รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ประจาปีการศึกษา 2553
วงรอบการประเมิน 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากสถาบันพระบรมราชชนก

วันเดือนปีทร่ี ายงาน
กรกฎาคม 2554

คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานในวงรอบปีการศึกษา 2553 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้รายงานฉบับนี้ สะท้อนผลการดาเนินงานของวิทยาลัยในสภาพจริงตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาใหม่ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2553 รวมทั้งสะท้อนให้เห็นผลงานที่ถือ
เป็นอัตตลักษณ์เฉพาะของสถาบัน โดยผลการดาเนินงานรายงานครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ด้านของสถาบัน
การจัดทารายงานประเมินตนเองฉบับนี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสถาบันพระบรม
ราชชนก โดยคาดหวังว่าจะสามารถสะท้อนผลการดาเนินงานตามสภาพจริงมากที่สุด สามารถนาผลการ
ประเมินไปปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของวิทยาลัย
นักศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา
กรกฎาคม 2554

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย
2. สัญลักษณ์ของวิทยาลัย
3. ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย
4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย
5. ผังโครงสร้างการบริหาร
6. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามรายตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมิน
FTES
สรุปตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

ก
ข
1
1
3
3
4
5
7
7
11
11
20
50
57
77
88
94
105
110
117
121
122
124
125

1

ส่วนที่ 1
ส่วนนา
ชื่อสถาบัน
ที่ตั้ง

พื้นที่ของสถาบัน

หัวหน้าองค์กร
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

ปีที่เปิดดาเนินการหลักสูตร
ครั้งแรก
2505-2509
2508-2527
2526-2531
2530-2538
2537-2541
ปีที่เปิดดาเนินการหลักสูตร
ครั้งแรก (ต่อ)
2540-2544
2541-2548
2543- 2550

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-423210 , 043-423211 โทรสาร 043-423212
เวบไซต์ www. bcnkk.ac.th E-mail bcnkk2001@yahoo.com
มี 2 แห่ง คือ
1. เลขที่ 95/1 ถนนศรีจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
บริเวณศูนย์อนามัยที่ 6 มีพื้นใช้สอยเป็นอาคารหอพัก บรรจุ 84 คน
(วิทยาลัยฯเก่า)
2. เลขที่ 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000 จานวน 46 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 36,633.97 ตาราง
เมตร (วิทยาลัยฯ แห่งใหม่ ก่อสร้างปี พ.ศ. 2538 - 2540)
นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร
ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางมกราพันธุ์ จูฑะรสก
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( จิตวิทยาการศึกษา ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505
ผดุงครรภ์ (4 รุ่น)
ผดุงครรภ์อนามัย (36 รุ่น)
การสาธารณสุขชุมชน
(ผดุงครรภ์อนามัย) (7 รุ่น)
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) (12 รุ่น)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (3 รุ่น)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ฉบับปรุงปรุง) พ.ศ.2537(1รุ่น)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2537
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542
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หลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปัจจุบัน
2548 – 2551
2552 - ปัจจุบัน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัย ได้เปิดดาเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2505 รวมระยะเวลาเปิด
ดาเนินการจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) 44 ปี หลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ .ศ. 2509 คือ
หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน) ใช้
ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ดาเนินการสอน 4 รุ่น มีผู้สาเร็จการศึกษา 166 คน
ปี พ .ศ.2508 ถึง พ .ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้สาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ดาเนินการสอน 36
รุ่น มีผู้สาเร็จการศึกษา 2,034 คน
ปี พ.ศ. 2526 ถึง พ .ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับ
ผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดาเนินการสอน 7 รุ่นมีผู้สาเร็จการศึกษา 423 คน
ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ .ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(ระดับต้น) รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดาเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้สาเร็จ
การศึกษา 764 คน
ปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น รับ
ผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดาเนินการสอน 3 รุ่น มีผู้ สาเร็จการศึกษา
364 คน
ปี พ .ศ. 2542 ถึง พ .ศ. 2547 วิทยาลัย ได้ดาเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏานในการผลิต
พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 5 คน สาเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปัจจุบัน วิทยาลัย ได้เปิดสอนหลั กสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) รับ
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มี
ผู้สาเร็จการศึกษาจนถึงปัจจุบัน 7 รุ่น รวม 434 คน
ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ดาเนินการสอน 1 รุ่น
รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี มีผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เมื่อปี
พ.ศ. 2543 จานวน 50 คน ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตร
พยาบาล-ศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่รุ่นที่ 2 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สาเร็จการศึกษา 10 รุ่น รวม 567 คน
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2. สัญลักษณ์วิทยาลัย

สัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัย คือ “สว.” มีตัวอักษร ส. เป็นสีแดง ตัวอักษร ว . เป็นสีขาว มาจากคาว่า
สังวาลย์
ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ดอกไม้ ประจาวิทยาลัย คือ ดอกคูน ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น หมายถึง ความ
สงบสุขอย่างยั่งยืน
สี ประจาวิทยาลัย คือ สีเหลืองดอกคูน ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม
ธง ประจาวิทยาลัย ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูปพระ
นามย่อ “ สว ”
3. ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
3.1 ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการ
ผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถทางานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒ นาบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่นามาใช้ ส่งเสริมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
3.2 วัตถุประสงค์
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อแสวงหาความรู้ รูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
วิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษาพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และการบริหารการพยาบาล
3. พัฒนาบุคลากรทั้งก่อนประจาการและภายหลังประจาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถให้
รู้เท่าทันสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
4. ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมด้านวิชาการการเผยแพร่ความรู้ เป็นที่ปรึกษาและบริการวิชาการแก่
สังคม
5. กระตุ้น สนับสนุน สร้างคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
6. เป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามครรลองของสังคมไทยเพื่อเทิดทูนชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย
3.3 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็น สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนาเพื่อชุมชน
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3.4 พันธกิจ
1. ผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อชุมชน
2.วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาชีพ และชุมชน
3. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะและความสามารถตามความต้องการของชุมชน
4. บริการวิชาการแก่สังคมโดยบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.5 นโยบายวิทยาลัยฯ
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการของสังคม
3. พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ค้นคว้าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และนาผลมาพัฒนางาน
5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการ
ปฏิรูปสุขภาพ
6. เผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
8. นาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
9. พัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
10. พัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส
11. สร้างบรรยากาศการทางานให้มีความสุข ความสามัคคี และค่านิยมร่วม
12. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยฯ
1. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตัดสินใจดี
3. มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
6. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามครรลองของสังคมไทย
7. ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
8. มีความสามารถใช้ทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในสังคมได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้
ภาษาสากลได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
9. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
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5. ผังโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยฯ 1 ต.ค. 52- 30 ก.ย.53

สานักงานปลัดกระทรวง

ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อานวยการ
3 คน

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ฝ่ายบริหาร

7 คน
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการและงานสารบรรณ
- งานการเงิน และ การบัญชี
- งานพัสดุ
- งานบริหารบุคคลและพัฒนา
บุคลากร
- งานอาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะ/ซ่อมบารุง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

- ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ
- ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และ
จิตเวช/กฎหมายฯ/การบริหารการพยาบาล
- ภาควิชาอนามัยชุมชนและการรักษา
เบื้องต้น
- ภาควิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์
- งานห้องสมุด
- งานวัดประเมินผล และทะเบียน

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

5 คน

6 คน
- งานนวัตกรรม
- งานกิจกรรมนักศึกษาและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- งานปกครอง วินัยและสวัสดิการ
- งานแนะแนวให้คาปรึกษาและ
ทุนการศึกษา
- งานศิษย์เก่าและองค์กรวิชาชีพ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

- งานวิจัยและผลงานวิชาการ
- งานบริการวิชาการและ
งานวิเทศสัมพันธ์ และ
งานประชาสัมพันธ์
- งานจัดการความรู้ และ
แหล่งบริการวิชาการ

- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และควบคุมภายใน
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล

ผังโครงสร้ างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น6 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้อานวยการ

ปรับครัง้ ที่ 1 ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่
พิเศษ 9/2553 ลว.28 ก.ย.
53

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ฝ่ ายบริหาร ยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพ
( อ.วัชรี อมรโรจน์ วรวุฒิ )
1. ผู้ชว่ ยผู้อานวยการด้ านบริ หาร ( จตุ
พร )
2. กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป ( อ. ลาเภา,
จตุพร )
3. กลุม่ งานธุรการ/งานสารบรรณ
4. กลุม่ งานการเงิน/ บัญชี ( ดาราพร)
5. กลุม่ งานพัสดุ ( อ. นงลักษณ์ )
6.กลุม่ งาน บริหารบุคคล และพัฒนา
บุคลากร
(อ.แสงดาว )
7 กลุม่ งาน อาคารสถานที่
/
ยานพาหนะ/ซ่อมบารุง ( อ.สุรเดช
)
8. กลุม่ งานนโยบายและแผน (อ.รุ่ง
ทิพย์ ,
อ.เอมอร )
9. กลุม่ งาน QA และ IC (อ.กล้ วยไม้ ,

ฝ่ ายวิจัยและบริการวิชาการ
( อ.พัชรินทร์ วินา เพิ่มยินดี)

ฝ่ ายวิชาการ
( อ.พรรณิภา ทองณรงค์ )

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
( อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์ )

1.กลุม่ งานวิจยั และผลงานวิชาการ
( อ.กันนิษฐา, อ.ทรงสุดา, อ.ศรี สุดา

1. ภาควิชาการพยาบาล เด็ก ผู้ใหญ่
ผู้สงู อายุ
( อ.พิริยากร, ดร.
เกศินี)
2 . ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวช /
กฎหมาย/บริหาร (อ.สมใจ)
3. ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก /
ผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวัน,อ.ฉายวสันต์ )
4.ภาควิชาการพยาบาล ชุมชนและรักษา
(อ.ปราณี )
5. กลุม่ งานทะเบียน วัดและประเมินผล
(อ.สุจินดา, อ.จรรยา อ.จารุ วรรณ ,
อ. สายสุดา )
6. กลุม่ งานห้ องสมุด ( อ.ปิ ยะนุช )

1. กลุม่ งานนวัตกรรม (อ.สุพศิ ตรา , อ.
ธิตพ
ิ ร,
อ.ศิราณี )
2.กลุม่ งาน กิจกรรม นักศึกษาและทา นุ
บารุง ฯ
(อ.พัฒนี , อ.
วิภาดา, อ.ทัศนีย์วรรณ, อ.ชุตมิ า, อ.
วิลัยภรณ์ )
3. กลุม่ งานปกครอง วินยั สวัสดิการ งาน
ศิษย์เก่าและองค์กรวิชาชีพ (อ.รัตน์
ดาวรรณ,
อ.ทินวิสุทธ์ , อ.สุ
ธิดา, อ. พลอยลดา )
4.กลุม่ งานแนะแนว /ให้ คาปรึกษาและ
ทุ นการศึกษา ( อ . แก้ วจิต , อ .
ทิพวรรณ,
อ.นิระมล)

)

2. กลุม่ งานบริการวิชาการ /งานวิเทศ
สัมพันธ์ /งานประชาสัมพันธ์ ( ดร.กุ
สุมาลี , อ.นั นทิยา ,
อ.
เสาวลักษณ์ , อ.สุวารี , อ.ทุเรียน)
3.กลุม่ งานศูนย์ศกึ ษา /งานจัดการความรู้
(อ.สุพจน์ , อ.ปิ่ นเพ็ชร, อ.ศุภจิรา )

7
6

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
6.1 อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
6.2 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการพัฒนามาต รฐานการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักการ
ให้อิสระและเสรีภาพในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติพันธกิจ
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในสังกัดสถาบันพระบรมรา ชชนก
และภายนอกสังกัดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
6.5 ส่งเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ โดยการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพระหว่างงานและฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
6.6 สนับสนุนให้มีการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพก ารศึกษาภายใน
และภายนอกวิทยาลัย
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เพื่อให้ภารกิจในการดาเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จึงได้กาหนดการประกันคุณภาพการศึ กษา ดังนี้
7.1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อควบคุมคุณภาพของปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) โดย
จัดทาเป็นองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน โดยเน้นที่ระบบการกากับดูแลตนเอง (Self
Regulation System) ในระดับบุคคล ระดับงาน และระดับวิทยาลัย
7.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) โดยมีกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าวิทยาลัยมี
ระบบและกลไก กากับ ควบคุมคุณภาพและปฏิบัติตามที่กาหนดหรือไม่ ได้แก่
7.2.1 การตรวจสอบตนเอง(Internal Quality Audit) เป็นการที่วิทยาลัยตรวจสอบตนเอง
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่กาหนด การตรวจสอบทางด้านบัญชี การเงิน พัสดุ การ
ควบคุมภายใน และการดาเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
7.2.2 การตรวจสอบภายนอก (External Quality Audit) เป็นการที่หน่วยงานจากภายนอกมา
ตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
7.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็น
กระบวนการต่อเนื่องมาจากการตรวจสอบคุณภาพและได้ปฏิบัติ แต่จะเน้นการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในแต่ละองค์ประกอบว่าดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มากน้อย
เพียงใด
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึ กษาเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยฯ มีแนวทางการดาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (Deming Cycle) ๔ ขั้นตอน ดังนี้
7.3.1 Plan (การวางแผน) เริ่มกระบวนการวางแผนดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาในปีก่อนหน้า และผลการดาเนินงานด้านต่างๆ มา เป็นข้อมูลในการวางแผน
โดยการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้ในการประเมินผล
กรณีมีการ

เปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์ การประเมินวิทยาลัยต้องนามาพิจารณาปรับแผน
และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยฯได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
7.3.2 Do (การดาเนินงาน) เป็นการปฏิบัติตามแผน ตามขั้นตอน และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
กรณีที่ไม่สามารถดาเนินงานได้ เนื่องจากมีการเปลี่ ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก จะต้องมี
การปรับแผนระหว่างดาเนินการ โดยมีคาอธิบายเหตุผลประกอบ การดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการ
ดาเนินงาน
7.3.3 Check (การตรวจสอบ) เป็นการรวบรวมข้อมูลของผลการดาเนินงาน ที่สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้นามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผน เพื่อประเมินคุณภาพในระดับฝ่าย และวิทยาลัย
โดยในการประเมินจะต้องพิจารณาทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของผลงาน
การตรวจสอบมีการ
ดาเนินการเป็นระยะและเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานตามแผน
7.3.4 Act (การปรับปรุง) เป็นการวางแผนและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยนา
ข้อเสนอและผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน ทบทวนแผนกลยุทธ์ จัดทาแผนปฏิบัติการ
และแผนพัฒนาคุณภาพของปีถัดไป

ระบบ และกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น
ระบบ

กลไก

พั ฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี และเกณฑ์การ
ประเมินให้สอดคล้องกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
และนโยบายวิทยาลัยให้ครอบคลุม I, P, O

งานประกันคุณภาพ

การมีส่วนร่ วมของบุคลากร

บุคลากรร่ วมแสดงความคิดเห็น ให้ข ้อเสนอแนะ
จั ดทํ าร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

เสนอกรรมการ QA

งานประกันคุณภาพ

คู่มือ QA

เสนอกรรมการบริ หารพิจารณา
ทบทวน
ข้อมูลย้ อนกลับ

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและ
นํ าเสนอคณะกรรมการบริ หารเพือพิจารณาประกาศใช้

ให้ความรู ้บุคลากร

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบ ั ติการ
และการจั ดสรรงบประมาณ
บุคลากรในฝ่ าย /งาน /
รองผู ้ อ ํ านวยการกํากับติดตามงาน
งานแผน งาน QA ติดตามการดํ าเนินงาน
เป็ นระยะ/เมือสิ นสุ ด

ผู้ เกียวข้อง งาน ฝ่ าย นําไปวางแผน
การดํ าเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาทีกําหนด
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบ ัติการประจํ าปี

ปฏิบ ั ติตามแผน

ประเมินผลผล
QA 2553-2554

ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Audit)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น
กลไก
งานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการ QA

ระบบ
สร้างและพั ฒนาเครื องมือ
ตรวจสอบคุณภาพ

Input
องค์ประกอบ ตั วบ่งชี เกณฑ์
ให้ความรูบ้ ุคลากร

บุคลากร

บุคลากรร่ วมพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ
เกียวกับเครื องมือ

ปรับแก้

คณะกรรมการ QA
เสนอผู ้ ทรงคุณวุฒใิ ห้ข้ อเสนอแนะ

เสนอกรรมการบริ หาร
เพือพิจารณา

งานประกันคุณภาพ

ปรับแก้ และเสนอคณะกรรมการบริ หาร
พิจารณาประกาศใช้ และใส่ ไว้ ในคู่มือ QA

รองฯ / อาจารย์/ เจ้ าหน้าที
/ฝ่ าย / งาน

ผู ้ เกียวข้อง ฝ่ าย งาน ดํ าเนินการตรวจสอบ
และส่ งผลต่องาน QA ปี ละ 2 ครัง

งานประกันคุณภาพ

รองฯ / อาจารย์/ เจ้ าหน้าที
/ฝ่ าย / งาน
รองฯ / อาจารย์/ เจ้ าหน้าที /
ฝ่ าย / งาน /
งานประกันคุณภาพ

เสนอคณะกรรมการบริ หารพิจารณา ผลการตรวจสอบ
งาน QA ส่ งผลการพิจารณาให้ผู้ ทีเกียวข้อง
ฝ่ าย งาน พั ฒนาปรับปรุ งแนวทางการ
ดําเนินงาน / ปรับแผน

Input
แผนปฏิบ ัติงาน

สิ นปี สรุ ปผลการปฏิบ ัติงาน
เป็ นรายงานการประเมินตนเอง
QA 2553-2554

ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา (Quality Assessment)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
กลไก

ระบบ

คณะกรรมการ QA

ผู ้ รับผิดชอบ/ งาน / ฝ่ าย ดําเนินการประเมินตนเอง
ตามตัวบ่งชี และเกณฑ์ทีรับผิดชอบ

งาน/ ฝ่ าย / และ
งานประกันคุณภาพ

จัดทํ าร่ าง SAR และบุคลากรร่ วมกัน
ให้ข้อเสนอแนะเพิมเติม SAR

งานประกันคุณภาพ

จัดทํ า SAR ฉบับสมบูรณ์

นําเสนอกรรมการบริ หาร เพือพิจารณา
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน/
งาน QA / งานแผน

ประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยคณะกรรมการ

งานประกันคุณภาพ

ส่ ง SAR ต่อ สบช.และ สกอ.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเครื อข่าย/
สบช. / งาน QA / งานแผน

ประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยกรรมการ เครื อข่าย / สบช.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.)
งาน QA / งานแผน
งาน QA / งานแผน

แจ้งผลการประเมินต่อ
กรรมการบริ หาร สบช.

แต่งตังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
นําข้อมูลผลการประเมิน
มาจั ดทํ าแผน ปรับแผน
แต่งตังกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เครื อข่าย / สบช.
ผลการประเมิน
จัดทํ าแผน/ ปรับแผน
ทุก 5 ปี กรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก
(สมศ.)

นํ าผลการประเมินมาจั ดทํ า/ ปรับปรุ งแผนพั ฒนา
คุณภาพ/ แผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบ ั ติการ

QA 2553-2554
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ( สกอ.1.1 )
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่ว มของบุคลากรในสถาบัน
และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรื
อปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2551 – 2565 ) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2551-2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่ง ชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และค่ าเปาหมายของแต่ละตัวบ งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อย่างนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์ อย่ างน อยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่ อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการ นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข อเสน อแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
หรือ 5 ข้อ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาแผนครบ 8 ข้อ ดังนี้
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบัน โดยบุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยกับแผ นยุทธศาสตร์สถาบันพระบรม
ราชชนก (พ.ศ. 2551-2554) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556 ) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554 ) ( 1.1-1-1) มีการทบทวน ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจัดทําแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่ วมของผู้บริหา ร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
(1.1-1-2 ) โดยแผนกลยุทธ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ( 1.1-1-3 )
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน ภายใน โดยมี ประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ์แก่
บุคลากร (1.1-2-1 ) มีการกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน (1.1-2-2)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ การประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย วิทยาลัย มีการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ (1.1-3-1 )
4. มีตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ งานประจําปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติงานประจําปี โดยมี การจัดทําตัวบ่งชี้พร้อมทั้งเปูาหมายในการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี (1.1-4-1)
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีครบทั้ง 4 พันธกิจ ( 1.1-5-1)
6. วิทยาลัย มีการติ ดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน ปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
(1.1-6-1 ) และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา โดยติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี ทุก 6 เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (1.1-6-2 )
7. วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (1.1-7-1) และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา (1.1-7-2)
8. วิทยาลัยมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุท ธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปี (1.1-8-1) โดยมีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ มาจัดทํา
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ การประจําปีงบประมาณ 2554 (1.1-8-2) และจัดทําโครงการทบทวน ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2554-2558 (1.1-8-3) และได้แผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554-2558 (1.1-8-4)
ผลการประเมินตนเอง
ปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 8 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 8 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

8 ข้อ

8 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
ควรพัฒนาระบบการบันทึกรายงานการประชุมต่างๆให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ทางราชการที่ชัดเจนในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
รายการหลักฐาน
1.1-1-1 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนกลยุทธ์วิทยาลัย พ.ศ.2551-2554
1.1-1-2 โครงการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัย การจัดทําแผนกลยุทธ์วิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554-2558 และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2554 พร้อม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.1-1-3 รายงานการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการบริหารเดือน กันยายน 2552
1.1-2-1 สรุปรายงานการประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ์ปี 2551-2554 แก่บุคลากร
1.1-2-2 ตัวบ่งชี้และเปูาหมายการดําเนินงานพร้อมผู้รับผิดชอบในแผนกลยุทธ์ปี 2551-2554 และ
แผนปฏิบัติงาน 2553
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1.1-3-1
1.1-4-1
1.1-5-1
1.1-6-1
1.1-6-2
1.1-7-1
1.1-7-2
1.1-8-1
1.1-8-2
1.1-8-3
1.1-8-4

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553 และ แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
การกําหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายในแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2551-2554 และ แผนปฏิบัติ
งานปีงบประมาณ 2553
สรุปแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือน เมษายน 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือนกันยายน 2553
สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือน กันยายน 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือน กันยายน 2553
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554
โครงการทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดทําแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2554- 2558
และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2554
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยปีงบประมาณ 2554-2558
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
(สมศ. 16.1)
ชนิดของตัวบ่งชี:้ กระบวนการ
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแล ะบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
3. ผลการประเมินความเห็นชอบของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลัยมีการดําเนินงานให้เกิดอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจที่กําหนดคือการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุขโดยกําหนดอัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับการพัฒนาให้มี จิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการกําหนดกลยุทธ์แ ละแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยในปี 2551 ถึง ปัจจุบัน (1.1.1-1-1) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบให้จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยเริ่ม
จากทางด้านวิชาการมีการใช้หลักสูตรที่มี caring เป็นแกน(1.1.1-1-2) และการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และการคิดเป็นระบบโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (1.1.1-1-3) เนื่องจาก วิทยาลัยมีความเชื่อว่า หาก
นักศึกษามีการคิดอย่างเป็นระบบจะสามารถทําให้เกิดความคิดที่จะนําสู่การ ปฏิบัติ ที่ดีตามคุณสมบัติที่
กําหนด ส่วนทางด้านการพัฒนานักศึกษาได้ใช้แนวทางการอยู่ร่วมกันของครอบครัวมาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน มีการจัดให้นักศึกษาอยู่ในแต่ละครอบครัวที่มี ตา ยายในชุมชน ลุง ปูา น้า อา เป็นเจ้าหน้าที่
ของวิทยาลัย พ่อ แม่ เป็นอาจารย์ของวิทยาลัย (1.1.1-1-4) พร้อมจัดให้มีชั่วโมงการพบนักศึกษาและทํา
กิจกรรมร่วมกันทุกบ่ายวันพุธ (1.1.1-1-5) เพื่อให้ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการร่วมรับฟังปัญหา
การให้ความเข้าใจ การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยใช้กระบวนการของครอบครัวพัฒนาหล่อหลอมให้
นักศึกษาเกิดคุณสมบัติจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบ
ถ้วนสมบูรณ์ โดยวิทยาลัยกําหนดให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็น สมาชิกใน ครอบครัว เพื่อร่วมกัน ดูแล
นักศึกษา กําหนดให้อาจารย์มีการสอนทั้งวิชาก ารและการร่วมเป็นบุคคลในครอบครัวที่พัฒนานักศึกษาให้
บรรลุจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (1.1.1-2-1)
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3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินความคิดเห็น ของบุคลากรต่อการ ดําเนินงาน
พัฒนานักศึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับ 4.38 (1.1.1-3-1)
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม โดย จากการ
สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู้ ใช้บริการ พบว่า อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป (1.1.1-4-1)และบัณฑิตนําความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากวิทยาลัยไปพัฒนางานให้บริการผู้ปุวยด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์โดย นางจิราพร สีดาพล ได้นํานวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน ขยายผลไปสู่หน่วย
บริการสุขภาพโดยนําไปใช้กับ อสม .ในเขตพื้นที่รั บผิดชอบ และได้รับรางวัลระดับ อําเภอ และรางวัลบุคคล
ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน สู่
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 (1.1.1-4-2)
5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ โดยวิทยาลัยได้รับรางวัล
ชมเชยประเภทวิธีการจัดการเรียนการสอนในการประกวดนวัตกรรมพยาบาลศาสตรศึกษาแห่งชาติจาก ที่
ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาของรัฐร่วมกับสภาการพยาบาล เมื่อปี 2551 ได้รับรางวัลจาก
สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาผลงานแนวปฎิบัติที่ดีด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตประเภทการ
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม “กระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
ครอบครัว ” ปี 2552 ได้เกียรติบัตรจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี แสดง ผลงานวิชาการดีเด่น ด้านการพยาบาลในกิจกรรมวันพยาบาลสากล
ประจําปี 2554 (1.1.1-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

5 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรพั ฒนา ผู้เรียน ให้ มีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีมาตรการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงอ อกถึง คุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ของสถาบันเพื่อให้ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง
รายการหลักฐาน
1.1.1-1-1
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติงานประจําปี 2551-2554
1.1.1-1-2
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.1.1-1-3
เอกสารงานวิจัยการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบ
1.1.1-1-4
เอกสารแต่งตั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในชุมชน ในการดูแลนักศึกษาในครอบครัว
1.1.1-1-5
ตารางปฎิทินการจัดกิจกรรมบ่ายวันพุธ
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1.1.1-2-1
1.1.1-3-1
1.1.1-4-1
1.1.1-4-2
1.1.1-5-1

เอกสารแต่งตั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในชุมชน ในการดูแลนักศึกษาในครอบครัว
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์
ผลการติดตามบัณฑิตปีการศึกษา 2552
รางวัลบุคคลต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุ ษย์ ภายใต้
ระบบครอบครัวเสมือน สู่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผลงานแนวปฎิบัติที่ดีด้านการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตประเภทการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม “กระบวนการเรียนรู้จิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัว” ปี พ.ศ. 2551
เกียรติบัตรจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี แสดงผลงานวิชาการดีเด่น ด้านการพยาบาล ปี พ.ศ. 2554
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ 16.2)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
วิธีการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต / ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต / ผู้สําเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552 สรุปผลการติดตามได้ดังนี้
ปีการศึกษา
2552

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
55

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ร้อยละ

50

90.91

ผลรวมของ
ค่าคะแนน
(เต็ม 40)
219

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนน
ประเมิน(5)
4.38

ผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2552 มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 55 คน ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ เท่ากับ 219 จากจํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 50
คน ค่าเฉลี่ยประเมินเท่ากับ 4.38 (1.1.2-1)
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ ≥ 3.51 ผลการดําเนินงาน 4.38 ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

≥ 3.51

4.38



สบช
4.38

คะแนน
สกอ
-

สมศ
4.38

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยดําเนินการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลัก ษณ์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการระหว่าง
วิชาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตามวิสัยทัศน์วิทยาลัย
รายการหลักฐาน
1.1.2-1
ผลการติดตามบัณฑิตปีการศึกษา 2552
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของสถาบัน (สมศ 17)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑ์พิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะขอสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
ของสถาบัน ไม่ต่ํากว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนดและได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยดําเนินงานบรรลุ 5 ข้อ ดังนี้ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งกําหนดเอกลักษณ์
ของสถาบัน คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพเพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริ การสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
รักษา ส่งเสริม และปูองกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดย
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
โดยวิทยาลัย กําหนดวิสัยทัศน์คือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็น สถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนําเพื่อชุมชน มีพันธกิจคือ 1) ผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์เพื่อชุมชน 2) วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาชีพ และชุมชน
3) พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะและความสามารถตามความต้องการของชุมชน 4) บริการ
วิชาการแก่สังคมโดยบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
5) ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและสืบสานศิลปวัฒนธรร มไทย 6)พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กําหนดยุทธศาสตร์ คือ
1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2) เร่งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม 3) พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถ นะสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 4) พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพ 5) ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพและสืบสานศิลป วัฒนธรรมไทย 6) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารองค์กร โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน (1.1.3-1-1)
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2. มีการสร้างระบบกา รมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่กําหนดหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาการ กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและการให้บริการวิชาการ
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็น ผู้มีจิต บริการ ด้ว ย
หัวใจความเป็นมนุษย์ (1.1.3-2-1) การให้บุคลากร ทุกฝุาย ภาควิชา งาน มีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน
แผนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นพยาบาลที่เน้นการบริการด้วยจิต
บริการหัวใจความเป็นมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร ปฎิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1.1.3-2-2)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญของสถาบันเท่ากับ 4.36 (1.1.3-3-1)
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระ ทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยผู้สําเร็จการศึกษามีการให้บริการทางสุขภาพเพื่อสร้างเสริม
สนับสนุน ปูองกันการเจ็บปุวย ให้เป็นผู้มีสุขภาวะ ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้การที่วิทยาลัยมีการร่วมเป็น เครือข่ายโครงการพยาบาลชุมชนข อง
ชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นบรรลุเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดใน
โลก (1.1.3-4-1และ 1.1.3-4-2)
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชยการจัดการศึกษา โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
จากกระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน
( 1.1.3-5-1) และใบประกาศเกียรติคุณจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่ามีผลงานเด่นในการ ผลิต
พยาบาล (1.1.3-5-2)
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


แนวทางพัฒนา
วิทยาลัยดําเนินการตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุ
แผนการปฏิบัติงานประจําปี อย่างต่อเนื่อง
รายการหลักฐาน
1.1.3-1-1
1.1.3-2-1
1.1.3-2-2
1.1.3-3-1
1.1.3-4-1

สบช
5

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5

ดเด่นของวิทยาลัยให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2551 – 2554 ฉบับปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552
เอกสารแต่งตั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในชุมชน ในการดูแลนักศึกษาในครอบครัว
ตัวอย่างแผนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่นหรือ
ความเชี่ยวชาญของสถาบัน
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บั ณฑิต
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1.1.3-4-2
1.1.3-5-1
1.1.3-5-2

โครงการพยาบาลชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นการ
ลงนามข้อตกลงร่วมกัน
ใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน
ใบประกาศเกียรติคุณจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่ามีผลงานเด่นในการผลิต
พยาบาล
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐา น
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐา นคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่ มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ ประเมินตามตัวบ งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก ) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์ กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องด้วย (หมายเหตุ
: สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่
ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.
2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กํากับให้มีการดําเนินการได ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ขอ 3 ข้างตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑการประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้ มีการดําเนินการได ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างตน
ตลอดเวลาที่จัดกา รศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4
กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให การ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่า ร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหม ดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ค2)
7. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิ จัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก ) มี
จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก ) มีจํานวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
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เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ร่วมกับสถาบัน
พระบรมราชชนก และเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรโดยอิงตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่องการเปิดและปิดหลักสูตร การศึกษาและการฝึกอบรมสําหรับวิทยาลัยในสังกัด พ .ศ.2552 (2.1-1-1)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแ ก่น เรื่อง การเปิดหลักสูตร (2.1-1-2) และแนวทางการ
ดําเนินการประสานความร่วมมือด้านต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก (2.1-1-3) มีการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามคําสั่ง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 964/2543 (2.1-1-4) และคําสั่งสถาบันพระบรมราชชนกที่ 6/2544 เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ แบบบูรณาการ (2.1-1-5) และคําสั่งสถาบันพระ
บรมราชชนกที่ 46/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.1-1-6)
และคําสั่งเครือข่ายวิท ยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1/2552 เรื่องการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ฉบับปรับปรุง
2552 (2.1-1-7) คําสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามกรอบ TQF (2.1-1-8) คําสั่งเครือข่าย NecNet
พ.ศ.2553 (2.1-1-9)
2. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร และตามแนวปฏิบัติของสถาบันพระบรมราชชนก (2.1-2-1)
3. หลักสูตรที่เปิดสอนปัจจุบันมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2546 สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 สําหรับนักศึกชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งได้รับการ
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สภาการพยาบาล วันที่ 3 มิ.ย. 52 และ 11 ธ.ค. 53 ตามลําดับ
(2.1-3-1) มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-3-2) และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (2.1-3-3) โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (2.1-3-4) ดังนี้
3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร (2.1-3-4)
3.2 สถาบัน พระบรมราชชนก และวิทยาลัยฯ ในสังกัด ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทุก
5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ (2.1-3-5)
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4.

5.
6.

3.3 มีรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบก ารณ์ฝึกภาคสนาม (มคอ.4) รวม 57
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2554 (2.1-3-6)
3.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) ในรายวิชาที่เปิดสอนภาคทฤษฎี (มคอ.3)
จํานวน 27 รายวิชาและจัดทํารายงานผลการดําเนินการฝึกปฏิบัติภาคสนาม (มคอ.6) ในรายวิชา
ฝึกปฏิบัติ จํานวน 12 รายวิชา ในรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2553 (2.1-3-7)
3.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ฝุายวิชาการ (2.1-4-1) รับผิดชอบ ควบคุม กํากับให้มีการดําเนินการครบทั้งข้อ 1, 2 และ 3 ตลอดปี
การศึกษา และมีการประเมินการดําเนินงา นตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อแรก ร้อย
ละ 100 และมีกลไกกํากับดูแลให้การดําเนินการบริหารหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
วิชาชีพการพยาบาล และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีค ณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกํากับดูแลร่วมกับ หัวหน้าภาควิชาทั้ง 4 ภาควิชา
ฝุายวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และภาควิชา รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มี การดําเนินการให้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1, 2 และ 3 ตลอดปีการศึกษา และมีแผนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ตามผลการประเมินในข้อ 4 (2.1-5-1)
มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุง 2554 ร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ
ทยาลัยขอนแก่น
ในฐานะสถาบันสมทบ (2.1-6-1)

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 6 ข้อ มีผลการดําเนินการ 6 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
ฝุายวิชาการ คณะกรรมการหลักสูตร ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนกและเครือข่ายวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และดําเนินการขอรับรองหลักสูตรให้แล้วเสร็ จภายใน
ธันวาคม 2554
รายการหลักฐาน
2.1-1-1
หนังสือราชการจากสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการเปิด ปิดหลักสูตร
2.1-1-2
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรื่อง การเปิดหลักสูตร
2.1-1-3
หนังสือแนวปฏิบัติการดําเนินการประสานความร่วมมือด้านต่างๆ ของสถาบัน
พระบรมราชชนก
2.1-1-4
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 964/2543
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2.1-1-5
2.1-1-6
2.1-1-7
2.1-1-8
2.1-1-9
2.1-1-10
2.1-2-1
2.1-3-1
2.1-3-2
2.1-3-3
2.1-3-4
2.1-3-5
2.1-3-6
2.1-3-7
2.1-4-1
2.1-5-1
2.1-6-1

คําสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 6/2544
คําสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 46/2551
คําสั่งเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 1/2552
คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)
คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรเครือข่าย NecNet
คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(TQF) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
หนังสือแนวปฏิบัติการปิดหลักสูตร
หนังสือรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุง 2546 และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุง 2552
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 2554 (ร่าง มคอ 2.)
รายชื่อ รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) และผู้รับผิดชอบ วิชาปีการศึกษา 2553 และ 2554
รายชื่อ รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ปีการศึกษา 2553
โครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ฝุายวิชาการ คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และภาควิชา
สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการเตรียมความพร้อมกา รพัฒนาหลักสูตร สถาบันพระ
บรมราชชนกและเครือข่าย NecNet
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเครือข่าย NecNet
สรุปรายงานการประชุมเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุง
2554 ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2)
ชนิดของตัวบงชี้ ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิน
สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อย
ละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 6 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 คน จากอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด 59 คน คิดเป็นร้อยละ 5.08 และคิดเป็นคะแนน = 0.85 คะแนน (2.2-1 และ 2.2-2)
จํานวนอาจารย์ประจําทีมี่ คณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก =
x 100
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด
้
3 x100
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก =
= 5.08
59
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจำทีม่ คี ณ
ุ ว ุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้ =
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจำทีม่ คี ณ
ุ ว ุฒิปริญญาญาเอกทีก่ าํ ห นดให้เป็นคะแนนเต็ม5
5.08x 5
คะแนนที่ได้ =
= 0.85
30
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 ตัง้ เปูาหมายไว้ร้อยละ 30 ผลการดําเนินการ ร้อยละ 5.08 ดังนั้น ไม่บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 30
(5 คะแนน)

ร้อยละ 5.08
(0.85 คะแนน)



สบช
0.85

คะแนน
สกอ
0.85

สมศ
-
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แนวทางการพัฒนา
งานพัฒนาบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ในแต่ละปีการศึกษา โดยจัดทําแผนระยะ 5 ปี (ระหว่าง ปี 2554 - 2558) โดยระบุ
สาขาและจํานวนที่มีความต้องการพร้อมทั้งกําหนดให้อาจารย์มีการเตรียมความพร้อมตนเองในสาขาที่จะไป
ศึกษา
รายการหลักฐาน
2.2-1
เอกสารวุฒิการศึกษาของอาจารย์พยาบาล วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
2.2-2
เอกสารจํานวนและร้อยละของอาจารย์ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)
ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์การพิจารณา
กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ (ระดับ4-6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ระดับ 7-8)
รองศาสตราจารย์ (ระดับ 9)
ศาสตราจารย์

ปริญญาตรี
0
1
3
6

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจําทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จากคะแนนเต็ม 3.3 คะแนนเป็น 5 คะแนน โดยใช้เกณฑ์สภาการพยาบาลมา
พิจารณา ที่กําหนดไว้ว่า ในอาจารย์ 100 คน
มีปริญญาตรี ไม่มากกว่า
5 คน
มีปริญญาโท ไม่น้อยกว่า
60 คน
ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า
35 คน
ผลการดาเนินงาน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1

จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ (ระดับ 3)
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ (ระดับ 4-6)
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ (ระดับ 7-8)
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ (ระดับ 4-6)

2
3
4

ผลการดาเนินงาน ค่าน้าหนัก
ปี2553
3
0
8

0

4

1

-

-
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ข้อ
5
6
7
8
9

ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ (ระดับ 7-8)
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ (ระดับ 7-8)
จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ (ระดับ 9)
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน ค่าน้าหนัก
ปี2553
41
3
2

6

1

8

146
59

ค่าดัชนี

= ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา = 147 = 2.49
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
59
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ค่าดัชนีเต็ม 3.6 ได้ = 5 คะแนน ดังนั้นได้คะแนน = 2.49X5 = 3.46
3. 6
ผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ ≥3.51 ผลการดําเนินงาน 3.51 ดังนั้น ไม่บรรลุ
เปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

≥3.51 คะแนน

3.46 คะแนน



สบช
3.46

คะแนน
สกอ
-

สมศ
3.46

แนวทางการพัฒนา
1. งานพัฒนาบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ในแต่ละปีการศึกษา โดยจัดทําแผนระยะ 5 ปี (ระหว่าง ปี 2554-2558) โดยระบุสาขาและ
จํานวนที่มีความต้องการพร้อมทั้งกําหนดให้อาจารย์มีการเตรียมความพร้อมตนเองในสาขาที่จะไปศึกษา
2. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ
(นอกเวลา
ราชการ)
รายการหลักฐาน
2.2-1-1 เอกสารวุฒิการศึกษาของอาจารย์พยาบาล วพบ.ขอนแก่นปีการศึกษา 2553
2.2-1-2 เอกสารจํานวนและร้อยละของอาจารย์ วพบ.ขอนแก่นปีการศึกษา 2553
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ตัวบงชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน:
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ ที่ดี และสร้างขวัญแล ะกําลังใจให คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้ คณาจารย์ และบุคลากรสายส นับสนุนนําความรู และทักษะที่ได้ จากการ
พัฒนามาใช้ ในการจัดการเ รียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบ ริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดําเนินการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1. วิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่ง แผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ ครอบคลุม ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล ภายใต้การวิเครา ะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์องค์กร การวิเคราะห์อัตรากําลัง และการสํารวจความต้องการ
ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (2.4-1-1)
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน การสรรหาบุคลากร การจั ดวางคนลงตําแหน่ง ยึดตามระเบียบราชการของ ก .พ. (2.4-2-1) มี
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง การกําหนดลักษณะงานในการทํางาน (2.4-2-2) ตามตําแหน่งใน
โครงสร้างของวิทยาลัย (2.4-2-3) การจัดสรร การกระจายอาจารย์ลงในภาควิชา การเตรียมความพร้อม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตั้งแต่ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทั้งอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (2.4-2-4 ถึง 2.4-2-6) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ

30

3.

4.

5.

6.

7.

สมรรถนะประจําตําแหน่งทั้งในและนอกองค์กร (2.4-2-7และ2.4-2-8) มีขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการร่างแบบประเมินและรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงาน (2.4-2-9)
มีสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสวัสดิการที่พักอาศัยโดยคณะกรรมการบ้านพัก
(2.4-3-1) จัด
สวัสดิการรถรับ ส่งไปนิเทศงานนักศึกษา ไปประชุมอบรมสัมมนา (2.4-3-2) จัดสถานที่และอุปกรณ์ในการ
ออกกําลังกาย (2.4-3-3) ตรวจสุขภาพประจําปี (2.4-3-4) สนับสนุนการเสนอรายชื่อบุคลากรเข้ารับ
รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (2.4-3-5) มีการต้อนรั บ
บุคลากรใหม่ การอําลาบุคลากรที่ย้าย ลาออก หรือเกษียณราชการ (2.4-3-6) มีการติดตามการเยี่ยมไข้
เมื่อบุคลากรหรือคนในครอบครัวเจ็บปุวย จัดทําประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร
มีระบบการติดตามให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้ และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากร
ในองค์กรที่เข้าประชุมอบรมสัมมนา ต้องจัดทําบทสรุปผู้บริหารเพื่อเสนอแนวทา งการพัฒนา ปรับปรุงงาน
ที่รับผิดชอบต่อผู้อํานวยการ (2.4-4-1) มีระบบการประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ใหม่จากอาจารย์พี่เลี้ยงที่
ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (2.4-4-2)
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเอง และจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการปฏิบัติงานก่อนทํางานทุกวัน (2.4-4-3)
มีการให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรในองค์กรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(2.4-5-1) โดยมีคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร (2.4-5-2) จัดทําแผนและดําเนินงานพัฒนา
คุณธร รมจริยธรรมบุคลากรในองค์กรและสานความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (2.4-5-3) มีแนวทางการควบคุมดูแลให้บุคลากรถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ (2.4-5-4)
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่
ครอบคลุมตั้งแต่การรับบุคลากร ใหม่และพัฒนาบุคลากรในองค์กร (2.4-6-1) มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรในปีการศึกษา 2553 (2.4-6-2) มีการสรุปประเมินผลโครงการการพัฒนาศักยภาพและการ
เตรียมความพร้อมอาจารย์พยาบาลชุมชนรุ่น 2 (2.4-6-3)
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน มีการนําผลการประเมินการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลชุมชนรุ่น 1 และ
รุ่น 2 นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (2.4-7-1 และ 2.4-7-2) ตลอดจนนํามาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาและเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 (2.4-7-3)

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 7 ข้อ ผลการดําเนินงานได้ 7 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

7 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-
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แนวทางการพัฒนา
1. งานพัฒนาบุคลากรควรวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งอาจารย์และสายสนับสนุนให้สอด
รับ สนับสนุน กับการพัฒนาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. วางแผนการกระจายและจัดสรรบุคลากรทั้งอาจารย์และสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามความ
เชี่ยวชาญ
รายการหลักฐาน
2.4-1-1
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย
2.4-2-1
ระเบียบของ กพ. (การสรรหาบุคลากร)
2.4-2-2
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง การกําหนดลักษณะงาน
2.4-2-3
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย
2.4-2-4
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2554
2.4-2-5
แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหม่
2.4-2-6
โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่
2.4-2-7
คู่มืองานพัฒนาบุคลากร
2.4-2-8
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาของอาจารย์และสายสนับสนุน
2.4-2-9
แฟูมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553
2.4-3-1
รายชื่ออาจารย์และสายสนับสนุนที่ได้รับการจัดสวัสดิการบ้านพัก
2.4-3-2
ตัวอย่างใบขออนุญาตการจัดสวัสดิการรถรับ ส่งบุคลากรไปนิเทศงาน ประชุม อบรม สัมมนา
2.4-3-3
ภาพสถานที่และอุปกรณ์ออกกําลังกาย
2.4-3-4
โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
2.4-3-5
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2554
2.4-3-6
รายงานการประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 5/2554
2.4-4-1
บทสรุปผู้บริหารจากการไปอบรมพัฒนาตนเอง
2.4-4-2
สรุปผลการเรียนรู้ อาจารย์พยาบาลชุมชน รุ่น 2
2.4-4-3
ตัวอย่างบันทึกผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน
2.4-5-1
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2.4-5-2
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม ของวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี ขอนแก่น
2.4-5-3
แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยฯ
2.4-5-4
รายงานสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรและสายสนับสนุน
2.4-6-1
รายงานประเมินผลความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2553
2.4-6-2
ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2553
2.4-6-3
สรุปผลการเรียนรู้อาจารย์พยาบาลชุมชนรุ่น 2
2.4-7-1
ผลการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลชุมชน
2.4-7-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
2.4-7-3
โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ปีการศึกษา 2554
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ตัวบงชี้ที่ 2.5
ชนิดของตัวบงชี้ :

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)
ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในอัตราไม่ สูงกว่า 8 FTES
ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมิ นคุณภาพในข้อ 6 มาใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 - 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 – 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย มีการดําเนินงานด้านการจัดบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ดังนี้
1.
มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราส่วนไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง โดยวิทยาลัยจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยให้บริการถึงเวลา 23.00 น. และจัดให้มี
คอมพิวเตอร์ สําหรับการค้นคว้าที่หอพักนักศึกษา รวมมีคอมพิวเตอร์ 48 เครื่อง และเป็น Computer
notebook ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ จํานวน 356 เครื่อง และจํานวน FTES เท่ากับ 439.08
คิดเป็น 1.09 FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-1)
2.
มีบริ การห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ บูรณาการงาน
ห้องสมุดกับงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุก
ปีการศึกษา โดยวิทยาลัยจัดให้มีการบริการห้องสมุดเปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 –
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3.

4.

5.

6.
7.

20.30 น. และให้บริการวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. คิดเป็น 64 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีการสืบค้น
ข้อมูลด้วยระบบห้องสมุดอัติโนมัติ UlibM ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลทางวิชาการได้ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ท ด้วยระบบ Wireless LAN ที่ให้บริการครอบคลุม จุดต่างๆ
อาคาร (2.5-2-1)
มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมีห้องเรียนที่
เพียงพอกับนักศึกษาทุกชั้นปี มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ครบถ้วนและพร้อมใช้ทุกห้องเรียน ในห้องเรียน
มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อีกทั้งมีบริการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายในบริเวณหอพัก
และบริเ วณต่างๆ ภายในวิทยาลัย มีห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีอุปกรณ์เพียงพอพร้อมใช้ ได้แก่
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ และห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
จัดให้บริการพยาบาลพื้นฐาน จัดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ (2.5-3-1)
มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ โดยการบริการด้านทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (2.5-4-1) มีบริการอนามัยและรักษาพยาบาล โดยมีห้องสุขภาพและยาจําเป็นพื้นฐาน
รวมทั้งจัดอาจารย์เวรในการดูแลนักศึกษาประจําวัน และมีระบบส่งต่อโรงพยาบาลขอนแก่น กรณี
เจ็บปุวยรุนแรง (2.5-4-2) มีการจัดการหรือการจัดบริการด้านอาหาร โดยมีโรงอาหารที่สะอาดได้
มาตรฐาน และมีบริการอาหารที่สะอาดได้มาตรฐาน เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา (2.5-4-3) มีสนาม
กีฬาให้นักศึ กษาได้ออกกําลังกาย ได้แก่ สนามบา สเกตบอล สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สนาม
เซปักตะกร้อ และเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งจํานวน 15 เครื่อง (2.5-4-4)
มีระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัย ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยมี พนักงาน
รักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ทั้งกลางวันและกลางคืน มีบริการ
สาธารณูปโภคทั้งระบบประปา ไฟฟูา การบําบัดน้ําเสีย การกํา จัดขยะ และ ติดตัง้ อุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยทุกอาคาร ภายในวิทยาลัยมีการซักซ้อมระบบดูและปูองกันอัคคีภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(2.5-5-1)
มีการ ประเมินผลของการให้บริการ ทุกข้อในข้อ
2-5 มีระดับความพึงพอใจ 3.14 จาก คะแนน
เต็ม 5 (2.5-6-1)
มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ โดยนําผลคุณภาพ ข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการด้านภาย
ภาพ ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ วิทยาลัยได้มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพ
ให้บริ การ เช่นการนําผลกา รประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลมาทําแผนพัฒนา จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ สําหรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพียงพอ (2.5-7-1)

ผลการประเมินตนเอง
ปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ ผลการดําเนินงานได้ 5 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

6 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-
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แนวทางการพัฒนา
ควรมีการประเมิ นผลการให้บริการให้ครบทุก ประเภทในการจัดให้บริการนักศึกษา ฝุายวิชาการ ฝุาย
บริหาร ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และฝุายกิจการนักศึกษา ดําเนินการปรับปรุงพัฒน าปัจจัยเอื้อทุกตัวให้
เป็นไปตามเกณฑ์ภายใน เดือนกันยายน 2554
รายการหลักฐาน
2.5-1-1
เอกสารแสดงจํานวนคอมพิวเตอร์ต่อ FTES
2.5-2-1
แฟูมแสดงการให้บริการห้องสมุด
2.5-3-1
แฟูมแสดงการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล
2.5-4-1
ฐานข้อมูลงานทะเบียนวัดและประเมินผล
2.5-4-2
ตารางเวรอาจารย์และการบันทึกการอยู่เวรในการดูแลนักศึกษา
2.5-4-3
สรุปการให้บริการขายอาหารที่โรงอาหาร
2.5-4-4
เอกสารแสดงจํานวนสนามกีฬาสําหรับนักศึกษา
2.5-5-1
เอกสารการสรุปการดําเนินงานระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัย ของอาคาร
2.5-6-1
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.5-7-1
การนําผลการประเมินมาจัดทําโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล
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ตัวบงชี้ที่ 2.6
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนาม(ถ้ามี )
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให ผูเรียนไดเรียนรู จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใ จแต่ละรายวิชาต้องไม่ ต่ํากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนบรรลุ 7 ข้อ ดังนี้
1.
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร โดย
มีกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
2552 ที่รวบการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(2.6-1-1) นโยบายของวิทยาลัยฯ ข้อ 2.2-2 เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีโครงสร้างการบริหารหลักสูตรแล
ะการเรียนการสอนโดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจัดการเรียนการสอนสอดคล้องนโยบายและหลักสูตร (2.6-1-2)
2.
ทุกรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนคือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ตามกรอบมาตรฐาน ระดับ อุดมศึกษาแห่งช าติ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 (2.6-2-1)
3.

ทุกหลักสูตร มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากสภาพจริง
(Authentic
Learning) การเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน การเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งฝึกปฏิบัติ ใน
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4.
5.

6.
7.

หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิและการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ (2.6-3-1)
มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานบริการสาธารณสุข
สํานักงานอัยการ ภาคเอกชน ชุมชน และบุคคลภายนอกให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ทุก
หลักสูตร (2.6-4-1)
มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยในชั้นเรียน เช่น รายงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนบูรณา
การที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการคิดอย่างเป็นระบบ (2.6-5-1) และมีการจัดทําการจัดการ
ความรู้ (KM) การเรียนการสอนของภาควิชาก ารพยาบาลเด็กผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ (2.6-5-2) ภาควิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (2.6-5-3) ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ (2.6-5-4) ภาควิชาการ
พยาบาลครอบครัวชุมชน (2.6-5-5) และฝุายวิชาการ (2.6-5-6)
มีการประเมินความถึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ ค่าเฉลี่ย 4.38 และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ค่าเฉลี่ย 3.24 ได้ค่าเฉลี่ย ภาพรวม 3.70 (2.6-6-1)
มีการนําผลการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2553 มาใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การสอน ในการจัดทํา มคอ .3 และ มคอ.4 ในปีการศึ กษา 2554
(2.6-7-1)

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 7 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

7 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรเร่งรัดดํา เนินการเรื่อง พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตอบสนองความต้องการภายในปีการศึกษา 2554
ฝุายวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร ภาควิชา ดําเนินการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินการจัดการเรียนการสอน รวบรวม จัดทํา รายงานผลการดําเนินง านเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2553 (มคอ.
7) เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการปีการศึกษา 2554
รายการหลักฐาน
2.6-1-1
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2553
2.6-1-2
คู่มือการบริหารหลักสูตร
2.6-2-1
รายชื่อรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2.6-3-1
แฟูมรายวิชา ทั้ง 57 รายวิชา
2.6-4-1
รายชื่ออาจารย์พิเศษ และคําสั่งแต่งตั้งพยาบาลพี่เลี้ยงปีการศึกษา 2553
2.6-5-1
รายชื่อรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และทําวิจัยในชั้นเรียน
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2.6-5-2
2.6-5-3
2.6-5-4
2.6-5-6
2.6-6-1
2.6-7-1

รายงาน KM ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
รายงาน KM ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายงาน KM ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
รายงาน KM ฝุายวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดความรู้ในการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
แฟูมรายวิชาทั้ง 57 รายวิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช.)
กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1) ทุกรายวิชามีการพัฒนารา ยวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ /หรือ
แหล่งฝึกหรือตามที่แสดงไว้ใน มคอ . 5 หรือ 6 หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการสํารวจ
ความเห็นผู้ใช้บัณฑิต ฯ
2) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
3) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนที่มีความสอดคล้อง (ALIGN) ระหว่าง วัตถุประสงค์
กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล
4) ทุกรายวิชามีผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)
5) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และ Test Blueprint ในชั่วโมงแรก
ของการเรียนการสอน
6) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษ์ข้อสอบ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในทุกรายวิชา
7) ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยมีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความยากง่าย และค่าอํานาจ
จําแนกของข้อสอบทั้งรายข้อคําถามและรายตัวเลือก
8) มีก ารบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยหรือการบริ การวิชาการหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการความรู้หรือการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายวิชาชีพ (ในกรณี
ที่มีการบูรณาการในรายวิชาอื่นๆให้นับรวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
9) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาในภาพรวม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน ระดับรายวิชาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลที่
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยดําเนินการได้ 9 ข้อ ดังนี้
1. ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชาตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา โดยนักศึกษาและแผน ฝึกปฏิบัติ
ซึ่งปรากฏใน มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2553 (2.6.1-1)
2. ทุกรายวิชา มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียน โดยในปีการศึกษา
2553 มีรายวิชาทางวิชาชีพ
30 วิชา และมีแผนการสอนครบทุกหน่วยการเรียน (2.6.1-2)
3. ทุกรายวิชาอัน มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนที่มีความสอดคล้อง (Align) ระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรม
การสอนและการวัดและประเมินผล ซึ่ งปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 และแฟูมรายวิชา ซึ่งแต่ละภาควิชา
กํากับติดตามความสอดคล้อง (2.6.1-3)
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4. ทุกรายวิชา ชีพภาคทฤษฎีมี ผังการออกข้อสอบ (Test Blue print) ซึ่งอาจารย์ผู้ส อนแต่ละรายวิชาจะ
ออกแบบการสอนและจัดทํา Test Blue print ก่อนเปิดภาคเรียน รวม 18 รายวิชา (2.6.1-4)
5. อาจารย์ประจําวิชาจะปฐมนิเทศนักศึกษาในชั่วโมงแรกข องการเปิดสอนพร้อมการอธิบาย มคอ .3 หรือ
มคอ.4 และ Test Blue print ให้ผู้เรียนทราบ (2.6.1-5)
6. ทุกรายวิชามีการ วิพากษ์ข้อสอบ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในทุกรายวิชา ในวิชาชีพ
โดยงานวัดและประเมินผลวางแผนการวิพากษ์ข้อสอบ ร่วมกับคณะกรรมการ หัวหน้าภาค และอาจารย์
ประจําวิชาเพื่อทบทวนและปรับปรุงในการจัดทําข้อสอบครั้งต่อไป (2.6.1-7)
7. ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยมีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก
ของข้อสอบทั้งรายข้อคําถาม และรายตัวเลือกภายหลังจากตรวจข้อสอบ 18 วิชา ครอบรายวิชาชีพภาค
ทฤษฏี งานวัดประเมินผล จะส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงในการจัดทําข้อสอบครั้งต่อไป (2.6.1-7)
8. มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จํานวน 23 วิชา เช่น ในรายวิชา การพยาบาล บุคคล 1,2,
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต , ปฏิบัติการพยาบาล มารดาและทารก 2 , ปฏิบัติการสร้างเสริมฯ ,
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1,2 จากรายวิชา 57 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 40.35 (2.6.1-8)
9. ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอน ดังปรากฏใน มคอ .5 และ มคอ .6 และมีผลการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในภาพรวม (6.1.1-9)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย ตั้งเปูาหมายไว้ 9 ข้อ มีผลดําเนินงาน 7 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

9 ข้อ

7 ข้อ



สบช
3

คะแนน
สกอ
-

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
1. รองฯ ฝุายวิชาการ ร่วมกับภาควิชา วางแผนร่วมกับ ฝุายวิ จัยและบริการวิชาการ ฝุายกิจการนักศึกษาใน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการขยายผลการบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอนกับทุกพันธกิจให้เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2554
2. รองฯ ฝุายวิชาการ และทุกภาควิชา กําหนดและกํากับทวนสอบการดําเนินการด้านการจัดกา รเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผล ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2554
รายการหลักฐาน
2.6.1-1
รายวิชาที่เปิดสอนปีในการศึกษา 2553 และสรุปผลการประเมินรายวิชา
2.6.1-2
ตารางแสดงรายวิชาทางวิชาชีพและจํานวนแผนการสอน ปีการศึกษา 2553
2.6.1-3
รายชื่อแฟูมรายวิชาที่เปิดทําการสอนปีการศึกษา 2553 จํานวน 58 แฟูมรายวิชา
2.6.1-4
รายชื่อแฟูมรายวิชาที่เปิดทําการสอนปีการศึกษา 2553 จํานวน 58 แฟูมรายวิชา
2.6.1-5
รายชื่ออาจารย์ประจํารายวิชา และอาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2553
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2.6.1-6
2.6.1-7
2.6.1-8
2.6.1-9

แฟูมการวิพากษ์ข้อสอบปีการศึกษา 2553
แฟูมผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ปีการศึกษา 2553 (แฟูมรายวิชา)
ตารางแสดงจํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
แฟูมรายวิชาทฤษฎี มคอ.3 แล มคอ.5 และแฟูมรายวิชาปฏิบัติ มคอ.4 และ มคอ.6
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ตัวบงชี้ที่ 2.7
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการพัฒนา
บัณฑิต (สกอ.2.7)
กระบวนการ

สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามความต้องการของผู ใชบัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย ดําเนินงานได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครองบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต อาทิ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (2.7-1-1)
2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยคณะกรรมการหลักสูตรติดตามประเมินผลการ ใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 และนําผลมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553 และใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นผลลัพธ์
การเรียนรู้เพื่อจัดทํา curriculum mapping กับทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 และ 2554 และ
จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนตาม TQF (2.7-2-1) และร่วมวิพากษ์การออกแบบการสอน มคอ .3 และ มคอ .4 เปิดโอกาสให้
อาจารย์ปรับปรุงแก้ไข และกํากับติ ดตามการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล โดยเน้นการวัดประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) และให้มีการประเมินผลที่หลากหลาย แต่ละภาควิชามีการประชุม
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ํา (2.7-2-2)
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3.

4.

5.

มีการส่งเ สริมสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตโดย ฝุายวิชาการและภาควิชา จัดทําทําเนียบอาจารย์พิเศษ และอาจารย์
ประจํา ซึ่งจําแนกตาม Specialty area เพื่อจัดแผนพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามความเชี่ยวชาญแต่ละ
สาขา ในปีการศึกษา 2553 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนด้านห้องสมุด (2.7-3-1)
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถ าบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมครั้งที่ 2 ที่วิทยาลัยการสาธ ารณสุขสิรินธร
จ.อุบลราชธานี และชุมชน ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี และนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โดยใช้ระบบครอบครัวเสมือน โครงการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2.7-4-1)
มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จัดโดยสถาบัน โดยนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการเ รียนรู้แบบบูรณาการและสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ปี 2553 ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาทุกวันพุธ และจัดตารางนักศึกษาพบอาจารย์ประจําครอบครัว เวลา 13.00 – 16.00 น.
(2.7-5-1)

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ ผลการดําเนินงานได้ 5 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
สบช
สกอ
5 ข้อ
5 ข้อ
5
5


สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดั บชาติ
และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
รายการหลักฐาน
2.7-1-1
การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.7-2-1
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนตาม TQF และ curriculum mapping
ปีการศึกษา 2553 และ 2554
2.7-2-2
รายงานการประชุม ฝุายวิชาการ ภาควิชา และกรรมการบริ หารหลักสูตร และ KM แต่ละ
ภาควิชา
แผนปฏิบัติฝุายวิชาการปีงบประมาณ 2553 และ ปีงบประมาณ 2554
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล
โครงการปัจฉิมนิเทศ
รายชื่อรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
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2.7-3-1
2.7-4-1
2.7-5-1

รายชื่ออาจารย์จําแนกตาม Specialty area
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ครั้งที่ 2
ปฏิทินพื้นที่คุณธรรม
สมุดบันทึกสุนทรียสนทนา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
วิธีการคานวณ

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ทีไ่ ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน๑ปี
x100
จํานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสํารวจทัง้ หมด
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
1
2
3
4

ปีการศึกษา
2553

ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละของจํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ผลการ
ดาเนินงาน

124
124
124
100

124
124
124
100

ในปีการศึกษา 2553 มีจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
124 คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 124 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (2.7.1-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ ร้อยละ 100 ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



สบช
5

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5

แนวทางการพัฒนา
ฝุายวิชาการร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อส่งเสริมการมีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี นาคม
2554 ตลอดจนให้คําแนะนําแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างและก่อนสําเร็จการศึกษาให้กลับไปปฏิบัติงานตาม
แหล่งทุนที่ได้รับ ทันทีที่สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าของทุน ที่ทําให้นักศึกษามีแหล่งปฏิบัติงาน
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รายการหลักฐาน
2.7.1-1
แบบสรุปการได้ งานทําของผู้สําเร็จ การศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา
2553 และ รายงานติดตามการมีงานทําและเงินเดือนเริ่มต้นของผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา
2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7.2

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วิธีคานวณ

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รบั การประเมิน ทัง้ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทําตารา ง matrix คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของวิทยาลัยฯ คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะเชิงวิชาชีพการพยาบาลซึ่งมีความ สอดคล้องกัน (2.7.2-1) ภายหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2552 ได้ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 55 คน มีค่ า
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน เท่ากับ 4.08 (2.7.2-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 คะแนน มีผลการดําเนินงาน 4.08 คะแนน
ดังนั้น บรรลุไม่เปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

4.08



สบช
4.08

คะแนน
สกอ
-

สมศ
4.08

แนวทางการพัฒนา
ฝุายวิชาการและฝุายกิจการนักศึกษาดําเนินการประเมินบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา
2554 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินให้แล้วเสร็จ เดือนเมษายน 2555
รายการหลักฐาน
2.7.2-1
ตาราง matrix คุณลักษณะขอ งบัณฑิตที่พึงประสงค์กับคุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2.7.2-2
สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ปีการศึกษา 2552
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7.3.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด (สมศ. 3)
ผลลัพธ์

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ร้อยละ 95 เท่ากับคะแนนเต็ม 5
สูตรการคานวณ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด X 100
จํานวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมดในรุ่นเดียวกัน
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
1
2
3

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมดในรุ่นเดียวกัน
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
ร้อยละของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด

126
124
98.41

ในปีการศึกษา 2553 มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนดรวม 124 คน จาก
จํานวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมดในรุ่นเดียวกัน จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 98.41 (2.7.3.2-1 และ 2.7.3.2-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ ร้อยละ 90 ผลดําเนินการร้อยละ 98.41 ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 90

98.41



สบช
5

แนวทางการพัฒนา
รายการหลักฐาน
2.7.3.2-1
รายชื่อนักศึกษา แรกรับในปีการศึกษา 2551, 2552 และ 2553
2.7.3.2-2
รายงานสรุปผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7.4 ผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี (สมศ. 4)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนเต็ม 5
สูตรการคานวณ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี X 100
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษาเดียวกัน
ผลการดาเนินงาน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดาเนินงาน

1

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี

2
3

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี

48
55
87.27

ในปีการศึกษา 2552 มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 55 คน จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 87.27 ( 2.7.4-1)
คะแนนที่ได้ = ( 87.27/100) x 5 = 4.36 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย ตั้งเปูาหมายไว้ร้อยละ 70 ดําเนินการได้ ร้อยละ 87.27 ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

87.27



สบช
4.36

คะแนน
สกอ
-

สมศ
4.36

แนวทางการพัฒนา
1. ฝุายวิชาการและภาควิชา จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบรับใบประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา 2553
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2554
2. ฝุายวิชาการจัดฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม (Elective practice) สําหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2555 เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะ
ทางการพยาบาล
3. ทุกภาควิชาวางแผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาชีพตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 พร้อมทั้ง
ปลูกฝังเจตคติต่อการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและคุณภาพก่อนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
รายการหลักฐาน
2.7.4-1
รายงานผลการสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2552
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้ กับนักศึกษา (สกอ.2.8)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1
โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม ตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้ รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยดําเนินการพัฒนาระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาได้
5 ข้อ ดังนี้
1. กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คือ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร (2.8-1-1)
2. ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน โดยการแจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร (2.8-2-1) และแจ้งในที่ประชุมประจําเดือนคณาจารย์ (2.8-2-2) และประชุม
ประจําเดือนเจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
(2.8-2-3) และเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ลงสู่นักศึกษาโดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้สุนทรียสนทนาในระบบครอบครัวเสมือน (2.82-3)และผ่านสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ การใช้ตัวตุ๊กตา และสถานที่พักผ่อนที่สื่อถึงคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
พรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา (2.8-2-4) การใช้บทเพลงและท่าทางป ระกอบเพื่อให้
เกิดสมาธิและตระหนักในพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม (2.8-2-5)
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเปูาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุ่งสู่จติบริก
ารด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ วิชา ทักษะชีวิตบูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาฯ วัดปุา
ธรรมอุทยาน ต.สําราญ อ .เมือง จ .ขอนแก่น (2.8-3-1) โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการกับงานทํานุบํารุงประเพณีและศิลปวั ฒนธรรม และงาน
บริการวิชาการ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันส่งท้ายปี
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เก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2554 กิจกรรมม่วนซื่นสงกรานต์ครอบครัวเดียวกัน (2.8-3-2)
4. ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา และตา มตัวบ่งชี้ และเปูาหมาย
ที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ
90 ของตัวบ่งชี้ โดยมีการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุ่งสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิชาทักษะชีวิตบูรณา
การกับงานทํานุศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ฯ วัดปุาธร รมอุทยาน ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผลการประเมินนักศึกษาได้มีการพัฒนาตามกรอบ TQF ด้านที่มีคะแนนสูงสุดในระดับดีมาก คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47) (2.8-4-1) ผลการประเมินโครงการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุ ณธรรม จริยธรรม และบูรณาการกับงานทํานุบํารุง
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการพบว่ากิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่าเฉลี่ย
4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89) กิจกรรมม่วนซื่นสงกรานต์ครอบครัวเดียวกัน พบว่า นักศึกษาได้
พัฒนาความเอื้ออาทรอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89) (2.8-4-2)
5. สนับสนุนให้นักศึกษาให้ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์การระดับชาติ โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมระดับชาติ โครงการตลาดนัดความดี สู่จิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ ภายใต้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว(2.8-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ ผลการดําเนินงานได้ 5 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

5 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
ปีการศึกษา 2554 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยงานพัฒนานักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะจัดยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่มีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมแต่ละด้าน คือ ความ
ซื่อสัตย์ ความสะอาด และความมีวินัย อย่างน้อย 1 คนต่อกิจกรรม
รายการหลักฐาน
2.8-1-1
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2553
2.8-1-2
คู่มือการจัดการปีการศึกษา 2553
2.8-2-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
2.8-2-2
รายงานการประชุมประจําเดือน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
2.8-2-3
ปฏิทินกิจกรรมใน Moral Area
2.8-2-4
ภาพตุ๊กตาและสถานที่พักผ่อน
2.8-2-5
VCD เพลงครอบครัวหัวใจเดียวกัน
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2.8-3-1

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุ่งสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิชา ทักษะชีวิตบูรณา
การกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาฯ วัดปุาธรรมอุทยาน ต .สําราญ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการ
กับงานทํานุบํารุงประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุ่งสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิชาทั กษะ
ชีวิตบูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาฯ วัดปุาธรรมอุทยาน
ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และบูรณาการกับงานทํานุบํารุงประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการ
โครงการตลาดนัดความดี สู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้นวัตกรรมระบบ
ครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมครั้งที่ 2
ใบประกาศนียบัตรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมครั้ง
ที่ 2

2.8-3-2
2.8-4-1
2.8-4-2
2.8-5-1
2.8-5-2
2.8-5-3

ตัวบงชี้ที่ 2.8.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ปฏิบัติงานตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน
(อัตลักษณ์สถาบัน : ผลิตพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
สูตรการคานวณ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงานตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน X 100
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 ร้อยละของบัณฑิตที่ปฏิบัติงานตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนเท่ากับ 100 โดย
มีผู้สําเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงานตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนจํานวน 124 คน จากผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน
124 คน ( 2.8.1-1 )
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เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



สบช
5

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5

แนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ร่วมประชุมวางแผนการจัดการเรีย นการ
สอน การวัดประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา อัตลักษณ์ของสถาบัน ในปีการศึกษา 2554
รายการหลักฐาน
2.8.1-1
รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาที่กลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ตาํ่ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ
ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7
ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีผลการดําเนินงานจํานวน 7 ข้อ ดังนี้
1. มีการจัดบริการให้ คําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยจัดระบบการให้
คําปรึกษา บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือนจํานวนสัดส่วนอาจารย์ ต่อนักศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 1 ต่อ 10
(3.1-1-1) มีการแต่งตั้ง อาจารย์แนะแนวและให้คําปรึกษา เพื่อให้คําปรึกษาในระบบครอบครัวเสมือน
(3.1-1-2) มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจําวัน ประจําห้องแนะแนวและให้คําปรึกษา (3.1-1-3) ) มีระบบ
อาจารย์ฝุายปกครองที่คอยดูแลความปลอดภัยและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง (3.1-1-4 )
มีการจัดระบบและกลไกการให้คําปรึกษา (3.1-1-5) กําหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1-6)
จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็นแนวทางในการให้บริการปรึกษา (3.1-1-7) จัด
ให้มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาในระบบครอบครัวเพื่อฟื้นฟู
ความรู้และทักษะในการให้คําปรึกษา รวมถึงการสร้างความ เข้าใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
ให้คําปรึกษาที่เหมาะสมทุกปี (3.1-1-8) สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการปรึกษาและแนะแนวเพื่อนําไปปรับปรุง (3.1-1-9)
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษา ข้อมูลที่น่าสนใจทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม (3.1-2-1) จัดทําแผ่นพับ (3.1-2-2)กําหนด
ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ (3.1-2-3)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิต เพื่อเตรียมสู่วิชาชีพ ปี พศ . 2554 (โครงการปัจฉิมนิเทศ ) โดยจัดให้มีการอบรมบรรยายด้าน
ประสบการณ์ทางวิชาการแล ะวิชาชีพ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา และ
ความก้าวหน้าทางการศึกษาต่อ (3.1-3-1) จัดให้มีการสอนเสริม ในวิชาการพยาบาลให้แก่นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 (3.1-3-2) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านจิตอาสาและ
คุณธรรม จริยธรรมโดยบูรณาการในวิชาต่างๆเช่น วิชา ทักษะชีวิตของนักศึกษาปี 1 (3.1-3-3) สนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมครั้งที่ 2 ฃองวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3.1-3-4)
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่า วสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม
ศิษย์เก่าและจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดต่อประชาสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ไว้ใน
เว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ (3.1-4-1) สมาคมศิษย์เก่ามีสถานที่ทํางานอยู่ภายในวิทยาลัยฯ สามารถติ ดต่อ
และเข้าถึงได้ง่าย (3.1-4-2) มีคณะกรรมการที่มาจากจากหลายแหล่ง ทําให้สามารถประชาสัมพันธ์
ข่าวสารได้ทั่วถึง(3.1-4-3)
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพให้ศิษย์เก่า โดยมีการจัดงานคืนสู่เหย้า
และจัดประชุมวิชาการประจําปี ทุกปีในเรื่องวิถีการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่การสร้าง
ชุมชมสุขภาวะเพื่อพัฒนาด้านจิตอาสาและด้านวิชาการ (3.1-5-1)
6. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (3.1-6-1)
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7. นําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาการจัดบริการที่ส นองความต้องการของ
นักศึกษาโดยการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมาก
ขึ้น (3.1-7-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 7 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

7 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์ เก่า ให้ มีความ ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย และควรทําให้
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯได้โดยตรง
2. หากลวิธีเชื่อมความสัมพันธ์ระห ว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างความผูกพันและพลังใน
การขับเคลื่อนองค์กร
รายการหลักฐาน
3.1-1-1
แฟูมครอบครัวเสมือน
3.1-1-2
คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1-1-3
ตารางเวรการให้การปรึกษาประจําวัน
3.1-1-4
ตารางอาจารย์เวรประจําวัน
3.1-1-5
ระบบกลไกการให้การปรึกษา
3.1-1-6
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1-1-7
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
3.1-1-8
สรุปรายงานโครงการบูรณาการระหว่างบริการวิชาการและงานวิจัยแบบไม่สร้างรายรับ
การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัว
เสมือน กิจกรรมการพัฒนาแนวทางการให้คําปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
3.1-1-9
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการปรึกษา
และแนะแนว
3.1-2-1
เนื้อหาสาระที่ใช้ในการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์งานทุนแนะแนวและการให้คําปรึกษา
3.1-2-2
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
3.1-2-3
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบา ลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่ 4
3.1-3-1
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต เพื่อเตรียมสู่วิชาชีพ ปี พศ. 2554 (โครงการปัจฉิมนิเทศ)
3.1-3-2
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4
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3.1-3-4
3.1-3-5
3.1-4-1
3.1-4-2
3.1-4-3
3.1-5-1

3.1-6-1

3.1-7-1

การจัดกิจกรรมโดยบูรณาการในวิชา ทักษะชีวิตนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมครั้งที่
2 ฃอง
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่า
รูปภาพที่ทําการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
โครงการประชุมวิชาการประจําปี 2553 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ โดยบูรณาการงานพัฒนานักศึกษากับการประชุมวิชาการ เรื่อง
วิถีการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่การสร้างชุมชมสุขภาวะเพื่อพัฒนาด้ านจิต
อาสาและด้านวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น
สรุปผลการประเมินคุณภาพที่มีต่อการให้บริการของนักศึกษา
- การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
- การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพระบบการให้การปรึกษา ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมสู่จิตบริ การด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กิจกรรมสารสนเทศ
เพื่อพัฒนานักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มีการส่งเสริมใหนักศึกษานําความรูด้านการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้ นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5
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มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
1. วิทยาลัย ดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน (3.2-1-1) จัดทําปฏิทินกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา
2553 (3.2-1-2) มีการวิเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย และทักษะด้านวิชาชีพ
(3.2-1-3) และกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการจัดโครงการ /กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอ บมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน (3.2-1-4)
2. วิทยาลัย ดําเนินการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ทักษะ การใช้กระบวนการคุณภาพ การประกันคุณภาพ
และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนักศึกษาแก่นักศึกษา โดย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีละ 1 ครั้ง (3.2-2-1) และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกการให้
ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาในคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 (3.2-2-2)
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา และนักศึกษาได้ดําเนินโครงการโดยใช้หลัก PDCA ดังนี้
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจัดโครงการสัปดาห์พัฒนาวิชาการ
และ IT (3.2-3-1)
กิจกรรมกีฬาหรื อการส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดโครงการการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสันทนาการ ประจําปี 2553 (3.2-3-2)
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงการภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน (3.23-3) สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาจิตอาสาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ครั้งที่ 2 (3.2-3-4)
กิจกรรมสร้างเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการ
เรียนรู้แบบบูรณาการและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2553 (3.2-3-5) โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันส่ งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ .ศ. 2554 (3.2-3-6) โครงการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบูรณาการกับงานทํานุบํารุง ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการ (3.2-3-7)
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดโครงการสืบสาน และอนุ รักษ์ ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี พ.ศ.2553 (3.2-3-8)
4. มีการกําหนดแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3.2-4-1)
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษ
า โดยสรุปผลการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน (3.2-5-1)
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6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการฝุายกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2554 เพื่อ
พัฒนานักศึกษา (3.2-6-1) และมีการ ประชุมฝุายฯเพื่อพิจารณาการดําเนินงาน ปรับแผนเพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (3.2-6-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 6 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรมีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

กรอบ

รายการหลักฐาน
3.2-1-1
แผนปฏิบัติการฝุายกิจการนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมพั ฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.1-1-2
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
3.2-1-3
ตารางการวิเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย และทักษะด้านวิชาชีพ
3.2-1-4
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดโครงการ /กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน
3.2-2-1
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
3.2-2-2
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
3.2-3-1
โครงการสัปดาห์วิชาการ และพัฒนา IT ประจําปีการศึกษา 2553
3.2-3-2
โครงการการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสันทนาการ
ประจําปี 2553
3.2-3-3
สรุปบทเรียน 2 ปี ศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระบบครอบครัว
3.2-3-4
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ครั้งที่
3.2-3-5
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการและสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ปีการศึกษา 2553
3.2-3-6
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2554
3.2-3-7
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบูรณา
การกับงานทํานุบํารุง ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการ
3.2-3-8
โครงการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจําปี พ.ศ.2553
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3.2-4-1
3.2-5-1
3.2-6-1
3.2-6-2

คู่มืองานกิจการนักศึกษา
สรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554
รายงานการประชุมฝุายกิจการนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
:
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ สนับสนุนการ
วิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
สิ่งอํานวยความสะด วกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรือง านสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะ
กลุ่ม ข และ ค 2)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีการดําเนินงานได้ 8 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ ได้จัดทําแผนผังการดําเนินงานเป็นลําดับขั้น (Flow Chart) ตั้งแต่การกําหนดนโยบาย
เปูาหมาย และทิศทางการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัยฯจนสิ้นสุดขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่ และการ
รับรองการใช้ประโยชน์ มีการส รุปผลการดําเนินงาน เพื่อนําสู่การพัฒนาระบบการสนับสนุนการดําเนิน
งานวิจัยในวิทยาลัยฯต่อไป(PDCA) ซึ่งระบบและกลไกนี้ผ่านคณะกรรมการควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและ
วิชาการ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในเดือน มีนาคม 2554 นอกจากนี้
งานวิจัยและผลงานวิชาการได้ จัดทําเอกสารระบบและกลไกดังกล่าวแจกคณาจารย์ทุกท่าน และแจ้งในที่
ประชุมประจําเดือนเมษายน 2554 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยเอกสารเหล่านี้บรรจุไว้ในคู่มือ
ดําเนินการวิจัยและผลงานวิชาการฉบับปรับปรุง มีนาคม 2554 (4.1-1-1) นอกจากนี้ฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการได้มีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานวิจัย รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์เผยแพร่ และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังในเอกสารคู่มือการดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ (4.1-11Page10-12) และมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างงานวิจัย ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน
3 คนโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดของเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
พนักงานธุรการประจําที่หน่วยปฏิบัติการวิจัย (ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารอํานวยกา ร ) เพื่อ
เอื้ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวิจัยของคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ (4.1-1-2) เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของวิทยาลัยฯ และสามารถดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ วิทยาลัยฯได้มีการ
จัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย15,000 บาทต่อเรื่อง (4.1-1-3)
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ในภาควิชาการพยาบาล สุขภาพจิตและ
จิตเวช ได้มีการทําวิจัยในรายวิชาทักษะชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 Action Research เรื่องผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาลด้วยการจัดการเรียนรู้แนวจิตปัญญาศึกษาตามกรอบ TQF ในรายวิชา สม .1102 ทักษะ
ชีวิต (4.1-2-1) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยแต่ละPhaseไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การวิจัยใน Phase ต่อๆไป และผลการถอดบทเรียนการสะท้อนคิดของนักศึกษา จะเป็นข้อมูลนําเข้าสู่
เนื้อหาการเรียนการสอนของอาจารย์ในรายวิชานี้ต่อไป และภาควิชาการพยาบาลชุมชน ได้จัดทําวิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลของการให้ความรู้ โดยใช้กระบวนการ AIC ต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตําบลบ้านเป็ด
(4.1-2-2) งานวิจัยนี้มีการจัดกิจกรรมโครงการประชุมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ตามกระบวนการ AIC โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังดําเนินการ
และร่วมทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่นการนวด การ รําไม้พลอง แก่ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ ผลจากการ
วิจัยครั้งนี้ นักศึกษาสามารถนําไปใช้วางแผนให้การดูแลผู้สูงอายุ ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครั วและ
ชุมชน1 โดยการติดตามเยี่ยมบ้านช่วงวัยสูงอายุ และวางแผนให้การพยาบาลตามพัฒนกิจของครอบครัว
ระยะที8่
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการ ได้จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัยโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภ าพ เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถ
ให้ความรู้ ข้อชี้แนะ ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ (อาวุโส) และ
ร่วมกันทําวิจัยเป็นทีม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการผลิตผลงานวิจัย และผลงานได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนสําเร็จรูปเล่ม (4.1-3-1)เมื่อสรุปผลโครงการคณาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม งานวิจัยและผลงานวิชาการจึงได้จัดทําโครงการต่อเนื่องใน โครงการที่เน้นการพัฒนาบทความวิจัย
เพื่อเสนอตีพิมพ์ (4.1-3-2 ) นอกจากนี้ ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ ส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมโค รงการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นคณะกรรมการระดับเครือข่าย (4.1-3-3 )และได้แจ้ง หลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย ผ่านทาง mail และประกาศในหน้าเว็บไซด์ ฐานข้อมูลงานวิจัยให้ทราบโดยทั่ว
กัน (4.1-3-4 ) และทําหนังสือเวียนแจกให้กับคณาจารย์ทุกคน (4.3-3-5) นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
ควบคุมและพิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในเอกสารคู่มือการดําเนินงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ (4.1-1-1 page 31)
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัย โดยวิทยาลัยได้จัดทําระบบสนับสนุนการขอทุนวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก (4.1-1-1page22 ) และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของงานวิจัย(4.1-4-1) ซึง่
วิทยาลัยกําหนดทุนวิจัยภายในอย่างน้อย 15,000 บาท/เรื่อง และมีคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและ
ผลิตผลงานวิชาการ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนภายใน ช่วยปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม
เพื่อให้ได้รับทุนมากยิ่งขึ้น (4.1-1-1page 10 ) สนับสนุนทุนและมีการดําเนินการตามเอกสารควบคุม
กํากับติดตามงานวิจัย (4.1-4-2 )
5. มีการสนับสนุนพันธกิจการวิจัยตามอัตลักษณ์ของสถาบัน คือ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย
มีดําเนินการ ดังนี้
5.1 มีศูนย์ปฏิบัติก ารวิจัย ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารอํานวยการ โดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ประจําการเพื่อให้คําปรึกษาด้านการดําเนินงานวิจัย ทุกวันพุธ มีพนักงานธุรการประจําศูนย์ซึ่ง
ปฏิบัติงานทุกวันทําการ เพื่ออํานวยความสะดวกด้านเอกสารธุรการ มีการจัดหาตู้เอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในวิทยาลัยฯ
5.2 มีห้องสมุด และคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนท ให้บริการสืบค้นด้วยระบบ wireless และจัดทํา
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ฐานข้อมูลด้านการวิจัยของวิทยาลัย (4.1-5.2-1) บนเว็ บไซด์ของวิทยาลัยฯ สามารถ Link กับ
ฐานข้อมูลทางวิชาการ เช่น Thai List นอกจากนี้ ยังมีฐานข้อมูลงานวิจัยที่สําคัญ เช่น แหล่ง
เผยแพร่ แหล่งทุนภายในและภายนอก เป็นต้น (4.1-5.2-2)
5.3 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งในแฟูมเอกสาร โดยมีตู้เก็บเอกสาร ใส่
กุญแจ และ อิเลกทร อนิกส์ไฟล์ ซึ่งจัดทําโดยพ นักงานธุรการในเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยเท่านั้น และห้องปฏิบัติการวิจัยปิดตู้ใส่กุญแจทุกครั้งหลังเวลาทําการ
5.4 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย แก่
คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ (4.1-5.4-1 I) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (4.1-5.4-2 ) นอกจากนี้วิทยาลัยฯ
สนับสนุนคณาจารย์เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (4.1-5.4-3, 4.1-5.4-4,4.15.4-5) รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4..1-5.4-6)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น โดยฝุาย
วิจัยและบริการวิชาการ ได้มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณ (4.1-1-1 หน้า
26 ) และการดําเนินงานแก่นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน (4.1-6-1) และมีการติดตามประเมินผล
โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยอย่างต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนแผนเนื้อหาและประสานวิทยากร
เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม (4.1-6-2) รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้ง 4 ประเด็นในข้อ5 (4.1-6-3)
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของวิทยาลัย โดยงานวิจัยและผล
งานวิชาการ ได้มีการติดตามการดําเนินงานวิจัยภายในยังพบว่าจํานวนอาจารย์ ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จํานวนน้อย จึงกระตุ้นโดยการชี้แจงผ่านคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย
(4.1-7-1) ซึ่งประก อบด้วย
หัวหน้าภาควิชา ให้มีการกระตุ้นอาจารย์ ส่งโครงร่างเสนอของบทําวิจัยนอกจากนี้งานวิจัยและผลงาน
วิชาการ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกท่านทราบเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้
อาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมนําเอกสารโครงร่างเป็นเอกสารนําเข้า เพื่อให้วิทย ากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
วิพากษ์ และ พัฒนาโครงการวิจัยแล้วเสร็จเป็นรูปเล่ม ไปพร้อมกับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นช่องทาง
ในการเพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และกระตุ้นให้เสนอขอ งบสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
และจากการ
ประเมินระหว่างดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า อาจารย์บางส่วนมีข้อเสนอแนะให้มีการจัด
อบรมต่อเนื่องโดยให้มีอาจารย์ทางด้านการพยาบาลมาช่วยวิพากษ์ผลงานวิจัยเพื่อนําสู่การตีพิมพ์ งานวิจัย
จึงได้จัดทําโครงการระยะที่ 2 โดยเชิญวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4.1-7-2 )
เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้าน การวิจัยต่อไป
วิทยาลัยฯได้กําหนดทิศทางในการทําวิจัยไว้ชัดเจน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยเน้นการวิจัย ด้านชุมชน เป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นวิจัยด้านการ
เรียนการสอน ด้านคลินิก และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร (4.1-1-1 หน้า 5)
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยบนพื้ นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น (4.1-1-1 หน้า 22) และมีการระบุหน่วย
น้ําหนักในการทําวิจัยของวิทยาลัยฯ เน้นวิจัยชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น (4.1-1-1 หน้า 5 ) และมี
การดําเนินการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพหมอพื้นบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชน ตําบลบ้านเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่ น ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยทําให้ได้องค์ความรู้นําสู่การใช้ดูแลสุขภาพอีก
ทางเลือกหนึ่งของประชาชน มีการวางแผนแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาครัฐ
ระดับท้องถิ่น และประชาชน นอกจากนี้ยังมีการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก (4.1-8-1)
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ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับชุมชน และงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ตอบสนองชุมชน และเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกับชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 6 ข้อ ผลการดําเนินการได้ 8 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

8 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
1. งานวิจัยดําเนินการ กํากับติดตามการดําเนินการให้ได้ตาม MOU อย่างต่อเนื่องโดยกําหนดเป็นผัง
ควบคุมกํากับทุกเรื่อง ประกาศทาง web ปรับข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง ภายในปีการศึกษา 2554
2. งานวิจัยกําหนดหน่วยน้ําหนัก ตามประเภทของงานวิจัย โดยใช้ข้อมูลโครงร่างวิจัยที่เสนอขอรับทุน
เป็นฐานในการกําหนดในปีการศึกษา 2553 ให้ชัดเจนทั้งการวิจัยในชุมชน วิจัยในชั้นเรียน วิจัยคลินิก
และวิจัยพัฒนาองค์กร
3. วิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงร่างวิจัยที่เสนอขอทุนจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม ให้มีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากขึ้น
รายการหลักฐาน
4.1-1-1
คู่มือดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2552-2553 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
4.1-1-2
คําสั่งมอบหมายงานตาม KPI งานวิจัย
4.1-1-3
ผังควบคุมกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัยฯ
4.1-2-1
ผลการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลด้วยการจัดการเรียนรู้แนวจิตปัญญาศึกษา
ตามกรอบ TQF ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต
4.1-2-2
ผลงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ในการดูแลตนเองในผู้สูงอายุ
4.1-3-1
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการทําวิจัย Phase I
4.1-3-2
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการทําวิจัย Phase II
4.1-3-3
เอกสารรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4.1-3-4
จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ประการเผยแพร่ใน เว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ
4.3-3-5
เอกสารหนังสือเวียน เผยแพร่เอกสารงานวิจัย
4.1-4-1
ฐานข้อมูลทุนวิจัยใน
4.1-4-2
เอกสารติดตามงานวิจัยและทุนวิจัยของวิทยาลัยฯ
4.1-5.2-1
ฐานข้อมูลวิจัยของวิทยาลัยฯ
4.1-5.2-2
ฐานข้อมูลแหลุงทุน และแหล่งเผยแพร่
4.1-5.4-1
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ในการทําวิจัย Phase I ,II
4.1-5.4-2
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร 3 ท่าน
4.1-5.4-3
ผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ
4.1-5.4-4
ผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ
4.1-5.4-5
การเข้าร่วมทําวิจัยกับส่วนกลาง
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4.1-5.4-6
4.1-6-1
4.1-6-2
4.1-6-3
4.1-7-1
4.1-7-2
4.1-8-1

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนักศึกษานานาชาติ
ผลการการดําเนินงานวิจัยผู้รับทุน
รายงานการประชุม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิจัยและผลงานวิชาการ
รายงานการประชุมแจ้งผลการวิเคราะห์ผลงานวิจัยของวิทยาลัย
หนังสือเชิญวิทยากร Phase II
บทบาท ศักยภาพ และการพัฒนาบทบาทของหมอพื้นบ้าน ตําบลบ้าน
เป็ด อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
ค่าน้าหนัก
0.125

0.25

0.50

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ 5)
: ผลลัพธ์
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ระดับคุณภาพงานวิจัย
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรร มการ
จัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบันของเจ้าของบทความ
- บทความจาก ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(Journal)
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสํานักงานฯ
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ค่าน้าหนัก
0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นน อกเหนือ
ฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสํานักงานฯ
- บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวาร สารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลISI

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ้าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 คะแนน
20
20
20

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแต่ละปีปฏิทิน ในช่วงสามปีปฏิทินย้อนหลัง จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่
ประเมิน ทั้งนี้ให้ระบุค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัยด้วย
2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด
หรือประเทศที่เผยแพร่ ) และระบุรูปแบบของการเผย แพร่พร้อมหลักฐาน โดยรายงานในแต่ละปีปฏิทิน ในช่วง
สามปี ปฏิทินย้อนหลัง จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้ระบุค่าน้ําหนักของแต่ละผลงาน
สร้างสรรค์ด้วย
3. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจํา
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลังสามปี จนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน
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หมายเหตุ แหล่งเผยแพร่และรายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ผลการดาเนินงาน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
2. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI
3. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ
4. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJL (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
ใน ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ทีต่ ีพมิ พ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานา
ชาติทมี่ ีชื่อในประกาศของ สมศ.
5. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJL (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) โดยวารสารรนั้นถูกจัด
ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี
ล่าสุดใน subject category ทีต่ ีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ทีม่ ีชื่อในประกาศของ สมศ.
6. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระดับประเทศ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่า
ปีการศึกษา2553 ดาเนินงานรวม น้าหนัก
0.125
-

-

0.25

3

1.5

0.5

-

-

0.75

-

-

1.00

-

-

0.125

-

-

0.25
0.50

-

-

0.75
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ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่า
ปีการศึกษา2553 ดาเนินงานรวม น้าหนัก
1.00

ข้อมูลพื้นฐาน

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระดับนานาชาติ
11. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
12. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด

-

1.5

60

60

ผลการประเมินตนเอง
ในการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จํานวน 3 เรื่อง จากจํานวน อาจารย์ประจําและ นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 60 คน ผลรวม
ถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ 1.5 คิดเป็นร้อยละ 2.5
โดย ผลการดําเนินงาน เท่ากับ (1.50 / 60) x 100 = ร้อยละ 2.50
คิดเป็นคะแนนได้
เท่ากับ (2.50X5) / 20 = 0.63 คะแนน (4.1.1-1, 4.1.1-2)
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ที่ร้อยละ 8 ดําเนินการได้ร้อยละ 2.5 ดังนั้น ไม่บรรลุ
เปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 8

ร้อยละ 2.50



สบช
0.63

คะแนน
สกอ
-

สมศ
0.63

แนวทางการพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการได้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยให้สามารถจัดเตรียมต้นฉบั บ
งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยได้จัดจัดการประชุมโครงการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สนับสนุนการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระยะที่ 2) ตามเกณฑ์ สมศ. รอบสาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553 โดยเชิญบรรณาธิการจากวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 2
ฉบับ มาวิพากษ์การจัดเตรียมผลงานของนักวิจัยก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างวันที่ 4, 25-26 เมษายน และ 7,
21-22 มิถุนายน 2554
รายการหลักฐาน
4.1.1-1 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละ
ปีการศึกษา 2553
4.1.1-2 สรุปจํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําทั้งหมดนับ
รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 2553
4.1.1-3 โครงการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนการผลิต และเผยแพร่
ผลงานวิจัย (ระยะที่ 2) ตามเกณฑ์ สมศ. รอบสาม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แ ละมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีการดําเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการ
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2.

3.
4.
5.

ได้จัดทําขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน (4.1-1-1) โดย
มีคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ทั้ง ในระดับชาติและนานาชาติ (4.1-1-1)มีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย การสร้างขวัญกําลังใจ และการนับเป็นผลงาน
PA (4.1-1-1) วิทยาลัยมีผลงานนําเสนอระดับชาติและมีการเผยแพร่ผลงานระดับชาติ (4.2-1-1, 4.2-1-2
,4.2-1-3 ) ขวัญกําลังใจผู้มีผลงานเด่น (4.2-1-4 , 4.2-1-5 )
มีระบบและกลไกบริหารจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โดยงานวิจัยและผลงาน
วิชาการได้จัดทํา ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ 7 ขั้นตอน (4.1-1-1) และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้เป็นขั้นตอนชัดเจน มีการกําหนดเรื่องในการทํา KM และผู้รับผิดชอบชัดเจน (4.2-2-1) และ
งานวิจัยฯ ได้ทําการวิเคราะห์สถานการณ์งานวิจัยขององค์กรเมื่อเดือน มกราคม 2554 (4.2-2-2 ) และได้
นําแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
(4.2-2-3) เพื่อหารือ
ทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาผลงานวิจัย ในส่วนที่ไม่เป็นไปตามทิศทางการดํา เนินงานวิจัยขององค์กรที่
กําหนดไว้ และงานวิจัยได้เสนอให้คณะกรรมการควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ได้ร่วมกัน
พิจารณากําหนดประเด็นในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการ บริหารจัดการ
องค์ความรู้จากการวิจัยสู่การเผยแพร่และนําไปใช้ประโย ชน์ ตามระบบและกลไกที่กําหนดไว้ ทั้ง 7 ขั้นตอน
(4.2-2-4 ) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสังเคราะห์ งานวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบ จํานวน 18 รายวิชาได้ ผลการดําเนินงานรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ “การจัดการเรียนการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบ”(4.2-2-5)
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป (4.2-3-1)
มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ( 4.2-4-1)
มีระบบ และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดย งานวิจัย และผลงานวิชาการ จัดทําระบบ กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอ าจารย์ ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย (4.-1-1)มีระบบและกล ไก
ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดย วิทยาลัยฯ ได้จัดทําเนื้อหารายละเอียด รายละเอียดเกี่ยวกับ
การจดสิทธิบัตรให้คู่มือการดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชากร และมีเว็บไซด์ ลิงค์
ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ (4.1-1-1,4.2-6-1
Web link กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 3 ข้อ มีผลการดําเนินการ 6 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

3 ข้อ

5 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-
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แนวทางการพัฒนา
1. จัดให้มีทีมพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัย สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่จะ
ดําเนินการ ในโครงการวิจัย Phase II
2. ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เร่งดําเนินการ หรือวางแผนตาม
ระบบที่งานวิจัยกําหนดไว้ เพื่อให้ทันเหตุการณ์และใช้ประโยชน์ได้จริง
3. วิทยาลัยสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
รายการหลักฐาน
4.2-1-1 เอกสารนําเสนอระดับนานาชาติ
4.2-1-2 เอกสารนําเสนอระดับชาติ
4.2-1-3 เอกสารตีพิมพ์ เผยแพร่
4.2-1-4 รายงานการประชุมประจําเดือน
4.2-1-5 แผนการสนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงาน
4.2-2-1 แผนงานการจัดการความรู้ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
4.2-2-2 สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยองค์กร
4.2-2-3 รายงานการประชุมแจ้งผลการวิเคราะห์ผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ
4.2-2-4 รายงานการประชุมกําหนดประเด็นสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยฯ
4.2-2-5 การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบ
4.2-3-1 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ
4.2-4-1 เอกสารรับรองการใช้ประโยชน์
4.2-6-1 Web link กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วิธีการคานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x 100

การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ข้อมูลพื้นฐาน
งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดและนักวิจัยประจําทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

ผลการ
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2553
32
1
33
60
55

ผลการ
ดาเนินงาน
รวม
32
1
33
60
55
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ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์จํานวน
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ( รวมลาศึกษาต่อ ) 60 คน คิดเป็นร้อยละ 55

33 เรื่อง

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ ร้อยละ 10 ผลการดําเนินการได้ ร้อยละ 55
ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 10

ร้อยละ 55



สบช
5

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5

แนวทางการพัฒนา
1. ฝุายวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับภาควิชาเร่ง สนับสนุนให้ผู้มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทุกคน
สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในรอบปี 2552-2554 ตามระบบและกลไกที่งานวิจัย
กําหนดไว้
2. ฝุายวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับภาควิชา และงานจั ดการความรู้ของวิท ยาลัย ดําเนินการยกย่อง สร้าง
ขวัญกําลังใจให้อาจารย์ / นักวิจัยที่มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
รายการหลักฐาน
4.2.1-1
4.2.1-2
4.2.1-3

ตารางรายชื่อผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ปี 2553
สําเนาเอกสารรับรองการนําผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานต่างๆ
จํานวน 33 เรื่อง
เอกสารงานวิจัยที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ปี 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ 7)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบาย
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การ
ปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่ จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เกณฑ์การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

-

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 3 ปีย้อนหลัง

x 100
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์ประจํา
รายปีตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน
ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงา นที่เชื่อถือได้ ชื่อ หน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐาน
การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ําหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี
จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน
2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ ที่ ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงาน
ย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน
หมายเหตุ รายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
(ปีการศึกษา
ดาเนินงาน
ค่าน้าหนัก
2553)
รวม
1. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
0.25
ระดับชาติ
2. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
0.50
ระดับนานาชาติ
3. ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดย
0.75
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
1
1
1.00
วิช าการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตํารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ (ค่าน้ําหนัก = 1.00)
5. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัย หรืองาน
1
1
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
6. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
60
60
ทั้งหมด
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ในการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
จํานวน 1 ชื่อเรื่อง ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพเท่ากับ 1 จากจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาต่อ ) 60 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 (4.2.2-1, 4.2.2-2)
โดย ผลการดําเนินงาน เท่ากับ (1 / 60) x 100 = ร้อยละ 1.67
คิดเป็นคะแนนได้
เท่ากับ (1.67x5) / 10= 0.83 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯตั้งเปูาหมายไว้ ร้อยละ 8 ผลการดําเนินการได้ ร้อยละ 1.67 ดังนั้น
ไม่บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 8

ร้อยละ 1.67



สบช
0.83

คะแนน
สกอ
-

สมศ
0.83

แนวทางการพัฒนา
งานวิจัยสนับสนุนให้อาจารย์เขียนตําราหรือหนังสือโดยได้จัดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสนับสนุนการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิจัย (ระยะที่ 2) ตามเกณฑ์ สมศ. รอบสาม วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 4, 25-26 เมษายน และ 7, 21-22 มิถุนายน 2554
รายการหลักฐาน
4.2.2-1 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อใน
ปีการศึกษา 2553
4.2.2-2 สรุปจํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ หนังสือ ตํารา) ในปีการศึกษา 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
(สกอ. 4.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.2 ) กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x 5
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หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารย์ และนักวิจัยประจําให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง
3. การแบ่งสัดส่วนจํานวนเงินกรณีมีผู้วิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนจํานวนเงิน
ตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณภายในสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ จํานวน 231,000 บาท และได้รับงบประมาณภายนอก จํานวน 2,247,000 บาท รวมเป็นเงิน
2,478,000 บาท จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ที่ปฏิบัติงานจริงไม่รวมลาศึกษาต่อ 55.5 คน
เฉลี่ยต่อคนได้เท่ากับ 44,648.65 บาท (4.3-1 และ 4.3-2 )
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันเฉลี่ยต่อคนมากกว่า
50,000 บาท คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน
คะแนนที่ได้ = (44,648.65 / 50,000) X 5 = 4.46
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 ตั้งเปูาหมายไว้ 20,000 บาท/คน/ปี ผลการดําเนินงานได้ 44,648.65 บาท/คน/ปี
ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

20,000 บาท/
คน/ปี

44,648.65 บาท/
คน/ปี

การบรรลุ
เป้าหมาย


สบช
4.46

คะแนน
สกอ
4.46

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชา ควรมีการกําหนดเป็นภาระงานด้านการวิจัยลงสู่ภาควิชา
ตามทิศทางการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัย และกระตุ้นให้ส่งโครงร่างงานวิจัย หรือการสนับสนุนทุนวิจัย ทั้ง
ภายในและภายนอก ภ าควิชา ควรกําหนดจํานวนผลงานวิจัย และงบประมาณสนับสนุนให้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุ
ถึงเปูาหมายร่วมกัน ตลอดจน ภาควิชาควรกําหนดแนวทางพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ และนักวิจัย ให้ผลงานวิจัย
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1
สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันในช่วงปีการศึกษา 2553
4.3-2
สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันในช่วงปีการศึกษา 2553
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
:
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการจัดทําระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด (5.1-1-1)มีแผนการ
ดําเนิ นงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (5.1-1-2) มีการสรุปผล
การดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2553 (5.1-1-3)
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2.

มีการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการบริการวิชาแก่สังคมกับการเรียน
การสอน 10 โครงการใน 7 รายวิชา เช่น โครงการบริการวิชาการบูรณาการในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 1 พัฒนานักศึกษาให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปุวย
และญาติในการดูแลแบบองค์รวม ก่อนและหลังได้รับการผ่าตัด
ของภาควิชาการพยาบ าลเด็ก ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ โครงการบริการวิชาการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติบุคคลที่มีปัญหาทางจิต
พัฒนานักศึกษาให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เรื่อง การสร้างเสริมและปูองกันการเกิดปัญหาทางจิตซ้ําใน
ผู้ปุวยทางจิตและผู้ดูแลผู้ปุวย ณ แผนกจิตเวช โ รงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและ
ปูองกันการเจ็บปุวย พัฒนานักศึกษาให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เรื่อง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจงดบุหรี่ ของ
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัว ชุมชน การรักษาเบื้องต้น เป็นต้น (5.1-2-1)
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการวิจัย ในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม . สู่บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (5.1-3-1) และในวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (5.1-3-2)
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ในโครงการพัฒนาศักยภา พ อสม. สู่บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.1-4-1) และในวิชาการพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (5.1-4-2)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ใน วิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (5.1-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ ผลการดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

5 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับทุกภาควิชา ฯ ลดภาระงานบริการวิชาการแก่สังคมใน
เชิงปริมาณเพิ่มคุณภาพงานบริการวิชาการแก่สังคมให้เหลือ เพียง 1) บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ และ 2) มีประโยชน์ของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2
2. จัดให้มีการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของงานบริการวิชาการให้ครบทุกประเด็น เพื่อนําไปปรับปรุง
แผนการดําเนินงานในปีต่อไป
รายการหลักฐาน
5.1-1-1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และแผนการดําเนินงานของการบริการวิชาการ
แก่สังคม ปีการศึกษา 2553
5.1-1-2
แผนการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5.1-1-3
สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2553
5.1-2-1
มีการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการบริการวิชาแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 10 โครงการใน 7 รายวิชา
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5.1-3-1
5.1-3-2
5.1-4-1
5.1-4-2
5.1-5-1

โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
สู่บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ
โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1

การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วิธีการคานวณ
จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย X 100
จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน:
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีผลการดําเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมที่นําผลการนําความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย เท่ากับ ร้อยละ
50 โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือกา ร
วิจัย จํานวน 9 โครงการ จากจํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งหมด 18 โครงการ (5.1.1-1 และ
5.1.1-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ ร้อยละ 50 ผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 50 ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
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ร้อยละ 50

ร้อยละ 50



สบช
5

สกอ
-

สมศ
5

รายการหลักฐาน
5.1.1-1
รายชื่อโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
จํานวน 9 โครงการ
5.1.1-2
รายชื่อ โครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งหมดของวิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น จํานวน 18 โครงการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดตัวบ่งชี้

:
:

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ( สกอ. 5.2)
กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่ อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประ กอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
เช่น มีการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน อสม.โดยใช้กระบวนการคิดเป็นระบบ นําสู่การจัดทํา โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.2-1-1)
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2. มีความร่วมมื อด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดย วิทยาลัยทําข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่น ในโครงการความร่วมมือในการผลิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
แก่ชุ มชน ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ (5.2-2-1) และโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม. โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.2-2-2)
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดย เกิดภาคีเครือข่าย การ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.2-3-1) จากผลการดําเนิน โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม. สู่การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนนําแนวคิดไปใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยเกิดโครงการเลิกเหล้าในงานศพ ชุมชนยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (5.2-3-2)
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการโดย
วิทยาลัยมีการนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาครูต้นแบบในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ วันที่ 4-6 เมษายน
2554 ที่เขาใหญ่ จ .นครราชสีมา (5.2-4-1) และ ผลจากโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม. นําเสนอสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนา อสม.(5.2-4-2)
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยได้พัฒนาความ รู้จากโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อสม. โดย การจัดการปัญหาสุรา การออกกําลังกาย มีการเผยแพร่สู่ภายในและภายนอก ในโครงการ
ประชุมวิชาการ วิถีการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่การสร้างชุมชนสุขภาวะ ระหว่างวันที่
8-9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (5.2-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
สบช
สกอ
สมศ
5 ข้อ
5 ข้อ
5
5

แนวทางการพัฒนา
1. สํารวจความต้องการในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคม
2. พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดการบริการวิชาการแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกตลอดจนมีการประเมิน
สัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณาการระหว่างงานบริ การวิชาการแก่สังคมกับ
ภารกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
3. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงงานบริการวิชาการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสังคมภายนอก
และภารกิจทุกด้านของสถาบัน
รายการหลักฐาน
5.2-1-1 เอกสารการสํารวจความต้องการของชุมชน อสม .โดยใช้กระบวนการคิดเป็นร ะบบ นําสู่กา รจัดทํา
โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
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5.2-2-1
5.2-2-2
5.2-3-1
5.2-3-2
5.2-4-1
5.2-4-2
5.2-5-1

เอกสารการทําข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ในโครงการความร่วมมือในการ
ผลิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในแก่ชุมชน ให้จังหวัดขอนแก่นเป็น
เมืองน่าอยู่
โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
เอกสารการลงนามภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
โครงการ พัฒนาหลักสูต รฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม . สู่การบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ทําให้เกิดโครงการเลิกเหล้าในงานศพ ชุมชนยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
โครงการนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาครูต้นแบบในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ วันที่
4-6
เมษายน 2554 ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผลจากโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม . นําเสนอสภาพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนา อสม.
โครงการประชุมวิชาการ วิถีการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่การสร้างชุมชนสุขภาวะ
ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ ๙)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการและผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา :
1. มีการดําเนินงานวงจร (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กร
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรที่มีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
วิทยาลัยสามารถดําเนินงานผ่านประเด็นการพิจารณาจํานวน 5 ข้อ ดังนี้
1. วิทยาลัยมีการวางแผนร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยใช้กระบวนการคิดเป็นระบบ (5.2.1-1-1) ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัย (5.2.1-1-2)
โดยมีทีมงานในการดําเนินงาน ประกอบด้วยบุคลากรของวิทยาลัยและโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันดําเนินการ
กิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว้ (5.2.1-1-3) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ คณะกรรมการดําเนินการประเมินผล
ตามตังบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดในโครงการ และสรุปรายงานการจัดทําโครงการ จากนั้นทําผลการประเมิน
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โครงการมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและหาแนวพัฒนาร่วมกัน เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงการดํา เนินงานใน
กิจกรรมต่อไป (5.2.1-1-4)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 วิทยาลัยมีแผนดําเนินการ 1 แผน ได้ดําเนินการบรรลุ
เปูาหมายตามแผนร้อยละ 100 โดยภายหลังดําเนินโครงการเสร็จสิ้นพบว่า อสม. มีความรู้การคิดอย่างเป็น
ระบบ และจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดี อย่างน้อยร้อยละ 80 สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในชุมชนได้ในทุกพื้นที่ ที่เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 (5.2.1-2-1)
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผู้นําชุมชนและ
แกนนําสุขภาพในชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําความรู้ที่ได้จากการดําเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้กระบวนการคิดเป็นระบบ ไปดําเนินการโครงการงานศพปลอดเหล้า
ของชุมชนยางตลาดซึง่ เป็นชุมชนต้นแบบ และมีขยายกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอีก 1 หมู่บ้าน(5.2.1-3-1)
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กร คณะกรรมการดําเนินงาน ผู้นําชุมชนและแกนนําสุขภาพในชุมชนยางตลาด ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นผลจาก
การดําเนินโครงการมาพัฒนา ผลักดันให้เกิดโครงการงานศพปลอดเหล้าโดยได้จัดตั้งคณะกรรมการและแนวทาง
ดําเนินโครงการด้วยตนเอง ซึ่งใช้มาตรการทางสังคมที่ร่วมกันกําหนดขึ้น (5.2.1-4-1)
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรที่มีความเข้มแข็ง ผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าของชุมชนยางตลาด ทําให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการดําเนินโครงการ
งานศพปลอดเหล้า คือ ทําให้เจ้าภาพลดค่าใช้จ่าย ไม่เกิดเหตุทะเลาวิวาทเหมือนแต่ก่อน มีชุมชนข้างเคียงมา
ศึกษา เกิดครอบครัวปลอดสุรา ชุมชนน้ําพอง ทําให้ครอบครัวลดการทะเลาะวิวาท (5.2.1-5-1) และมีการ
ขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ เริ่มจากที่ จ.มหาสารคาม โดยคุณจิราพรใช้กระบวนการคิดเป็นระบบ ครอบครัว
เสมือนกับ อสม.ในพื้นที่ ทําให้เกิดโครงการแก้ปัญหาต่าง ๆในชุมชนจนสามารถบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ทุกข้อ
และขยายสู่ชุมชนอื่นๆ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (5.2.1-5-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
สบช
สกอ
5 ข้อ
5 ข้อ
5


สมศ
5

รายการหลักฐาน
5.2.1-1-1
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ฯ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้กระบวนการคิด
เป็นระบบ
5.2.1-1-2
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553
5.2.1-1-3
เอกสารดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยบุคลากรของวิ ทยาลัยและ
โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันดําเนินการกิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว้
5.2.1-1-4
รายงานสรุปผลการจัดดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยใช้กระบวนการคิดเป็นระบบ
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5.2.1-2-1
5.2.1-3-1
5.2.1-4-1
5.2.1-5-1
5.2.1-5-2

รายงานสรุปผลการจัดดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยใช้กระบวนการคิดเป็นระบบ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
2553
เอกสาร ร่องรอย การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการดําเนินงาน ผู้นําชุมชนและแกนนํา
สุขภาพโครงการงานศพปลอดเหล้า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รายงานการดําเนินงานโครงการงานศพปลอดเหล้า ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการและแนวทาง
ดําเนินโครงการด้วยตนเอง ซึ่งใช้มาตรการทางสังคมที่ร่วมกันกําหนดขึ้น
เอกสารสรุปผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการดําเนินโครงการ
โครงการงานศพปลอดเหล้า
เอกสารการดําเนินงานคุณจิราพรโดยใช้กระบวนการคิดเป็นระบบและจิตบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้ระบบครอบครัวเสมือน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน(สมศ 18.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา :
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยดําเนินงานบรรลุ 5 ข้อดังนี้
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการกําหนดเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนานัก ศึกษา
แบบบูรณาการพร้อมจัดทําแผน ปฏิบัติ การฝุายวิชาการและฝุายกิจการพัฒนานักศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การใช้ระบบครอบครัวเสมือนดูแลนักศึกษาให้
นักศึกษามีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – ปัจจุบัน (5.2.2-1-1) มีการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานและวางแผนในแต่ละปีการศึกษา) (5.2.2-1-2)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนร้อยละ 100 (5.2.2-2-1 )
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน โดย วิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดําเนินงานวิจั ยและพัฒนาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2551 - 2553 เพื่อพัฒนา
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รูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
(5.2.2-3-1) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ประชุมทําความเข้าใจและมอบหมายความรับผิดชอบให้สํานัก
นวัตกรรมของวิทยาลัย ทําความเข้า ใจร่วมกับบุคลากรทุกคนเพื่อขอความคิดเห็นและความร่วมมือ วิทยาลัยมี
การ สร้างระบบการมีส่วนร่วมทั้งการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระบบครอบครัวเสมือน
ร่วมกับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน นักศึกษาทุกชั้นปีดําเนินโครงการ 24 โครงการในการพัฒนา
วิทยาลัย โดยใช้กิจกรรมเป็นต้วนําและสอดแทรก จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ร่วมกับครอบครัวและได้
ถอดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
(ระบบครอบครัว ) ในแต่ละปี
(5.2.2-3-2)
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคมโดยวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการศึกษา
ดูงานจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การที่พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ให้กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก
ในเวทีประชุมวิชาการจิตบริการด้วยหัวใจควา มเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน (5.2.2-4-1) มีการ
สังเคราะห์การพัฒนารูปแบบจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และมีการประเมินรูปแบบจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ (5.2.2-4-2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่าย
และแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบจิตบริการด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ และได้ลงนามข้อตกลง
ร่วมกับแก้วกัลยาสิกขาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เพื่ อดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความรู้ : นวัตกรรมการพัฒนาจิตบริการด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน (5.2.2-4-3) ปัจจุบัน วิทยาลัย ได้ดําเนินงานร่วมกับ
แก้วกัลยาสิกขาลัยและวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ดําเนินกิ จกรรมระบบครอบครัวเสมือน ถอดประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อหาจุดเด่นและจุดที่ต้องการพัฒนา พร้อมทั้งเตรียมขยายผลไปสู่สถาบัน/วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกที่สนใจ (5.2.2-4-4)
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ /หรือนานาชาติ โดยได้รับการยกย่องในระดับชาติ ในปร ะเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังนี้ 1) ประกาศเกียรติคุณวิทยาลัยที่มีผลงานได้รับคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประเภทการพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองค์รวม ชื่อผลงานกระบวนการเรียนรู้จิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัว 2) ประกาศนี ยบัตรจากวันพยาบาลสากลในฐานะองค์ กรที่มี
ผลงานพัฒนาวิชาชีพพยาบาลดีเด่น 3) ใบประกาศเกียรติคุณ จากสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ว่า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น นําผลงานนวัตกรรมรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือน ขยายแก่เครือข่ ายสถาบันการศึกษาและสถานบริการด้านสาธารณสุข
ธันวาคม 2553
(5.2.2-5-1 )
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ ดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

5 ข้อ



แนวทางพัฒนา

สบช
5

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5
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วิทยาลัยดําเนินการ อย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน
รายการหลักฐาน
5.2.2-1-1
กรอบแนวคิดการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ
5.2.2-1-2
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปี 2551-2553
5.2.2-2-1
ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปี 2551-2553
5.2.2-3-1
เอกสารวิจัยพัฒนารูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
5.2.2-3-2
รายงานสรุปผลโครงงานของนักศึกษาตั้งแต่ปี 2552 – ปี 2553
5.2.2-4-1
เอกสารข้อศึกษาดูงานจากสถานศึกษาต่างๆ
5.2.2-4-2
การสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
5.2.2-4-3
บันทึกข้อตกลงร่วมกับแก้วกัลยาสิกขาลัย
5.2.2-4-4
โครงการศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
สําหรับครูต้นแบบ
5.2.2-5-1
ใบประกาศเกียรติคุณจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.3
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ 18.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยดําเนินงานบรรลุ 5 ข้อดังนี้
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยวิทยาลัยกําหนดอัตลักษณ์ของวิทยาลัยคือการ
บริการด้วยห้วใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดทําและปฎิบัติงานตามแผน
ปฎิบัติ งานประจําปีในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย (5.2.3-1-1 )
การให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาบุคลากรครู ศิษย์เก่า
พยาบาลในสถานบริการ สถานศึกษาโดยการจัดอบรม การจัดการความรู้ร่วมกั
น เมื่อตรวจสอบ ผลการ
ดําเนินงานว่าการบริการด้วยหั วใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสามารถเป็นช่องทาง
หนึ่งที่ช่วยชี้นํา แก้ปัญหาสังคมที่นับวันความมีน้ําใจการรู้จักให้โดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทนมีน้ อยวิทยาลัยจึงนําสู่
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การขยายผลล งในแกนนําทางด้านสุขภาพของชุ มชนคืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านทําให้เกิดเครือข่ายการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.2.3-1-2 และ 5.2.3-1-3)
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนร้อยละ 100 (5.2.3-2-1)
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบันโดยทั้งจากผลการดําเนินงานตามเอกลักษณ์วิทยาลัยที่ต้องมีการ
ผลิตบัณฑิ ตพยาบาลให้มีอัตลักษณ์การบริการด้วยจิตบริการหัวใจความเป็นมนุษย์วิทยาลัยได้บุคลากรจากสถาน
บริการมาเป็นอาจารย์ประจําของวิทยาลัยตามโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชนและโดยชุมชนพร้อมทั้งมีการ
พัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสอดแทรกคุ ณธรรมจริยธรรมโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน ให้มีอัตลักษณ์การบริการด้วยจิตบริการหัวใจความเป็นมนุษย์ (5.2.3-3-1) ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของ
วิทยาลัยในการที่จะใช้ดําเนินงานตามเอกลัษณ์วิทยาลัยที่ต้องมีการบริการวิชาการแก่สังคมโดยการขยาย
เครือข่ายสถานศึกษา สถานบริการ อาสาสมั ครสาธารณสุขหมู่บ้าน ให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมมีการบริการด้วยจิตบริการหัวใจความเป็นมนุษย์(5.2.3-3-2)
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม โดย เครือข่ายสถานศึกษาและสถาน
บริการนํารูปแบบที่วิทยาลัยดําเนินการไปพัฒนาการดําเนินงานการบริการด้วยจิตบริการหัวใจความเป็นมนุษย์ทั้ง
ในการสอน การให้บริการประชาชนซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนในระยะยาวจากการ
ให้บริการด้วยใจ (5.2.3-4-1)
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ โดยได้รับเอกสารรับรองจากศูนย์อํานวยการ บริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นองค์กรที่ดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาสังคม (5.2.3-5-1) ใบประกาศเกียรติคุณจาก
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ได้นํากระบวนการเรียนรู้ ผลงานนวัตกรรมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้
ระบบครอบครัวเสมือนไปใช้ในการพัฒนางานบริการให้ผู้รับบริก ารและผู้ให้บริการมีความสุขจนได้รับรางวัล
หน่วยงานและบุคลากรดีเด่น (5.2.3-5-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ ดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


สบช
5

แนวทางพัฒนา
วิทยาลัยดําเนินการ ร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน
รายการหลักฐาน
5.2.3-1-1
5.2.3-1-2
5.2.3-1-3
5.2.3-2-1
5.2.3-3-1
5.2.3-3-2

แผนปฎิบัติงานประจําปี 2552-2553
เอกสารการขยายผลสู่ อสม.
ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปี 2551-2553
ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปี 2551-2553
เอกสารการพัฒนาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เอกสารการดําเนินงานร่วมกับเครือข่าย

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5
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5.2.3-4-1
5.2.3-5-1

ผลการดําเนินงานของเครือข่าย
เอกสารรับรองจากศูนย์อํานวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นองค์กรที่
ดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาสังคม
ใบประกาศเกียรติคุณจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ได้นํากระบวนการเรียนรู้ ผลงาน
นวัตกรรมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนไปใช้
การพัฒนาการบริการ

5.2.3-5-2

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรีย นการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณ าการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ ยอมรับใน
ระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ
ผลการดาเนินงาน

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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ในช่วงปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีการดําเนินงานของระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 5 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนิ นการตามระบบข้อกําหนดตามเอกสาร
(6.1-1-1)
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
โดยบูรณาการในวิชาทักษะชีวิต (6.1-2-1) วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันการเจ็บปุวย
(6.1-2-2) วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (6.1-2-3) และวิชาอารยธรรม (6.1-2-4)
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยเข้าร่วม
โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ กิจกรรมดนตรีไทยและ กิจกรรมเทศมหาชาติ (6.1-3-1) กิจกรรมงานไหม (6.1-3-2)
กิจกรรมวันสงกรานต์ (6.1-3-3) การนําเสนองานวิจัยวิชาทักษะชีวิตที่ประเทศอิตาลี (6.1-3-4)
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาโดยประเมินผลตามโครงการบูรณาการในวิชาทักษะชีวิต (6.1-4-1) รายงาน
สรุปผลการดําเนินโครงการวิชาอารยธรรม (6.1-4-2) ประเมินผลการดําเนินการนิทานก้อม (6.1-4-3)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมศึ กษา โดยทําการปรับปรุงมคอ . 3 และ มคอ. 4 ในวิชาทักษะชีวิต (6.1-5-1)
วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันการเจ็บปุวย (6.1-5-2) วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 (6.1-5-3) และวิชาอารยธรรม (6.1-5-4)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
รายการหลักฐาน
6.1-1-1
แผนปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
6.1-2-1
มคอ. 3 วิชาทักษะชีวิตและโครงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6.1-2-2
มคอ. 4 วิชาปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันการเจ็บปุวย
6.1-2-3
มคอ. 4 วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 1
6.1-2-4
มคอ. 3 วิชาอารยธรรม
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6.1-3-1
6.1-3-2
6.1-3-3
6.1-3-4
6.1-4-1
6.1-4-2
6.1-4-3
6.1-5-1
6.1-5-2
6.1-5-3
6.1-5-4

กิจกรรมดนตรีไทยและกิจกรรมเทศมหาชาติ
โครงการงานไหม
โครงการวันสงกรานต์
การนําเสนอผลงานวิจัย วิชาทักษะชีวิตที่ประเทศอิตาลี
ผลการประเมินโครงการ การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ในวิชาทักษะชีวิต
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการวิชาอารยธรรม
ประเมินผลการดําเนินการนิทานก้อม
มคอ. 3 วิชาทักษะชีวิตและโครงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
มคอ. 4 วิชาปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันการเจ็บปุวย ปีการศึกษา 2554
มคอ. 4 วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 1 ปีการศึกษา 2554
มคอ. 3 วิชาอารยธรรม ปีการศึกษา 2554

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
ประเด็นการพิจารณา
1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2.
บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3.
มีการดําเนินงาน สม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง
4.
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/ หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีการดําเนินงานของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยปฏิบัติได้ 5 ข้อ ดังนี้
1.
วิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนส่งเสริม สนับสนุน ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติ การประจําปี
งบประมาณ 2553 (6.1.1-1-1) ดําเนินโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2553 และนําผลการดําเนินโครงการมาปรับปรุงแก้ไข (6.1.1-1-2)
2. วิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนงานของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยทุกโครงการบรรลุตาม
เปูาหมายของโครงการกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80 (6.1.1-2-1)
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3. วิทยาลัยมีการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องตามปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และปฏิทินการร่วมกิจกรรมวันสําคัญ (6.1.1-3-1), (6.1.1-3-2)
4. วิทยาลัยได้ดําเนินการในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามในการอยู่ ร่วมกันขององค์กรโดยมีกิจกรรมระบบ
ครอบครัว ซึ่งได้ส่งเสริมให้ นักศึกษาและบุคลากร อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการกําหนดวัฒนธรรมที่ดี
งาม ร่วมกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยมีพื้นที่ Moral Area ให้ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความ
สม่ําเสมอทุกบ่ายวันพุธ ซึ่งกิจกรร มดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในระดับชาติ นอกจานี้
วิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสําคัญของประโยชน์ที่จะเกิดกับวิทยาลัยอื่นๆ , ศิษย์เก่า และ อาสาสมัครหมู่บ้าน
(อสม.) จึงได้ขยายผลการดําเนินงานระบบครอบครัวไปยังวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ และศิษย์เก่าของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มากไปกว่านั้นแล้วศิษย์เก่า ได้นํารูปแบบการดําเนินกิจกรรม
ระบบครอบครัวขยายผลไปผลไปยัง งานที่ตนเองรับผิดชอบ จนได้รับรางวัลระดับชาติ (6.1.1-4-1) อีกทั้ง
อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน ก็จะได้ขยายแนวความคิด หลักการดังกล่าวลงสู่ชุมชน ในการดูแลสุข ภาพของ
ประชาชน
นอกจากนี้แล้วงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้บูรณาการกับรายวิชาอารยธรรมและกิจกรรมนักศึกษา
โดยนักศึกษาได้ร่วมกันจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการโดยการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น รุ่นที่ 3 นักศึกษาได้ร่วมกับศิลปินพื้นบ้าน จัดทําหนังสือ นิทานก้ อม พร้อมทั้งบทวิเคราะห์นิทาน
ก้อม ซึ่งหนังสือดังกล่าว ได้รับการเผยแพร่ จําหน่าย ซึ่งถือว่า เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่
อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม (6.1.1-4-2)
5. วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแสดงออก ในด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ โดย
- วิทยาลัยได้นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ 84
พรรษา มหาราชภูมิพล ” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาติไทย (6.1.1-5-1)
- วิทยาลัยได้นํานักศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยการฟูอนรํา ในการประชุมวิชาการนักศึกษา
พยาบาลนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (6.1.1-5-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ ผลการดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังนั้นจึงบรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

5 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5

แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามความถนัดของนักศึกษา
รายการหลักฐาน
6.1.1-1-1
แผนปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553
6.1.1-1-2
แผนปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554
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6.1.1-2-1
6.1.1-3-1
6.1.1-3-2
6.1.1-4-1
6.1.1-4-2
6.1.1-5-1
6.1.1-5-2

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2553
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ระบบครอบครัว
ปฏิทินการร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศของศิษย์เก่า ในการนําระบบครอบครัวเสมือนไปขยายผลของ
นางจิราพร สีดาพล
หนังสือ นิทานก้อม
หนังสือเชิญเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “ เทศน์มหาชาติ 84 พรรษา
มหาราชภูมิพล”
หนังสือขอบคุณ จากคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนํานักศึกษาเข้าร่วม
แสดงศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการ ของนักศึกษาพยาบาล นานาชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองค์กร ไม่กว่
ต่ําา 3.51 จากคะแนนเต็ม5
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
1. ในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี วิทยาลัยฯได้มีกิจกรรมการ
แต่งกายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรณรงค์ให้บุคลากรในวิทยาลัยแต่งกายโดยใช้ผ้าไทย (6.1.2-11) วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยในการแสดงความเคารพผู้
อาวุโสโดยการการไหว้ทักทายและมีการจัดการประกวดการไหว้ที่ถูกต้องของนักศึกษาในวันไหว้ครู (6.1.21-2) วัฒนธรรมการดูแลกันของบุคลากรนักศึกษาและผู้สูงอายุในชุมชนแบบครอบครัวรวมถึ
ไทย งการส่งเสริมให้
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2.

3.

4.

5.

อนุรักษ์อย่างต่อเนื่องจนเป็นคุณลักษณะประจําตัว (6.1.2-1-3) นอกจากนั้นได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาแบบบูรณาการโดยการสอดแทรกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ในรายวิชาอารยธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามในจังหวัดขอนแก่น (6.1.2-1-4)
วิทยาลัยฯมีการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์ ให้น่า
อยู่ร่มรื่น สามารถใช้ประโยชน์ในการทํากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมระบบ
ครอบครัวเสมือน ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ของวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมพัฒนาและดูแลความสะอาด
อย่างต่อเนื่อง (6.1.2-2-1) และสโมสรนักศึกษาได้จัดโครงการจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในหอพักและรอบหอพักให้สะอาดเรียบร้อย สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี (6.1.2-2-2)
วิทยาลัยฯปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลด
ภาวะโลกร้อน โดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนในการแบ่งพื้นที่ของวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน
พัฒนาและดูแลความสะอาด และมีกิจกรรมรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การแยกขยะ การปลูกต้นไม้ เป็นต้น
(6.1.2-3-1) นอกจากนั้นได้มีการบูรณาการกั บวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยให้นักศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดภายในวิทยาลัยฯและจัดทําโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ
(6.1.2-3-2)
วิทยาลัยฯมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่าเสมอ
งสม่ํา คือ
ศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาระบบครอบครัวเสมือน โดยใช้วัฒนธรรมการดูแลกันของบุคลากรนักศึกษา
และผู้สูงอายุในชุมชนแบบครอบครัวไทยในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึ(กMoral
ษา Area) อย่างสม่ําเสมอทุกบ่าย
วันพุธ (6.1.2-4-1)
วิทยาลัยฯได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเรื่องการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม อยู่ในระดับ4.15 (6.1.2-5-1)

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย ตั้งเปูาหมายการดําเนินงาน ไว้ 3 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

3 ข้อ

5 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
-

ดังนั้น

สมศ
5

แนวทางการพัฒนา
มีการประเมิน ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองค์กรอย่างสม่ําเสมอ และนําผลการ
ประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รายการหลักฐาน
6.1.2-1-1 หนังสือจากจังหวัดขอนแก่น
6.1.2-1-2 โครงการวันไหว้ครู (ประกวดไหว้)
6.1.2-1-3 เอกสารเรื่องบทเรียน 2 ปี ศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ระบบครอบครัวเสมือน
6.1.2-1-4 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการโดยการสอดแทรกการอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น
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6.1.2-2-1
6.1.2-2-2
6.1.2-3-1
6.1.2-3-2
6.1.2-4-1
6.1.2-5-1

รุ่นที่ 3 ในรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกสารเรื่องบทเรียน 1 ปี ศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ระบบครอบครัวเสมือน
โครงการจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2553
เอกสารเรื่องบทเรียน 2 ปี ศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ระบบครอบครัวเสมือน
แฟูมโครงการวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
แผนที่การแบ่งพื้นที่ของวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมพัฒนาและดูแลความสะอาด
(พื้นที่ Moral
area) และใบเซ็นชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมMoral area
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
เรื่องการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะ
และวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
:
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ 7.1)
กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทั ศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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ผลการดาเนินงาน
ในช่วงปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามเกณฑ์ ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบันดังนี้
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า เช่น วิทยาลัยมีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารซึ่งตัวแทนจากฝุาย /ภาค/งาน
(7.1-1-1)
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน เช่น ผู้บริหารของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ และนําไปสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (ตัวบ่งชี้ )ของงานที่ปฏิบัติ
(7.1-2-1) และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังผู้รับผิดชอบแต่ละรับดับ (7.1-2-2)
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน โดยผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการ นํา
นโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การป ฏิ บั ติในการประชุม คณะกรรมการบริหาร (7.1-3-1) และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย พร้อมแจ้งผลการดําเนิ นงานไปยังบุคลากรทุก ระดับ
(7.1-3-2)
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม เช่น ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (7.1-4-1)
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ โดยผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การสอนงานในหน้าที่ การมอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงในการดูแลบุ คลากรใหม่
(7.1-5-1) และมีการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7.1-5-2)
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ดําเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะกรรมการ
ประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัย เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เป็นไปด้วยหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโ ปร่งใส มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้
หลักความคุ้มค่า (7.1-6-1) และยึดหลักธรรมมาภิบาลทั้ง 10 หลักในการบริหารงานต่างๆ (7.1-6-2 )
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้บริหารของวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร
มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ (7.1-7-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 7 ข้อ มีผลการดําเนินได้ 7 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ

คะแนน
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7 ข้อ

7 ข้อ

เป้าหมาย


สบช
5

สกอ
5

สมศ
-

รายการหลักฐาน
7.1-1-1
คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 84/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
7.1-2-1
บทสรุปผู้บริหารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดทํา
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2554-2558 และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
2554
7.1-2-2
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
7.1-3-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 7 มีนาคม 2554
7.1-3-2
7.1-4-1
7.1-5-1
7.1-5-2
7.1-6-1

7.1-6-2
7.1-7-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2554 วันที่ 21 มีนาคม
2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 1 มีนาคม 2554
คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 11/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมอาจารย์พยาบาลชุมชน
เอกสารสรุปการจัดการความรู้ : การใช้สุนทรียสนทนา และการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา
งานของสายสนับสนุน
คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 42/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะกรรมการประมวลผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ 2553
เอกสารแสดงการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานต่างๆ
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
ค่าคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารสถาบัน ในปี 2553 ได้เท่ากับ 5 คะแนน
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยกําหนดค่าเปูาหมายไว้ 5 คะแนน ดําเนินการได้ 5 คะแนน ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย
5 คะแนน

ผลการ
ดาเนินงาน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย


สบช
5

คะแนน
สกอ
-

สมศ
5

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยควรกําหนดแนวทางการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและ
จัดการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีของวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของต้นสังกัด และครอบคลุมพันธกิจหลักของวิทยาลัย ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม
รายการหลักฐาน
7.1.1-1
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2553
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องค์ประกอบที่ 7.2 พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ( สกอ. 7.2 )
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยฯดําเนินการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบั นอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย (7.2-1-1)
1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการคิด
อย่างเป็นระบบ ( 7.2-1-1.1-1 ) การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของแต่ละรายวิชาและเทคนิคการออกข้อสอบและการวัดประเมินผลภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (7.2-1-1.1-2 ) ด้านการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ (7.2-1-1.1-3 ) และ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบ บ (7.2-1-1.1-1 ) ด้านอัตลักษณ์ ของวิทยาลัย ฯ เรื่อง
ประสบการณ์การเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้นวัตกรรมระบบครอบครัว
เสมือน : 5 วิทยาลัยฯเครือข่าย ( 7.2-1-1.1-4 ) และ เรื่อง การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ที่สุดคือ อสม. (7.2-1-1.1-5 ) ด้านการบริหาร เรื่อง การใช้สุนทรียสนทนาและการคิดอย่างเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนางานของสายสนับสนุน (7.2-1-1.1-6 )
1.2 มีคณะบุคคลที่ประกอบด้วยรองผู้อํานวยการฝุายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม หัวหน้างานและ
อาจารย์ที่อยู่ในโครงสร้างงานจัดการความรู้ อาจารย์ประจําภาควิชา ที่รับผิดชอบงานจัดการ
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2.
3.

4.

5.

ความรู้ในภาค ทําหน้าที่กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริหาร และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ( 7.2-1-1.1-7 )
กําหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยฯ และด้านการบริหาร อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 (7.2-2-1)
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) โดย
จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขอ งนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ 4 โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกับอาจารย์ภายในของแต่ละสาขาวิชา
มาร่วมทบทวนสาระความรู้แก่นักศึกษา พร้อมกับแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ในแต่ละรายวิชา (7.2-3-1)
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่
เป็นบรรณาธิการวารสารที่มีรายชื่อตามประกาศของ สกอ . (7.2-3-2 ) มาถ่ายทอดความรู้ ตลอดจน
หลักการเขียนบทความวิจัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ที่เป็น
สถานศึกษา สถานบริการ และชุมชน ที่ใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
การคิดอย่างเป็นระบบ (7.2-3-3 ) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่สู่
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กําหนด
มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ ที่กําหนด 1) การเตรียมความพร้อมเพื่อสอ บขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของแต่ละรายวิชา (7.2-4-1 ถึง 7.2-4-3) 2) การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
(7.2-4-4 ) 3) การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบ (7.2-4-5)
4) ประสบการณ์การเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภา ยใต้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
(7.2-4-6 ) 5) การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ที่สุดคือ อสม .(7.2-4-7 ) 6) การใช้สุนทรียสนทนา
และการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนางานของสายสนับสนุน ( 7.2-4-8) โดยจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และ
เผยแพร่ใน Web Block ของวิทยาลัยฯ
มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
โดย มีการนําความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน และการทบทวนสาระสําคัญรายวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชในปีการศึกษา 2551และ 2552 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
(7.2-5-1) มีการขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขยายผลการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ภายใต้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมื อน ไปยังเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
4 แห่ง (7.2-5-2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห่ง และได้รับรางวัลดีเด่นในการดําเนินงาน
(7.2-5-3 ) มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน (7.2-5-4 )

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ และมีผลการดําเนินงานได้ 5 ข้อ ซึ่งบรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

5 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-
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แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงคู่มืองานจัดการความรู้ให้ดียิ่งขึ้น
2. งานจัดการความรู้ ร่วมกับงานวิชาการและวิจัย ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดย
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2554 – 2558 เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีงบประมาณ และปีการศึกษา
รายการหลักฐาน
7.2-1-1
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นและแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2553
7.2-1-1.1-1 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
การคิดอย่างเป็นระบบและเทคนิคการออกข้อสอบและการวัดประเมินผลภาควิชาการพยาบาล
เด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
7.2-1-1.1-2 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของรายวิชาต่างๆ
7.2-1-1.1-3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
7.2-1-1.1-4 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง ประสบการณ์การเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ภายใต้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน: 5 วิทยาลัยฯเครือข่าย
7.2-1-1.1-5 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ที่สุดคือ อสม.
7.2-1-1.1-6 รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้สุนทรียสนทนาและการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนางาน
ของสายสนับสนุน
7.2-1-1.1-7 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น
7.2-2-1
แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2553 และกลุ่มเปูาหมาย
7.2-3-1
รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของแต่ละรายวิชา
7.2-3-2
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขีย นบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และรายชื่อ
วิทยากรที่รับเชิญ
7.2-4-1
เอกสารสรุปองค์ความรู้จากการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
7.2-4-2
เอกสารสรุปองค์ความรู้จากการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
7.2-4-3
เอกสารสรุปองค์ความรู้จากการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
7.2-4-4
เอกสารสรุปองค์ความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่
7.2-4-5
เอกสารการจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิด
อย่างเป็นระบบ
7.2-4-6
เอกสารการจัดการความรู้ ประสบการณ์เรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้
นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
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7.2-4-7
7.2-4-8
7.2-5-1
7.2-5-2
7.2-5-3
7.2-5-4

เอกสารการจัดการความรู้ การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่สุดคือ อสม.
เอกสารการจัดการความรู้ โดยใช้สุนทรียสนทนาและการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนางานของ
สายสนับสนุน
เอกสารสรุปการจัดการความรู้ วิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา
2551/2552/2553
รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง ประสบการณ์การเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ภายใต้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน: 5 วิทยาลัยฯเครือข่าย
รายงานสรุปผลการนําระบบครอบครัวเสมือนไปใช้ในการพัฒนางาน ของรพสต.บ้านแบก
สรุปผลการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ 7.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในช่วงปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยมีการดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system plan) วิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (7.3-1-1) แผนระบบสารสนเทศสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน (7.3-1-2)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553
(7.3-1-3)
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เช่น ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจที่แสดงในเล่มประเมินตนเอง วพบ.ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
(7.3-2-1) สารสนเทศด้านภาระงานสอนภาคทฤษฏี ทดลอง ปฏิบัติ (7.3-2-2) สาระสนเทศระบบทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา(7.3-2-3) สารสนเทศงานวิจัย (7.3-2-4) สารสนเทศงานบริการวิชาการแก่สังคม
(7.3-2-5) สารสนเทศงานบุคลากร (7.3-2-6) สารสนเทศพัสดุ (7.3-2-7) สารสนเทศการเงินและ
งบประมาณ (7.3-2-8)
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มีรายงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (7.3-3-1)

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ เช่น โครงการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย (7.3-4–1) โครงการ ปรับปรุงจัดหาไมโครโฟน
ประจําห้องประชุมห้องเรียน (7.3-4–2) โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอน (7.3-4–3) บันทึกข้อความการจัดซื้อสาย lan เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ internet (7.3-4–4) เหตุผลใน
บันทึกข้อความขออนุมัติปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา B201 และ B202 (7.3-4-5) เหตุผลในบันทึกข้อความ
ขออนุมัติซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (7.3-4-6) เหตุผลในบันทึกข้อความขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ควบคุมการ
presentation แบบไร้สาย (Pointer) (7.3-4-7)
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด โดยมีการรายงานผล
การประเมินตนเอง ผ่านระบบ CHE QA online ( 7.3-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 5 ข้อ ผลการดําเนินการได้ 5 ข้อ ดังนั้น บรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

5 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

แนวทางการพัฒนา
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ควรพัฒนาให้มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ภายในปีงบประมาณ 2554
รายการหลักฐาน
7.3-1-1

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
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7.3-1-2
7.3-1-3
7.3-2-1
7.3-2-2
7.3-2-3
7.3-2-4
7.3-2-5
7.3-2-6
7.3-2-7
7.3-2-8
7.3-3-1
7.3-4–1
7.3-4-2
7.3-4-3
7.3-4-4
7.3-4-5
7.3-4-6
7.3-4-7
7.3-5-1

แผนระบบสารสนเทศสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2553
ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จากเล่มรายงานการประเมินตนเอง
วพบ. ขอนแก่น เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล หน้าที่ 41-46
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล ภาระงานสอนภาคทฤษฎี ทดลอง ปฏิบัติ
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล งานวิจัย
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล งานบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล งานบุคลากร
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล การพัสดุ
ตัวอย่าง Print-out จากฐานข้อมูล การเงินและงบประมาณ
รายงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย
โครงการ ปรับปรุงจัดหาไมโครโฟนประจําห้องประชุมห้องเรียน
โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
บันทึกข้อความการจัดซื้อสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ internet
เหตุผลในบันทึกข้อความขออนุมัติปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษา B201 และ B202
เหตุผลในบันทึกข้อความขออนุมัติซ่อมจอคอมพิวเตอร์
เหตุผลในบันทึกข้อความขออนุมัติ ซื้ออุปกรณ์ควบคุมการ presentation แบบไร้สาย
(Pointer)
Print out ของ CHE QA online
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง ( สกอ. 7.4 )
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบ
ปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม
หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมี การดําเนินงานตามเกณฑ์ การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 6 ข้อ ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่ รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยมี การแต่งตั้งคณ ะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง (7.4-1-1) การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจําวัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี คณะกรรมการเซ็นชื่อในเช็คสั่งจ่ายของวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการรับ- นําส่ง- นําฝากเงินของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะก
รรมการ
ตรวจสอบภายใน (7.4-1-2)
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน โดยวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งหมด 4 ด้าน
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (7.4-2-1)
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
(7.4-3-1)
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน (7.4-4-1)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (7.4-5-1) และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (7.4-5-2)
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป โดยจัดทําแผนความเสี่ยงปีงบประมาณ 2554 (7.4-6-1)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 ตั้งเปูาหมายการดําเนินงานไว้ 6 ข้อ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
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เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ



สบช
5

คะแนน
สกอ
5

สมศ
-

รายการหลักฐาน
7.4-1-1
7.4-1-2

7.4-2-1

7.4-3-1
7.4-4-1
7.4-5-1
7.4-5-2
7.4-6-1

คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 58/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คําสั่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 77/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกา รเก็บ
รักษาเงินประจําวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี คณะกรรมการ
เซ็นชื่อในเช็คสั่งจ่ายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับนําส่ง- นําฝากเงินของวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปัจจัยเสี่ยง มีการ
ประชุม วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง ในแบบวิเคราะห์ความ
เสี่ยง
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 ในเล่มรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนการควบคุมความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2553
แบบติดตามการดําเนินการตามแผนควบคุมความเสี่ยง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.2544 ข้อ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553
แผนการควบคุมความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2554
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ( สกอ. 8.1 )
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัด สรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินใ ห้เป็นไปตามเปูาหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ผลการดาเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ หรือ3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อ หรือ 5ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7ข้อ
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ในปีงบประมาณ 2553 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ วิทยาลัยสามารถดําเนินงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จํานวน 7 ข้อ ดังนี้
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน วิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
งบประมาณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2553-2555 (8.1-1-1) ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ
2551-2554
( 8.1-1-2 )
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ วิทยาลัยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน จาก 3 แหล่ง
คือ 1) จากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีผ่านสํานักงบประมาณ 2)
จากเงิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา ) และ 3) รายได้อื่น ( 8.1-2-1) มีการจัดทํารายงา น
รายรับและรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 ( 8.1-2-2 ) และเป็นข้อมูลนําเข้าในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามกลุ่มภารกิจของ
วิทยาลัย และมีเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ ( 8.1-2-3) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ การณ์
และแนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้วิทยาลัยมีแนวทางการวางแผนการใช้เงิน ( 8.1-2-4) โดยในการวาง
แผนการใช้เงินทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณประจําปี (8.1-2-5)
3. มีงบประมาณประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบัน และบุ คลากร
วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี แต่ละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายตามพันธกิจของวิทยาลัยจากผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2553 (8.1-3-1)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ สภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการ
รายงานผลการดําเนินงานการเงินงบประมาณรอบครึ่งปีงบประมาณ ที่แสดงผลการดําเนินงานด้านการเงิน
และงบประมาณ ( รอบ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 ) (8.1.4-1) รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยครั้งที่ 7/2553 (8.1.4-2) และ ผลการดําเนิ นงานด้านการเงินและงบประมาณ ( รอบ 1 เมษายน –
30 กันยายน 2553 ) (8.1.4-3) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 1/2554 (8.1.4-4)
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ขององค์การอย่างต่อเนื่อง มี การวิเคราะห์และคํานวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเพื่อการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย ได้แก่ 1) วิเคราะห์สินทรัพย์ถาวรต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 2) วิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 3) วิเคราะห์ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่อ
งบดําเนินการ 4) วิเคราะห์งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย์ต่ออาจารย์ประจํา 5) วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(8.1-5-1)
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน ให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย และดําเนินการทุก
6 เดือน (8.1-6-1)
วิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ เช่น
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการตรวจสอ บบัญชีรับจ่ายเงินของวิทยาลัย เป็นต้น ( 8.6-1-2)
รวมทั้ง การรับตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (8.1-6-3)
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7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการเงินงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS ในการ
ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายเงิน (8.1-7-1) และในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้มีการ
ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด (8.1-7-2)
ผลการประเมินตนเอง
ปีงบประมาณ 2553 ตั้งเปูาหมายการดําเนินงานไว้ 7 ข้อ ผลการดําเนินงานได้ 7 ข้อ ดังนั้น
บรรลุเปูาหมาย
คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
สบช
สกอ
สมศ
7 ข้อ
7 ข้อ
5
5

แนวทางการพัฒนา
ให้ฝุายบริหาร ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ โดยงานการเงิน บัญชี จัดทําระบบสารสนเทศเชื่อมโยง
ข้อมูล มาออกรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร ให้ได้ภายในเดือน
ตุลาคม 2554 มกราคม 2555 เมษายน 2555 มิถุนายน 2555 และกรกฎาคม 2555 เพื่อนําข้อมูลทางการเงิ น
ไปใช้ในการ 1) วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 2) วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 3)
ติดตามผล และวิเคราะห์การใช้งบประมาณในแต่ละภารกิจ เทียบกับที่ได้รับอนุมัติไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี
เพื่อการพัฒนาผลงาน สถาบัน และบุคลากร 4) ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
รายการหลักฐาน
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ 2553-2555
8.1-1-2 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2551-2554 ฉบับ
ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552
8.1-2-1 แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน หน้าที่ 5 จากแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฯ
8.1-2-2 รายงานรายรับและรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553
8.1-2-3 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ หน้าที่ 7 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฯ
8.1-2-4 แนวทางการวางแผนการใช้เงิน หน้า 8 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฯ
8.1-2-5 สรุปผลโครงการประชุมปฎิบัติการ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ การจัดทําแผนกลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2554-2558 และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2554
8.1-3-1 สรุปแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2553
8.1-4-1 รายงานการเงินรอบครึ่งปีงบประมาณ ( รอบ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 )
8.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2553 วาระ แจ้งเพื่อทราบจากฝุายบริหาร
8.1-4-3 รายงานการเงินรอบครึ่งปีงบประมาณ ( รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2553 )
8.1.4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 1/2554 วาระ แจ้งเพื่อทราบจากฝุายบริหาร
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8.1-5-1 รายงานรายรับและรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของวิทยาลัย
8.1-5-2 รายงานข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยแต่ละเดือน ในส่วนเงินที่เหลือจ่ายอยู่ในแต่ละแหล่ง
งบประมาณ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
8.1-6-1 รายงานผลการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย ประจําเดือน
เมษายน-กันยายน 2552
8.1-6-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ที่ 97/2552 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
8.1-6-3 รายงานผลการตรวจสอบภายนอก จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
8.1-7-1 ฐานข้อมูลทางการเงินงบประมาณภาครัฐ ระบบ GFMIS
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 วาระเกี่ยวกับการติดตามผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. 9.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบันตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 หรือ5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. กําหนดนโยบาย ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (9.1-1-1) มีผังการดําเนินงาน
ที่ผนวกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานของวิทยาลัย
(9.1-1-2) มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่มีรองผู้อํานวยการ หัวหน้างาน และคณะทํางานประกัน
คุณภาพ (9.1-1-3) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน และคณะกรรมการประกันคุณภาพของนักศึกษา (9.1-1-4) มีคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน(9.1-1-5)และมีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยประจําปี
การศึกษา 2553 (9.1-1-6)
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันดัง เช่น มีนโยบายการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
(9.1-2-1)โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย (9.1-2-2) กําหนดให้มีผังการ
ดําเนินงานที่ผนวกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานร่วมกันของทุก
ฝุายทุกงานในวิทยาลัย (9.1-2-3) และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (9.1-2-4)
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ดังในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25532554 (9.1-3-1)
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมติดตาม
การดําเนินงานและประเมินคุณภาพโดยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา(9.1-4-1) มีผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ครอบคลุมตามพันธกิจ (9.1-4-2) มีคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพการศึกษา (9.1-4-3) มีการ
กําหนดองค์ประกอบ มาตรฐานตัวบ่งชี้ เกณฑ์
และค่าเปูาหมายระดับวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา
2553 (9.1-4-4) มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา
2551 (9.1-4-5), ปี 2552 (9.1-4-6), ปี 2553 (9.1-4-7) การประเมินเพื่อรับรองสถาบัน โดยสภาการ
พยาบาลในวงรอบปีการศึกษา2552(9.1-4-8) รายงานการประเมินตนเองเสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวงรอบปีการศึกษา 2551 (9.1-4-9), ปี 2552 (9.1-4-10) 2) มีการจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน โดยรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (9.1-4-11) รายงานต่อสบช. (9.1-4-12) พร้อมเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2552 โดยสบช. (9.1-4-13) โดยมี
ข้อมูลครบถ้วน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา กําหนดใน CHE QA Online (9.1-4-14)
และ 3) มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (9.1-4-15) และแผนกํากับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2553-2554 (9.1-4-16)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนิน
งานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้โดยนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานตามเงื่อนไขและ
ประเด็นของสภาการพยาบาล (9.1-5-1) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (9.1-5-2) และแผนกํากับการ
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ดําเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2553-2554 (9.1-5-3)
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพโดยวิทยาลัยสนับสนุนการดําเนินงาน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (9.1-6-1) โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ดังปรากฏในหน้าเว็บของวิทยาลัย (9.1-6-2)
โดยได้รับอนุญาตให้เชื่อมระบบรายงานผลการประเมินตนเองกับ สกอ. CHE QA Online (9.1-6-3)
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบันดังในคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของนักศึกษาปีการศึกษา2553 (9.1-7-1) โดยคณะกรรมการได้ร่วมประชุม (9.1-7-2)
ได้ให้ข้อคิดเห็นในการจัดทํานโยบายระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-7-3) มีการ
วิพากษ์SAR ร่วมกัน (9.1-7-4) ดังสรุปผลการวิพากษ์ SAR (9.1-7-5) มีความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยวิทยาลัยทําข้อตกลงความร่วมมือกับ จังหวัด
ขอนแก่นในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชนจังหวัดขอนแก่น (9.1-7-6)
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกันโดยบุคลากรของวิทยาลัยฯเป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสํานักยุทธศาสตร์ เครือข่ายฯ
(9.1-8-1)เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย(9.1-8-2) มีบันทึกข้อตกลงร่วมมือทาง
วิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(9.1-8-3) มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชน จังหวัดขอนแก่น (9.1-8-4) มีบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาเครือข่าย
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-5) มีการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ได้แก่ ร่วมจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-6)
ร่วมดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-7) ดําเนิน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-8) ดําเนินโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.
สู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย (9.1-8-9) การจัดการศึกษาพยาบาล
ร่วมกับสถาบันสมทบและแหล่งฝึกปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (9.1-8-10) ร่วมประชุมสัมมนา
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (9.1-8-11) การเข้าร่วมประชุมวิชาการนักศึกษา
พยาบาลนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : การดูแลสําหรับประชากรที่
หลากหลาย The 3rd International Nursing StudentForum: Humanistic: Caring for Diverse
Population” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (9.1-8-12 และ (9.1-8-13)
โดยมีหนังสือขอบคุณที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการประชุมวิชาการ (9.1-7-14) และหนังสือส่งตัวผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 3 (9.1-7-15)
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยตั้งเปูาหมายไว้ 6 ข้อ ผลการดําเนินการได้ 8 ข้อ ดังนั้นบรรลุเปูาหมาย
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

สบช

คะแนน
สกอ

สมศ
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6 ข้อ

8 ข้อ



4

4

-

แนวทางการพัฒนา
1. วิทยาลัยฯ ควรสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น แล้วนําไปพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และเสนอในเวที Best Practice
ของสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
รายการหลักฐาน
9.1-1-1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-1-2 ผังการดําเนินงานของวิทยาลัย
9.1-1-3 คําสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในฝุายตามโครงสร้างใหม่ เลขที่ 85/2552
9.1-1-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วพบ.ขอนแก่น เลขที่ 36/2553
9.1-1-5 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวพบ.ขอนแก่นเลขที่
13/2554
9.1-1-6 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2553
9.1-2-1 นโยบายการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วพบ.ขอนแก่น
9.1-2-2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 ลงวันที่ 7 มีค. 2554
9.1-2-3 ผังการดําเนินงานของวิทยาลัย
9.1-2-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วพบ.ขอนแก่น เลขที่ 36 / 2553
9.1-3-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553-2554
9.1-4-1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-4-2 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ วพบ.ขอนแก่น
9.1-4-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวพบ.ขอนแก่นเลขที่ 13/2554
9.1-4-4 องค์ประกอบ มาตรฐานตัวบ่งชี้ และค่าเปูาหมาย ปีการศึกษา 2553 ในคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553-2554
9.1-4-5 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551
9.1-4-6 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552
9.1-4-7 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
9.1-4-8 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552 เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาลและ
การผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล
9.1-4-9 รายงานการประเมินตนเองเสนอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วงรอบปี การศึกษา 2551
9.1-4-10 รายงานการประเมินตนเองเสนอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วงรอบปีการศึกษา 2552
9.1-4-11 รายงานผลการประเมินคุณภาพเสนอต่อ สกอ. ดังหนังสือที่ ศธ 0203.0931/1307 ลงวันที่ 27
กันยายน 2553
9.1-4-12 รายงานผลการประเมินคุณภาพเสนอต่อ สบช. ดังหนังสือที่ สธ 0203.0931/1307 ลงวันที่ 27
กันยายน 2553
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9.1-4-13 รายงานผลการประเมินคุณภาพเสนอต่อ สกอ.ดังหนังสือที่ สธ 0203.0931/1307 ลงวันที่ 27
กันยายน 2553
9.1-4-14 หนังสือการายงานผลการดําเนินงานตามระบบ CHE QA Online ที่ สธ 0203.0931/ว.1305
9.1-4-15 แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
9.1-4-16 แผนกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2553-2554
9.1-5-1 รายงานการปรับปรุงตามเงื่อนไขและประเด็นของสภาการพยาบาลประจําปีการศึกษา 2553
9.1-5-2 แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
9.1-5-3 แผนกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2553-2554
9.1-6-1
9.1-6-2
9.1-6-3
9.1-7-1
9.1-7-2
9.1-7-3
9.1-7-4
9.1-7-5
9.1-7-6
9.1-8-1
9.1-8-2
9.1-8-3
9.1-8-4
9.1-8-5
9.1-8-6
9.1-8-7
9.1-8-8

หนังสือการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเลขที่ สธ 0506.0931/ว.437 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
หน้าเว็บไซด์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
หนังสืออนุญาตให้เชื่อมระบบการรายงานผลการประเมินตนเองกับ สกอ. CHE QA Online
คําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและคณะกรรมการประกันคุณภาพของนักศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2553 เลขที่ 36/2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารการให้ข้อคิดเห็นในการจัดทํานโยบาย ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
หนังสือเชิญวิทยากรร่วมวิพากษ์ SAR
สรุปเล่มการวิพากษ์ SAR
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของวิทยาลัยกับจังหวัดขอนแก่น ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน โดย
ชุมชน และเพื่อชุมชนจังหวัดขอนแก่น
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุกรรมการสํานักยุทธศาสตร์เครือข่ายฯ เลขที่สธ 0203.097
/19180 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย เลขที่สธ 0203.097
/890 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่สธ 0203.0931/1081
/19180 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2553
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจั งหวัดขอนแก่นในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชน
และเพื่อชุมชนจังหวัดขอนแก่น
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนังสือเชิญประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีงบประมาณ 2554 และการติดตามแผนการใช้งบประมาณเครือข่ายฯ ปีงบประมาณ 2553
เลขทีส่ ธ 0203.097 /1473 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่าย
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

116

9.1-8-9 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.
9.1-8-10 หนังสือเชิญประชุมสัมมนา โครงการจัดการศึกษาพยาบาลร่วมกับสถาบันสมทบ และแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.1-8-11 หนังสือเชิญประชุมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2
เลขทีศ่ ธ 0514.1.20/ 12580 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
9.1-8-12 รูปเล่มสรุปผลการประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การพยาบาล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: การดูแลสําหรับประชากรที่หลากหลาย The 3rd International
Nursing Student Forum: Humanistic: Caring for Diverse Population” ระหว่าง
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2554 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.1-8-13 Certify (Faculty of Nursing Khon Kean University)
9.1-8-14 หนังสือขอบคุณการสนับสนุนโครงการประชุมวิชาการเลขที่ ศธ 0514.6.1.2.1/ พิเศษ ลง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
9.1-8-15 หนังสือส่งตัวผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติครั้งที่ 3 เลขที่ ศธ
0514.6.1.2.1/พิเศษ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2554

ส่วนที่ 3
ผลการประเมินการดาเนินงาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการ ประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ประจาปีการศึกษา 2553
ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) มีดังนี้
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 แยกตามรายตัวบ่งชี้ ดังตารางที่ 1
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมิติของสถาบันพระบรมราชชนก ดังตารางที่ 2
3. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่วัดปัจจัยนาเข้าและกระบวนการที่โดย สกอ. ดังตารางที่ 3
4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมิติสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ตามรายตัวบ่งชี้
องค์
ประกอบ

ตัวบ่งชี้ที่

ผลการ
ประเมิน

1

1.1 (สกอ)
1.1.1 (สมศ16.1)
1.1.2 (สมศ16.2)
1.1.3 (สมศ17)
2.1 (สกอ)
2.2 (สกอ)
2.2.1 (สมศ14)
2.4 (สกอ)
2.5 (สกอ)
2.6 (สกอ)
2.6.1 (สบช)
2.7 (สกอ)
2.7.1 (สมศ1)
2.7.2 (สมศ2)
2.7.3.2 (สมศ3)
2.7.4 (สมศ4)
2.8 (สกอ)
3.1 (สกอ)
3.2 (สกอ)
4.1 (สกอ)
4.1.1 (สมศ5)
4.2 (สกอ)

5
5
0
5
5
0.85
3.46
5
3
5
5
5
5
4.28
0
5
5
5
5
5
0.63
5

2

ยังไม่ลงข้อมูล

3
4

องค์
ประกอบ

5

6
7

8
9

ตัวบ่งชี้ที่
4.2.1 (สมศ 6)
4.2.2 (สมศ7)
4.3 (สกอ)
5.1 (สกอ)
5.1.1 (สมศ 8)
5.2 (สกอ)
5.2.1 (สมศ 9)
5.2.2 (สมศ18.1)
5.2.3 (สมศ18.2)
6.1 (สกอ)
6.1.1 (สมศ10)
6.1.2 (สมศ11)
7.1 (สกอ)
7.1.1 (สมศ 13)
7.2 (สกอ)
7.3 (สกอ)
7.4 (สกอ)
8.1 (สกอ)
9.1 (สกอ)
9.1.1(สมศ15) 101.3/22

180.1/42 = 4.288

ผลการ
ประเมิน

5
0.83
4.45
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4.60
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมิติสถาบันพระบรมราชชนก
ลาดับ

ชื่อองค์ประกอบ

จานวน
ตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดาเนินการ

4

3.75

2

การผลิตบัณฑิต

13

3.96

3

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

2

5

4

การวิจัย

6

3.485

5

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

6

5

6

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3

5

7

การบริหารและการจัดการ

5

4.8

8

การเงินและงบประมาณ

1

5

9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

2

4.3

รวม (180.1 / 42)

4.288

ผลการประเมิน
องค์ประกอบ
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่วัดปัจจัยนาเข้าและกระบวนการโดย สกอ.
ลาดับ

ชื่อองค์ประกอบ

จานวน
ตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดาเนินการ

1

5

2

การผลิตบัณฑิต

7

4.12

3

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

2

5

4

การวิจัย

3

4.81

5

การบริการทางวิชาการแก่สังคม

2

5

6

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

5

7

การบริหารและการจัดการ

4

4.75

8

การเงินและงบประมาณ

1

5

9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1

4

22

4.60

รวม (101.3/22)

ผลการประเมิน
องค์ประกอบ
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมิติสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16.1
16.2
17
18.1
18.2

ชื่อตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้

บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพผ่านภายใน 1 ปี
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
รวมตัวบ่งชี้ที่ 1–11
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
การพัฒนาคณาจารย์
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่
1 ภายในสถาบัน
ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่
1 ภายนอกสถาบัน
รวมตัวบ่งชี้ที่ 1-18 (=78.8/19)

5
4.28
0
5
0.63
5
0.83
5
5
5
5
5
3.46
4.60
5
5
5
5
5
4.14

ผลการประเมิน

ภาคผนวก
 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
 FTES ปการศึกษา 2553
 สรุปตัวบงชี้และคาเปาหมาย
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ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2553
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
จานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน (ระดับปริญญาตรี)

สกอ
สมศ
สมศ.1
สมศ.1
สมศ.1
สมศ.2
สมศ.3
สมศ.3
สมศ.5
สมศ.5
สมศ.5
สมศ.6
สมศ.5,6
สมศ.7
สมศ.7
สมศ.8

จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน (รวมลาศึกษาต่อ) (นับตามระยะเวลา
การปฏิบัติงาน)
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) (ตามเกณฑ์
การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมี
งานทา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จานวนเข้าศึกษาทั้งหมดในรุ่นเดียวกัน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในเวลาที่กาหนด
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัย

ปีการศึกษา 2553
1 หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
59
53..5
124
124
124
124

124
124
124
3 เล่ม

60
1
10
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ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง
สมศ.8
สมศ.14
สมศ.14
สมศ.14
สกอ.4.3
สกอ.2.5
สมศ.4
สบช.2.7.1

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2553

จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาโท และดารงตาแหน่งระดับชานาญ
การและชานาญการพิเศษ
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอกและดารงตาแหน่งระดับชานาญ
การและชานาญการพิเศษ
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอกและดารงตาแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์ภายในสถาบัน
ค่า FTES ปีการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

16
41
3
1
220,000
439.08
62
62 คน

การคานวณค่ า FTES.
สถาบันชื่ อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น
คิดอาจารย์ที่มีอยูจ่ ริ ง54.5 คน
ลาดับ
1

อาจารย์ที่มีอยูจ่ ริ ง

หน่วยกิต 141
ปี การศึกษา 2553

หลักสู ตร /
ชั้นปี

หน่วยกิต

จานวนนักศึกษา

SCH.

FTES.

พย.บ.
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
รวม

45
39
33
24
141

130
80
117
124
321

5850
3120
3861
2976
15807

162.50
86.67
107.25
82.67
439.08

54.5

อาจารย์ : FTES

1 : 8.06

คิดอาจารย์ที่มีอยูจ่ ริ ง 47 คน หน่วยกิต 143
ปี การศึกษา 2553
หลักสู ตร /
ลาดับ
SCH.
หน่วยกิต จานวนนักศึกษา
ชั้นปี
1
พย.บ.
ปี 1
44
130
5720
ปี 2
42
80
3360
ปี 3
33
117
3861
ปี 4
24
124
2976
รวม
143
451
15917
อาจารย์ที่มีอยูจ่ ริ ง
อาจารย์ : FTES

FTES.
158.89
93.33
107.25
82.67
442.14

47
1 : 9.41

D:\SAR 53 (จริ ง)\เอกสารประกอบ\5) ภาคผนวก (ส่วนที่ 5 ข้ อมูลพื ้นฐาน FTES เป้าหมาย\2 FTES 51,52,53.xls/ปี 53

ตารางสรุปตัวบ่งชี้ และค่า เป้าหมายประจาปี การศึกษา 2553-2554
รายการ

เป้ าหมาย

ค่าน้ าหนัก
สกอ

สมศ

สบช

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๑
-

๕
๕

๑
๕
๕

-

๕

๕

๘ ข้ อ
๕ ข้ อ
≥๓.๕๑
คะแนน
๕ ข้ อ

๘ ข้ อ
๕ ข้ อ
≥๓.๕๑
คะแนน
๕ ข้ อ

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ ๒.๑)
๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ ๒.๒)

๑
๑

-

๑
๑

๕ ข้ อ ๕ ข้ อ
ร้อยละ ร้อยละ
๓๐
๓๐

๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ ๑๔)

-

๕

๕

≥๓.๕๑
คะแนน

≥๓.๕๑
คะแนน

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน(สกอ ๒.๔)
๒.๕ ห้ องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
(สกอ ๒.๕)
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖)
๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช)
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ ๒.๗)
๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรี /ผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้ งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ ๑)
๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอ ก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ ๒)
๒.๗.๓.๒ บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาํ เร็จการศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในหลักสูตร (สมศ ๓)
๒.๗.๔ บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพผ่านภายใน ๑ ปี (สมศ ๔ เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล)
๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้ กบั นักศึกษา (สกอ ๒.๘)

๑
๑
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๑
๑
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๑

๗ ข้อ
๙ ข้อ
๕ ข้ อ

๗ ข้อ
๙ ข้อ
๕ ข้ อ

-

๕

๕

-

๕

๕

-

๕

๕

-

๕

๕

๑

-

๑

ร้อยละ
๑๐๐
๕
คะแนน
ร้อยละ
๗๐
ร้อยละ
๗๐
๕ ข้ อ

ร้อยละ
๑๐๐
๕
คะแนน
ร้อยละ
๗๐
ร้อยละ
๗๐
๕ ข้ อ

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑)
๑.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๑)
๑.๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๒)
๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ ๑๗)

๑๒๕

รายการ
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
๓.๑ ระบบและกลไกการให้ คาํ ปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร(สกอ ๓.๑)
๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒)
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจยั
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองา นสร้ างสรรค์ (สกอ
๔.๑)
๔.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ ๕)
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้ าง
สรรค์ (สกอ๔.๒)
๔.๒.๑ งานวิจัยที่นาํ ไปใช้ ประโยชน์ (สมศ ๖)

ค่าน้ าหนัก

ค่าเป้าหมาย

สกอ

สมศ

สบช
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๑
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๑
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๘ ข้อ

ร้อยละ ร้อยละ
๘
๑๐
๓ ข้อ ๖ ข้อ

๑

-

๑

-

๕

๕

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการที่ได้ รับการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗)

-

๕

๕

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (สกอ ๔.๓)

๑

-

๑

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

บาท/
คน/ปี

บาท/
คน/ปี

๕

๑
๕

-

๑

๕ ข้ อ ๕ ข้ อ
ร้อยละ ร้อยละ
๕๐
๕๐
๕ ข้ อ ๕ ข้ อ

๕

๕

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๕

๕

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๕

๕

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม (สกอ ๕.๑)
๑
๕.๑.๑ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจ(สมศ
ัย ๘)
๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม ๑
(สกอ ๕.๒)
๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง ของชุมชนหรือ องค์กรภายนอก (สมศ ๙)
๕.๒.๒ ผลการชี้นาํ และ /หรือการแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ
(ภายในสถาบัน) (สมศ ๑๘.๑)
๕.๒.๓ ผลการชี้นาํ และ /หรือการแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ
(ภายนอกสถาบัน) (สมศ ๑๘.๒)

ร้อยละ ร้อยละ
๑๐
๑๕
ร้อยละ ร้อยละ
๘
๘

๑๒๖

รายการ

ค่าน้ าหนัก
สกอ

องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะ วัฒนธรรม (สกอ ๖.๑)
๑
๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะวัฒนธรรม(สมศ ๑๐) ๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ ๑๑)
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
๑
๗.๑ ภาวะผู้นาํ ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ ๗.๑)
๗.๑.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ ๑๓)
๑
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ ๗.๒)
๗.๓ ระบบสารสน เทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ ๑
๗.๓)
๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔)
๑
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑)
๑
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ ๑
๙.๑)
๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัด (สมศ ๑๕)
รวมตัวบ่งชี้
๒๒
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