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

เพือ่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วันเดือนปีทร่ี ายงาน
มกราคม 2555

คานา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสาม จากสานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) ซึ่งเนื้อหาได้ นาเสนอผลการดาเนินงานในว งรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน
2553 – 31 พฤษภาคม 2554) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้รายงาน สะท้อนผลการดาเนินงาน ของวิทยาลัยในสภาพจริง
ตามเกณฑ์ การประเมิน คุณภาพการศึกษาใหม่ ของสานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) รวมทั้งสะท้อนให้เห็นผลงานที่ เป็นอัต ลักษณ์ และเอกลักษณ์ เฉพาะของวิทยาลัย โดยรายงานผลการดาเนินงาน
ครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของวิทยาลัย ตามกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 11 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้เทียบเคียง 3 ตัวบ่งชี้คือตัวบ่งชี้
ที่ 3 , 4 และ 14 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 3 ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่ง ชี้มาตรการส่งเสริม 2 ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 19 ตัวบ่งชี้ และไม่
ขอรับประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คาดหวังว่า รายงานนี้ จะสะท้อนผลการดาเนินงานตามสภาพจริงมาก
ที่สุด เพื่อ นาผลการประเมินไป ปรับ ใช้เป็นแนวทางพัฒน าคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น สามารถ ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของวิทยาลัย นักศึกษา
และประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางมกราพันธุ์ จูฑะรสก)
ผู้อานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
วันที่ 4 มกราคม 2555

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
ส่วนที่

ก
ข

ส่วนที่

1
1.
2.
3.

ส่วนนา
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์วิทยาลัย
ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย
4. นโยบายการบริหารวิทยาลัย
5. ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
6. หลักสูตรที่เปิดทาการสอนในระดับปริญญาตรี
7. คุณลักษณะบัณฑิตที่ถึงประสงค์ของวิทยาลัย
8. จานวนนักศึกษาและบุคลากร
9. งบประมาณ
10. ระบบที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
11. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกปีการศึกษา 2546 จาแนกตามมาตรฐาน
12. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกปีการศึกษา 2548 จาแนกตามราย มาตรฐาน
13. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ตามมิติสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
14. ผังโครงสร้างการบริหาร
2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน สถาบัน : การคิด
อย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน : จิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
Common data set
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1
ส่วนที่ 1
ส่วนนา
ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย
ชื่อสถาบัน
ที่ตั้ง

พื้นที่ของสถาบัน

หัวหน้าองค์กร
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัย
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

ปีที่เปิดดาเนินการหลักสูตร
ครั้งแรก
2505-2509
2508-2527
2526-2531
2530-2538
2537-2541
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

2
หลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปัจจุบัน
2548 – 2551
2552 - ปัจจุบัน

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

ประวัติผู้บริหารของวิทยาลัย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายแพทย์จาลอง
มุ่งการดี
นายแพทย์ประมุข
จันทวิมล
นายแพทย์นภ
สกุลพาณิชย์
แพทย์หญิงสุรางค์
ตันประดิษฐ์
นายแพทย์นภดล
สูตรสุคนธ์
นายแพทย์ประธาน นิมมานเหมินทร์
นายแพทย์โสภณ
ชาลปติ
นางสาวชุมพล
พลนรา
นางพึงพิศ
การงาม
นางนฤมล
เอนกวิทย์
ดร.มกราพันธุ์
จูฑะรสก

ปีพ.ศ. ที่ดารงตาแหน่ง
2505-2506
2506-2510
2510-2512
2512-2512
2512-2515
2515-2517
2517-2518
2518-2543
2543-2547
2548-2550
2551-ปัจจุบัน

1.ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัย ได้เปิดดาเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2505 รวมระยะเวลาเปิด
ดาเนินการจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) 48 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
รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดาเนินการสอน 3 รุ่น มีผู้สาเร็จการศึกษา
364 คน
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ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 วิทยาลัย ได้ดาเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏานในการผลิตพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 5 คน สาเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปัจจุบัน วิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (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 เมื่อ
ปี พ .ศ. 2543 จานวน 50 คน ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัต รพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่รุ่นที่ 2 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สาเร็จการศึกษา 10 รุ่น รวม 567 คน
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 ”
อัตลักษณ์ของบัณฑิต : จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เอกลักษณ์ของสถาบัน : ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชน
3. ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
3.1 ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการ
ผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถทางานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่นามาใช้ ส่งเสริมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่
นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
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3.2 วัตถุประสงค์
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อแสวงหาค วามรู้ รูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
วิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษาพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และการบริหารการพยาบาล
3. พัฒนาบุคลากรทั้งก่อนประจาการและภายหลังประจาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถให้
รู้เท่าทันสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
4. ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมด้านวิชาการการเผยแพร่ความรู้ เป็นที่ปรึกษาและบริการวิชาการแก่
สังคม
5. กระตุ้น สนับสนุน สร้างคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
6. เป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามครรลองของสังค มไทยเพื่อเทิดทูนชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย
3.3 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็น สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนาเพื่อชุมชน
3.4 พันธกิจ
1. ผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อชุมชน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาชีพ และชุมชน
3. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะและความสามารถตามความต้องการของชุมชน
4. บริการวิชาการแก่สังคมโดยบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.5 นโยบายภาพรวมวิทยาลัย
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
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12. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. นโยบายการบริหารวิทยาลัย
นโยบายด้านการผลิต
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีปัญญาทางสุขภาพ มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุ ขภาวะของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง
2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงความแตกต่างเฉพาะ
บุคคลของนักศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น เน้นการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรภายในสถาบัน และชุมชนภายนอก
3. สร้างสรรค์ระบบการเรียน การสอน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเลิศที่มุ่ง
สร้างผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญแลเข้าถึงชุมชน มีการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นการเรียนรู้ตา ม
สภาพจริงและการถอดประสบการณ์เรียนรู้
4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติ ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาของวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอย่างมี
อาชีพและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันภายใต้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
5. กาหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตไปใช้ใน การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผลผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา พร้อมทั้งสื่อสารอัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบให้
รับรู้และยอมรับอย่างทัว่ ถึงทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัย
6. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานทางการจัดการศึกษาพยาบาลและนาอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตมาเป็นส่วนสาคัญในการพิจารณาเพื่อการปรับหรือพัฒนาหลักสูตร
7. จัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรเพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้สม บูรณ์ด้วย
เกณฑ์อัตลักษณ์กาหนดไว้
8. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ
9. พัฒนาให้วิทยาลัยมีความพร้อมในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายด้านการวิจัย
1. ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันอาจารย์ให้มีศักยภาพเพื่อสามารถได้รับทุนวิจัยจากภายนอกและ
เอื้ออานวยให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และดาเนินการวิจัยได้ตามแผนที่กาหนด
2. จัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนด้านเวลา และวัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็น โดยอาจารย์ต้องมี
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่แล้วจากผลงานวิจัย เครื่องมือวิจัยและนวัตกรรม
ให้ได้มาตรฐานและจดลิขสิทธิ์ในนามบุคคลหรือในนามวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิชาต่างๆ จัดทาชุดโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
และเสนอผลงานในการประชุมต่างๆ
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6. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ให้มีความ
สะดวกต่อการใช้งานของอาจารย์และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของวิทยาลัย
7. ให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1. พัฒนาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศที่เป็นที่พึ่งทางความรู้ และปัญญาทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น
สถานบริการทางสุขภาพ และทุกภาคส่วน เป็นผู้นาและแหล่ง อ้างอิงทางองค์ความรู้ด้านวิชาการสุขภาพของ
ชาติ เป็นเลิศทางด้านการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการทางวิชาการเพื่อยกมาตรฐานชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบที่
หลากหลาย
3. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยใ ช้การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภายใน ภายนอกวิทยาลัย และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ
ซึ่งเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการ
5. ให้ นาเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการ มาเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
นโยบายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ทานุบารุงรักษาส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบูรณาการับการเรียนการ
สอนกิจการนักศึกษา
2. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติและชุมชนท้องถิ่น
3. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1. ดาเนินการจัดทา แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้มีความชัดเจนและสอดคล้ องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา
มาตรฐาน การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลุยุทธ์ที่กาหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้ง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม
2. การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้มีการดา เนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์นาไปสู่การปฏิบัติโดยการ
เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่บุคลากรทุกระดับและให้มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องทุก 6 เดือน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสื่อสารของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้น
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนกระบวนการบริหาร
จัดการทุกภารกิจ
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5. ระดมทรัพยากรและสรรพกาลังของวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัย
และเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรักษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย โดยเน้นให้ฝุาย ภาควิชา และงาน มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสร้างความ พร้อมที่จะให้หน่วยงานภายในและภายนอกเข้าตรวจสอบเพื่อการประเมิน
และรับรองคุณภาพ
2. ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นทีมขับเคลื่อน
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษ าที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กากับ ติดตาม ตลอดจนกระตุ้นและสนับสนุนให้การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเปูาหมายคุณภาพของวิทยาลัย
3. กาหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและถือเป็นภารกิจที่สาคัญ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอกได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้ดาเนินการไปแล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
6. เสริมสร้างขวัญกาลังใจและสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้คุณภาพไปสู่แนวปฏิบัติ ดี (Good
Practice) และใช้กลไกการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) บูรณาการเข้ากับตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและนาไปสู่ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตรองรับระบบสุขภาพของชุมชน
เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพและเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับ
เชื่อมั่นจากชุมชนและทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมพัฒนากาลังคนด้านสุขภา
พของประเทศ
นาไปใช้บริการวิชาการแก่สังคมนาพาสู่สังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะ
เป้าประสงค์ : วิทยาลัย เครือข่ายและชุมชน มีองค์ความรู้และพึ่งพาตนเองทางสุขภาพ สามารถนา
ความรู้ทางสุขภาพมาสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดประโยชน์สุขต่อตนเอง และนาพาชุมชน สู่การเป็นสังคมอุดม
ปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ : เป็นคลังความรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการทางสุขภาพแก่ท้องถิ่น สามารถ
สร้างผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่เกิดประโยชน์ต่อภาร กิจการศึกษา และระบบสุขภาพของ
ชุมชนแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลงานเป็นที่โดดเด่นในประเทศ และได้รับการยอมรับระดับสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศ
เป้าประสงค์ : วิทยาลัยเป็นองค์กรการศึกษาที่มีสรรถนะสูง มีค่านิยม
ธรรมาธิปไตยเป็นผู้ชี้นาด้านสุขภาพแก่สังคมและประเทศ

และวัฒนธรรมแบบ

6. หลักสูตรที่เปิดทาการสอนในระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2553)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย
1. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตัดสินใจดี
3. มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
6. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามครรลองของสังคมไทย
7. ใฝุรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
8. มีความสามารถใช้ทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในสังคมได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้
ภาษาสากลได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
9. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
8 .จานวนนักศึกษา และบุคลากร
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานอาจารย์ บุคลลากร นักศึกษา ปีการศึกษา 2553
รายการ
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
(ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
อัตราส่วน เอก : โท : ตรี (อาจารย์ประจาทั้งหมด)
(เกณฑ์สภามากกว่า 35 : มากกว่า 60 : น้อยกว่า 5 )
3. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
- ข้าราชการสายสนับสนุน
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างชั่วคราว
4. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2553
59
55
3 : 41 : 15
5.08 : 69.49 : 25.42
2
1
18
449
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9. งบประมาณ
วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ คือ
1. งบประมาณจากสถาบันพระบรมราชชนก
2. เงินบารุงการศึกษา
3. งบสนับสนุนงานวิจัยจากองค์กรภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 2 ยอดรายรับ – รายจ่าย ประปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ
2553

รายรับ
54,812,182.73

รายจ่าย
54,812,182.73

10. ระบบที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
รายการ
1. การชี้วัด
2. กรอบแนวคิด
3. กลไก

4. ผลที่ได้รับ

Quality Management
ใคร ทาอะไร อย่างไร
(มุ่งเน้นกระบวนการ)
วงจรคุณภาพ PDCA
กาหนดกระบวนการดาเนินงาน
34 ขั้นตอบ QM (PM 01 – PM
34)

KPI

ผลเป็นอย่าไร
(มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์)
วงจรคุณภาพ PDCA
กาหนดองค์ประกอบหลัก
9 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ของ สกอ
23 ตัวบ่งชี้ สมศ 18 ตัวบ่งชี้
สบช 42 ตัวบ่งชี้
การทางานเป็นร
ะบบ เปูาหมายในการทางานชัดเจนจาก
ข้อผิดพลาดในการทางานลดลง มี การกาหนดตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ วัด
มาตรฐานในการดาเนินงาน มีการ ประสิทธิผลของการทางานได้อย่าง
พัฒนาการดาเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการวิเคราะห์และ
ต่อเนื่องโดยบุคลากรมีส่วนร่วม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
บุคลากรมีส่วนร่วม

ประวัติด้านการรับรองคุณภาพของวิทยาลัย
พ.ศ.2543 – 2545
นาระบบคุณภาพ KPI มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2545 – 2550
นาระบบคุณภาพ KPI เข้ามาใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาครอบค ลุม สถาบัน
พระบรมราชชนก สภาการพยาบาล และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
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พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน

นาระบบคุณภาพ QM เข้ามาผสมผสานกับ KPI ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน )
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สภาการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

11. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกปีการศึกษา 2546 จาแนกตามมาตรฐาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เดิมเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย
วิทยาลัยฯ ได้เปิดดาเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2505 ถึงปัจจุบัน พ .ศ.2546 เป็น
ระยะเวลา 41 ปี มีสาเร็จการศึกษาจากทุกหลักสูตรรวมกันทั้งสิ้น 4,044 คน
ในปีการศึกษา 2544 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับวิทยาลัยฯ เข้าเป็นสถาบัน
สมทบ ปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ) และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 356 คน
คณะผู้ประเมินได้ดาเนินการตามหลักสูตร แนวทางและกรอบที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้กาหนดมาตรฐาน 8 มาตรฐาน และ 28 ตัวบ่งชี้ โดยได้ทาการศึกษา
ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง รายงานอื่นๆ เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ
เป็นเวลา 3 วัน ผลสรุปที่ได้เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังการบรรยายสรุป การตรวจเยี่ยม
ชมสภาพของห้องเรียน สถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของ
วิทยาลัยฯ การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสภาพจริง การสัมภาษณ์ผู้ นา
ชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้บริหารทุกระดับ ผู้รับชอบการศึกษาภาคปฏิบัติ คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนนักศึกษา
และบุคลากรทุกกลุ่ม ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
1.1 ร้อยละของการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระและร้อยละของการเรี ยนต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ร้อยละของการได้งานทาภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 100 และร้อยละของการเรียนต่อเท่ากับ 0
เนื่องจากนักศึกษาในการปีการศึกษา 2545 นี้เป็นนักศึกษาทุนของกระทรวงสาธารณสุขและมีต้น
สังกัดทั้งหมดนอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนการติดตามบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
1.2 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2543 และ 2544 ตามความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพื้นฐาน และคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ขณะนี้กาลังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
1.3 จานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารต่อจานวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถนามาใช้กับวิทยาลัยฯ ได้ เนื่องจากวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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1.4 จาน วนบทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ์ในวารสารต่อจานวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถนามาใช้กับวิทยาลัยฯ ได้ เนื่องจากวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
จุดเด่น
วิทยาลัยฯ มีแผนที่จะจัดทาฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินและติดตามการทางาน
ของบัณฑิตรวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ดาเนินการประเมินติดตามบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ได้วางแผนและมีระบบในก ารติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต อย่างไรก็ตาม
นอกจากการได้งานทาของบัณฑิต ควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นอื่นๆ ที่จะช่วยสะท้อนคุณภาพ
บัณฑิต เช่น ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบัณฑิต การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นภายหลังการไปทางานใช้ทุน
ความสาเร็จหรือการได้รับการเชิดชูเกียรติจากผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยกย่องขององค์กรวิชาชีพหรือสังคม
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้
2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง
วิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการจัดทาแผน การสอน วิธีการวัดและประเมินผล
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คณะกรรมการวิชาการได้ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้
ปัจจุบันทางวิทยาลัยได้ทาการปรับปรุงรายวิชาในการเน้นผู้
เรียนเป็นสาคัญและสร้าง
ประสบการณ์จริงเสร็จแล้วร้อยละ 75.51 โดยจาแนกตามหลักสูตรได้ดังนี้ ร้อยละ 74.19 สาหรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และร้อยละ 77.77 สาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง 2 ปี)
2.2 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา
ทุกภาคการศึกษาและแจ้งแก่อาจารย์เพื่อการปรับปรุง โดยเนื้อหาในการประเมินครอบคลุม
ประเด็น การเตรียมการาสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ การบูรณาการเนื้อหา การใช้สื่อ ความรู้
ความสามารถของผู้สอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์รายบุคคลอยู่ใน
ระดับดี ระดับ 92 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่อยู่ในระดับดี ร้อยละ
89.29 สาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และร้อยละ 90 สาหรับหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
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2.3 จานวนกิจกรรม/โครงการของงานกินการนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
/โครงการที่ช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เน้นการสร้างความรับผิดชอบต่ อสังคมและ
ส่วนรวม โดยอัตราส่วนระหว่างจานวนกิจกรรม /โครงการของงานกิจการนักศึกษาต่อจานวน
นักศึกษาทั้งหมดเท่ากับ 44.356 คิดเป็น 1:8:09 และมีกิจกรรมที่มีนักศึกษาเข้าร่วมทุกคนจานวน
9 กิจกรรม
2.4 มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2545 จานวน 1 เรื่อง
จุดเด่น
วิทยาลัยฯ มีนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการเตรียมพร้อมของอาจารย์ในการจัดทาแผนการสอนรวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรดาเนินการในเรื่องการจัดทาแผนการสอนให้ครบทุกวิชาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ มีการกาหนดนโยบาย ทิศทาง แผนการวิจัยประจาปี จึงควรทบทวนแผนการวิจัย
เพื่อให้สามารถนาไปสู่ การปฏิบัติได้ และควรเน้นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้กระบวนการวิจัย
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้
3.1 อาจารย์ประจาทุกระดับต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
อาจารย์ประจาของวิทยาลั ยฯ มีทั้งหมด 31 คน โดยมีวุฒิระดับปริญญาตรี 7 คน ระดับปริญญา
โท 24 คน และยังไม่มีระดับปริญญาเอก อัตราส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
เท่ากับ 1:9:81 และต่อมาได้มีอาจารย์มาเพิ่ม 6 คน รวมเป็น 37 คน ทาให้อัตราส่วนอาจารย์
ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทีย บเท่า เท่ากับ 37:304 หรือ 1:8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สภาการพยาบาลกาหนด
3.2 งบประมาณดาเนินการจริงต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในปีงบประมาณ 2545 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณในการดาเนินการ 17,258,168.48 บาท
โดยจาแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 12,772,574.00 บาท และ เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
4,485,594.48 บาท และค่าเสื่อมราคา 16,241,332.14 บาท และมีงบประมาณดาเนินการจริง
31,680,449.75 บาท ในภาพรวมอัตราส่วนของงบประมาณดาเนินการจริงต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า เท่ากับ 104,212.01 บาท (หากไม่คิดค่าเสื่อมราคา อัตราส่วนของงบประม าณ
ดาเนินการจริงต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 50,740.45บาท)
3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
วิทยาลัยฯ ยังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
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3.4 จานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและในห้องปฏิบัติการจานวน
11 เครื่อง และใช้ในห้องสมุด 1 เครื่อง รวมเป็น 12 เครื่อง อัตราส่วนจานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 1:25:33 และวิทยาลัยกาลัง
ดาเนินการขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 15 เครื่องโดยใช้งบประมาณปี 2546 ซึ่งจะทา
ให้อัตราส่วนเท่ากับ 1:11.26 วิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา
08.00 – 16.00 น. แต่ในความเป็นจริง นักศึกษาส่วนใหญ่จะขอใช้นอกเวลาราชการ
3.5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจากการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสุมดและศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า เท่ากับ 214,191.25 : 304 หรือ เท่ากับ 704.58 บาท
จุดเด่น
วิทยาลัยฯ ได้มองเห็นความจาเป็นใ นการใช้คอมพิวเตอร์ สนับสนุนในการเรียนรู้ จึงได้จัดทา
แผนงบประมาณปี พ.ศ. 2546 ซื้อคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรทาการวิเคราะห์การใช้งบประมาณทุกๆ หมวด วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ การลงทุน และใช้งบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้มแ ข็ง เช่น งานพัฒนาห้องสมุด พัฒนา
อาจารย์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรทาการวิเคราะห์ช่วงเวลานักศึกษาที่นักศึกษามาใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด และ
ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการใหม่ สาหรับงบประมาณที่จัดสรรให้ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยฯ ควรทา
การวิเคราะห์ถึงความต้องการ วัตถุประสงค์ในการใช้ ศักยภาพในปัจจุบัน และทาการาวางแผน หากวิทยาลัยฯ
ขาดความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ควรหารือกับสถาบันพระบรมราชชนก
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
1.1 จานวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
วิทยาลัยฯ ได้สร้างงานวิจัยและเผยแพร่ในวารสารและเวทีวิชาการต่างๆ ในระหว่างปีการศึกษา
2543 – 2545 จานวน 2 เรื่อง คิดเป็น 0.66 เรื่องต่อปี เมื่อวิเคราะห์จานวนบทความวิจัยที่พิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดได้เท่ากับ 0.66:31 หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.13 ของ
อาจารย์ประจาทั้งหมด
1.2 จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยอื่น หรือในการเรียนการสอน หรือในวงธุรกิจ
อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาประเทศต่ออาจารย์ประจา
วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จและนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนา
ระบบสุขภาพในปีการศึกษา 2543 – 2545 จานวน 10 เรื่อง คิดเป็น 3.33 เรื่องต่อปี เมื่อ
วิเคราะห์จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยอื่น หรือในการเรียนการสอน หรือในวง
ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาประเทศต่ออาจารย์ประจาได้เท่ากับ 3.33 : 31
1.3 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจาทุกระดับ
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ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดทาทาเนียบและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอกให้อาจารย์ได้รับทราบ
จากผลการดาเนินการดังกล่าว ทาให้ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2 เรื่อง
เป็นจานวนเงินวิจัย 140,000 บาท ต่ออาจารย์ประจา 31 คน หรือคิดเป็นเฉลี่ยต่อคน
4,516.13 บาท
4.4 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจาทุกระดับ
วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โดยได้จัดสรรงบประมาณประจาปีร้อย
ละ 10 ของงบประมาณ ซึ่งเป็นจานวนเงิน 181,500 บาท เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นักวิจั ยโดยในปีงบประมาณ 2546 นี้ได้สนับสนุนโครงการวิจัย 6 เรื่องเป็นจานวนเงิน 85,000
บาทต่ออาจารย์ประจา 31 คน หรือคิดเป็นเฉลี่ยต่อคน 2,741.93 บาท
จุดเด่น
ได้มีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่อาจารย์ของวิทยาลัย
มีการติดตามความก้าวหน้า การดาเนินการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ อยู่ในระหว่างการดาเนินการเพื่อเพิ่มการสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น ทั้งในการ
จัดสรรงบประมาณและเวลา ซึ่งเมื่อทาเสร็จแล้วควรประกาศให้ทุก คนรับทราบ เพื่อเป็นการยกระดับ ให้
กาลังใจ อาจทาให้อาจารย์มีความต้องการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาตนเองทางด้านการวิจัยมีค่อนข้างจากัด จึงควรหาวิธีการที่
จะเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัย และการพัฒนานักวิจัยกับสถ าบันที่เข้มแข็งทางการวิจัย โดยการส่งอาจารย์ไป
ร่วมทางานวิจัยกับทีมที่เข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือการหาสถาบันที่มีความเข้มแข็งทางการวิจัยเป็นพี่
เลี้ยง
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
4.1 จานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
เนื่องจากงานบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักหนึ่งของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2545 จึงได้จัดทา
แผนงานและดาเนินงานงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก การ
พยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลผู้สูงอายุ สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช รวมทั้งสิ้น 14
โครงการ มีโครงการที่ประเมินผล 3 โครงการ ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับปานกลาง
4.2 จานวนการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
ทั้งหมด
วิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยได้จัดทาทาเนียบสาขาที่
เชี่ยวชาญและให้ความสะดวกในการประสานงานกับสถาบันต่างๆ ในปีการศึกษา 2545 มีอาจารย์
ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 คน ต่ออาจารย์ประจา 31 คน คิด
เป็น 3.44
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จุดเด่น
วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้บริการวิชาการแก่สังคมและให้จัดทาทาเนียบผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
เพื่อให้สะดวกต่อการประสานงานและสามารถมอบหมายงานให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์นาขาที่หลากหลายและเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น โดยให้เวลาและ
โอกาสต่ออาจารย์อย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การจัดทาทาเนียบผู้เ ชี่ยวชาญนาขาต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นให้
อาจารย์เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตนเอง วิทยาลัยฯ ควรจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการาจัดทากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญให้มีมาตรฐานอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพและวิชาการ จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์
มาตรฐานจากสถาบันอื่นๆ หรือองค์กรชานัญพิเศษ เช่น องค์กรอนามัยโลก เป็นต้น
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการทานุศิลปวัฒนธรรม
6.1 จานวนกิจกรรมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ทางวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการฟื้นฟูและส่งเสริมวัฒนธรรมของวิชาชีพโดยใช้พิธีการต่างๆ เช่น การ
มอบหมวก มอบเข็มในการเลื่อนชั้นปี การมอบตะเกียงของ Miss” Florence Nightingale ก่อนที่
จะขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ปุวย และได้สร้างวัฒนธรรมในชีวิตความเป็นอยู่ประจาวัน ความมี
ระเบียบวินัย การไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน การเคารพผู้ใหญ่ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 9 โครงการ
และผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
6.2 มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม และได้มีส่วนดาเนินการร่วมกับชุมชนใน
การส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน แต่ยังไม่พอเพียงที่จากาหนดเป็นมาตรฐานได้ ควรจะมี
การดาเนินการพัฒนาต่อไป
จุดเด่น
อยู่ใกล้เคียงชุมชน และผู้นาชุมชนเต็มใจให้วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ควรดาเนินการประเมินผลทุกโครงการและกิจกรรม เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไข จนกระทั่งกลายมาเป็นวัฒนธรรมของวิถีชีวิตประจา วันเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่นวัฒนธรรมการกิน
เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ในชุมชนมีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านหลายอย่างที่น่าสนใจ หากวิทยาลัยฯ นามาศึกษา
วิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่า ง
ยั่งยืน
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการบริหารจัดการ
7.1 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทในการบริหารจัดการต่องบดาเนินการทั้งหมด (ไม่รวม
เงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)
จากรายงานที่ปรากฏ เงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่องบอาเนินการทั้ งหมด เท่ากับ
7,637,724.67 : 31,680,449.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 24.11
7.2 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่องบดาเนินการทั้งหมด หรือจานวนบุคลากร
ในการบริหารจัดการ (Non-academic) ต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ไม่รวมเงินเดือน
บุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)
จากรายงานที่ปรากฏ เงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่องบดาเนินการทั้งหมด เท่ากับ
750,960.67 : 31,680,449.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.37 จานวนบุคลากรในการบริหารจัดการ
(Non-academic) ต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 11 : 304
7.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของส่วนกลางต่องบดาเนินการทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือน
บุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)
จากการคานวณ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของส่วนกลางต่องบดาเนินการทั้งหมดเท่ากับ
2,424,600.00 : 31,680,449.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.65
7.4 ค่าเสื่อมราคาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหาร
จัดการ หอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)
ทางวิทยาลัยฯ ใช้วิธีการคานวณแบบเส้นตรงควบคู่กับโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน ของ
กรมบัญชีกลาง จากการคานวณค่าเสื่อมราคาต่อจานวน นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ
16,241,332.14 : 304 หรือ 53,425.43 บาท
7.5 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
จาการรวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินของวิทยาลัยฯ พบว่าเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดาเนินการ
เท่ากับ 1,819,050.87 : 15,439,117.61 หรือคิดเป็นร้อยละ 12
จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ควรทารายงานการใช้งบประมาณทุกหมวด ตามกิจกรรมโครงการ ทาการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคิดอัตราเงิ นเดือนตามกรอบอัตรากาลังซึ่งคิดเฉพาะ
จานวนอาจารย์ที่สังกัดวิทยาลัยฯ เท่านั้น แต่ความเป็นจริง วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ปฏิบัติงาน
ช่วยราชการหลายคน ซึ่งตัวเลขไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง
2. ทางวิทยาลัยฯ ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ (Value – Added) ควร
กาหนดวิธีการคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจน หากทางสถาบันพระบรมราชชนกจัดทาเป็นคู่มือให้ทาง
วิทยาลัย จะทาให้มีข้อมูลที่ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของประสิทธิภาพและคุณค่าที่
เกิดขึ้นในการใช้งบประมาณ
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มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายใน
8.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบด้านนโยบาย แผนการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ทาการ
ประเมินคุณภาพภายในเมื่อเดือนเมษายน 2546 นอกจากนี้ยังได้รับการตรวจประเมินจาก
เครือข่ายสถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสถาบันพระบรมราชชนก และการตรวจประเมิน
เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลในเดือน
เมษายน 2546
8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาได้สรุปรายงานการดาเนินงานประกัน คุณภาพภายใน
และจกการประเมินโดยเครือข่ายวิทยาลัยฯ และรวบรวมข้อเสนอแนะ
79 รายการ ส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ ผลจากการติดตามพบว่าได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาจานวน 69 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.34
จุดเด่น
วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษาและมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงทาให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาตัวบ่งชี้จากระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่มาจากหลายองค์กรให้เป็นระบบเดียวกัน และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการ
ประเมินร่วมก้นได้
จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยฯ ควรใช้หลักการเชิงระบบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมและสะท้อนเอกลักษณ์
คุณภาพ และประสิทธิภาพของภารกิจของวิทยาลัยฯ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การรวบรวมข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานภายในและจากสถาบัน
ภายนอกนั้น หากวิทยาลัยฯ นาข้อเสนอมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและจัดเป็นกลุ่มภารกิจต่างๆ จะช่วยให้เห็น
สถานภาพศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาที่ชัดเจน ทาการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาได้ตรงจุด ตรงประเด็น
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ อย่างยิ่ง
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12. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา 2548 จาแนกตามรายมาตรฐาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักมาตรฐานที่ 1-4
มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักมาตรฐานที่ 1 – 7

น้าหนัก

คะแนนที่ได้

35
40
35
10
100
20
20
20
160

4.67
4.40
4.50
5.00
4.59
4.82
5.00
5.00
4.58

ระดับการ
ประเมิน
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

13. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ตามมิติสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
คะแนน
ลาดับ
ชื่อตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน
ที่ได้
1 บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
5
ดีมาก
อิสระภายใน 1 ปี
2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
4.62
ดีมาก
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3 บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
5
ดีมาก
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
4 บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน
4.36
ดีมาก
ภายใน 1 ปี
5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1.01
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
5
ดีมาก
7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
0.25
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บารวิ
ริกชาการมาใช้ในการ
5
ดีมาก
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
5
ดีมาก
ภายนอก
10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5
ดีมาก
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
5
ดีมาก
รวมตัวบ่งชี้ที่ 1-11
4.11
ดี
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
4.55
ดีมาก
14 การพัฒนาคณาจารย์
3.25
พอใช้

19
ลาดับ
15
16.1
16.2
17

ชื่อตัวบ่งชี้

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน
18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1ภายใน
สถาบัน
18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายนอก
สถาบัน
รวมตัวบ่งชี้ที่ 1-18

คะแนน
ที่ได้
3.77
5
4.86
5

ผลการประเมิน
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4.30

ดี
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14. ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้อานวยการ

ปรับครั้งที่ 1 ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่
พิเศษ 9/2553 ลว.28 ก.ย. 53

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ฝ่ายบริหาร ยุทธศาสตร์ และพัฒนา
คุณภาพ
( อ.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ )
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหาร (จตุพร )
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อ. ลาเภา, จตุพร )
3. กลุ่มงานธุรการ/งานสารบรรณ
4. กลุ่มงานการเงิน/ บัญชี ( ดาราพร)
5. กลุ่มงานพัสดุ ( อ. นงลักษณ์ )
6.กลุ่มงานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร
(อ.แสงดาว )
7 กลุ่มงานอาคารสถานที่ /ยานพาหนะ/ซ่อม
บารุง ( อ.สุรเดช )
8. กลุ่มงานนโยบายและแผน (อ.รุ่งทิพย์,
อ.เอมอร )
9. กลุ่มงาน QA และ IC (อ.กล้วยไม้ ,
อ.สรัญญา , อ.สุรัสวดี
, อ.รัตนา ,
อ.ปุณณภา )
10. กลุ่มงาน IT /Computer และฐานข้อมูล
( อ.ณรงค์, อ.วชิรศักดิ์ )

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
( อ.พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี)

ฝ่ายวิชาการ
( อ.พรรณิภา ทองณรงค์)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
( อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์)

1.กลุ่มงานวิจัยและผลงานวิชาการ
( อ.กันนิษฐา, อ.ทรงสุดา, อ.ศรีสุดา )
2. กลุ่มงานบริการวิชาการ /งานวิเทศสัมพันธ์ /
งานประชาสัมพันธ์ ( ดร.กุสุมาลี , อ.นันทิยา,
อ. เสาวลักษณ์, อ.สุวารี, อ.ทุเรียน)
3.กลุ่มงานศู นย์ศึกษา /งานจัดการความรู้
(อ.สุพจน์ , อ.ปิ่นเพ็ชร, อ.ศุภจิรา )

1. ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ (
อ.พิริยากร, ดร.เกศินี)
2. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช /กฎหมาย /
บริหาร (อ.สมใจ)
3. ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก / ผดุง
ครรภ์ (อ.ดวงชีวัน,อ.ฉายวสันต์ )
4.ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษา
(อ.ปราณี )
5. กลุ่มงานทะเบียน วัดและประเมินผล
(อ.สุจินดา , อ.จรรยา อ .จารุวรรณ ,
อ. สายสุดา )
6. กลุ่มงานห้องสมุด ( อ.ปิยะนุช )

1. กลุ่มงานนวัตกรรม (อ.สุพิศตรา , อ.ธิติพร,
อ.ศิราณี )
2.กลุ่มงาน กิจกรรมนักศึกษาและทานุบารุงฯ
(อ.พัฒนี, อ.วิภาดา, อ.ทัศนีย์วรรณ, อ.ชุติมา
อ.วิลัยภรณ์)
3. กลุ่มงานปกครอง วินัย สวัสดิการ งานศิษย์
เก่าและองค์กรวิชาชีพ (อ.รัตน์ดาวรรณ ,
อ.ทินวิสุทธ์, อ.สุธิดา, อ. พลอยลดา )
4. กลุ่มงานแนะแนว / ให้คาปรึกษาและ
ทุนการศึกษา ( อ.แก้วจิต , อ.ทิพวรรณ ,
อ.นิระมล)
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ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้อานวยการ

ปรับครั้งที่ 1 ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่
พิเศษ 4/2554 ลว.29 ก.ย.54

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
(อ.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(อ.พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี)

ฝ่ายวิชาการ
(อ.พรรณิภา ทองณรงค์)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
(อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์)

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
(อ.ธรณิศ สายวัฒน์)

1.ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหาร (จตุพร)
2.งานบริหารงานทั่วไป (จตุพร)
3.งานธุรการ/สารบรรณ
4.งานการเงิน /การบัญชี (ดาราพร
นรินทร์รัตน์)
5.งานพัสดุ(วาทินี)
6.งานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร
(อ.แสงดาว อ.รัตนา อรวรรณ )
7.งานอาคารสถานที่ /ยานพาหนะ /ซ่อม
บารุง
8.งานนโยบายและแผน (อ.รุ่งทิพย์
อ.เอมอร)
9.งานฐานข้อมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
และโสตทัศนูปกรณ์
( อ . ณรงค์
อ.วชิรศักดิ์)

1.งานวิจัยและผลงานวิชาการ
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสุดา)
2.งานบริการวิชาการ /งานวิเทศสัมพันธ์ /
งานประชาสัมพันธ์
(อ.นันทิยา
อ.สุวารี อ.เสาวลักษณ์ อ.ทุเรียน)
3. งานจัดการความรู้ (อ.สุพจน์
อ.ปิ่นเพ็ชร อ.ศุภจิรา)

1.ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ และการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น (อ.พิริยากร)
2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวัน)
4.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
(อ.ปราณี)
5.งานเลขานุการกลุ่มวิชาการ
(อ.ดวงชีวัน อ.รัชนี อ.ฉายวสันต์)
6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล
(อ.สุจินดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ)
7.งานห้องสมุด (อ.ปราณี)

1. งานนวัตกรรม (อ.ศิราณี อ.ธิติพร)
2 . งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(อ.ศักดิ์ขรินทร์ อ.ชุติมา อ.วิลัยภรณ์)
3 . งานทานุบารุงศิลปวั
ฒนธรรม
( อ . ทิพย์รัตน์ อ
. วิภาดา
อ.ทัศนีย์วรรณ)
4.งานปกครอง วินัย สวัสดิการ งานศิษย์
เก่าและองค์กรวิชาชีพ
(อ.รัตน์ดาวรรณ อ . ทินวิสุทธิ์
อ.สุธิดา อ.พลอยลดา)
5.งานแนะแนว ให้คาปรึกษาและ
ทุนการศึกษา (อ.แก้วจิต อ.ทิพวรรณ
อ.นิระมล)

1.งานประกันคุณภาพ (อ.กล้วยไม้
อ.นงลักษณ์, อ.สรัญญา)
2.งานควบคุมภายใน (อ.สุรัสวดี)
3.งานศูนย์ศึกษา (อ.ธรณิศ อ.จุรี)
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได๎
งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
การนับการมีงานทา สามารนับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร๎างรายได๎เข๎ามาประจาเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองได๎ โดยการนับจานวนผู๎มีงานทาของผู๎สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา ให๎นับเฉพาะผู๎ที่เปลี่ยนงานใหมํหลังสาเร็จการศึกษาเทํานั้น
วิธีการคานวณ
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ ด๎งานท ำหรือประกอบวิชาชีพอิสระภายใน1 ปี
x 100
จานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสารวจทัง้ หมด

หมายเหตุ ไมํนับรวมบัณฑิตที่มีงานทากํอนเข๎าศึกษาหรือมีกิ จการของตนเองที่มีรายได๎ประจาอยูํแล๎ว ผู๎ที่ศึกษา
ตํอในระดับบัณฑิตศึกษา ผู๎อุปสมบท และผู๎ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร๎อยละ 100 เทํากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงาน 3 ปี คือ ปีการศึ กษา 2550 ถึง 2552 มีผู๎สาเร็จการศึกษา 195 คน จานวน
บัณฑิตที่ได๎งานทา 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 รายละเอียดดังตาราง
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1 จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา
2 จานวนผู๎ตอบแบบสารวจ
3 จานวนบัณฑิตที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ
4 ร๎อยละของจานวนบัณฑิตที่ได๎งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา

2550
75
75
75

2551
65
65
65

2552
55
55
55

รวม 3 ปี

100

100

100

100

195
195
195
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

ร๎อยละ 95

ร๎อยละ 100

บรรลุเป้าหมาย

5

แนวทางการพัฒนา
ฝ่ายวิชาการรํวมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อสํงเสริมการมีงานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี สาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ให๎แล๎วเสร็จภายในเดือน มีนาคม
2554 ตลอดจนให๎คาแนะนาแกํนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหวํางและกํอนสาเร็จการศึกษาให๎กลับไปปฏิบัติงานตาม
แหลํงทุนที่ได๎รับ ทันทีที่สาเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนเจ๎าของทุน ที่ทาให๎นักศึกษามีแหลํงปฏิบัติงาน
รายการหลักฐาน
1-1 แบบสรุปการได๎งานทาของผู๎สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2550 ถึง 2552
1-2 รายงานติดตามการมีงานทาและเงินเดือนเริ่มต๎นของผู๎สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2550 ถึง 2552
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติที่ สกอ
.ระบุ โดยเป็น
คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกาหนด ครอบคลุมอยํางน๎อย
5 ด๎าน คือ 1) ด๎านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด๎านความรู๎ 3) ด๎านทักษะทางปัญญา 4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ ง TQF
ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช๎ ตลอดจนสอดคล๎องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กร
วิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด๎าน ต๎อง
ทาการประเมินครบทุกด๎าน สาหรับผู๎สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได๎กาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ไว๎ 6 ด๎าน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู๎
3. ทักษะทางปัญญา
4. ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
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วิธีคานวณ

ผลรวมของคําคะแนนทีไ่ ด๎จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด๎รบั การประเมิน ทัง้ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช๎คําเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
คําคะแนนที่ได๎จากการประเมินบัณฑิตเทํากับ 8,547 จานวนบัณฑิตที่ได๎รับการประเมินทั้งหมดจานวน
50 คนจาก 55 คน (ร๎อยละ 90.91) คิดเป็นคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหํงชาติ เทํากับ 4.62 (2-1) รายละเอียดดังตาราง
ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1.

ผลรวมของคําคะแนนที่ได๎จากการประเมิน
บัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได๎รับการประเมินทั้งหมด
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คําเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

2.
3.
4.

2550

2551

2552

N/A

N/A

8,547

ผลการ
ดาเนินงานที่ใช้
คานวณ
8,547

N/A
75
N/A

N/A
65
N/A

50
55
4.62

50
55
4.62

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลการดาเนินงาน
4.62

การบรรลุเป้าหมาย
ไมํบรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
4.62

แนวทางการพัฒนา
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาดาเนินการประเมินบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา
2554 โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ประเมินให๎แล๎วเสร็จ เดือนเมษายน 2555
รายการหลักฐาน
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2552

25
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน (ตัวบํงชี้เทียบเคียง)
สูตรการคานวณ
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด X 100
จานวนผู๎เข๎าศึกษาทั้งหมดในรุํนเดียวกัน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให๎ร๎อยละ 95 เทํากับคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2551 ถึง 2553 มีจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนดรวม 243 คน
จากจานวนผู๎เข๎าศึกษาทั้งหมดในรุํนเดียวกัน จานวน 246 คน คิดเป็นร๎อยละ 98.78 (3-1 และ 3-2)
ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1
2

จานวนผู๎เข๎าศึกษาทั้งหมดในรุํนเดียวกัน
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ร๎อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กาหนด

3

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร๎อยละ 90

ผลการดาเนินงาน
ร๎อยละ 98.78

65
64

55
55

126
124

ผลการ
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา
รวม 3 ปี
246
243

98.46

100

98.41

98.78

ปี 2551 ปี 2552

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
3-1 รายชื่อนักศึกษา แรกรับในปีการศึกษา 2551 2552 และ 2553
3-2 รายงานสรุปผู๎สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 2552 และ 2553

ปี 2553

คะแนนประเมินตนเอง
5

26
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูส้ าเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน (ตัวบํงชี้เทียบเคียง)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให๎ร๎อยละ 100 เทํากับคะแนนเต็ม 5
สูตรการคานวณ
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาที่สอบผํานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี X 100
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษาเดียวกัน
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2552 มีจานวนผู๎สาเร็จการศึกษา 55 คน จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาที่สอบผํานใบ
ประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 87.27 ( 4-1) ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบคะแนนที่ได๎
โดย ( 87.27/100) x 5 เทํากับ 4.36 รายละเอียดดังตาราง
ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
ข้อ
1
2
3

ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาที่สอบผํานใบ
ประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาที่สอบผํานใบ
ประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี

ผลการ
ดาเนินงาน

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

N/A

N/A

48

48

75
N/A

65
N/A

55
87.27

55
87.27

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

ร๎อยละ 70

ร๎อยละ 87.27

บรรลุเป้าหมาย

4.36

แนวทางการพัฒนา
1. ฝ่ายวิชาการและภาควิชา จัดโครงการเตรียมความพร๎อมสอบรับใบประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา 2553
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให๎แล๎วเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2554
2. ฝ่ายวิชาการจัดฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบเข๎ม (Elective practice) สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
พยาบาลศาสตร บัณฑิต เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ให๎แล๎วเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2555 เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา
สมรรถนะทางการพยาบาล
3. ทุกภาควิชาวางแผนเตรียมความพร๎อมนักศึกษา เพื่อการเรียนรู๎ในรายวิชาชีพตั้งแตํชั้นปีที่ 2 พร๎อมทั้ง
ปลูกฝังเจตคติตํอการพัฒนาตนเองให๎มีศักยภาพและคุณภาพกํอนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
รายการหลักฐาน
4-1 รายงานผลการสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล ปีการศึกษา 2552
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 5
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได๎จากผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่มีคุณภาพและ
มีการเผยแพรํอยํางกว๎างขวางจากการเปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวนผลงานสร๎างสรรค์ที่
เผยแพรํในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI
0.5
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎอยูํในประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www. scimagojr.com) โดยวารสารรนั้นถูกจัดใน ควอไทล์ที่ 3
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีลําสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อในประกาศของ สมศ.
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารรนั้นถูกจัดใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีลําสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลสากล ISI และ Scopus
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการาเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ

วิธีการคานวณ
ผลรวมถํวงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

x

100
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร๎อยละเทํากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุํมสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
TCI (คําน้าหนัก = 0.25)
2. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยูํในประกาศของ สมศ.
(คําน้าหนัก = 0.5)
3. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.
scimagojr.com) โดยวารสารรนั้นถูกจัดใน
ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีลําสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ในประกาศของ สมศ.(คําน้าหนัก = 0.75)
4. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImagoJournal Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารรนั้นถูกจัดใน ควอไทล์ที่ 1หรือ2 ในปี
ลําสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลสากล ISI และ Scopus
(คําน้าหนัก = 1.00)

5 คะแนน
20
20
20

ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา)
2551 2552 2553
1
21
2

ผลการ
ดาเนินงาน
รวม 3 ปี
24

ค่า
น้าหนัก
6.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

5. ผลรวมถํวงน้าหนักของงานวิจัย หรืองาน
สร๎างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
6. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
(ปีการศึกษา)
2551 2552 2553
1
21
1
38

52

59

ผลการ
ดาเนินงาน
รวม 3 ปี
24

ค่า
น้าหนัก
6.00

149

อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน มีการนาผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
ตามปีปฏิทิน 2551 ถึง 2553 จานวน 24 เลํม ผลรวมคําความถํวงน้าหนัก เทํากับ 6.00 อาจารย์ประจา 3 ปี
การศึกษา 149 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.00 X 100 เทํากับ 4.03 คิดเป็นคะแนนโดย วิทยาลัยอยูํกลุํม
149
วิทยาศาสตร์สุขภาพใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบร๎อยละ 20 เทํากับ 5 คะแนน คิดเป็นคะแนนได๎ เทํากับ
4.03 /20 x 5 เทํากับ 1.01 คะแนน (5-1,5-2)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร๎อยละ 5.33

ผลการดาเนินงาน
ร๎อยละ 4.03

การบรรลุเป้าหมาย
ไมํบรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
1.01

แนวทางการพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการได๎ดาเนินการเพื่อสํงเสริมศักยภาพนักวิจัยให๎สามารถจัดเตรียมต๎นฉบับ
งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํ โดยได๎จัดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสนับสนุนการผลิต และ
เผยแพรํผลงานวิจัย (ระยะที่ 2) ตามเกณฑ์ สมศ . รอบสาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกํน
ปีงบประมาณ 2553 โดยเชิญบรรณาธิการจากวารสารระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติ
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรํในเวบไซด์ของสานักงานฯ 2 ฉบับ วารสารสมาคมพยาบาล
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ร .ศ.ดร.จินตนา ตั้งวรพงษ์ชัย จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน มา
วิพากษ์การจัดเตรียมผลงานของนักวิจัยกํอนตีพิมพ์เผยแพรํระหวํางวันที่ 4 , 25-26 เมษายน และ 7, 21-22
มิถุนายน 2554 จัดทาทะเบียนการติดตามการเผยแพรํผลงานที่แล๎วเสร็จย๎อนหลังภายใน 3 ปี ที่ยังไมํได๎รับการ
เผยแพรํ รวมทั้งจัดหาแหลํงตีพิมพ์เผยแพรํที่สอดคล๎องกับงานวิจัยที่ยังไมํได๎เผยแพรํ
รายการหลักฐาน
5-1 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาตํอทั้งหมดใน ปีการศึกษา 2551 ถึง 2553
5-2 สรุปจานวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจาทั้งหมดนับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาตํอทั้งหมดในปีการศึกษา 2551 ถึง 2553
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ตัวบ่งชี้ที่ 6
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งสาคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอยํางมีประสิทธิภาพ
และประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได๎จากผลงานวิจัยและงานสร๎าง สรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สูํ
การนาไปใช๎จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่
นาไปใช๎ประโยชน์ในการแก๎ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว๎ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยได๎รับการ
รับรองการใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
วิธีการคานวณ
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

x

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

100

การให้คะแนน
ใช๎บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร๎อยละ 20 เทํากับ 5 คะแนน ทุกกลุํมสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์จานวน
จานวนอาจารย์ประจารวมลาศึกษา 59 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 (6-1,6-2,6-3) ดังตาราง
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ข้อมูลพื้นฐาน
งานวิจัยที่นาไปใช๎ประโยชน์
งานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมลาศึกษา
ร๎อยละของงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์

ผลการ
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2553
12
1
13
59
22

13 เรื่อง

ผลการ
ดาเนินงาน
รวม
12
1
13
59
22

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
≥ ร๎อยละ 10

ผลการดาเนินงาน
ร๎อยละ 22

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
5

แนวทางการพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรํวมกับภาควิชา และงานจัดการความรู๎ของวิทยาลัยดาเนินการยกยํอง สร๎าง
ขวัญกาลังใจให๎อาจารย์ ที่มีการนาผ ลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช๎
ประโยชน์จริงจากหนํวยงานภายนอกหรือชุมชนอยํางเป็นรูปธรรม
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รายการหลักฐาน
6-1 ตารางรายชื่อผลงานวิจัย และงานสร๎างสรรค์ที่เผยแพรํและนาใช๎ประโยชน์ปี 2553
6-2 สาเนาเอกสารรับรองการนาผลงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ ไปใช๎ประโยชน์ จากหนํวยงานตํางๆ
จานวน 13 เรื่อง
6-3 เอกสารงานวิจัยนาไปใช๎ประโยชน์ปี 2553
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25
บทความวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50
บทความวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตาราหรือหนังสือที่มีการตรวจอํานโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ
1.00
ตาราหรือหนังสือที่ใช๎ ในการขอผลงานทางวิชาการและผํานการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู๎ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอํานตามเกณฑ์การขอตาแหนํงทางวิชาการ
วิธีการคานวณ
ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได๎รับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด 3 ปีย๎อนหลัง

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร๎อยละ 10 เทํากับ 5 คะแนน ทุกกลุํมสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ในวิทยาลัย มีผลงานวิชาการที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ ในปีปฏิทิน 2551 ถึง 2553 จานวน 1
เลํม คิดเป็น ผลรวมคําความถํวงน้าหนัก 0.75 อาจารย์ประจาทั้ง 3 ปีการศึกษา 149 คน คิดเป็นร๎อยละ
(0.75 / 149) x 100 เทํากับ ร๎อยละ 0.50 ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร๎อยละ 10 เทํากับ 5 คะแนน
ทุกกลุํมสาขาวิชา คิดเป็นคะแนนได๎ (0.75 / 10) x 5 เทํากับ 0.25 คะแนน ดังตาราง
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ค่า
(ปีการศึกษา)
ดาเนินงาน
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
น้าหนัก
2551 2552 2553 รวม 3 ปี
1. บทความวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0
0
0
0
0
(คําน้าหนัก = 0.25)
2. บทความวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
0
0
0
0
0
นานาชาติ (คําน้าหนัก = 0.50)
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ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

3. ตาราหรือหนังสือที่มีการตรวจอํานโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ
(คําน้าหนัก = 0.75)
4. ตาราหรือหนังสือที่ใช๎ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผํานการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหนํงทาง
วิชาการแล๎ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจ อํานตามเกณฑ์การขอตาแหนํงทาง
วิชาการ (คําน้าหนัก = 1.00)
5. ผลรวมถํวงน้าหนักของงานวิจัย หรืองานสร๎างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
6. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
(ปีการศึกษา)
ดาเนินงาน
2551 2552 2553 รวม 3 ปี
0
1
0
1

ค่า
น้าหนัก
0.75

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0.75

38

52

59

149

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร๎อยละ 2.52

ผลการดาเนินโครงการ
ร๎อยละ 0.50

การบรรลุเป้าหมาย
ไมํบรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
0.25

แนวทางการพัฒนา
งานวิจัยและผลงานวิชาการมีแผนเรํงรัดนาผลงานวิชาการในปีการศึกษา 2552 จานวน 10 เลํมมา
ปรับปรุงเป็นตารา หรือหนังสือที่มีการตรวจสอบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2554 (งบประมาณปี 2555)
กาหนดให๎ภาควิชาวางแผนการผลิตเอกสารวิชาการคุณภาพ(หนังสือหรือตรา) ภาควิชาละ 2 เลํม และจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตเอกสารวิชาการคุณภาพ(งบประมาณปี 2555)
เพื่อสนับสนุนให๎อาจารย์เขียนตาราหรือหนังสือ และให๎การยกยํองเชิดชูเกียรติ รวมทั้งกาหนดเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย
กลุ่มตัวบ่งชี้
: ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
การให๎บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยูํในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน หรือสังคม
เป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ หรือทาหน๎าที่ใดๆ ที่มีผลตํอการพัฒนาชุมชนในด๎านวิชาการ หรือการพัฒนา
ความรู๎ ตลอดจนความเข๎มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ กา รบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคําตอบแทน
และบริการวิชาการให๎เปลํา โดยมีการนาความรู๎และประสบการณ์มาใช๎พัฒนาหรือบูรณาการเข๎ากับการเรียนการ
สอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต๎น
วิธีการคานวณ
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย X 100
จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน:
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร๎อยละ 30 เทํากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานในรอบ 3 ปีการศึกษา วิทยาลัยมีการให๎บริการวิชาการทั้งแบบสร๎างรายได๎และบริการ
วิชาการแบบให๎เปลํา โดยได๎มีการนาความรู๎และประสบการณ์จากการให๎บริการวิชาการดังกลําวใช๎ประโยชน์ใน
การเรี ยนการสอนและการวิจัย ซึ่งการดาเนินงานของวิทยาลัยดังกลําวมี ร๎อยละของโครงการบริการวิชาการที่
นามาใช๎พัฒนาด๎านการเรียนการสอนและการวิจัย 31.34 คิดเป็น คําคะแนนเทํากับ 5 (8-1,8-2,8-3,8-4)
ดังตาราง
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1.

จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช๎
พัฒนาการเรียนการสอน
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช๎ใน
การพัฒนาการวิจัย
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช๎
พัฒนาทั้งในด๎านการเรียนการสอนและการ
วิจัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด
ร๎อยละของโครงการบริการวิชาการที่
นามาใช๎พัฒนาด๎านการเรียนการสอนและ
การวิจัย

2.
3.
4.
5.

ผลการดาเนินการ(ปีการศึกษา) ผลการดาเนินงาน
รวม 3 ปี
2551
2552 2553
3
4
8
15
1

1

1

3

1

2

0

3

37

20

10

67

13.51

35

90

31.34

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ร๎อยละ 50

ร๎อยละ 90

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5

รายการหลักฐาน
8-1 รายชื่อโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอน
8-2 รายชื่อโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช๎ในการพัฒนาการวิจัย
8-3 รายชื่อโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช๎ทั้งในด๎านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
8.4 จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดในแตํละปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 9
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
โครงการที่มีผลตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างควา มเข๎มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น
เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล๎วมีผลกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกํ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด๎านตํางๆ หรือ ทาให๎ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพาตนเองได๎ตามศักยภาพ
ของตน
ประเด็นการพิจารณา :
1. มีการดาเนินงานวงจร (PDCA) โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไมํต่ากวําร๎อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู๎นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู๎และดาเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร๎างกลไกที่มี การพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง และยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร๎างคุณคําตํอสังคม หรือชุมชน/องค์กรที่มีความเข๎มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
ปฏิบัติได๎
1 ข๎อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได๎
2 ข๎อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได๎
3 ข๎อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได๎
4 ข๎อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได๎
5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยได๎มีผลการดาเนินงานด๎านผลการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก ดังนี้
1. มีการดาเนินงานวงจร (PDCA)
วิทยาลัยรํวมกับโรงพยาบาล ขอนแกํนและสานักงานสาธารณสุขขอนแกํน จัดทาแผนพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน (อสม.) (9-1-1) มีการทาข๎อตกลงรํวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
เสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชน โดยดาเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกอบด๎วยบุคลากรของ
วิทยาลัยและโรงพยาบาลขอ นแกํน รํวมกันดาเนินการกิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว๎
(9-1-2) ดาเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม .ให๎บริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช๎กระบวนการคิดเป็นระบบ โดยมีการ
สารวจความต๎องการของชุมชน อสม. นาสูํการพัฒนาหลักสูตร และดาเนินโครงการ (9-1-3) มีการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของคณะดาเนินงานเป็นระยะเพื่อประเมินผล จากนั้นนาผลมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและหาแนว
พัฒนารํวมกัน เพื่อนาข๎อมูลไปปรับปรุงการดาเนินงานในกิจกรรมตํอไป (9-1-4) และนาผลการประเมิน ไป
ดาเนินงานในชุมชนผํานโครงการการแก๎ปัญหาสุขภาพของชุมชนที่มาจากความต๎องการของชุมชน ที่
ใช๎
กระบวนการประชาคมสุขภาพ โดยจัดทาโครงการเลิกเหล๎าในงานศพ ของชุมชนบ๎านฮํองฮี หมูํ 14 อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ (9-1-5)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไมํต่ากวําร๎อยละ 80
วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2553 จานวน 1 แผน แผนปี 2554 จานวน 1 แผน
ซึ่งทั้งสองปี ได๎ดาเนินงานครบ ร๎อยละ 100 (9-2-1) และมีการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
อสม. ให๎บริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช๎กระบวนการคิดเป็นระบบ คือ จานวน อสม .ที่เข๎ารํวมอบรมซึ่ง
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อสม.ที่ผํานการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจ นาความรู๎ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในชุมชน ผํานเกณฑ์ชี้วัดโครงการร๎อย
ละ 100 (9-2-2) และพบวํา ร๎อยละกลุํมเป้าหมายเข๎าอบรมตามเกณฑ์ร๎อยละ 100 แลผู๎เข๎าอบรมมี มีความพึง
พอใจในการเข๎ารํวมโครงการอยูํระดับ 4.34 (9-2-3)
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู๎นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู๎และดาเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง
ผู๎นาชุ มชนและแกนนาสุขภาพในชุมชนได๎รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ นาความรู๎ที่ได๎จากการดาเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม . ให๎บริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช๎กระบวนการคิดเป็นระบบ มา
วิเคราะห์ปัญหาในชุมชน เห็นประโยชน์เกิดการดาเนินการโครงการงานศพปลอดเหล๎าของชุมชนยางตลาดซึ่ง
เป็ นชุมชนต๎นแบบ จากนั้นมีขยายกิจกรรมอยํางตํอเนื่องอีก 1 หมูํบ๎าน และมีเจ๎าภาพงานศพยินดีเข๎ารํวม
โครงการจานวน 5 งานในปีที่ผํานมา (9-3-1)
4. ชุมชนหรือองค์กรสร๎างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง และยั่งยืน
ผู๎นาชุมชนและแกนนา อสม. รํวมกันจัดประชาคมสุขภาพ โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน สร๎างกติกา
ในชุมชนโดยไมํให๎มีการดื่มสุราในงานศพ จึงจัดทาโครงการเลิกเหล๎าในงานศพ ซึ่งยังคงวัฒนธรรมประเพณีการ
ประกอบพิธีงานศพอยํางอื่นเหมือนเดิมแตํปรับพฤติกรรมไมํให๎ดื่มเหล๎าและเจ๎าภาพไมํ ให๎ซื้อสุรามาต๎อนรับผู๎
มารํวมงาน ชุมชนมีข๎อคิดเห็นวํา เป็นโครงการที่มีประโยชน์ มีคุณคําตํอชุมชน เป็นผลให๎ชุมชนยางตลาดจัดตั้ง
คณะกรรมการและแนวทางดาเนินโครงการด๎วยตนเอง ซึ่งใช๎มาตรการทางสังคมที่รํวมกันกาหนดขึ้นและดาเนิน
โครงการนี้ตํอไป (9-4-1)
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร๎างคุณคําตํอสังคม หรือชุมชน/องค์กรที่มีความเข๎มแข็ง
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร๎างคุณคําของชุมชนยางตลาด ทาให๎ชุมชนตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการดาเนินโครงการงานศพปลอดเหล๎า จากการประชุมกลุํมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานบอก
วํา “เจ๎าภาพมีความพึงพ อใจ ลดคําใช๎จํายในการจัดงานศพ 10,000 – 20,000 บาท ไมํมีการทะเลาะวิวาท
เหมือนแตํกํอน ” ชุมชนข๎างเคียงมาศึกษาเห็นประโยชน์ และมีการขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ เชํน ชุมชนบ๎าน
หนองฮี หมูํ 13 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การดาเนินโครงการ และมีการนารูปแบบการดาเนินงานไปใช๎ใ น
ชุมชนอยํางตํอเนื่อง (9-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

ปฏิบัติได๎ 5 ข๎อ

ปฏิบัติได๎ 5 ข๎อ

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
5

รายการหลักฐาน
9-1-1 แผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
9-1-2 บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข็มแข็งของชุมชน โครงการ
พัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช๎กระบวนการคิด อยํางเป็นระบบ
9-1-3 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช๎กระบวนการคิดเป็น ระบบ
เอกสารดา เนินการแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกอบด๎วยบุคลากรของวิทยาลัยและ
โรงพยาบาลขอนแกํน
9-1-4 รายงานสรุปผลการจัดดาเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โดยใช๎กระบวนการคิดเป็นระบบ
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9-1-5
9-2-1
9-2-2
9-3-1
9-4-1
9-5-1

รายงานการนาผลการประเมินที่ได๎จากการประชุมไปดาเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม.
จิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช๎กระบวนการคิดเป็นระบบ
แผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
รายงานการประชุมรํวมกันของคณะกรรมการดาเนินงาน ผู๎นาชุมชนและแกนนาสุขภาพ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให๎บริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โดยใช๎กระบวนการคิดเป็นระบบ
เอกสารสรุปผลกระทบที่เกิดประโยชน์ตํอการสร๎างคุณคําตํอสังคมจากการดาเนินโครงการ
โครงการงานศพปลอดเหล๎า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เอกสารการดาเนินการโครงการงานศพปลอดเหล๎าของชุมชนยางตลาดซึ่งเป็นชุมชนต๎นแบบ
เอกสารผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร๎างคุณคําของชุมชนยางตลาดที่เกิดจากการดาเนินโครงการ
โครงการงานศพปลอดเหล๎า

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบํงชี้ถึงคุณภาพ วิธีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคมเป็นพันธกิจ
หลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต๎องให๎ความสาคัญในการสํงเสริม สนับสนุนเพื่อให๎สังคมในสถาบัน
อยูํรํวมกันอยํ างมีความสุข อยํางมีคุณคํา สามารถเป็นแบบอยํางที่นําศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของสังคม การ
สํงเสริมสนับสนุนจาต๎องดาเนินการอยํางมีประสิทธิภาพที่จริงใจได๎ตํอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได๎
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไมํต่ากวําร๎อยละ 80
3. มีการดาเนินงาน สม่าเสมออยํางตํอเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ได๎รับการยกยํองระดับชาติ และ/ หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได๎
1 ข๎อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได๎
2 ข๎อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได๎
3 ข๎อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได๎
4 ข๎อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได๎
5 ข๎อ
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ผลการดาเนินงาน
ในชํวงปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีการดาเนินงานของการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยปฏิบัติได๎ 5 ข๎อ ดังนี้
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
วิทยาลัยมีการจัดทาแผนสํงเสริมสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2553 โดย
อยูํระหวํางปีงบประมาณ 2553 และ 2554 (10-1-1) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2553 และ 2554 (10-1-2) มีการสรุปผล การดาเนินงานในโครงการ หรือ กิจกรรม ทุกโครงการ (10-1-3)
จากนั้นนาข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงแก๎ไขในการทาแผนปฏิบัติการและปรับปรุงโครงการในปีงบประมาณถัดไป
(10-1-4)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไมํต่ากวําร๎อยละ 80
วิทยาลัยมีการดาเนินการตามแผนงานสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิ
ลปะและวัฒนธรรมประจา
งบประมาณ 2553 และ 2554 เก็บข๎อมูลเป็น ปีการศึกษา 2553 ทั้งหมด 13 โครงการดาเนินการ 11 โครงการ
คิดเป็นร๎อยละ 84.61 (10-2-1) มีทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด บรรลุทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100 (10-2-2)
3. มีการดาเนินงาน สม่าเสมออยํางตํอเนื่อง
ตั้งแตํปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน (10-3-1) วิทยาลัยมีการสํงเสริมให๎นักศึกษาและบุคลากรมี
สํวนรํวม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งของชาติและท๎องถิ่น เชํน การสนับสนุนให๎มีวงโปงลาง วงดนตรีไทย การ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ๎าน การเผยแพรํและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและท๎ องถิ่นเชํน ประเพณีสงกรานต์
ลอยกระทง บุญผะเหวด งานไหมและงานการชาด จังหวัดขอนแกํน (10-3-2)
4. เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอชุมชนภายใน/ภายนอก
วิทยาลัยได๎ดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการโดยการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่นครั้งที่ 3 (10-4-1) สํวนหนึ่งในกิจกรรมได๎เชิญปราชญ์ชาวบ๎าน ผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดขอนแกํน มารํวมกิจกรรม การเลํานิทานก๎อม โดยให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปราชญ์ชาวบ๎านมารํวม
แลกเปลี่ยนนิทานก๎อมพร๎อมทั้งให๎นักศึกษา สังเคราะห์นิทานก๎อมแตํละเรื่องวํามีคติสอนใจจะนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันอยํางไร จากนั้นนามาจัดทาเผยแพรํให๎คนรุํนหลังได๎รู๎จักนิทานก๎อม (10-4-2) โดยนาไปบริจาคให๎
ห๎องสมุดของวัฒนธรรมจังหวัด โรงเรียนมัธยม วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัย เพื่ออนุรักษ์สืบทอดให๎นิทาน
ก๎อมคงอยูํไมํสูญหายอีกทั้งผู๎อํานก็จะเกิดคติสอนใจและความเพลิดเพลิน มา
กไปกวํานั้นจากการสอบถาม
นักศึกษาที่เรียนวิชาสร๎างเสริมสุขภาพ พบวํามีการนานิทานก๎อมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎สูงอายุในชุมชน ชํวย
เสริมสร๎างคุณคําในจิตใจให๎แกํผู๎สูงอายุ
ศูนย์ถํายทอดภูมิปัญญา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสานักงานวัฒนธรรม จังหวัดขอนแกํน ได๎เขียน
คานิยมวํา หนังสือนิทานก๎อม ที่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน ได๎รํวมจัดทาและสังเคราะห์
คติเตือนใจ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของอีสานให๎คงอยูํ อีกทั้งยังเกิดประโยชน์กับผู๎อื่น ในการไปปรับใช๎
ในการดาเนินชีวิต (10-4-3, 10-4-4) โรงเรียนขอนแกํนวิ ทยาลัย ได๎นาไปใช๎เป็นสํวนหนึ่งของสื่อการสอน เรื่อง
ศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน (10-4-5) และหนังสือนิทานก๎อมได๎ถูกนาไปเป็นสํวนหนึ่งให๎ศิลปินพื้นบ๎าน อ . ปานเพชร สุข
คาแสง ได๎รับการยกยํอง และเชิดชูเกียรติให๎เป็น ศิลปินพื้นบ๎านดีเดํน สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมมุขปาฐะ) และได๎รับ
รางวัลนาคราชทองคา (10-4-6)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน ได๎นานักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพโดยบูรณาการด๎านภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านโดยการ ราไม๎พลอง ในงานไหมและงานกาชาดจังหวัดขอนแกํน ซึ่ง
กิจกรรมดังกลําวเป็นกิจกรร มที่เกิดประโยชน์กับผู๎ที่มารํวมงาน โดยสามารถที่จะใช๎การราไม๎พลอง ไปใช๎ในการสร๎าง
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เสริมสุขภาพ ทาให๎ผู๎ที่มารํวมงานได๎แนวทางในการสร๎างเสริมสุขภาพที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อเสริมสร๎างให๎
มีสุขภาพที่แข็งแรง (10-4-7)

5. ได๎รับการยกยํองระดับชาติ และ/ หรือนานาชาติ
วิทยาลัยได๎ดาเนินการสํงเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งในระดับท๎องถิ่น เชํน การเข๎ารํวม
กิจกรรมลอยกระทง สงกรานต์ บุญผะเหวด เป็นต๎น ระดับจังหวัดเชํน กิจกรรมการแสดงดนตรีโปงลาง ราไม๎
พลอง เป็นต๎น ระดับชาติ นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ เทศน์มหาชาติ 84
พรรษา มหาราชาภูมิพล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา เชํน การประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน เป็นต๎น จาก
การดาเนินงานข๎างต๎น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกํน ศูนย์ถํายทอดภูมิปั ญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน (10-5-1, 10-5-2, 10-5-3) ได๎มอบเกียรติบัตรยกยํองวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน วําเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสํงเสริมด๎านศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาล
ขอนแกํนได๎รับการยกยํองจากผู๎ วําราชการจังหวัดขอนแกํน ในการนานักศึกษาเข๎ารํวมแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ๎านโดยการราโปงลาง ในเทศกาลงานไหมและงานกาชาด จังหวัดขอนแกํน (10-5-4)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
5 ข๎อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
5

แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนนักศึกษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
รายการหลักฐาน
10-1-1 แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน ปีงบประมาณ 2553
10-1-2 แผนปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน ปีงบประมาณ 2554
10-1-3 สรุปโครงการและผลการประเมินโครงการ
10-1-4 รายงานสรุปการประเมินโครงการและแนวทางการปรับปรุง
10-2-1 สรุปโครงการสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2553
10-2-2 สรุปตัวชี้วัดของโครงการที่สํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2553
10-3-1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2548 - 2554
10-3-2 ตัวอยํางโครงการที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2548 - 2554
10-4-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น
10-4-2 หนังสือ นิทานก๎อม
10-4-3 หนังสือยืนยันการนานิทานก๎อมไปใ ช๎ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนขอนแกํน
วิทยาลัย
10-4-4 หนังสือตอบขอบคุณจากสานักงานวัฒนธรรม จังหวัดขอนแกํน
10-4-5 คานิยม หนังสือนิทานก๎อมจากศูนย์การถํายทอดภูมิปัญญาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10-4-6 ภาพการรับรางวัลศิลปินพื้นบ๎านดีเดํนสาขา วรรณศิลป์ (วรรณกรรมมุขปาฐะ ) และ รางวัล นาคราชทองคา
ของ อ. ปานเพชร สุขคาแสง
10-4-7 เกียรติบัตร ยกยํอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํนวําเป็นสถาบัน การศึกษาที่จัดกิจกรรม
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สํงเสริมสุขภาพโดยบูรณาการด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านโดยการ ราไม๎
พลอง ในงานไหมและงานกาชาดจังหวัดขอนแกํน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอชุมชน
10-4-8 สรุปการประชุมโครงการ สร๎างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย บูรณาการกับงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา งานบริการวิชาการในกิจกรรมประเพณีงานไหมงานกาชาด และงานผูก
เสี่ยว จังหวัดขแกํน ปีการศึกษา 2553

10-5-1 เกียรติบัตร ยกยํอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํนวําเป็นสถาบั นที่มีการสํงเสริมด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรม จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกํน
10-5-2 เกียรติบัตร ยกยํอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํนวําเป็นสถาบันที่มีการสํงเสริมด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรม จากศูนย์ถํายถอดภูมิปัญญา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10-5-3 เกียรติบัตร ยกยํอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํนวําเป็นสถาบันที่มีการสํงเสริมด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรม ในงานประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
10-5-4 เกียรติบัตร ยกยํอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํนวําเป็นสถาบันที่ แสดงศิลปะวัฒนธรรม
พื้นบ๎าน ราโปงลาง ในเทศกาลงานไหมและงานกาชาด จังหวัดขอนแกํน
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม
โดยมีลักษณะทีเ่ ป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาเป็นต๎องรู๎ทันอยํางมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา
ให๎ความรู๎และประสบการณด๎านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถรู๎จักเลือกรับ รักษาและ
สร๎างให๎ตนเองและสังคมอยูํรํวมกันอยํางรู๎คุณคําความงาม อยํางมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีสํวนรํวมของบุคลากรในสถาบันที่กํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล๎อมด๎านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตํงอยํางมีความ
สุนทรีย์
3. ปรับแตํงและรักษาภูมิทัศน์ให๎สวยงาม สอดคล๎องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
4. การจัดให๎มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสํงเสริมให๎นักศึกษาและบุคลากร มีสํวนรํวมอยําง
สม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็1น- 4 ไมํต่ากวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม5
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัตไิ ด๎
1 ข๎อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได๎
2 ข๎อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได๎
3 ข๎อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได๎
4 ข๎อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได๎
5 ข๎อ
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ผลการดาเนินงาน
1. การมีสํวนรํวมของบุคลากรในสถาบันที่กํอให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดี
วิทยาลัยได๎สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่และนักศึกษาได๎มีสํวนรํวมในการสํงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยและท๎องถิ่น สิ่งแรกคือ การทักทายเมื่อมีการพบหน๎ากันครั้งแรกในแตํละวัน โดยการไหว๎ ซึ่งสํงเสริม
ให๎เกิดวัฒนธรรมไทยที่ดีด๎านการเคารพผู๎อาวุโส สิ่ งที่สองคือการแตํงกาย ด๎วยชุดผ๎าไทยของอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าที่ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการสํงเสริมและอนุ รักษ์ภูมิปัญญาไทยในการนาผ๎าไทยมา
ประยุกต์ใช๎ในการแตํงกาย (11-1-1) สิ่งที่สามคือ การเข๎ารํวมกิจกรรมวันสาคัญของชาติและของท๎องถิ่นเชํน
รํวมงานวันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสงกรานต์ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และทานุบารุงสืบทอดวัฒนธรรมของไทยและท๎องถิ่นให๎คงอยูํตํอไป (11-1-2) สิ่งที่สี่คือ การเข๎า
รํวมกิจกรรมครอบครัวเสมือน (Moral area) ในทุกบํายวันพุธ ซึ่งกิจกรรมดังกลําวกํอให๎เกิดการทานุบารุงและ
สืบสานวัฒนธรรม การดารงอยูํของครอบครัวไทย การยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน การกลํ อมเกลา
วิถีการปรับตัวในการอยูํรํวมกันในสังคม ของอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่และนักศึกษา (11-1-3)
2. สิ่งแวดล๎อมด๎านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตํงอยํางมีความ
สุนทรีย์
วิทยาลัยมีการดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไ ฟฟ้า เครื่องดับเพลิง
อยํางสม่าเสมอ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง มีการจ๎างแมํบ๎านทาความสะอาดทุกอาคาร
และคนสวนตกแตํงภูมิทัศน์ให๎สะอาดและรํมรื่น สามารถใช๎ประโยชน์ในการทากิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ใน
ธรรมชาตินอกจากนี้ได๎อาศัยความรํวมมือจากอาจาร ย์ เจ๎าหน๎าที่ และนักศึกษาโดยแบํงพื้นที่ให๎แตํละครอบครัว
เสมือนซึง่ แตํละครอบครัวของอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่และนักศึกษาในวิทยาลัยโดยแบํงเป็น 24 ครอบครัว 24 พื้นที่
รํวมกันพั ฒนาและดูแล ความสะอาด ทุกบํายวันพุธ (11-2-1) และสโมสรนักศึกษาได๎จัดโครงการจัดบริการ
สวัสดิการแกํนักศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในหอพักและรอบหอพักให๎สะอาดเรียบร๎อย สวยงามและ
เอื้อตํอการเรียนรู๎ และสํงเสริมให๎นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี (11-2-2)
3. ปรับแตํงและรักษาภูมิทัศน์ให๎สวยงาม สอดคล๎องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
วิทยาลัยมีการดูแลรักษา ปรับแตํงภูมิทัศน์ให๎มีความสวยงาม คงความเป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม เชํน สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎ สํงเสริมให๎ใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ น้าหมักชีวภาพ การแยกขยะ มากไปกวํา
นั้น วิทยาลัย ได๎มีการนาระบบครอบครัวเสมือนซึ่งเป็นวัฒนธรรมของวิทยาลัย มาจัดแบํงพื้ นที่ของวิทยาลัยให๎กับ
นักศึกษาในแตํละครอบครัวได๎ดูแลรับผิดชอบ ออกแบบให๎สวยงาม ตามความชอบของแตํละครอบครัว (11-3-1)
และนอกจากนั้นแล๎ว ได๎มีการ บูรณาการกับรายวิชาพัฒนากระบวนการคิดอยํางเป็นระบบ โดยใช๎โจทย์ให๎
นักศึกษาได๎วิเคราะห์ปัญหา และ ค๎น หาวิธี แก๎ปัญหาสิ่งแ วดล๎อมของวิทยาลัย เชํนการแยกขยะ การจัด
สิ่งแวดล๎อมในหอพัก (11-3-2) การดูแลดังกลําวทาให๎วิทยาลัยมีบรรยาการรํมรื่น สวยงามและเอื้อตํอการเรียนรู๎
4. การจัดให๎มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสํงเสริมให๎นักศึกษาและบุคลากร มีสํวนรํวมอยําง
สม่าเสมอ
วิทยาลัยมีพื้ นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสํงเสริมตํอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยําง
สม่าเสมอ ตํอเนื่อง 1) ภายในวิทยาลัย คือ ศูนย์การเรียนรู๎ เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา แบบครอบครัว โดยมีกิจกรรม
การทาบุญปีใหมํ สงกรานต์ รับหมวกและตะเกียงไนติงเกล รับใบแสดงผลการเรียน กิจกรรมครอบครัวเสมือน
(Moral area) โดยมีทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางสม่าเสมอ 2) ภายนอก
วิทยาลัย วิทยาลัยมีพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมที่ถนนคนเดินซึ่งเทศบาลนครขอนแกํนได๎จัดขึ้น โดยวิทยาลัยนา
นักศึกษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด๎านดนตรีไทยในวันเสาร์ (11-4-1)
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5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็1น- 4 ไมํต่ากวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม5
วิทยาลัยได๎ประเมินความพึงพอใจด๎านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา
2553 ของอาจารย์อยูํในระดับ3.97 ของเจ๎าหน๎าที่อยูํในระดับ4.1 นักศึกษาอยูํในระดับ4.62 และภาพรวมอยูํในระดับ
4.40 (11-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
5 ข๎อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
5

แนวทางการพัฒนา
มีการประเมิน ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองค์กรอยํางสม่าเสม อ และนาผลการ
ประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
รายการหลักฐาน
11-1-1 ประกาศวิทยาลัยฯ ขอความรํวมมือในการแตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทย
11-1-2 ปฏิทินการเข๎ารํวมกิจกรรมวันสาคัญของท๎องถิ่นและชาติ
11-1-3 การเข๎ารํวมกิจกรรม Moral area และใบลงชื่อเข๎ารํวมกิจกรรม
11-2-1 เอกสารเรื่องบทเรียน 1 ปี ศูนย์การเรียนรู๎ เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา : ระบบครอบครัวเสมือน
11-2-2 โครงการจัดบริการสวัสดิการแกํนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
11-3-1 แผนที่การเข๎าพื้นที่ ดูและรับผิดชอบแตํละครอบครัว อ๎า งในเลํมบทเรียน 1 ปี ศูนย์การเรียนรู๎ เข๎าใจ
เข๎าถึง พัฒนา ระบบครอบครัวเสมือน
11-3-2 แฟ้มโครงการวิชาพัฒนากระบวนการคิดอยํงเป็นระบบในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมในวิทยาลัย
11-4-1 ภาพกิจกรรมของการใช๎พื้นที่วัฒนธรรมที่ศูนย์การเรียนรู๎ เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา ระบบครอบครัว
11-4-2 ภาพกิจกรรมของการใช๎พื้นที่วัฒนธรรมที่ ถนนคนเดิน.ขอนแกํ
จ น
11-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ไม่ขอรับการประเมิน)
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
การประเมินผลตามหน๎าที่และบทบาทของผู๎บริหารในการบริหารและการจัดการให๎บรรลุผลสาเร็จตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุํงเน๎นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติประจาปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช๎คําคะแนนการประเมินผลผู๎บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตํงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
คําคะแนนการประเมินผลการดาเนินงานของผู๎บริหารสถาบันในปี 2553 ได๎เทํากับ 4.55 คะแนน
(13-1)
ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
ข้อ
1

ข้อมูลพื้นฐาน
คะแนนผลการประเมินผลการ
ดาเนินงานของผู๎บริหารสถาบัน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
≥ 3.51

ผลการดาเนินงาน
4.55

2551

2552

2553

N/A

N/A

4.55

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงานที่ใช้
คานวณ
4.55

คะแนนประเมินตนเอง
4.55

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยควรกาหนดแนวทางการประเมินผลตามหน๎าที่และบทบาทของผู๎บริหารในการบริหารและ
จัดการให๎บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจาปีของวิทยาลัย โดยมุํงเน๎นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของต๎นสังกัด และครอบคลุมพันธ กิจหลักของวิทยาลัย ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจาปี รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการนาผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในบทบาทผู๎บริหารอยํางเป็นรูปธรรม
รายการหลักฐาน
13-1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของคารับรองปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2553
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้พื้นฐาน (ตัวบํงชี้เทียบเคียง)
คาอธิบาย
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสาคัญที่สํงผลตํอคุณภาพของผู๎เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสาเร็จ
ของสถาบันในการสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให๎อาจารย์ติดตามความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการอยํางตํอเนื่อง อันจะทาให๎สถาบันสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิ
และตาแหนํงทางวิชาการ
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เกณฑ์การพิจารณา
กาหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ (ระดับ4-6)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ (ระดับ 7-8)
รองศาสตราจารย์ (ระดับ 9)
ศาสตราจารย์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

0
1
3
6

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคานวณ
ผลรวมถํวงน้าหนักของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช๎บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จากคะแนนเต็ม 3.6 คะแนนเป็น 5 คะแนน โดยใช๎เกณฑ์สภาการพยาบาลมา
พิจารณา ที่กาหนดไว๎วํา ในอาจารย์ 100 คน
มีปริญญาตรี ไมํมากกวํา
5 คน
มีปริญญาโท ไมํน๎อยกวํา
60 คน
ปริญญาเอก ไมํน๎อยกวํา
35 คน
ผลการดาเนินงาน (14-1,14-2)
ผลการดาเนินงาน

ค่า
2551 2552 2553 น้าหนัก

ข๎อ

ข๎อมูลพื้นฐาน

1

จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิ ปริญญาตรีและไมํมี
ตาแหนํงทางวิชาการ (ระดับ 3)
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาตรีและดารง
ตาแหนํงอาจารย์ (ระดับ 4-6)

6

4

3

0

7

9

8

0

จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาตรีและดารง
ตาแหนํงอาจารย์ (ระดับ 7-8)
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิ ปริญญาโทและดารง
ตาแหนํงอาจารย์ (ระดับ 4-6)
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาโทและดารง
ตาแหนํงอาจารย์ (ระดับ 7-8)
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอกและดารง
ตาแหนํงอาจารย์ (ระดับ 7-8)

2

2

4

1

-

-

-

-

21

34

41

3

2

2

2

6

2
3
4
5
6

ผลการ
ดาเนินงาน
รวม 3 ปี
13
(0)
24
(0)
8
(8)
96
(288)
6
(36)
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ผลการดาเนินงาน

ข๎อ
7
8
9

ค่า
2551 2552 2553 น้าหนัก

ข๎อมูลพื้นฐาน

จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอกและดารง 1
1
ตาแหนํงอาจารย์ (ระดับ 9)
ผลรวมถํวงน้าหนักของอาจารย์ประจา
77 124 147
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
38 52
59
คําดัชนี = ผลรวมถํวงน้าหนักของอาจารย์ประจา 2.02 2.38 2.49
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คําดัชนี =

8

ผลการ
ดาเนินงาน
รวม 3 ปี
2
(16)
348
149
2.34

ผลรวมถํวงน้าหนักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ คําดัชนีเต็ม 3.6 ได๎ 5 คะแนน ดังนั้นได๎คะแนน 2.34 X 5 เทํากับ 3.25
3. 6
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3.6

ผลการดาเนินงาน
3.25

การบรรลุเป้าหมาย
ไมํบรรลุเป้หมาย

คะแนนประเมินตนเอง
3.25

แนวทางการพัฒนา
1. งานพัฒนาบุคลากรรํวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก ในแตํละปีการศึกษา โดยจัดทาแผนระยะ 5 ปี (ระหวําง ปี 2554-2558) โดยระบุสาขาและ
จานวนที่มีความต๎องการพร๎อมทั้งกาหนดให๎อาจารย์มีการเตรียมความพร๎อมตนเองในสาขาที่จะไปศึกษา
2. ผู๎บริหารสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ได๎มีโอกาสศึกษาตํอระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ
รายการหลักฐาน
14-1 เอกสารวุฒิการศึกษาของอาจารย์พยาบาล วพบ.ขอนแกํนปีการศึกษา 2551 ถึง 2553
14-2 เอกสารจานวนและร๎อยละของอาจารย์ วพบ.ขอนแกํนปีการศึกษา 2551 ถึง 2553
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 15
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้
: ตัวบํงชี้พื้นฐาน
คาอธิบาย
ตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา .ศ.
พ 2553 ระบุไว๎วํา “...ให๎
หนํวยงานต๎นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยํางน๎อย
หนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ๎งผลให๎สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอ บ
คุณภาพการศึกษาตํอสาธารณชน ...”ทั้งนี้สถานศึกษาจะดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัว
บํงชี้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต๎นสังกัดกาหนด โดยจะเป็นตัวบํงชี้ที่เน๎นด๎านปัจจัยนาเข๎าและ
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กระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต๎นสัดนีงกั้จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท๎อนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด๎านตํางๆของสถาบันอุดมศึกษาได๎ดังนั้นในการประเมินตัวบํงชี้นี้จะใช๎
คําเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต๎นสังกัด โดยไมํต๎องทาการประเมินใหมํ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช๎คําคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต๎นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนํวยงานต๎นสังกัด
หมายเหตุ
1. ใช๎คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่ หนํวยงานต๎น
สังกัดกาหนด ตัง้ แตํปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช๎เกณฑ์การประเมินใหมํ) เชํน
ประเมินปี 2554 ใช๎คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553
ประเมินปี 2555 ใช๎คําเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553
ประเมินปี 2556 ใช๎คําเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555 2554 และ 2553
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน มีคะแนนผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต๎นสังกัดได๎ สมศ. 3.77 คะแนน (15-1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลการดาเนินงาน
3.77

การบรรลุเป้าหมาย
ไมํบรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
3.77

แนวทางการพัฒนา
1 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ บุคลากรทุก ภาค ฝ่ายของวิทยาลัยในการ ดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตาม และดาเนินงานอยํางตํอเนื่องตามระบบ CQI เพี่อสร๎างวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กร
2 ปรับปรุงพัฒนาการลงข๎อมูลใน CHE QA Online ให๎สมบูรณ์และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
รายการหลักฐาน
15-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน ประจา
ปีการศึกษา 2553 โดยสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน๎า 85
ตัวบ่งชี้ที่ 16
กลุ่มตัวบ่งชี้

ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
: ตัวบํงชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร๎าง
และพัฒนาองค์ความรู๎ การบริการวิชาการแกํสังคม และการทานุบารุ
งศิลปวัฒนธรรม การจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน นาไปสูํการกาหนดเป้าหมายและแผนการ
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ปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแตํละแหํงที่จะสร๎างองค์ความรู๎ให๎สอดคล๎องตามอัตลักษณ์และ
วัตถุประสงค์
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับอัตลักษณ์สถาบัน โดยได๎รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน
2. มีการสร๎างระบบการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอยําง
ครบถ๎วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความคิดเห็นของ ผู๎เรียนและ บุคลากร ในการ ปฏิบัติงานของสถา บันที่สอดคล๎องกับ
อัตลักษณ์ไมํต่ากวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานกํอให๎เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร๎างคุณคําตํอสังคม
5. ผู๎เรียน /บุคลากร /คณะ/สถาบัน ได๎รับการยกยํอง หรือยอมรับ ในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได๎
1ข๎อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได๎
2 ข๎อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได๎
3 ข๎อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได๎
4 ข๎อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได๎
5 ข๎อ

อัตลักษณ์ของบัณฑิต : จิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการดาเนินงานให๎เกิดอัต ลักษณ์ที่สอดคล๎องกับพันธกิจที่กาหนดคือการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด๎านสาธารณสุขโดยกาหนดอัตลักษณ์ของผู๎สาเร็จการศึกษาและผู๎เข๎ารับการพัฒนาให๎มีจิตบริการด๎วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ซึ่งผลการดาเนินงานบรรลุ 5 ข๎อ ดังนี้
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล๎อ งกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได๎รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยในปี 2551 ถึง 2553 (16.1-1-1) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบให๎จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการเพื่อให๎นักศึกษามีคุณ ลักษณะจิตบริการด๎วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยเริ่มจากทางด๎านวิชาการมีการใช๎หลักสูตรที่มี caring เป็นแกน(16.1-1-2) การจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การคิดอยํางเป็นระบบโดยใช๎วิจัยเป็นฐาน (16.1-1-3) วิทยาลัยมีความเชื่อวํา หาก
นักศึกษามีการคิดอยํางเป็นระบบจะสามารถทาให๎เกิดความคิดที่จะนาสูํการปฏิบัติที่ดีตามคุณสมบัติที่ กาหนดโดย
มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระหวํางรายวิชากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชํน รายวิชาพัฒนา
กระบวนการคิดอยํางเป็นระบบกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระบบครอบครัวเสมือน (16.1-1-4) และวิชาทักษะ
ชีวิตที่บูรณาการระหวํางรายวิชากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด๎านคุณธรรมจริ ยธรรม (16.1-1-5)พัฒนารํวมกับ
การพัฒนานักศึกษาได๎ใช๎แนวทางการอยูํรํวมกันของครอบครัวมาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน มีการจัดให๎
นักศึกษาอยูํในแตํละครอบครัวที่มี ตา ยายในชุมชน ลุง ป้า น๎า อา เป็นเจ๎าหน๎าที่ของวิทยาลัย พํอ แมํ เป็น
อาจารย์ของวิทยาลัย (16.1-1-6) พร๎อ มจัดให๎มีชั่วโมงการพบนักศึกษาและทากิจกรรมรํวมกันทุกบํายวันพุธ
(16.1-1-7) เพื่อให๎ครอบครัวเสมือนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการรํวมรับฟังปัญหาการให๎ความเข๎าใจ การเห็น
อกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยใช๎กระบวนการของครอบครัวพัฒนาหลํอหลอมให๎นักศึกษาเกิดคุณสมบัติจิตบริกา ร
ด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์
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2. มีการสร๎างระบบการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอยําง
ครบถ๎วนสมบูรณ์
วิทยาลัยกาหนดให๎อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อรํวมกันดูแลนักศึกษา
กาหนดให๎อาจารย์มีการสอ นทั้งวิชาการและการรํวมเป็นบุคคลในครอบครัวที่พัฒนานักศึกษาให๎บรรลุจิตบริการ
ด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (16.1-2-1, 16.1-2-2)
3. ผลการประเมินความคิดเห็นของ ผู๎เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล๎องกับ
อัตลักษณ์ไมํต่ากวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
วิทยาลัยจัดทาแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรตํอการดาเนินงานพัฒนานักศึกษาและการมี
สํวนรํวมในการพัฒนานักศึกษาอยูํในระดับ 4.38 และความคิดเห็นของผู๎เรียนตํอการดาเนินงานพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์อยูํในระดับ 4.42 (16.1-3-1)
4. ผลการดาเนินงานกํอให๎เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร๎างคุณคําตํอสังคม
จากการ สอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรตํอการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการพบวําเป็น
การพัฒนาที่ลดระยะเวลาในการใช๎พัฒนาคือมีการบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาด๎วยกัน สํวน
การประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู๎ใช๎บริการ พบวํา อยูํในระดับดี
ขึ้นไป (16.1-4-1)และบัณฑิตนาความรู๎พื้นฐานที่ได๎รับจากวิทยาลัยไปพัฒนางานให๎บริการผู๎ป่วยด๎วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์โดย นางจิราพร สีดาพล ซึ่งเป็นศิษย์เกําได๎นานวัตกรรมระบบครอบครัวเสมื อน ขยายผลไปสูํหนํวย
บริการสุขภาพโดยนาไปใช๎กับ อสม .ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได๎รับรางวัลระดับอาเภอ และรางวัลบุคคลต๎นแบบ
กระบวนการเรียนรู๎ จิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต๎ระบบครอบครัวเสมือน สูํอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) จากรัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 และชุมชนเกิดการปรับพฤติกรรมปลอดเหล๎า ในงาน
ศพ ลดปัญหาทะเลาะวิวาท การใช๎เงิน (16.1-4-2)
5.ผู๎เรียน /บุคลากร /คณะ/สถาบัน ได๎รับ การยกยํองในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์
วิทยาลัยได๎รับโลํจากรัฐมนตรีวําการกระททรวงสาธารณสุขให๎เป็นวิท ยาลัยต๎นแบบกระบวนการเรียนรู๎
จิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต๎ระบบครอบครัวเสมือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 (16.1-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
5 ข๎อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
5

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่สะท๎อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีมาตรการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎
มีโอกาสแสดงออกถึงคุณลักษณะที่สะท๎อนถึงอัตลักษณ์ของสถาบันเพื่อให๎เป็
นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อยํางตํอเนื่อง
รายการหลักฐาน
16.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติงานประจาปี 2551-2554
16.1-1-2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
16.1-1-3 เอกสารงานวิจัยการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอยํางเป็นระบบ
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16.1-1-4 มคอ.3 วิชาพัฒนากระบวนการคิดอยํางเป็นระบบ
16.1-1-5 มคอ.3 วิชาทักษะชีวิต
16.1-1-6 เอกสารแตํงตั้งอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และผู๎สูงอายุในชุมชน ในการดูแลนักศึกษาในครอบครัว
16.1-1-7 ตารางปฏิทินการจัดกิจกรรมบํายวันพุธ
16.1-2-1 เอกสารแตํงตั้งอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ และผู๎สูงอายุในชุมชน ในการดูแลนักศึกษาในครอบครัว
16.1-2-2 แผนการสอนบูรณาการคิดเป็นระบบ, ทักษะชีวิต, หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล
16.1-4-1 ผลการติดตามบัณฑิตปีการศึกษา 2552
16.1-4-2 รางวัลบุคคลต๎นแบบกระบวนการเรียนรู๎ จิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต๎ระบบ
ครอบครัวเสมือน สูํอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
16.1-5-1
โลํจากรัฐมนตรีวําการกระททรวงสาธารณสุขให๎เป็นวิทยาลัยต๎นแบบกระบวนการเรียนรู๎จิต
บริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต๎ระบบครอบครัวเสมือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553

ตัวบ่งชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้
: ตัวบํงชี้อัตลักษณ์
วิธีการคานวณ
ผลรวมของคําคะแนนที่ได๎จากการประเมินบัณฑิต / ผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิต/ผู๎สาเร็จการศึกษาที่ได๎รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช๎คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต / ผู๎สาเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผลการดาเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยมีการติดตามผู๎สาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552 ได๎ผลรวมของคําคะแนนที่ได๎จากการ
ประเมินบัณฑิตเทํากับ 2,041 ผู๎สาเร็จการศึกษาที่ได๎รับการประเมินทั้งหมด 35 คน คิดเป็น 63.64 คําเฉลี่ย
ของคะแนนผู๎สาเร็จการศึกษาเทํากับ 4.86 (16.2-1) ดังตาราง
ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
ผลการ
ข้อ
ข้อมูลพื้นฐาน
ดาเนินงานที่ใช้
2550
2551
2552
คานวณ
1 ผลรวมของคําคะแนนที่ได๎จากการประเมิน
N/A
N/A
2,041
2,041
บัณฑิต
2 จานวนบัณฑิตที่ได๎รับการประเมินทั้งหมด
N/A
N/A
35
35
3 จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
75
65
55
55
4 คําเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
N/A
N/A
4.86
4.86
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลการดาเนินงาน
4.86

การบรรลุเป้าหมาย
ไมํบรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
4.86

แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยดาเนินการพัฒนานักศึกษาให๎สอดคล๎องกับอัตลักษณ์อยํางตํอเนื่องโดยบูรณาการระหวําง
วิชาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองความต๎องการของชุมชนตามวิสัยทัศน์วิทยาลัย
รายการหลักฐาน
16.2-1 ผลการติดตามบัณฑิตปีการศึกษา 2552
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบงชี้ : ตัวบํงชี้อัตลักษณ์
คาอธิบาย
พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่สํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของสถาบันนั้น
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับจุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะขอ
ง
สถานศึกษาโดยได๎รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร๎างระบบการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอยํางครบถ๎วน
สมบูรณ์
3. ผลการประ เมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน๎น และจุดเดํนหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมํต่ากวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสังคม
5. ผู๎เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด
และได๎รับการยอมรับใน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได๎ 1 ข๎อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได๎ 2 ข๎อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได๎ 3 ข๎อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได๎ 4 ข๎อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได๎ 5 ข๎อ
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เอกลักษณ์ของสถาบัน : ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อชุมชน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยดาเนินงานบรรลุ 5 ข๎อ ดังนี้
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับจุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะขอ ง
สถานศึกษาโดยได๎รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
วิทยาลัย กาหนด แผน กลยุทธวิทยาลัย ปี 2551 -255 4 โดยกาหนดวิสัยทัศน์สถาบันคือเป็น
สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนาเพื่อชุมชนมียุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน (17-1-1) และ
แผนกลยุทธวิทยาลัยได๎รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (17-1-2)
2. มีการสร๎างระบบการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอยําง
ครบถ๎วน สมบูรณ์
ในยุทธศาสตร์ ด๎านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได๎จัดทาเป็นระบบ เริ่มจากการรับ
นักศึกษา กาหนดคุณสมบัตินักศึกษาต๎องมีภูมิลาเนาใน จังหวัดที่ต๎องไปปฏิบัติงานหลังสาเร็จการศึกษา (17-2-1)
มีกระบวนการเตรียมความพร๎อมหลักสูตรครู และนักศึกษา (17-2-2,17-2-3,17-2-4) มีการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และ ใช๎ ชุมชนเป็นฐาน (17-2-5,17-2-6,17-2-7) มีการ
ประเมินผลโดยผู๎เรียนมีสํวนรํวม (17-2-8)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน๎น และจุดเดํนหรือ
ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา เทํากับ 4.36 (17-3-1)
4. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถา นศึกษาและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสังคม
ผู๎สาเร็จการศึกษา โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก๎ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎
จานวน 39 คนไปปฎิบัติงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต๎นอกจากนี้ผู๎สาเร็จการศึกษาได๎ปฎิบัติงานในชุมชนใกล๎
บ๎านมีการให๎บริการทางสุขภาพ เพื่อสร๎างเสริม สนั บสนุน ป้องกันการเจ็บป่วย ให๎เป็น ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
(17-4-1) ในปี 2552 ถึงปัจจุบันวิทยาลัยได๎จัดทาข๎อตกลงรํวมผลิตพยาบาลรํวมกับสานักงานสาธารณสุขเขต 12
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกํน และโรงพยาบาลขอนแกํน ในโครงการพยาบาลชุมชน ของชุมชน เพื่อ
ชุมชนและโดยชุมชน จังหวัดขอนแกํน เพื่อให๎จังหวัดขอนแกํนบรรลุเป็นเมืองที่นําอยูํที่สุดในโลก (17-4-2)
5. ผู๎เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน๎น จุดเดํน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กาหนดและได๎รับการยอมรับใน ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
วิทยาลัยได๎รับใบประกาศเกียรติ คุณ จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวํามีผลงานเดํนใน
การผลิตพยาบาลเพื่อแก๎ไขการขาดแคลนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553(17-5-1)
เอกสารจากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต๎ รับรองวําวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกํน
เป็นองค์กรที่ดาเนินงานในการแก๎ไขปัญหาสังคมในการสร๎างสันนติสุข พัฒนาเยาวชนและเพิ่มปริมาณพยาบาลที่
ขาดแคลน ให๎ไว๎ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554 (17-5-2)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
5 ข๎อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
5

แนวทางพัฒนา
วิทยาลัยดาเนิ นการตามเอกลักษณ์ จุดเน๎น หรือจุดเดํนของวิทยาลัยให๎สอดคล๎องตามแผนกลยุทธ์
แผนการปฏิบัติงานประจาปี อยํางตํอเนื่อง
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รายการหลักฐาน
17-1-1 แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2551-2554 ฉบับปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2552
17-2-1 เอกสารประกอบการรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปี 2553
17-2-2 โครงการสัมมนาหลักสูตร
17-2-3 โครงการเตรียมความพร๎อมครู
17-2-4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
17-2-5 คูํมืออาจารย์
17-2-6 คูํมืองานกิจการนักศึกษา
17-2-7 ตารางแสดงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน๎นชุมชน
17-2-8 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
17-3-1 เอกสารสรุปการประเมิน
17-4-1 รายชื่อนักศึกษาภาคใต๎ที่กลับไปทางานในภูมิลาเนา
17-4-2 โครงการพยาบาลชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน และโยชุมชน จังหวัดขอนแกํนที่เป็นการลงนาม
ข๎อตกลงรํวมกัน
17-5-1 ใบประกาศเกียรติคุณ จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวํามี ผลงานเดํนในการผลิตพยาบาลเพื่อ
แก๎ไขการขาดแคลนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553
17-5-2 เอกสารรับรองจากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ให๎ไว๎ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
: การคิดอย่างเป็นระบบ
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริม
ประเด็นการพิจารณา :
1.
2.
3.
4.
5.

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไมํต่ากวําร๎อยละ 80
มีประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอคนในสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสถาบัน
ได๎รับการยกยํองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
-

คะแนน 2
ปฏิบัติได๎
1ข๎อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได๎
2 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยดาเนินงานบรรลุ 5 ข๎อดังนี้
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

คะแนน 4
ปฏิบัติได๎
3ข๎อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได๎
4-5 ข๎อ
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มีการกาหนดเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการพร๎อมจัดทาแผนปฏิบัติการฝ่าย
วิชาการและฝ่ายกิจการพัฒนานักศึกษาในการพัฒนากระบวน การคิดอยํางเป็นระบบสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม การใช๎ระบบครอบครัวเสมือนดูแลนักศึกษาให๎นักศึกษามีจิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตั้งแตํปี
การศึกษา 2551 – ปัจจุบัน (18.-1-1) มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานและวางแผนในแตํละปีการศึกษา
(18.1-1-2)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไมํต่ากวําร๎อยละ 80
โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนร๎อยละ 100 (18.1-2-1 )
3. มีประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอคนในสถาบัน
วิทยาลัยได๎รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให๎
ดาเนินงานวิจัยและพัฒนาตั้งแตํปี พ .ศ. 2551 - 2553 เพื่อพัฒนารูปแบบเ ครือขํายจิตบริการด๎วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (18.1-3-1) โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกํนเป็นต๎นแบบในการใช๎กระบวนการคิดอยํางเป็นระบบในการจัดการเรียนการสอนและการใช๎นวัตกรรม
การเข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา (ระบบครอบครัวเสมือน ) มาบูรณาการพัฒนานักศึกษา ทาให๎วิทยาลัยมีการพัฒนา
นักศึกษาแบบองค์รวมไมํแยกสํวน วิทยาลัยได๎ประโยชน์จาการพัฒนานักศึกษาในด๎านการคิดที่จะนาไปสูํการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(18.1-3-2, 18.1-3-3)
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอสถาบัน
วิทยาลัยเป็นต๎นแบบในการศึกษ าดูงานของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมที่ใช๎กระบวนการคิดอยําง
เป็นระบบให๎เกิดการบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให๎กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก (18.14-1) มีการสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบจิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์และมีการประเมินรูปแบบจิตบริการ
ด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์จากผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิ (18.1-4-2) มีการกาหนดให๎มีการสอนวิชาพัฒนา
กระบวนการคิดอยํางเป็นระบบในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง (2552) (18.1-4-3)
5. ได๎รับการยกยํองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก ได๎รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ต๎นแบบด๎านการสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนระดับอุดมศึกษา ประจาปีพุทธศักราช
2553
เป็นโลํรางวัลจากรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ มอบให๎ ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 (18.1-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
5 ข๎อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง
5

แนวทางพัฒนา
วิทยาลัยดาเนินการ อยํางตํอเนื่องให๎เกิดความยั่งยืน
รายการหลักฐาน
18.1-1-1 กรอบแนวคิดการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ
18.1-1-2 แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปี 2551-2553
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18.1-2-1
18.1-3-1
18.1-3-2
18.1-3-3
18.1-4-1
18.1-4-2
18.1-4-3
18.1-5-1

ผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ปี 2551-2553
เอกสารวิจัยพัฒนารูปแบบเครือขํายจิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
แผนการสอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยํางเป็นระบบ
แผนการเข๎ารํวมกิจกรรมในระบบครอบครัวเสมือน
เอกสารข๎อศึกษาดูงานจากสถานศึกษาตํางๆ เอกสารสรุปศูนย์ Excellence center
การสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบจิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง (2552)
โลํรางวัลจากรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ มอบให๎ ณ วันที่ 1 กันยายน 2553

ตัวบ่งชีท้ ี่ 18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
: จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไมํต่ากวําร๎อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอชุมชนหรือสังคม
5. ได๎รับการยกยํองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน:
คะแนน 1
-

คะแนน 2
ปฏิบัติได๎
1ข๎อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได๎
2 ข๎อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได๎
3ข๎อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได๎
4-5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยดาเนินงานบรรลุ 5 ข๎อดังนี้
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
มีแผนการพัฒนาจิดบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (18.2-1-1) มีการดาเนินงานพัฒนาตามแผน
(18-2-1-2) และมีการสรุปผลการดาเนินโครงการ (18-2-1-3) มีการดาเนินผลการดาเนินงานมาปรับปรุง (18-21-4)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไมํต่ากวําร๎อยละ 80
โดยมีแผนการดาเนินงาน 2 แผนได๎ดาเนินการทั้ง 2 แผน บรรลุตามแผนร๎อยละ 100 (18.2-2-1) มี
ตัวชี้วัด 2 ข๎อ บรรลุ 2 ข๎อ คิดเป็นร๎อยละ 100
3. มีประโยชน์และสร๎างคุณคําตํ00อคนในชุมชน
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โดยสถานบริการได๎นารูปแบบที่ได๎จากการอบรมจิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์การดูแลโดยใช๎
พื้นฐานครอบครัว การใช๎สุนทรียสนทนาโดยการรับฟังผู๎รับบริการแบบไมํมีข๎อแม๎ ทาให๎ผู๎ใช๎บริการสถานบริการ
สุขภาพมีความประทับใจตํอการให๎บริการ(18.2-3-1)
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร๎างคุณคําตํอชุมชนหรือสังคม
โดย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได๎นาผลงานนวตกรรม จิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช๎พื้นฐาน
ครอบครัวไปใช๎ทาให๎ผู๎รับบริการ ผู๎ให๎บริการมีความสุข จนได๎รับรางวัลหนํวยงานดีเดํน(18.2-4-1)
5. ได๎รับการยกยํองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
วิทยาลัยได๎รับใบประกาศเกียรติคุณจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วํา
วิทยาลัยนาผลงาน
นวัตกรรมจิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต๎ระบบครอบครัวเสมือน ขยายแกํเครือขํายสถาบันการศึกษา
และสถานบริการสาธารณสุข ให๎ไว๎ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 (18.2-5-1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
5 ข๎อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

แนวทางพัฒนา
วิทยาลัยดาเนินการ รํวมกับเครือขํายอยํางตํอเนื่องให๎เกิดความยั่งยืน
รายการหลักฐาน
18.2-1-1 แผนปฎิบัติงานประจาปี 2552 และ 2553
18.2-2-1 สรุปแผนปี 2552 และ 2553
18.2-3-1 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การนาจิตบริการหัวใจความเป็นมนุษย์ไปใช๎
18.2-4-1 ใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
18-2-5-1 ใบประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คะแนนประเมินตนเอง
5
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ร้อยละ 95

ผลการดาเนินการ
ตัวตั้ง/ตัวหาร
ผลลัพธ์

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน



5



4.62



5



4.36

195 x 100
100
195
ตัวบ่งชี้ที่ 2
5
8547
4.62
1850
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ร้อยละ 90
98.78 x 95
5
5
ตัวบ่งชี้ที 4
ร้อยละ 70
87.27 x 100
4.36
5
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านคุณภาพบัณฑิต
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ร้อยละ 5.33
4.03 x 5
1.01
20
ตัวบ่งชี้ที่ 6
≥ ร้อยละ 10
22 x 5
5
20
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ร้อยละ2.52
0.75 x 5
0.25
10
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ร้อยละ 50
31.34 x 5
5
30
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการทานุบารุงและศิลปวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1-11)

4.75


1.01



5



0.25
2.09



5



5
5




5
5
5
4.11
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ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย
คุณภาพ
ตัวตั้ง/ตัวหาร
ผลลัพธ์
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 12
ไม่รับประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 13
≥ 3.51
4.55

ตัวบ่งชี้ที่ 14
3.6
2.34 X 5
3.25
3.6
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 15
5
3.77
ค่าเฉลี่ยด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2
≥ 3.51
2041
4.86
420

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน
4.55
3.25
3.90
3.77
3.77
5
4.86
5
4.95
5
5
5
4.30
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
Common Data Set
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง
1

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

2

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ
เรื่องการมีงานทา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

3

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี

3

จานวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมดในรุ่นนั้น (รหัสเดียวกัน)

4

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพภายใน 1 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน

1
1
2

4
5
5

5
5
5
6
6

ผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่มีการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่มีการตีพิมพ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
ผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่มีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ.
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนรวมของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน
จานวนรวมของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน
จานวนรวมของงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

75

65

55

75

65

55

75

65

55

N/A

N/A

50

N/A

N/A

8,547

64

55

124

65

55

126

N/A

N/A

48

75

65

55

1

21

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

12

N/A

N/A

1
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ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง
6.7
7
7
7

8
8
8
8
14
14
14
16.2
16.2

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาการวิจัย
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน
ของการเรียนการสอนและการวิจัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาตรีและดารงตาแหน่ง
อาจารย์ (ระดับ 4 – 6)
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาโทและดารงตาแหน่ง
ผศ. (ระดับ 7 – 8)
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอกและดารงตาแหน่ง
รศ. (ระดับ 9)
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

38
0

52
0

59
0

0

1

0

0

0

0

3

4

8

1

1

1

1

2

0

37

20

10

7

9

8

21

34

41

0

1

1

N/A

N/A

2,041

N/A

N/A

35

