั 

มกีารปรบัปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน 5 ประเดน็ โดยสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและ พฒันาการของสถาบนั  
(9.3-2-1 ถงึ 9.3-2-5) 

3. มกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในต่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชนภายในเวลาทีก่ าหนด 

มกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในต่อ สกอ. มข. สภาการพยาบาล  
(9.3-3-1 ถงึ 9.3-3-3) 

4. มกีารน าผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรุงการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 

น ามา 
ปรบั ปรุง 
(9.3-4-1 
9.3-4-2) 

- น ามา 
ปรบัปรุง 
(9.3-4-3) 

น ามา 
ปรบัปรุง 
(9.3-4-4) 

น ามา 
ปรบัปรุง 
(9.3-4-5) 

- - น ามา 
ปรบัปรุง 
(9.3-4-6 
9.3-4-7) 

- 

5. มนีวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพทีห่น่วยงานพฒันาขึน้ 
หรอืมกีารจดัท าแนวปฏบิตัทิีด่ ีเพื่อการเป็นแหล่งอา้งองิ 
ใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอื่นๆ 

มผีลงาน 
เป็นแหล่ง
อา้งองิฯ 
(9.3-5-1) 

มผีลงาน 
เป็นแหล่ง
อา้งองิฯ 
(9.3-5-2) 

- มผีลงาน 
เป็นแหล่ง
อา้งองิฯ 
(9.3-5-3  
9.3-5-4) 

มผีลงาน 
เป็นแหล่ง
อา้งองิฯ 
(9.3-5-5 
9.3-5-6) 

- - - - 
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รายการหลกัฐาน 
9.3-1-1 รอ่งรอยหลกัฐาน การด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึ กษาภายในระดบัคณะ  

และสถาบนัอยา่งต่อเนื่อง (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 
9.3-1-2 สรปุผลการพฒันาการจดับรกิารดา้นสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรูข้อง

นกัศกึษา จากการด าเนินโครงการพฒันาหอ้งสมดุและระบบบรกิาร (อ.ปิยะนุช) 
9.3-1-3 ตวัอยา่งการพฒันาการออกแบบจดัท า โครงการ /กจิกรรม ในแผนปฏบิตักิาร ทีเ่ป็นผลจากการจดัท า

โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารวพิากษ์แผนปฏบิตังิานปีงบประมาณ  2553 ใหส้อดคลอ้งกบั KPI QA 
และ PA  (อ.รุง่ทพิย)์ 

9.3-1-4 สรปุผลการจดัท า โครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่                 
(อ.กนันิษฐา) 

9.3-1-5 สรปุผลการจดัท าโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร พย.บ. ปี 2552 (อ.พรรณภิา) 
9.3-1-6 สรปุผลการจดัท า โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาความรู ้การด าเนินงานประกนัคุณภาพ

การศกึษาอยา่งต่อเนื่องในกลุ่มนกัศกึษา วนัที ่27-28 มถุินายน 2552 (อ.สรญัญา)  
9.3-1-7 สรปุการด าเนินงานของภาควชิาเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุใน โครงการเตรยีมความพรอ้มในการสอบรวบ

ยอดของนกัศกึษา พย .บ. เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสอบขึน้ทะเบยีนการประกอบ
วชิาชพี (อ.พริยิากร) 

9.3-1-8 สรปุการด าเนินงานของภาควชิาจติเวช กฎหมาย บรหิาร ในโครงการเตรยีมความพรอ้มในการสอบ
รวบยอดของนกัศกึษา พย .บ. เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสอบขึน้ทะเบยีนการประกอบ
วชิาชพี (อ.สมใจ) 

9.3-1-9 ผลการสอบรายวชิาการพยาบาลมารดาทารก ปีการศกึษา 2551 ในรายงานการสอบความรูผู้ข้อขึน้
ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกตามรายวชิ า ในการสอบครัง้ที ่ 1/2552 วนัที ่20-21 มนีาคม 2553 (อ.ดวง
ชวีนั) และผลสอบรายวชิามารดาทารก ปีการศกึษา 2551 ในในรายงานสรปุผลการสอบความรูผู้ข้อ
ขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกตามรายวชิา ในการสอบครัง้ที ่1/2553 (อ.ดวงชวีนั) 

9.3-1-10 สรปุการด าเนินงานของภาควชิาชุมชนและ รกัษา ในโครงการเตรยีมความพรอ้มในการสอบรวบยอด
ของนกัศกึษา พย.บ. เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสอบขึน้ทะเบยีนการประกอบวชิาชพี  (อ.
ปราณ)ี 

9.3-2-1  ตวัอยา่งแสดงการปรบัปรงุการออกแบบโครงการ /กจิกรรม ของฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ 
ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ ในแผ นปฏบิตักิารประจ าปี ใหม้กีารเชื่อมโยงไปถงึการตอบสนองตวับ่งชี้
และเกณฑ ์เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบัรว่มกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้พฒันาผลงานใหส้อดคลอ้งตาม
ผลการประเมนิคุณภาพภายใน รวมทัง้ แนวโน้มการเปลีย่นของตวับ่งชี ้และเกณฑ ์สมศ สกอ TQF 
(อ.รุง่ทพิย)์ 
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9.3-2-2  บนัทกึการประชุมฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  ประจ าเดอืนเมษายน 2553 เรือ่ง การปรบัปรงุ
ขัน้ตอน วธิกีารรวบรวมขอ้มลู หลกัฐานเชงิประจกัษ์ของการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้เกณฑ ์และการ
จดัท ารายการประเมนิตนเอง เพื่อใหค้งรกัษาการมสี่วนรว่ม แต่ลดการรบกวนเวลาตามขอ้คดิเห็ นของ
คณาจารย ์อกีทัง้ เพื่อเป็นการผนวกใชห้ลกัธรรมาภบิาลในส่วนของหลกัความคุม้ค่า ทีส่่งเสรมิให้
คณาจารยใ์ชท้รพัยากรเวลาทีม่อียา่งจ ากดั มุง่ไปทีก่ารปฏบิตังิาน และการพฒันาคุณภาพการเรยีน
การสอน การพฒันานกัศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  
(อ.กลว้ยไม ้ อ.สรญัญา) 

9.3-2-3 การรายงานผลการด าเนินงานรายตวับ่งชี ้ในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ปีการศกึษา 2552  
(อ.กลว้ยไม ้ อ.สรญัญา) 
การรายงานผลการด าเนินงานรายตวับ่งชี ้ในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ปีการศกึษา 2551 (อ.
กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 
ความหมาย “การพฒันาคุณภาพการศกึษา” ในกฎกระทรวงศกึษาธกิาร ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ณ วนัที ่11 มนีาคม 2553 (หน้าที ่23 ใน 
ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่127 ตอนที ่23 ก ลว. 2 เมษายน 2553) (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.3-2-4 บนัทกึการประชุมฝา่ยยุ ทธศาสตรแ์ละพฒันาคุณภาพ  ประจ าเดอืนเมษายน 2553 เรือ่ง การปรบัปรงุ
ใหม้กีารอ่าน SAR และตรวจสอบหลกัฐานเชงิวเิคราะห ์รว่มวพิากษ์ SAR โดยบุคลากรและผูบ้รหิาร 
เพื่อเป็นการผนวกใชห้ลกัธรรมาภบิาลในส่วนของหลกัความมสี่วนรว่ม ทัง้รว่มคดิ รว่มท า รว่มแกไ้ข 
รว่มรบัผดิชอบ (อ.กลว้ยไม ้ อ.สรญัญา) 

9.3-2-5 ขอ้เสนอแนะ ขอ้ 3 หน้าที ่118 ในผลการประเมนิ PI 9.1 ในเล่มรายงานผลการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน วพบ.ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 โดย สบช. (อ.สรญัญา) 

9.2-3-1 รายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 เสนอ สกอ . ในเดือนกรกฎาคม 
2552 (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.2-3-2 รายงานการประเมนิตนเอง วพบ . ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 เสนอคณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในเดอืนสงิหาคม 2552 (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.2-3-3 รายงานการประเมนิตนเองเพื่อขอรบัรองสถาบนัการศกึษา โดยสภาการพยาบาล ใ นเดอืนธนัวาคม 
2552 ตามทีส่ภาการพยาบาลก าหนด (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 

9.3-4-1 ขอ้คน้พบ ในผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา PI 2.4 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า ในเล่มรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจ าปี
การศกึษา 2551 โดย สบช. หน้าที ่45 (อ.พรรณภิา) 

9.3-4-2 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ทีร่ายงานในเล่มรายงานผลการรบัรอง
สถาบนัโดยสภาการพยาบาล (รายงานวงรอบปีการศกึษา 2552) หน้าที ่3 (อ.พรรณภิา) 

9.3-4-3 สรปุผลการจดัท าโครงการพฒันาการเขยีนบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษ แ ละขอ้เสนอแนะขอ้ 
3 ในผลการประเมนิ PI 4.4 รอ้ยละงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาตต่ิอ
อาจารยป์ระจ า ในเล่มรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจ าปี
การศกึษา 2551 โดย สบช. หน้าที ่79 (อ.กนันิษฐา) 
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9.3-4-4 ตารางสรปุการน าหลกัสตูรไปสู่การจดัการศกึษาระดบัรายวชิา การจดัอาจารยผ์ูส้อน การคดิภาระงาน
สอน ปี กศษ . 2553 -  จ าแนกตามหลกัสตูร ชัน้ปี และรายวชิา แสดงการเตรยีมจดัภาระงานสอน
ส าหรบัปีการศกึษา 2553 ทีฝ่า่ยวชิาการ ใชข้อ้เสนอแนะโดยคณะผูป้ระเมนิของสภาการพยาบาลใน
เรือ่งภาระงานสอนเฉลีย่ต่อปีการศกึษาของผูบ้รหิารระดบัรองคณะวชิาหรอืเทยีบเท่า /หวัหน้าภาควชิา 
ไมเ่กนิ 6 หน่วยชัว่โมงต่อสปัดาห ์(อ.พรรณภิา) 

9.3-4-5 โครงการบรูณการงานส่งเสรมิสุขภาพในวทิยาลยัพยาบาลปี 2552 กรณ ีวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น เพื่อพฒันาตามผลการประเมนิ PI 9.2 และขอ้เสนอแนะ ขอ้ 1 ในผลการประเมนิ PI 
9.2 ในเล่มรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วพบ .ขอนแก่น ประจ าปีการศกึษา 2551 
โดย สบช. หน้าที ่119 (อ.วไิลวรรณ) 

9.3-4-6 ผลการสอบรายวชิาการพยาบาลมารดาทารก ปีการศกึษา 2551 ในรายงานสรปุผลการสอบความรูผู้้
ขอขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกตามรายวชิา ในการสอบครัง้ที ่1/2552 วนัที ่20-21 มนีาคม 2552  
(อ.ดวงชวีนั) 

9.3-4-7 ผลการสอบรายวชิากา รพยาบาลมารดาทารก ปีการศกึษา 2552 ในรายงานสรปุผลการสอบความรูผู้้
ขอขึน้ทะเบยีนฯ ชัน้หน่ึง แยกตามรายวชิา ในการสอบครัง้ที ่1/2553 (อ.ดวงชวีนั) 

9.3-5-1 เอกสารประ ชาสมัพนัธไ์ปสู่หน่วยงานภายนอก ในเรือ่ง การพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการ
ตดัสนิใจและพฒันาคุณภาพ : ส่วนจดัการขอ้มลูจากการบรหิารการเงนิงบประมาณ และการพสัดุ  
(อ.นงลกัษณ์)  

9.3-5-2 เอกสารประชาสมัพนัธไ์ปสู่หน่วยงานภายนอก ในเรือ่ง การประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานระดบับุคค ล
จากการถ่ายทอดตวับ่งชี ้เป้าหมายวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ มุง่พฒันาคุณภาพ
ผลงาน ตามวสิยัทศัน์ บรบิท และอตัลกัษณ์ (อ.วชัร ีอ.สรญัญา) 

9.3-5-3 สรปุการด าเนินงาน โครงการผลติพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนของชุมชน จงัหวดัขอนแก่น             
(อ.พรรณภิา)  
บนัทกึการประชุมฝา่ยวชิาการ เรือ่ง การต่อยอดเพื่อขยายไปยงัพืน้ทีจ่งัหวดั อุบลราชธานี มหาสารคาม  
(อ.ฉายวสนัต)์ 

9.3-5-4 ตวัอยา่งวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีต่อบสนองการด าเนินงานตามกลุ่มภารกจิ GP 06 การพฒันาคุณลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงคแ์ละผลงานนกัศกึษา วทิยาลยัสนัตวิฒั นา ที ่สบช . ใชจ้ดัอบรมใหว้ทิยาลยัทัว่
ประเทศ (อ.กลว้ยไม ้อ..สรญัญา)  

9.3-5-5 สรปุการด าเนินงาน พฒันานวตักรรมการพฒันานกัศกึษาโดยระบบครอบครวัเสมอืน เพื่อพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้นวจติตปญัญาศกึษา วถิกีารเรยีนรูสู้่การบรกิารดว้ยหวัใจความมนุษย ์ 
(อ.วไิลวรรณ) 
บนัทกึการประชุมฝา่ยกจิการนกัศกึษา เรือ่ง การขยายโครงการ ไปยงั วพบ.ชลบุร ี 
วพบ.นครศรธีรรมราช วพบ.พะเยา วพ.จกัรรีชั (อ.วไิลวรรณ) 

9.3-5-6 ใบรบัรองการจดสทิธบิตัร (อ.สุพศิตรา)  
9.3-ป เป้าหมาย การด าเนินงานตามระดบัความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ในแผน 

กลยทุธ ์วพบ. ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2552-2553 (อ.กลว้ยไม ้อ.สรญัญา) 


