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ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์มีความส าคัญในการพัฒนาสถาบันและเป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ซึ่งวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์พ.ศ. 2560-2564  เป็นแผน
ยุทธศาสตร์พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ให้ทันสมัย เนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนกได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสถาบันอุดมเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณอยู่ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และมีตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์บางตัวที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นจึงได้มีทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงนี้ขึ้นมา จากการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของการบริหารประเทศ (Thailand 4.0)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
สาธารณสุข 20 ปี  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 
พ.ศ.2563-2567  และการวิเคราะห์องค์กร  หลังจากนั้นได้มีการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและประเมินผล
งาน โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ ควบคุมก ากับและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับ 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ
กันท าให้แผนยุทธศาสตร์พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงและน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนของวิทยาลัยต่อไป 
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
บทที่ 2   การวิเคราะห์องค์กร 14 
บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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บทที่ 4  การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 36 
บทที่ 5  การติดตามประเมินผล 64 
ภาคผนวก  
  ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล  

บรมราชชนนีขอนแก่น พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 84 
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บทสรุปผู้บริหาร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น พ.ศ. 2560-2564 จากเดิมเป็นแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี  ขอนแก่น พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เนื่องจากสถาบันพระบรมราช
ชนกได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ โดยการแบ่งส่วนราชการใหม่ เป็นสถาบันอุดมเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณอยู่ในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข และมีตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์บางตัวที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นจึงได้มีทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง เพ่ือให้
ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2563-2567  
การบริหารประเทศ (Thailand 4.0)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
สาธารณสุข 20 ปี  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และการวิเคราะห์องค์กร
เพ่ือให้การด าเนินงานการพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ 
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าที่เน้นชุมชน” มีพันธกิจ 5 ด้าน  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ประเด็น เป้าประสงค์ 12 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ และ ตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของเป้าประสงค์ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ตามหลักการ
ของ Balanced Scorecard ดังนี้ 

1.มิติประสิทธิผล  
G2  บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
G10 บริหารวิทยาลัยสู่องค์กรต้นแบบวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2.มิติคุณภาพการให้บริการ 
  G1 บัณฑิตได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม  
  G5 ผลิต หนังสือ ต ารา บทความวิชาการเพ่ือการใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าด้าน
การดูแลสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
  G6 พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาว 

3.มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
          G4 สร้างงานวิจัยทีต่อบสนองความจ าเป็นของระบบสุขภาพและการศึกษาพยาบาล

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
          G8 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

ความต้องการในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
          G9 สืบสานอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพ 

G12 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบัน 
 

4.มิติการพัฒนาองค์กร 
  G3 อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
  G7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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  G11 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

ส่วนน ำ 

สภำพปัจจุบันของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น 

1. ควำมเป็นมำและเอกลักษณ์ของวิทยำลัย 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เปิดด าเนินการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งที่ 3 ของประเทศ และ
กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” 

 โดยหลักสูตรที่ เปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ.2509 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ½  ปี ด าเนินการสอน 4 รุ่น 
มีผู้ส าเร็จการศึกษา 166 คน 

 พ.ศ. 2508 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” เป็น “เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย
ขอนแก่น” เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน
ปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ½  ปี ด าเนินการสอน 36 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 2,034 คน 

 พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ.2531 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับผู้ส าเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลา 2 ปี ด าเนินการสอน 7 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 423 คน 

 พ.ศ. 2530 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เป็น “วิทยาลัยพยาบาลและผดุง
ครรภ์ขอนแก่น” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) รับผู้ส าเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 764 คน 

 พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง 
“สถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ” ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก 2553) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536และ
มีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ขอนแก่น  แยกออกจากศูนย์อนามัยที่ 
6 เพ่ือไปสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และได้รับพระราชทานชื่อเป็นสถาบันพระบรมราชชนก  ใน
ปีต่อมา ท าให้คณะผู้บริหาร น าโดย อาจารย์ชุมพล พลนรา ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการขณะนั้นได้
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยที่จะหาสถานที่ใหม่เพ่ือก่อตั้งเป็นวิทยาลัย เนื่องจากสถานศึกษา
มีความคับแคบ นักศึกษาไม่มีสนามกีฬา ไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย วิทยาลัยได้ไปติดต่อที่ดินราชพัสดุ มีที่ดิน 3 
แห่ง คือ 1) ที่ดินของศูนย์รัตนาภา จ านวน 5 ไร่ ถ้าสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลนก็จะมีเนื้อที่เหลือเล็กน้อย 
แต่มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อราชการกับหน่วยงานอ่ืนได้ง่าย 2) ที่ดินต าบลท่าพระ จ านวน 20 ไร่ ซึ่ง
ไกลจากตัวเมืองเกินไป 3) ที่ดินต าบลบ้านเป็ด จ านวน 60 ไร่ และห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร 
แต่มีข้อจ ากัด คือ ดินเค็มข้างล่างเป็นเกลือ เป็นโคก และเป็นที่หากินของชาวบ้านเป็ด และสามารถสร้างตึกได้
ไม่เกิน 6 ชั้น เพราะพ้ืนที่อยู่ใกล้สนามบินขอนแก่น ผู้บริหารได้พิจารณาที่จะจัดตั้งและก่อสร้างวิทยาลัยใน
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พ้ืนที่ต าบลบ้านเป็ด จากนั้นได้ท าเรื่องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงท าเรื่องไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยท าการอนุมัติและได้ท าการรังวัดที่ดินซึ่งมีจ านวนตามโฉนดคือ 46 
ไร่ หลังจากเริ่มสร้างรั้วล้อมที่ดินเพ่ือจะท าการก่อสร้างตึก ชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดมีประเด็นความเห็นที่ยังไม่
สอดคล้องบางอย่าง จึงได้แต่งตั้งสภาต าบล เชิญผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านเป็ดมาประชุม  ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป็ด (อบต.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมและชี้แจงเหตุผลในการขอจัดตั้งวิทยาลัย และชี้แจงที่มา
ของที่ดินดังกล่าวว่าได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จะจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น เพ่ือให้ลูกหลานได้เรียนเป็นพยาบาล รับใช้ชุมชนและสังคม ซึ่งชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดก็เข้าใจ และ
เต็มใจในการก่อตัง้วิทยาลัยในพ้ืนที่ของชุมชนต าบลบ้านเป็ด  

 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ
พระนามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นชื่อของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด  ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น  จึง
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น” (Boromaragonani College of Nursing, 
Khon Kaen) (หนังสือวังสระประทุมลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537) (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
111 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 8-12) เพ่ือเป็นสิริมงคลและนิมิตหมายแห่งความวัฒนา ถาวร 
ของวิทยาลัยพยาบาลและวิชาชีพพยาบาลตลอดไป 

พ.ศ. 2537 วิทยาลัยได้ย้ายมาสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น รับผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการ
สอน 3 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 364 คน 

 พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ด าเนินการสอน 1 รุ่น รับผู้ส าเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เมื่อ พ.ศ.2543 จ านวน 50 คน 

พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยในที่ดินแห่งใหม่  ในวงเงิน 89,860,000 (แปดสิบเก้าล้านแปดแสน
หกหมื่นบาทถ้วน) สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2542  วิทยาลัยได้ท าการขอบ้านเลขที่ ได้เลขที่ 354 หมู่ 2 ต าบลบ้าน
เป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้ท าเรื่องขอพระราชทานทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 

 พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ.2547 วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏาน ในการผลิตพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 คน ส าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 

 พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ.2549 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) รับ
ผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี  มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 7 รุ่น รวม 434 คน 

 ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้า เป็น
สถาบันสมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ปี พ.ศ. 2545 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2545) รับผู้ส าเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 1 รุ่น คือรุ่นที่ 7  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
นี้ จ านวน 56 คน 
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ปี พ. ศ. 2546 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) รับ
ผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 8 จนถึงรุ่นที่ 12 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 436 คน 

ปี พ. ศ. 2552 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) รับ
ผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่นตั้งแต่รุ่นที่ 13 จนถึงรุ่นที่ 15 มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน 344 คน 

ปีการศึกษา 2552 – 2555 วิทยาลัยได้มีโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพ่ือชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพ่ือ
เพ่ิมอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพในภาวะที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมีการวางแผนไว้จ านวน 200 คน รับ
นักเรียนที่ผ่านการอบรมจิตอาสาจากพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ปีละ 50 คน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวนทั้งสิ้น 199 คน 

ปี พ.ศ. 2555 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับ
ผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 16 จนถึงรุ่นที่ 20 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรนี้ จ านวน 434 คน 

ปี พ.ศ. 2560 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รับ
ผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 21 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรนี้  

ปี พ.ศ. 2562 มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บ
ดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา และทรงลงพระปรมาภิไทย ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 43 ก วันที่ 5 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2562 
เป็นต้นไปโดยมีสถานะและพันธกิจ ตามมาตรา 4 ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมาตรา 7 
สถาบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ปัจจุบันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ท าการผลิตบัณฑิตพยาบาล 1 หลักสูตร  ได้แก่  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยในปี พ.ศ.2563 สภาสถาบันพระบรมราชชนก เห็นชอบให้รับโอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตท่ีสมทบมหาวิทยาลัยต่างๆมาเป็นหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนกตั้งแต่
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้อ านวยการที่เป็นผู้น าทางและน าพาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
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  1.   ปี พ.ศ.2505 – พ.ศ.2506 นายแพทย์จ าลอง  มุ่งการดี 
  2.   ปี พ.ศ.2506 – พ.ศ.2510 นายแพทย์ประมุข จันทวิมล 
  3.   ปี พ.ศ.2510 – พ.ศ.2512 นายแพทย์นภ  สกลุพาณิชย์ 
  4.   ปี พ.ศ.2512 – พ.ศ.2512 แพทย์หญิงสุรางค์ ต้นประเสริฐ 
  5.   ปี พ.ศ.2512 – พ.ศ.2515 นายแพทย์นภดล  สูตรสุคนธ์ 
  6.   ปี พ.ศ.2515 – พ.ศ. 2517 นายแพทย์ประธาน นิมมานเหมินทร ์
  7.   ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2518 นายแพทย์โสภณ  ชาลปติ 
  8.   ปี พ.ศ.2518 – พ.ศ.2543 อาจารย์ชุมพล  พลนรา 
  9.   ปี พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547 อาจารย์พึงพิศ  การงาม 
  10. ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2550 อาจารย์นฤมล  เอนกวิทย์ 
  11. ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555 ดร. มกราพันธุ์  จูฑะรสก 
  12. ปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 ดร. จิราพร  วรวงศ ์
  13. ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ดร. วัชรี   อมรโรจน์วรวุฒิ 
 

  1.2 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง  
สถาบันการศึกษา     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ตั้ง 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 043-423210 , 086-4349277-79  โทรสาร 043 – 423212 
เว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th  E-mail address: bcnkk2001@yahoo.com 

 
1.3 ตรำสัญลักษณ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น 

 
 
 
 

 

 

1.4 สี ประจ ำวิทยำลัย   

คือ สีเหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 

1.5 ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย 
 

 
 
 
 

สัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัย คือ  “สว.”  มีตัวอักษร ส. เป็นสีแดง ตัวอักษร ว.  
เป็นสีขาว มาจากค าว่า  สังวาลย์   ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระนาม 
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
 
 
 

ดอกคูน  ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น  หมายถึง ความสงบ
สุขอย่างยั่งยืน 

 

http://www.bcnkk.ac.th/
mailto:bcnkk2001@yahoo.com
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1.6 ธง ประจ ำวิทยำลัย  

ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูปพระนามย่อ 
“ สว ”  

 
2. อัตลักษณ์ของบัณฑิต     

อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคือ “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”  
ประกอบด้วย จิตบริการ (Service mind : S)  การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการ (Participation : P)  และ SIM-C ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณา
การผสมผสานเป็นเนื้อเดียว  มีความหมายในแต่ละประเด็นดังนี้ 

 
ควำมเป็นผู้มีจิตบริกำร (Service mind)    
หมายถึง การให้บริการที่ เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของ

ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็น
กลางในการให้บริการ โดยค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลบนพ้ืนฐานของความเข้าใจคนอ่ืนตามความเป็นจริงซึ่ง
มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยเข้าใจผู้อ่ืนตามเงื่อนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆยอมรับในความคิด 
พฤติกรรม และความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 

2) ให้บริการหรือกรท ากิจกรรมต่างๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
3) ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ

ผู้รับบริการด้วยความใส่ใจในปัญหา ความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
 
เป็นผู้มีควำมคิดเชิงวิเครำะห์  (Analytical thinking) 
การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงเพ่ือเป็นการวิเคราะห์ปัญหา

และความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณโดยเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของ
ผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทสภาพการด ารงชีวิตโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) มองความจริงตามความเป็นจริงของโลก ของชีวิต เพ่ือประเมินสภาพการณ์ตามความเป็นจริงอย่าง
เป็นระบบ 

2) รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนพื้นฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ 
4) เชื่อมโยงความรู้วิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ โดย

สอดคล้องกับบริบท 
5) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดหรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียง

อย่างเดียว 
6) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียง

อย่างเดียว 
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กำรบริกำรโดยให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วม (Participation) 
เป็นการให้บริการสุขภาพที่ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลซึ่งเกิดจากความเข้า ใจ สภาพการ

ด ารงชีวิต บริบท เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการ
สามารถกลั่นกรอง คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือกเพ่ือให้ผู้รับบริการน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตจริง โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมรับรู้  ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ 
2) ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัว 
3) ผู้ให้บริการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา แก่

ผู้รับบริการ แต่มิใช่เป็นผู้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน 
4) กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและ

ครอบครัวเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ 
 

3. เอกลักษณ์ของวิทยำลัย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน  พร้อมที่จะพัฒนาให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน  มีความมุ่งหวังเป็นสถาบันการศึกษาที่  1) มีความสมบูรณ์
ในการจัดการศึกษาที่เน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน ผลิตบัณฑิต
พยาบาลโดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่คัดเลือกคนจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุ มชนใน
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพ่ือชุมชนโดย
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งมอบผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับ
ใช้ชุมชน  และผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณลักษณ์ของบัณฑิตจนเป็นที่ประจักษ์  2) พัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถโดยจัดการศึกษาระยะสั้น เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถที่เพียงพอ
ต่อการรองรับความต้องการด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่าน
การพัฒนาจากวิทยาลัยมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภารกิจด้านสาธารณสุข
ในชุมชน  

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขทีเ่น้นชุมชน ” 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขได้ด าเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพน าสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ  โดยพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการสุขภาพด้วยการให้บริการวิชาการและจัดท าคลังความรู้ด้านการพยาบาลชุมชน   เน้นการ
น าส่งความรู้และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญในการร่วมสร้าง
และพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่เพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นก าหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯเป็น “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชน” โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขหมายถึง การสร้าง
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คนทั้งในระบบการเรียนการสอน และการจัดอบรม ประชุมวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทาง
สาธารณสุข 

เน้นชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่
กว้างขวางเก่ียวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพชุมชน(Community Health System) 

 
4. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.1 ปรัชญำ 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้น
การผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มี
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

4.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าที่เน้นชุมชน 
 
4.3 พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจเป็นกรอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น ได้ก าหนดพันธกิจไว้ 5 พันธกิจ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
5. พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 

 
 4.4 วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติ และสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข 

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือแสวงหาความรู้ รูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพ
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการศึกษาพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล 

3. พัฒนาบุคลากรทั้งก่อนประจ าการและภายหลังประจ าการ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพความสามารถให้
รู้เท่าทันสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

4. ให้บริการแก่ชุมชน และสังคมด้านวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นที่ปรึกษาและบริการวิชาการ
แก่สังคม 

5. สนับสนุน สร้างคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย 
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6. เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติตามครรลองของสังคม เพ่ือเทิดทูนชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย 

 
 4.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2560)) 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลอย่างเป็น

องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานความเอ้ืออาทรและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ แก่ผู้รับบริการทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาและเห็นคุณค่าในวิชาชีพการ
พยาบาลและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร และมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือ
ชุมชนและสังคม   

5. มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถสื่อสารและ
ประสานความร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ท างานเป็นทีม และสร้ างเครือข่ายในการท างาน
ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

7. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

8. สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประยุกต์ใช้ตรรกะทางศาสตร์และ
สถิติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  

9. ร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีเหตุผลเชิงวิชาการ 
รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและตอบสนองความต้องการ
ตามบริบทของผู้ใช้บริการ 

10. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความเป็นพลเมืองดี
ของชาติ ภูมิภาคและของโลก 

 
5. นโยบำยกำรบริหำรของวิทยำลัย  

5.1 นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
1) จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ (TQF) 
2) บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับการจัดการเรียน

การรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
4) พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะโดดเด่น

ด้านการพยาบาลชุมชน 
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5) พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็นจิตอาสา และอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 
5.2 นโยบำยด้ำนกำรวิจัยและผลิตผลงำนวิชำกำร 

1) พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2) สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ 
3) สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ มาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน  
5) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
6) สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
7) สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยแลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติที่มี

คุณภาพ 
8) สนับสนุนและส่งเสริมการขอรับทุนสนับสนุนเงินผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการจากองค์กร

ภายนอก 
9) สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดย

สนับสนุนทุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัล 
 

5.3 นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม 

เขตสุขภาพ และประเทศ และสร้างรายรับจากการบริการวิชาการ 
2) พัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 

 
5.4 นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  ส่งเสริมให้วิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ มีการ
น าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน ตลอดจนหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 
 

5.5 นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  
2) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน การสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
3) มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการด้วยหัวใจ 

ความเป็นมนุษย ์
 

   5.6 นโยบำยด้ำนกระบวนกำรจัดท ำแผน  
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       ยึดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดเกณฑ์รับรองสถาบันการศึกษา และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นแนวทางในการจัดท าแผน 

       จ านวนของแผนงาน โครงการ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระ
บรมราชชนก และตัวชี้วัดด้านคุณภาพ โดย 1 โครงการ ตอบได้หลายตัวชี้วัด  ดังนั้นจ านวนโครงการมีเท่าที่
จ าเป็น  เน้นโครงการที่น าไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ขององค์กร เป็นโครงการเชิงพัฒนาการบริหารงาน/
โครงการ  เนื่องจากตัวชี้วัดที่ต้องน ามาสู่การปฏิบัติ มีจ านวนมาก ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบตัวชี้วัด 

       การบริหารโครงการ  เน้นการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพ  ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะไม่
แยกออกมาจากโครงการ ให้รวมบริหารจัดการในโครงการทั้งหมด  โดยผู้รับผิดชอบโครงการเขียนขออนุมัติ
ก่อนด าเนินโครงการ แล้วให้พัสดุด าเนินการจัดซื้อ  

 
6. สภำพทำงกำยภำพในวิทยำลัย 

 วิท ย าลั ยพยาบาลบรมราชชนนี   ขอนแก่น   มี พ้ื นที่   47 ไร่  3 งาน  34.10 ต ารางวา  (ที่
สาธารณประโยชน์ “แปลงโนนป่าแดงสาธารณประโยชน์” จ านวน 42 ไร่   1 งาน 85 ตารางวา และที่ราช
พัสดุ จ านวน 5 ไร่ 1 งาน 49.10  ตารางวา)  พ้ืนที่ใช้สอย  42,156.80 ตารางเมตร  มีอาคารสถานที่ตั้งของ
สถาบันการศึกษา  และห้องต่าง ๆ เป็นสัดส่วน มีที่ท างานเฉพาะ  เหมาะสมและเพียงพอแก่การด าเนินงาน  
ทั้งนี้  เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา  อาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่ ดังนี้  

1. อาคารอ านวยการ (3 ชั้น)    จ านวน  1 หลัง  
2. อาคารศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยทางการพยาบาล (3ชั้น) จ านวน  1 หลัง 
3. อาคารเรียน (3 ชั้น)     จ านวน  2 หลัง 
4. หอพักนักศึกษา (5 ชั้น)     จ านวน  2 หลัง   
5. หอพักนักศึกษา (3 ชั้น) (ศอ.7)   จ านวน  1 หลัง   
6. อาคารกิจกรรมนักศึกษา (1 ชัน้)   จ านวน  1 หลัง 
7. บ้านพักผู้อ านวยการ (2 ชั้น)    จ านวน  1 หลัง 
8. บ้านพักอาจารย์ (2 ชั้น)    จ านวน  3 หลัง 
9. แฟลต อาจารย์ (3 ชั้น)    จ านวน  1 หลัง 
10. เรือนแถวส าหรับเจ้าหน้าที่    จ านวน  2 หลัง 
11. สนามฟุตซอล     จ านวน   1    แห่ง  
12. สนามบาสเกตบอล     จ านวน   1   แห่ง 
13. สนามวอลเล่ย์บอล     จ านวน    1 แห่ง 
14. สนามตระกร้อ     จ านวน    1 แห่ง 
15. หอประชุม       จ านวน  1 หลัง 
16. โรงอาหาร      จ านวน  1 หลัง 
17. โรงรถ      จ านวน  1 หลัง 
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จ ำนวนบุคลำกรปัจจุบัน 

รำยกำร จ ำนวนบุคลำกรในแต่ะปี (คน) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  52 47 47 47 46 
2. จ านวนอาจารย์ประจ า 44 38 39 44 43 
3. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งหมด 
     

- ข้าราชการสายสนับสนุน 2 2 2 2 2 
- พนักงานราชการ 4 4 5 5 5 
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 13 12 13 13 
- ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 5 1 1 
- ลูกจ้างเหมาบริการ 2 10 9 14 14 

 
7. หลักสูตรที่เปิดท ำกำรสอน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 ชื่อหลักสูตร  
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)  
 

 ชื่อปริญญำ  
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ พย.บ.  
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science ชื่อย่อ B.N.S.  
 

  ระบบกำรศึกษำ  (หลักสูตร 4 ปี) 
 ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยในแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  การศึกษาภาคปกติใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจะส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ  โดยก าหนดเวลาการ
คิดหน่วยกิตเป็นดังนี้ 

 ภำคทฤษฎี   
ใช้เวลาบรรยาย/อภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 ภำคปฏิบัติ/ภำคทดลอง  
ใช้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 กำรฝึกงำนหรือกำรฝึกภำคสนำม  
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ใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 
 

 ระยะเวลำกำรศึกษำ 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นการศึกษาเต็มเวลา 4 ปี ไม่

น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา รวมแล้ว จะต้องได้จ านวนหน่วยกิต 144  หน่วยกิต 
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นการศึกษาเต็มเวลา 4 ปี ไม่

น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา รวมแล้ว จะต้องได้จ านวนหน่วยกิต 135 หน่วยกิต 
 

จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560-2564 

ชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 89 80 100 110 110 

2 123 87 78 100 110 

3 109 124 87 78 100 

4 111 108 124 87 78 

รวม 432 399 389 375 398 

 



                                                    ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562  

 

 

 

 

 

. 

เร่ิมใช้ วันที่ 22 กรกฎาคม  2562 
 ผู้อำนวยการ 

ดร.วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ 

รองฯ กลุ่มวิชาการ 
ดร.ธรณิศ  สายวัฒน์ 

คณะกรรมการกำกบัคุณภาพบัณฑิต 

รองฯ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ดร.ศุภวดี  แถวเพีย 

รองฯ กลุ่มอำนวยการ 
อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์ 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์  และจัดการความรู ้
(ดร.ทรงสุดา, ดร.สธุิดา, ดร.กุลนรี, คุณฉัตรสุดา ) 

งานบริการวิชาการ ศิษย์เกา่ และประชาสมัพันธ์  
(อ.ณรงค์, ดร.ศิราณี, อ.นวลละออง, อ.สุธิดา, อ.ปยินุช,              
อ.รัตนด์าวรรณ, คุณฉัตรสุดา) 

รับรองจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 17 พ.ค.62 

ค 
 

งานทรัพยากรบุคคล (HRD, HRM)  
(อ.จุร,ี คุณจริยา, คุณเพชรรัตน์) 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ 
(อ.นิระมล, อ.เบญจพร, อ.วรรณพร) 

งานแผนและยุทธศาสตร์  (อ.สพุิศตรา, อ.ปวินตรา, อ.สุกัญญา) 

งานปกครอง วินัย และสวสัดิการ 
(อ.แก้วจิต, อ.น้ำทิพย์, อ.กัลยารัตน์, อ.วชิรศักดิ์, คุณชนากานต์ ) 

สำนักงานเลขานกุารผู้อำนวยการ (อ.แสงดาว , คุณชุติมา) 
- งานพัสดุ สารบรรณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ซ่อมบำรงุ 

(คุณจตุพร, คุณอรวรรณ , คุณสุภัสสร, คุณสุกัญญา,คุณอุมาภรณ์, 
คุณวัฒนา, คุณไพรจิตร,์ คุณนิพนธ์, คุณเอกรัตน์) 

- งานการเงินและบัญชี  (คุณดาราพร, คุณเจษฎา, คุณสุวคนธ์) 
      

งานประกันคุณภาพ และควบคมุภายใน  
(ดร.เอมอร, ดร.ภาสินี, อ.จรรยา, อ.พัฒนี, คุณกฤษฎา) 

งานจัดการศึกษาตามสาขาหลัก  
(อ.สมใจ, ดร.กันนิษฐา , อ.พิรยิากร, อ.สรัญญา, อ.สุจินดา,            
คุณศุกลรัตน์)  

งานพัฒนานักศึกษา ให้คำปรึกษา และทุนการศึกษา  
(อ.ปราณี, อ.รุ่งทิพย์, อ.สายใจ, อ.ทิพวรรณ, อ.วิทยา) 

งานสนับสนนุการศึกษา  
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณเทวราช, คุณอานภุาพ, คุณเพชร,              
คุณศักดิ์ชัยพัฒนา,  
- งานห้องสมดุ ห้องปฏบิัติการ (คุณกรนิทร์, คุณกฤตยา, คุณอารยี์, 
คณะกรรมการห้องปฏิบัตกิาร) 

งานทะเบียน และประมวลผล 
(อ.ดวงชีวัน, อ.รัชน,ี อ.สายสุดา, อ.พลอยลดา,                      
อ.เสาวลักษณ,์ คุณชุตินันท์) 
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บทที่ 2   
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์องค์กร 

 
2.1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)/รัฐธรรมนูญ/นโยบายรัฐบาล/Thailand 4.0/แผนปฏิรูป
ประเทศ/ประชารัฐ/ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 /
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง/แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 

1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(Promotion,  Prevention & Protection Excellence) 

2) ด้านการบริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) 
3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence) 

 

 

ร่างแผนการศึกษาชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
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2.2 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยกับแผนชาติต่างๆ 
 

(หน้า 15-18) 
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2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นในครั้งนี้  ได้ใช้
กระบวนการวิเคราะห์ที่เกิดจากการประชุมระดมความคิดของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคคลากร ซึ่งงาน
ยุทธศาสตร์และแผน ได้น าข้อคิดเห็นมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรที่จะน าไปสู่การ
ก าหนดสถานะทางยุทธศาสตร์   โดยการน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยด้านบวกจากภายใน คือ จุดแข็ง (Strength) และปัจจัยด้านบวกที่เป็นโอกาส(Opportunity) จาก
ภายนอกที่ส่งเสริมให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ด้านลบทั้งที่เป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness) และอุปสรรคภายนอกที่คุกคาม (Treat) ต่อการด าเนินงานของ
วิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ 

   ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร 

(Internal strategic factors sammary:I FAS) 

Internal factor น  าหนัก 
(0.00-0.10) 

คะแนน 
(1-5) 

รวม
คะแนน 

จุดแข็ง (Strength)  

S1 ผู้บริหารและทีมงานมีความมุ่งมั่นต่อการน าองค์กรสู่
การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า 0.1 5 0.5 

S2 มีระบบการท างานทั้งระดับสถาบันและระดับหลักสูตร 
ท าให้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา และมีแนวทาง
ในการพัฒนางานในทุกพันธกิจ 

0.09 5 0.45 

S3 อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา  0.1 5 0.5 

S4 บุคลากรทุกระดับมีวัฒนธรรมคุณภาพ มีความมุ่งมั่น
ทุ่มเท เสียสละ ตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ไม่ปิดก้ันตนเอง
ในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงาน และ
พร้อมให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ  

0.06 5 0.3 

S5 สามารถสร้างรายได้จากความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 0.06 4 0.24 

S6 หลักสูตรได้รับการรับรองและเผยแพร่จาก สกอ. 0.1 5 0.5 

S7 มียุทธศาสตร์การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้การ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ 0.1 5 0.5 
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  รวม 0.61   2.99 
 

Internal factor น  าหนัก 
(0.00-0.10) 

คะแนน 
(1-5) 

รวมคะแนน 

จุดอ่อน (Weakness) 

W1 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกยังไม่เพียงพอ  0.05 3 0.15 

W2 จ านวนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ใหญ่
ยังไม่เพียงพอ 0.08 4 0.32 

W3 บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชียวชาญมีอัตราการคงอยู่
น้อย 0.08 5 0.4 

W4 วิทยาลัยไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง  

0.05 3 0.15 

W5 การผลิตหนังสือ ต ารา และนวัตกรรมของอาจารย์ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 0.05 3 0.15 

W6 ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 0.08 3 0.24 

  รวม 0.39   1.41 
  รวมทั งหมด 1   4.4 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร 

(EXternal strategic factors sammary: EFAS) 
 

External factor น  าหนัก 
(0.00-0.10) 

คะแนน 
(1-5) 

รวมคะแนน 

โอกาส (Opportunity) 

O1 นโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษาก าลังคนด้านสุขภาพ
ในศตวรรษท่ี 21 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรม
ราชชนก 

0.1 5 0.5 

O2 วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้พรมแดน เปิดโอกาส ให้เกิด
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 0.1 5 0.5 

O3 นโยบายการบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเอ้ือ
ให้วิทยาลัยสร้างความมั่นคงทางรายได้ เพ่ิมข้ึน 0.1 5 0.5 

O4 สภาพเศรษฐกิจสังคมท าให้ผู้ปกครองนิยมส่งลูกหลานมา
เรียนพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน 

0.1 5 0.5 

O5 เครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรอิสระให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของวิทยาลัย 

0.1 5 0.5 

O6 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศเอ้ือต่อการผลิต
บุคลากรเพ่ือรองรับความต้องการน ามาซึ่งรายได้และ
ความมั่นคงของวิทยาลัย 

0.1 5 0.5 

  รวม 0.6   3 
อุปสรรค (Treat) 

T1 การแข่งขันทางการศึกษาและการตลาดเนื่องจากมี
สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ิมข้ึน 

0.1 5 0.5 

T2 นโยบายการบริหารและการจัดการบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขจ ากัดท าให้ขาดบุคลากรในการด าเนินงานของ
วิทยาลัยตามพันธกิจต่างๆ  

0.1 5 0.5 

T3 ความรวดเร็วของการสื่อสารโลกไร้พรมแดน การสื่อสาร
ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงท าให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของวิทยาลัย 

0.1 5 0.5 
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External factor น  าหนัก 
(0.00-0.10) 

คะแนน 
(1-5) 

รวมคะแนน 

T4 ระบบการบริหารงบประมาณของสถาบันพระบรมราช
ชนกท าให้วิทยาลัยขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 0.1 5 0.5 

  รวม 0.4   2 
  รวมทั งหมด 1   5 

 
2.4  สถานการณ์และต าแหน่งขององค์กร 
 

 
 
เมื่อน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ พบว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

มีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพ้ืนที ่SO ซึ่งหมายถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ต้องก าหนดและใช้
กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการยกระดับ  ผลักดันและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือใช้ความได้เปรียบจากโอกาสและจุดแข็ง ใน
การพัฒนาพันธกิจต่างๆของสถาบัน  และขับเคลื่อนสถาบันไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดในปีงบประมาณ 2564 



แผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย

ปรัชญา นโยบายวิทยาลัย
จุดเน้นของวิทยาลัย/

อัตลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12

แผนกระทรวง
สาธารณสุข 20 ปี

แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ

สถาบันพระบรมราช
ชนก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
การผลิตบัณฑิต
พยาบาลสู่ระบบ
สุขภาพชุมชน

เป็นสถาบันอุดมศึกษาของ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ี
มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลท่ีมี
คุณลักษณะท่ีครบถ้วนท้ัง
ด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม
 จรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ มี
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง และ
สามารถท างานร่วมกับชุมชน
ได้เป็นอย่างดี

3)   พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และการ
เรียนรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง 
(Transformative 
Learning) โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน

วิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง
ลักษณะท่ี 2 ซ่ึงเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางเน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีซ่ึง
วิทยาลัยเน้นการผลิต
บัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรู้
 ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพระดับสูง
โดยมีจุดเน้นของวิทยาลัย
ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน  พัฒนา
ศักยภาพคนตลอด
ชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
บุคลากรเป็นเลิศ
(People
Excellence)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิต
และการพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
สร้างก าลังคนด้าน
สุขภาพท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานสู่ชุมชน

4) พัฒนานักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์จิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ และมี
สมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน

กับปรัชญา นโยบายวิทยาลัย จุดเน้นของวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องและเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย

2.2 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องและเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยกับแผนชาติต่างๆ

และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 แผนกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และแผนสถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น
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แผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย

ปรัชญา นโยบายวิทยาลัย
จุดเน้นของวิทยาลัย/

อัตลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12

แผนกระทรวง
สาธารณสุข 20 ปี

แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ

สถาบันพระบรมราช
ชนก

1) จัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตร
และเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาการ
พยาบาลศาสตร์ (TQF)

1) บริการสุขภาพด้วย
จิตบริการหัวใจความ
เป็นมนุษย์
2)สร้างคนเพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
3) SIM-C

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้ด้านสุขภาพ
และการศึกษา
พยาบาล

เน้นการค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ได้
ความรู้ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริม
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและพัฒนา
วิชาชีพ

1) พัฒนางานวิจัยและ
ผลงานวิขาการให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน
2) สนับสนุนการวิจัย
และผลิตผลงาน
วิชาการ ท่ีมุ่งแก้ปัญหา
สุขภาพและ/หรือเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและวิชาชีพ อย่าง
เต็มศักยภาพ

การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขได้
ด าเนินการผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
สร้างองค์ความรู้และ
บริการวิชาการด้าน
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน การ
ลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการขนส่ง 
ความม่ันคงและ
พลังงาน ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
วิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม เร่งส่งเสริม
การลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและผลักดันสู่
การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม

การพัฒนางานวิจัย
และองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิต
และการพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
สร้างและจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ด้านสุขภาพและ
ตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ

5)   สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัย การ
ผลิตผลงานวิชาการท้ัง
ภายในและต่างประเทศ
 ให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
รวมท้ังใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โดยพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ
สุขภาพด้วยการ
ให้บริการวิชาการและ
จัดท าคลังความรู้ด้าน
การพยาบาลชุมชน
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แผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย

ปรัชญา นโยบายวิทยาลัย
จุดเน้นของวิทยาลัย/

อัตลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12

แผนกระทรวง
สาธารณสุข 20 ปี

แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ

สถาบันพระบรมราช
ชนก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริการวิชาการ
แก่สังคม

พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขในทุก
ระดับอย่างเต็มศักยภาพ

1) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรโดยสร้าง
หลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ชุมชน สังคม เขต
สุขภาพ และประเทศ 
และสร้างรายรับจาก
การบริการวิชาการ

การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขได้
ด าเนินการผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
สร้างองค์ความรู้และ
บริการวิชาการด้าน
สุขภาพโดยพัฒนา
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการสุขภาพด้วย
การให้บริการวิชาการ
และจัดท าคลังความรู้
ด้านการพยาบาลชุมชน

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
สร้างความเป็นธรรม
และลดความเล่ือมล้ า
ทางสังคม  บริหาร
จัดการการให้บริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
บริการเป็นเลิศ
(Service
Excellence)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ระดับสากลด้านการ
บริการวิชาการและ
ให้บริการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข

2) พัฒนาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพปฐมภูมิ
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แผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย

ปรัชญา นโยบายวิทยาลัย
จุดเน้นของวิทยาลัย/

อัตลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12

แผนกระทรวง
สาธารณสุข 20 ปี

แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ

สถาบันพระบรมราช
ชนก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และความ
เป็นไทย

บูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน 
สามารถสืบสานจรรโลงสังคม
ให้พัฒนาอย่างย่ังยืน

1) ท านุบ ารุง อนุรักษ์ 
ส่งเสริม และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม 
2) สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม ช้ินงาน การ
สร้างเสริมสุขภาพ โดย
ใช้ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ผลิตบัณฑิตท่ีพร้อม
ด้วยความรู้และปัญญา
ทางสุขภาพกลับไปรับ
ใช้ชุมชน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การพัฒนาสถาบันสู่
ความทันสมัย

เป็นสถาบันท่ีมีการพัฒนา
อย่างย่ังยืน

ส่งเสริมให้วิทยาลัย
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมและ
เป็นระบบ มีการน าผล
ไปปรับปรุงพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพ
ของแต่ละงาน
ตลอดจนหล่อหลอมให้
เกิดเป็นวัฒนธรรม
คุณภาพ

ผลิตบัณฑิตพยาบาล
และพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเน้นชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ  การวาง
ระบบบริหาร
ราชการแบบบูรณา
การ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
บริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล
(Governance 
Excellence)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาองค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับบปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 

ผลจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการบริหารประเทศ (Thailand 4.0) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 20 ปี  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนยุทธศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2563-2567  และการวิเคราะห์องค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 
จึงก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าที่เน้นชุมชน  
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าที่เน้นชุมชน หมายถึง  เป็นองค์กรอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับจาก

สังคม  ท าหน้าที่ผลิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะทางวิชาชีพ และสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลเพ่ือชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การเป็นพยาบาลอัจฉริยะด้านจัดการสุขภาพชุมชน (Smart nurse) นวัตกร
ด้านสุขภาพ (Health  Innovator)  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะชุมชน (Change Agent) และการดูแล
หลากหลายวัฒนธรรม ( Multi –cultural Care) โดยมีอาจารย์และบุคลากรที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และมีจิต
วิญญาณของความเป็นครูในการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative  nursing Education) 

 

 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์องค์กร 
1. บัณฑิตมีผลการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
2. อาจารย์มีผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์พยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
3. มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีเน้นชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ระดับดีข้ึนไป  

 

พันธกิจ  (Mission) 
พันธกิจเป็นกรอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่นได้ก าหนดพันธ์กิจไว้ 5 พันธกิจ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
5. พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นหลักที่ส าคัญ หรือเป็นวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นไทย 
5. การพัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม 
2. บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
3. อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและจิตวิญญาณของความเป็นครู 

กลยุทธ์ 
 1. ผลักดันการจัดการเรียนการสอนและการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนให้บัณฑิตสอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ในครั้งแรก 
 2. พัฒนาการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพสูงมุ่งสร้างสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลเพ่ือชุมชน (SIM-C) 
 3. สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะสูงและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ในครั้งแรก 
2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในรายวิชาการ

พยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ในครั้งแรก 
3. ผลการประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลเพ่ือชุมชนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 

มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตมีค่าคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์พยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
เป้าประสงค์ 
 4. สร้างงานวิจัยที่ตอบสนองความจ าเป็นของระบบสุขภาพและการศึกษาพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
 5. ผลิต หนังสือ ต ารา บทความวิชาการเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าด้านการดูแลสุขภาพ
และการศึกษาพยาบาล 
กลยุทธ์ 
 4. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ตอบสนองความจ าเป็นด้านสุขภาพและระบบสุขภาพเป็นที่ยอมรับระดับ
สากล 
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 5. สนับสนุนการผลิต หนังสือ ต ารา บทความวิชาการ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

6. คะแนนผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน 
7. มีผลงานวิจัยที่เน้นชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40  
8. ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนหรือสังคมอาเซียน 
9. จ านวนผลงานวิจัยที่กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบสุขภาพ 
10. มีผลงานหนังสือ หรือต ารา หรือบทความวิชาการที่เน้นชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ 

6. พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาว 
7. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพกับองค์กรต่างๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ 
8. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการในระบบ

สุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 6. สนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาว 
 7. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
 8. สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสุขภาพในการปฏิบัติงานตามความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
ตัวชี้วัด 

11. มีชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาว 
12. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาวในประเทศ และต่างประเทศ 
13. ระดับความส าเร็จของวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ 

9. สืบสานอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพ 
กลยุทธ์ 
 9. ผลักดันให้ผลิตนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ตัวชี้วัด 

14. จ านวนเกียรติบัตร หรือวฒุิบัตร หรือสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของผลงาน นวัตกรรมหรือชิ้นงาน
การสร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 
เป้าประสงค์ 

10. บริหารวิทยาลัยสู่องค์กรต้นแบบวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
11. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้ค่านิยมรว่ม MOPH 
12. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบัน 

กลยุทธ์ 
 10. ส่งเสริมการบริหารวิทยาลัยสู่องค์กรคุณธรรม   
 11. สร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
 12. ยกระดับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและผลักดันให้บุคลากรทุกระดับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

15. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
16. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการท างานเพ่ิมข้ึน  
17. ระดับคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และระดับหลักสูตร 
18. จ านวนปีที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 
19. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  
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เพื่อเป็นการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าที่เน้นชุมชน 

 
พันธกิจ 

(Mission) 
ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบ

สุขภาพชุมชน 

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพและการศึกษาพยาบาล

พยาบาล 

บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

พัฒนาสถาบันสู่ความทนัสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

 

G12 ยกระดบัประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการของสถาบัน 

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พ 

การผลิตบณัฑิตพยาบาลสู่ระบบ
สุขภาพชุมชน 

การวิจัยและพัฒนาองค์ความรูด้้าน
สุขภาพและการศึกษาพยาบาล 

การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

 

4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และความเป็นไทย 

การพัฒนาสถาบัน 
สู่ความทันสมัย 

 

G2 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะโดดเดน่
ด้านการพยาบาลชุมชน 

คุณ
ภา

พบ
ริก

าร
 

G1 บัณฑิตได้รับการยอมรับและเชือ่มัน่
จากชมุชนและสังคม 

G5 ผลิต หนังสอื ต ารา บทความ
วิชาการเพือ่การน าไปใช้ประโยชน์และ
สร้างคุณค่าด้านการดูแลสขุภาพและ
การศกึษาพยาบาล 

G10 บริหารวิทยาลัยสู่องค์ตน้แบบวทิยาลัย
คุณธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

G6 พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ระยะยาว 

G9 สืบสานอนุรกัษ์ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาใน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

G8 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะ
ของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 

G4 สร้างงานวิจัยที่ตอบสนองความ
จ าเป็นของระบบสุขภาพและการศึกษา
พยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สากล  

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร G11 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเปน็
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH 

G7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพกับ
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

G3 อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพและจิตวิญญาณของความเป็นคร ู
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เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
Data Base 

line 
ค่าเป้าหมายรายปี แผนงาน/

โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 
G1 บัณฑิต
ได้รับการ
ยอมรับและ
เชื่อมั่นจาก
ชุมชนและสังคม 
 
 

S1 ผลักดันการจัดการ
เรียนการสอนและการ
ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนให้บัณฑิตสอบ
ผ่านใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพพยาบาลและผดุง
ครรภ์ได้ในครั้งแรก 

1.ร้อยละของบัณฑิตที่สอบ
ความรู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพพยาบาล
และผดุงครรภ์ได้ในครั้ง
แรก 

57=56.62 
58 = 51.82 
59=57.14 

60 = 88.28 

≥65 ≥70 ≥75 ≥80 ≥85 แผนงานผลิต
บัณฑิต 
SP 1001 โครงการ 
การพัฒนาความรู้
ก้าวสู่วิชาชีพ 
 
 

G2 บัณฑิต
พยาบาลมี
สมรรถนะโดด
เด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน 
 
 

S2 พัฒนาการผลิต
บัณฑิต ที่มีคุณภาพสูง
มุ่งสร้างสมรรถนะโดด
เด่นด้านการพยาบาล
เพ่ือชุมชน (SIMC) 

2.ร้อยละของบัณฑิตที่สอบ
ความรู้ขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ในรายวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนและ
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้ในครั้งแรก 

60 = 100 
59=99.05 
58=98.00 
57=100.00 

 
 
 

≥98 ≥98.5 ≥99 ≥99.5 100 SP1002 โครงการ
พัฒนานักศึกษาสู่การ
เป็นบัณฑติพยาบาลที่
มีคุณภาพมีสมรรถนะ
โดดเด่นด้านการ
พยาบาลเพ่ือชุมชน 
(SIMC) 

  3.ร้อยละผลการประเมิน
สมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลเพ่ือชุมชนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีค่า
คะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือ

N/A ≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80  
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เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
Data Base 

line 
ค่าเป้าหมายรายปี แผนงาน/

โครงการ 2560 2561 2562 2563 2564 
เท่ากับ 4.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

4.ร้อยละผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

N/A ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 ≥85 

G3 อาจารย์
ผู้สอนมี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพและจิต
วิญญาณของ
ความเป็นครู 
 

S3 สนับสนุนอาจารย์
ผู้สอนให้มีสมรรถนะสูง
และมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู 

5.ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
อาจารย์พยาบาล ผ่าน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

N/A N/A N/A N/A ผ่านเกณฑ์
ระดับ 1 > 
ร้อยละ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 1 > 
ร้อยละ 10
และ                
ระดับ 2 >
ร้อยละ 3 

SP 1003 โครงการ
การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์สู่
ความเป็นครูมือ
อาชีพ 

 
 
 
พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด(KPI) Data Base ค่าเป้าหมายรายปี แผนงาน/โครงการ 
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line 2560 2561 2562 2563 2564 
G4 สร้างงานวิจัยที่
ตอบสนองความจ าเป็น
ของระบบสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาลให้
เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

S4 ยกระดับคุณภาพ
งานวิจัยให้ตอบสนอง
ความจ าเป็นด้านสุขภาพ
และระบบสุขภาพเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

6.คะแนนผลรวมถ่วง
น้ าหนักผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่า
หรือเท่ากับ 25 คะแนน 

15 15 15 25 25 25 แผนงานวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
และการศึกษาพยาบาล 
SP 2001โครงการ
สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ 
นวัตกรรมทางสุขภาพของ
วิทยาลัยที่น าไปใช้
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน สังคม  

7. มีผลงานวิจัยที่เน้น
ชุมชน มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 40  

10 10 10 10 10 10 

8. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
สุขภาวะชุมชนหรือสังคม
อาเซียน 

 - - - 1 1 

9.จ านวนผลงานวิจัยที่
กระทรวงสาธารณสุข
น าไปใช้ในการก าหนด
นโยบายหรือพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

 - 1 - - 1 

G5 ผลิต หนังสือ ต ารา 
บทความวิชาการ 
เพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าด้านการดูแล

S5 สนับสนุนการผลิต 
หนังสือ ต ารา บทความ
วิชาการ เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ 

10.  มีผลงานหนังสือ 
หรือต ารา หรือบทความ
วิชาการท่ีเน้นชุมชน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 10 

6 6 7 8 9 10  
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เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
Data Base 

line 
ค่าเป้าหมายรายปี 

แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

สุขภาพและการศึกษา
พยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 



 
 

แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)         [32] 

 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
Data Base 

line 
ค่าเป้าหมายรายปี 

แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

G6 พัฒนาชุมชนต้นแบบ
ด้านการดูแลสุขภาพระยะ
ยาว 

S6 สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพระยะยาว 

11.มีชุมชนต้นแบบด้าน
การดูแลสุขภาพระยะ
ยาว 
 

59 =1ชุมชน 1 1 1 1 1 แผนงาน
การบริการ
วิชาการแก่
สังคม 
SP 3001โครงการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบด้าน
การดูแลสุขภาพ
ระยะยาว 
 
 

G7 สร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพกับ
องค์กรต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

S7 ส่งเสริมการสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
 

12.จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
ผลิตและการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในประเทศ 
และต่างประเทศ 

(ศอ.7 อปท. 
สปสช. ศูนย์
พัฒนาการจัด

สวัสดิการ
สังคม) 

1 
นปท. 

 

1 
นปท. 

 

1 
นปท. 

1 
ตปท. 

1 
นปท. 

1 
ตปท. 

1 
นปท. 

1 
ตปท. 

G8 พัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพให้มีสมรรถนะของ
การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับความต้องการในระบบ
สุขภาพอย่างมีคุณภาพ 

S8 สนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด้าน
สุขภาพในการปฏิบัติงาน
ตามความต้องการของระบบ
สุขภาพ 

13.ระดับความส าเร็จ
ของวิทยาลัยในการ
พัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพ 

5 5 5 5 5 5 SP 3002 โครงการ
พัฒนาบุคลากรตาม
ความต้องการของ
เขตสุขภาพ 
 

 
 
พันธกิจที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นไทย 
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เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
Data Base 

line 
ค่าเป้าหมายรายปี 

แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

G9 สืบสานอนุรักษ์ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาในการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

S9 ผลักดันให้ผลิต
นวัตกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพโดยการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 

14. จ านวนเกียรติบัตร 
หรือวุฒิบัตร หรือ
สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร ของผลงาน 
นวัตกรรมหรือชิ้นงาน
การสร้างเสริมสุขภาพ
โดยการใช้
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญา 

1 1 1 1 1 2 แผนงานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
SP 4001โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ในการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 
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เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
Data Base 

line 
ค่าเป้าหมายรายปี 

แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

G10 บริหารวิทยาลัยสู่
องค์กรต้นแบบ
วิทยาลัยคุณธรรม
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

S10 ส่งเสริมการบริหาร
วิทยาลัยสู่องค์กร
คุณธรรม   

15.ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม 
 

5 
 
 
 
 
 

5 5 5 5 5 แผนงานการพัฒนา
สถาบันสู่ความทันสมัย 
โครงการพัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้ค่านิยม 
MOPH และการบริหารใน
ระบบ 
ธรรมาภิบาล G11 เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูงและเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH 

16. ร้อยละของบุคลากร
ที่มีผลการประเมิน
ความสุขในการท างาน
เพ่ิมข้ึน  
 
 

60  62  
 

64 
 

66  
 

68 
 

70  
 

G12 ยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
สถาบัน 

S11 สร้างขวัญก าลังใจ
และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพ 

17. ระดับคะแนน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน และระดับ
หลักสูตร 

4.51/3.60  ≥4.51/
≥3.61 

≥4.51/
≥3.61 

≥4.51/
≥3.61 

≥4.51/
≥3.61 

≥4.51/
≥3.61 

โครงการพัฒนาวัฒนธรรม
คุณภาพ ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือความเป็นเลิศของ
องค์กร 
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เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
Data Base 

line 
ค่าเป้าหมายรายปี 

แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

18. จ านวนปีที่ได้รับการ
รับรองจากสภาการ
พยาบาล 

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

S12 ยกระดับ
ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศและผลักดัน
ให้บุคลากรทุกระดับใช้
ในการปฏิบัติงาน 

19. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

5 5 5 5 5 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัย 
 
 

 



บทที่ 4 
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) ไปสู่การปฏิบัติเป็นการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นไทย 
5. การพัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 

 
ซึ่งการแปลงแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมนั้นจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัย ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องที่น าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จของวิทยาลัย  ดังรายละเอียดในตาราง 
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ตารางแสดงแผนงานโครงการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน 
เป้าประสงค์ G1 บัณฑิตได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม 
  G2 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
  G3 อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
กลยุทธ์   S1 ผลักดันการจัดการเรียนการสอนและการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล 
      และผดุงครรภ์ได้ในครั้งแรก 
  S2 พัฒนาการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพสูงมุ่งสร้างสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลเพ่ือชุมชน (SIMC) 
  S3 สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะสูงและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
แผนงาน  ผลิตบัณฑิต 
 

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
SP 1001โครงการ
การพัฒนาความรู้
ก้าวสู่วิชาชีพ
พยาบาล 

เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้สอบ
การขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพได้
ในครั้งแรก   

1. ร้อยละของ
บัณฑิตทีส่อบ
ความรู้ขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลและ
ผดุงครรภ์ ได้ใน
ครั้งแรก 

≥65 ≥70 ≥75 ≥80 ≥80 1) นักศึกษาทบทวน
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยแกนน าในแตล่ะ
สาขาวิชา ร่วมกับ
อาจารย ์
2) จัดท าข้อสอบ 
Model ให้นักศึกษาได้
ทบทวนด้วยตนเอง 
3) จัดทบทวนองค์
ความรู้โดยอาจารย์

1. ค่าสมนาคณุ
วิทยากร 
2. ค่าอาหาร
กลางวัน   
3. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  
4.ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารและเข้า
เล่มคูม่ือการ
จัดการเรียนการ 

 2560= 
210,000 
2561= 
210,000 
2562= 
210,000 
2563= 
66,600 
2564= 
66,600 

อ.พิริยากร/  
อ.สมใจ/  
อ.กันนิษฐา/  
อ.สรัญญา/  
อ.ดวงชีวัน/  
อ.รัชนี/  
อ.สายสดุา/  
อ.เสาวลักษณ์/  
อ.พลอยลดา/  
คุณชุตินันท ์
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
และอาจารย์พิเศษ 
4) ทดสอบย่อยโดย
ข้อสอบวิทยาลัยพร้อม
เฉลยข้อสอบ 
5) ทดสอบโดยข้อสอบ 
สบช.พร้อมเฉลย
ข้อสอบ 

สอน 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ ์

รวม =763,200 
บาท 

SP 1002 โครงการ
พัฒนานักศึกษาสู่
การเป็นบณัฑิต
พยาบาลที่มีคณุภาพ
มีสมรรถนะโดดเด่น
ด้านการพยาบาล
เพื่อชุมชน (SIMC) 

เพื่อพัฒนาให้
นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มคีุณภาพ 
มีสมรรถนะโดด
เด่นการพยาบาล
ชุมชนเพื่อชุมชน 

2. ร้อยละของ
บัณฑิตทีส่อบ
ความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
ในรายวิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชนและการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้ใน
ครั้งแรก 

≥98 ≥98.5 ≥99 100 100 1)  ปัจฉิมนิเทศพัฒนา
สมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน
และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพ 
2) ปฐมนิเทศและ
เตรียมความก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษา
ใหม ่
3) พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านภาวะ
ผู้น า 
4) พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
5) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านการใช้

- ค่าสมนาคณุ
วิทยากร 
-ค่าอาหาร
กลางวัน  
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
- ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร  
- ค่าวัสด ุ

 2560= 
250,000 
2561= 
250,000 
2562= 
250,000 
2563 = 
557,360 
2564 = 
557,360 
รวม = 
1,864,720 บาท 

อ.ปราณ/ี 
อ.สมใจ/ 
อ.สายใจ/ 
อ.รุ่งทิพย์/ 
อ.กันนิษฐา/ 
อ.ทิพวรรณ/ 
อ.วิทยา/ 
คุณศุกลรัตน ์
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
ภาษาสากล 

  3. ผลการ
ประเมิน
สมรรถนะโดด
เด่นด้านการ
พยาบาลเพื่อ
ชุมชนของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 

≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 เก็บรวบรวมจาก
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
ก่อนส าเร็จการศึกษา
ไม่เกิน 4 สัปดาห ์

ไม่ใช้งบประมาณ 
ใช้เก็บโดย
โปรแกรม Google 
form 

   

  4.ผลการ
ประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
จากผู้ใช้บัณฑติ
มีค่าคะแนน
เฉลี่ย มากกว่า
หรือเท่ากับ 
4.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

≥60 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 เก็บรวบรวมจากผู้ใช้
บัณฑิตจากสถาน
บริหารหลังนักศึกษา
ส าเรจ็การศึกษา 1 ปี 

ค่าจัดท าชุด
เอกสารประเมิน
คุณภาพบณัฑิต 
และค่าจดัส่งทาง
ไปรษณีย ์

   

SP 1003 โครงการ 
การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยส์ู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นครูมืออาชีพ 

5.ร้อยละของ
อาจารย์ที่มผีล
การประเมิน
สมรรถนะ
อาจารย์

N/A ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ 1 
> ร้อย
ละ 20 

ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ 1 
> ร้อย
ละ 30 

ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ 
1 > 
ร้อย

ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ 
1 > 
ร้อย

1.ก าหนดนโยบายให้
อาจารย์ในวิทยาลยั
ปฏิบัติ Faculty 
practice ร่วมกับ
สถานบริการอย่าง

 2560= 
27,000 
2561= 
27,000 
2562= 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
พยาบาล ผ่าน
เกณฑร์ะดับ
คุณภาพ 

ละ 50
และ 
 
ระดับ 
2 
 >ร้อย
ละ 8 

ละ 60
และ 
 
ระดับ 
2 >
ร้อย
ละ12 

น้อย 12 วัน ต่อหนึ่งปี
การศึกษา 
2.ก าหนดเป็นแนวทาง
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการโดยให้
อาจารยผ์ู้สอนจัดท า
แผนการสอนที่
สมบูรณ์และจัดท า
เอกสารสอนที่สมบรูณ ์
3. จัดสรรงบประมาณ
การพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการของ
ตนเองที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพท่ีรับผิดชอบ 
4. ประเมินสมรรถนะ
อาจารย์ในแตล่ะปี
การศึกษา 

27,000 
2563= 
27,000 
2564= 
27,000 
รวม= 
135,000 บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
เป้าประสงค์ G4 สร้างงานวิจัยที่ตอบสนองความจ าเป็นของระบบสุขภาพและการศึกษาพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  G5 ผลิต หนังสือ ต ารา บทความวิชาการเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
กลยุทธ์   S4 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ตอบสนองความจ าเป็นด้านสุขภาพและระบบสุขภาพเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
  S5 สนับสนุนการผลิต หนังสือ ต ารา บทความวิชาการ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
แผนงาน  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
SP 2001  
โครงการสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ 
นวัตกรรมทาง
สุขภาพของวิทยาลัย
ที่น าไปใช้ประโยชน์
และสร้างคณุค่าต่อ
ชุมชน สังคม       

1. เพื่อสนับสนุน
ให้อาจารย์มีการ
ท างานร่วมกับ
เครือข่ายจาก
แหล่งฝึกสถาน
บริการทางสุขภาพ
และสถานศึกษา
ผลิตผลงานวิจัย  
ผลิตผลงาน
วิชาการ และ 
นวัตกรรม ด้าน
สุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล 

1. คะแนน
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก
ผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 25 
คะแนน         

15 15 25 25 25 กิจกรรมที่ 1  สนับสนุน
ให้อาจารย์พัฒนาการ
ผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ 
นวัตกรรม ด้านสุขภาพ
และการศึกษาพยาบาล
กับเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศและ
เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
และการเผยแพร่
งานวิจัยเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน สังคม 

1. ค่าสมนาคณุ
วิทยากร 
2. ค่าอาหาร
กลางวัน  
3. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
4. ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร          
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน
ช้ันประหยัด 
6. ค่ารถรับจ้าง 
7. ค่าท่ีพัก
วิทยากร 
8. ค่าพาหนะ
เดินทาง   

2560= 
66,180 
2561= 
89,345 
2562= 
93,794 
2563= 
132,395 
2564= 
132,395 
รวม= 
514,109 บาท 
 
 

2560= 
66,180 
2561= 
40,000 
2562= 
44,000 
2563= 
39,000 
2564= 
39,000 
รวม= 
228,180 บาท 
 
 

ดร.ทรงสดุา/ 
ดร.กุลนรี/ 
ดร.สุธดิา 

กลุ่มเป้าหมาย     2.  เพื่อสนับสนุน 2. มีผลงานวิจัย 10 10 10 10 10 กิจกรรมที่ 2  การรับ     
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
อาจารย์และ
บุคลากรในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น 
จ านวน 40-50 คน 
และ นศ. 
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต จ านวน 80-
150 คน 

ให้อาจารย์มีการ
ท างานร่วมกับ
เครือข่ายจาก
แหล่งฝึกสถาน
บริการทางสุขภาพ
และสถานศึกษา
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ
และการอ้างอิง 
(Citations)  ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ) 

ที่เน้นชุมชน 
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 
40 (ภายใน 5 
ปี) 

อาคันตุกะต่างประเทศ
จาก Sinclair School 
of Nursing, University 
of Missouri ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ด้านการ
ผลิต  ดา้นการวิจัย ด้าน
การเรยีนการสอน
วิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
และผดุงครรภ์ความ
เสี่ยงสูง  

 3. เพื่อน า
ผลงานวิจัย  
ผลิตผลงาน
วิชาการ ไปใช้
ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม 

3. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนหรือสังคม
อาเซียน     

- - - 1 1 พัฒนางานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

    

 4.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ด้านการรวบรวม 

4. จ านวน
ผลงานวิจัยท่ี
กระทรวง

- 1 - - 1      
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
คัดสรร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยให้มี
การเผยแพร่
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
องค์ความรู้จาก
งานวิจัยสู่
สาธารณชน  
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมี
คุณภาพ  และน า
องค์ความรู้จาก
การสังเคราะห์
งานวิจัยน าไปใช้
ประโยชน ์

สาธารณสุข
น าไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย
หรือพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

 5. เพื่อเสวนา
แลกเปลีย่นการ
ผลิตและเผยแพร่
งานวิจัยกับ
อาคันตุกะ
ต่างประเทศ 

5. มีผลงาน
หนังสือ หรือ
ต ารา หรือ
บทความ
วิชาการที่เน้น
ชุมชน มากกว่า
หรือเท่ากับร้อย
ละ 10 

6 7 8 9 10      
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์  G6 พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาว 
   G7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   G8 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์    S6 สนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาว 
   S7 ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
   S8 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสุขภาพในการปฏิบัติงานตามความต้องการของระบบสุขภาพ   
แผนงาน   แผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
SP 3001 
โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
ด้านการดูแลสุขภาพ
ระยะยาว 

1.เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งสู่การเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบด้าน
การดูแลสุขภาพ
ระยะยาวท่ีบ้าน   
2.เพื่อบูรณา
บริการวิชาการกับ
การเรยีนการสอน
และการวจิัยของ
อาจารย์ทุก
ภาควิชาหรือ
หลักสตูรในการ

12. มีชุมชน
ต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ระยะยาว 

1 1 1 1 1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบด้านการ
ดูแลผูสู้งอายุในชุมชน
แบบบูรณาการ   
 ขั้นเตรียม  
1. ประชุมวางแผนงาน
ก าหนดชุมชนพื้นที่
เป้าหมาย  
2. ประชุมจัดท า
แผนงานร่วมกันระหว่าง 
วพบ.ขอนแก่น และ
ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ขั้นด าเนินการ  

งบประมาณจาก
หน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่
เทศบาลต าบล
บ้านเป็ด งบ
จังหวัด  สปสช. 
สสส. สวรส.  
มูลนิธิสังคมและ
สุขภาพ 

 2560 =เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด 
50,000 บาท  
สปสช. 
1,000,000 
บาท สวรส 
700,000บาท 
งวดที่ 1-2 
2561 =เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด 
50,000 บาท  
สวรส 492,500
บาท งวดที่ 3 
2562 = 

ศิราณี /  
ปิยนุช/  
รัตน์ดาวรรณ 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
ด าเนินการตาม
แผนบริการ
วิชาการแก่สังคม
ของวิทยาลัย 
 

1.จัดกิจกรรมการอบรม
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ   
2. จัดกิจกรรมการอบรม
การดูแลผูสู้งอายุระยะ
ยาว  
3.ประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน  
4.ร่วมจัดกิจกรรมการ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว
ในชุมชน  
5. ร่วมจัดกิจกรรมการ
ดูแลผูสู้งอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
ขั้นประเมินผล  
1. ประชุมเพื่อถอด
บทเรียนและประเมินผล  
ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

งบจังหวัด
1,678,000 บาท 
2563 =เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด 
59350 บาท 
2564 = 
งบจังหวัด
2,000,000 บาท 
รวม = 
6,029,850 บาท 

 3.เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้าน

      กิจกรรมที่ 2 การ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง

  2562=สสส. 
633,800 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
สุขภาพให้มี
สมรรถนะของการ
ปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับ
ความต้องการใน
ระบบสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพ 

ของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ  
ขั้นด าเนินการ  
1. การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาระบบ
การดูแลผูสู้งอายุ  
2. การสนับสนุนวิชาการ
เพื่อการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสู้งอายุโดย
ชุมชนท้องถิ่น 
3. การจัดการความรู้
และขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ  
4. การบริหารจัดการ
โครงการ สรุปและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ขั้นประเมิน  
1. ประเมินผลการ
ด าเนินงานและวัดผล

2563=สสส. 
633,800 

รวม = 
1,267,600 บาท 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
ส าเรจ็ตาม ตามตัวช้ีวัด
ของโครงการ  
ขั้นปรับปรุงพัฒนา   
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 4. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
เพื่อรองรับระบบ
การดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาวใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

13.จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
ผลิตและการ
พัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับ
ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาวในประเทศ 
และต่างประเทศ 

1 ซ าสูง 1 
เทศบา
ลเมือง
พล 

1 บ้าน
เป็ด / 

1 
ส าราญ 
/ สหรัฐ 

1 ขัว
เรียง / 
อินโดนี

เซีย 

กิจกรรมหลักท่ี 3 การ
สร้างความร่วมมือเพื่อ
การดูแลรักษาผูป้่วย
สมองเสื่อมสูงอายุ   
ขั้นเตรียม  
1. ประชุมวางแผนการ
พัฒนาระบบการดูแล
ภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอาย ุ
ขั้นด าเนินการ  
1. พัฒนาเครื่องมือและ
รูปแบบการประเมินคัด
กรอง  
2. ประชุมพัฒนา
ศักยภาพผู้จดัการดูแล  
3. ด าเนินการประเมิน

งบประมาณจาก
หน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่
มูลนิธิสังคมและ
สุขภาพ  สกสว. 

 งบนอก 
2560 =  
50,000 
2561  = 
50,000 
2562 =  
50,000 
2563 = 
633,800 
2564 = 
มูลนิธิสังคมและ
สุขภาพ 
400,000 บาท 
งบจังหวัด
2,000,000 บาท 
รวม =  

ศิราณี / 
นวลละออง 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะสมอง
เสื่อมในชุมชน 
4.การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชา
การพยาบาลผูสู้งอายุ  
5.อบรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาดูแลภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ  
6.ประเมินผลลัพธ์การ
ดูแลภาวะสมองเสื่อม 
 

ขั้นประเมิน  
ประเมินผลการ
ด าเนินงานและวัดผล
ส าเรจ็ตาม ตามตัวช้ีวัด
ของโครงการ 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างาน 

3,183,800 บาท 
 
 

SP 3002 
โครงการพัฒนา

1. เพื่อพัฒนา
หลักสตูรพัฒนา

14.ระดับ
ความส าเร็จของ

5 5 5 5 5 กิจกรรมหลักท่ี 1.พัฒนา
หลักสตูรที่สอดคล้องกับ

งบคา่ลงทะเบียน
อบรม ปี 2563 

 งบนอก 
2560 =  

อ.ณรงค์  
อ.สุธิดา   
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
บุคลากรด้านสุขภาพ
ตามความต้องการ
ของการของเขต
สุขภาพ 

ศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองที่
ตอบสนอง SP 
ของบุคลากรเขต
สุขภาพ 
2.เพื่อพัฒนา
บุคลากรของเขต
สุขภาพท่ี 7 ให้มี
สมรรถนะการดูแล
โรคหลอดเลือด
สมอง     
3. เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระบบ
การดูแลโรคหลอด
เลือดสมอง
ต้นแบบในเขต
สุขภาพท่ี 7      

วิทยาลัยในการ
พัฒนาบุคลากร
เขตสุขภาพ 

บริบทของเขตสุขภาพ   
กิจกรรมหลักท่ี 2.พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เขตสุขภาพ     
กิจกรรมหลักท่ี 3 .
ประชุมวิชาการเรียนรู้
การพัฒนาระบบการ
ดูแลโรคหลอดเลือด
สมอง 

จ านวน 100 คน 
ๆละ 3,000 บาท 
รวม 300,000 
บาท ปี  2564 
จ านวน 200 คน 
ๆละ 3,000 บาท 
รวม 600,000 
บาท 

50,000 
2561  = 
50,000 
2562 =  
50,000 
2563 = 
300,000 
2564 = 
600,000 
รวม = 
1,050,000 บาท 
 

อ.นวลละออง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นไทย  
เป้าประสงค์  G9 สืบสานอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพ   
กลยุทธ์    S9 ผลักดันให้ผลิตนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
แผนงาน   แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
SP 4001 โครงการ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาในการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือ
ช้ินงานการสร้าง
เสรมิสุขภาพโดย
การใช้
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา               

15. จ านวน
เกียรติบตัร หรือ
วุฒิบัตร หรือ
สิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร 
ของผลงาน 
นวัตกรรมหรือ
ช้ินงานการสร้าง
เสรมิสุขภาพ
โดยการใช้
ศิลปวัฒนธรรม
หรือภูมิปญัญา 
 

1 1 1 1 2 ขั้นเตรียมการ 
กิจกรรมที่ 1  
ก าหนด แนวทาง ประเด็น
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญากับการสร้าง
เสรมิสุขภาพอย่างมีส่วน
ร่วมในสถาบัน และภาคี
เครือข่าย และ
ประชาสมัพันธ์ ให้รายวิชา
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลผลิตนวตักรรม 
โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา 
 

 2560 = 
63,960 
2561 = 
63,960 
รวม =  
127,920 บาท 
 
 

2560 = 
25,580 
2561 = 
25,580 
2562 = 
26,000 
รวม =  
77,160 บาท 
 

 

        ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 การบรูณา
การการท านุบ ารุง

 2562= 
14,020 
รวม = 

2563= 
13,740 
2564= 

 



 

 
แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)         [54] 

 

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญากับการจัดการเรยีน
การสอน 

14,020 บาท 
 

13,740 
รวม =  
27,480 บาท 

        กิจกรรมที่ 3 การบรูณา
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
กับกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
และเสรมิสร้างสุขภาพ
บุคลากรอยา่งเป็นระบบ
โดยชมรมส่งเสรมิศิลปะ
และวัฒนธรรมภายใต้
สโมสรนักศึกษา จดัท า
โครงการสร้างเสรมิ
สุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา 

 2562= 
38,960 
รวม = 
38,960 บาท 
 

2563= 
40,120 
2564= 
26,320 
รวม =  
66,440 บาท 
 
 

 

        กิจกรรมที่ 4 จัดเวที
เผยแพร่นวตักรรมภมูิ
ปัญญา ในการสร้างเสรมิ
สุขภาพ สูส่าธารณชนท้ัง
ภายในและภายนอก
สถาบัน และแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อต่อยอดผลงาน 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงและสืบสาน

 2562= 
22,920 
รวม = 
22,920 บาท 
 

2563= 
13,600 
2564= 
13,600 
รวม =  
27,200 บาท 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

        กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล 
ขั้นประเมินผล 
1. มีการใช้ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นใน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ 
3. จ านวนเกียรติบตัร หรือ
วุฒิบัตร หรือสิทธิบัตร 
ของนวัตกรรมหรือช้ินงาน
การสร้างเสริมสุขภาพโดย
การใช้ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 
4. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการน้ าหนักตัวลดลง 
5. จ านวนนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถในการน า
ศิลปวัฒนธรรมสู่การ
เผยแพรสู่่สาธารณชนถอด
บทเรียนท าบทสรุปจาก

  2563= 
102,800 
2564= 
100,000 
รวม =  
202,800 บาท 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
ผู้บริหารในการด าเนิน
โครงการ 

        ขั้นปรับปรุง 
รวบรวมผลการประเมิน 
ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ และอื่น ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินโครงการในการ
วางแผนพัฒนาโครงการใน
ปีการศึกษาต่อไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 
เป้าประสงค์  G10 บริหารวิทยาลัยสู่องค์กรต้นแบบวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   G11 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 
   G12 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบัน 
กลยุทธ์    10. ส่งเสริมการบริหารวิทยาลัยสู่องค์กรคุณธรรม   
   11. สร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
   12. ยกระดับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและผลักดันให้บุคลากรทุกระดับใช้ในการปฏิบัติงาน 
แผนงาน   การพัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 
 

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
SP 5001 
โครงการพัฒนา
วัฒนธรรมคณุภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อความเป็นเลิศ
ขององค์กร 

เพื่อพัฒนาให้เกิด
วัฒนธรรมคณุภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
องค์กรเพื่อให้เกิด
ความเป็นเลิศ 

ระดับคะแนน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา
ภายใน ระดับ
สถาบัน และ
ระดับหลักสตูร 

≥4.51/
≥3.61 

≥4.51/
≥3.61 

≥4.51/
≥3.61 

≥4.51/
≥3.61 

≥4.51/
≥3.61 

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.พัฒนาระบบกลไกการ
ด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
3.ยกระดับคณุภาพการจดั
การศึกษาระดับหลักสตูรให้
เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 
4.พัฒนาสถาบันให้ทันสมัย
สอดคล้องกับเกณฑ์คณุภาพ
มาตรฐานของ สบช. สกอ. 
และสภาการพยาบาล 
5.ได้รับการรับรองคุณภาพ
จากการประเมินคณุภาพ

ค่าวิทยากร 
ค่าตอบแทนต่างๆ  
ค่าที่พัก  
ค่าพาหนะ 
ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร 

2560= 
530,000 
2561= 
530,000 
2562= 
530,000 
2563= 
152,100 
2564= 
500,000 
รวม = 
2,242,100 

2563= 
14,300 
2564= 
25,000 
รวม = 
39,300 

อ.เอมอร/ 
อ.จรรยา/ 
อ.ภาสิน/ี 
คุณกฤษฎา 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
การศึกษาทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

SP 5002  
โครงการพัฒนา
วิทยาลัยคณุธรรม
ภายใต้ค่านิยม 
MOPH และการ
บริหารในระบบ 
ธรรมาภิบาล 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการ
พัฒนาและส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรใน
การบริหาร
วิทยาลัยสู่องค์กร
ต้นแบบวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

16.ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนา
องค์กรคุณธรรม 

5 5 5 5 5 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1.1) ทบทวนแผนแม่บท
ส่งเสริมคณุธรรม กระทรวง
สาธารณสุขฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2560 - 2564) 
1.2) แต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรมระดับ
หน่วยงาน 
1.3) จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรมระดับ
หน่วยงาน 

 2560 = 
500,000 
2561 = 
700,000 
2562 = 
500,000 
2563 = 
67,330 
2564 = 
71,000 
รวม 
=1,838,330 
บาท 

  

 เพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
วิทยาลัยคณุธรรม
ภายใต้ค่านิยม 
MOPH และการ
บริหารในระบบ
ธรรมาภิบาล 

17. ร้อยละของ
บุคลากรที่มผีล
การประเมิน
ความสุขในการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

62 64 66 68 70 2. ข้ันด าเนินงาน (Do) 
กิจกรรมที่ 1 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“Strong จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต”เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมที่ 2 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
“สร้างสุขภาพ ต้านภัยไกล
โรค” 
กิจกรรมที่ 3 
3) จัดเวทียกย่องเชิดชู
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างท่ีดี
และสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

        3. ขั้นติดตาม และประเมิน 
(Check) 
1. ประเมินระดับความสุข 
ระดับความพึงพอใจ ของ
บุคลากรตามแบบประเมิน 
Happinometer 
2. ประเมินระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน  
4. สรุปรายงานประเมินผล
และจัดท ารายงานการ
ประเมินโครงการ ใน
ภาพรวมต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียด
งบประมาณ 

งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 เงินอุดหนุน เงินรายได ้
        4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 

(Act) น าผลการประเมินฯ 
มาวางแผนและปรับปรุง
แผนงานโครงการ 
 

   งานทรัพยากร
บุคคล 
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 บทที่ 5 
การติดตาม และประเมินผล 

 
วิทยาลัยได้พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อวัดความส าเร็จของ

แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
โดยมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์การแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้  และความเข้าใจร่วมกันของกลุ่มงานที่เก่ียวข้องในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญ

ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย 
2.  เพื่อปรับกระบวนการ  และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสถาบันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
2. ก าหนดเป้าหมายการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
1.  กลุ่มงานทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีส่วนร่วมในกระบวนการ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
2.  มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน  และ

โครงการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  และตัวชี้วัด 
3.  ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม   
3. การด าเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
      เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การติดตามผล ประเมินผล ดังนี้ 
1.  เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือ

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งวิทยาลัยว่ามีความพร้อม และมีส่วนร่วมในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย 

 1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
การจัดเวทีสร้างความเข้าใจในปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ให้ทราบถึงบทบาทความ
รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 1.2 ผลักดันงบประมาณและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนงาน 
และโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

 1.3  ส่งเสริมให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดได้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธะสัญญาเชิงยุทธศาสตร์  พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน 

 1.5 มีการประชาสัมพันธ์  และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัย 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

2.  พัฒนาระบบการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการ  พร้อมกับมีการจัดล าดับความส าคัญ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติโดย 

 2.1  สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการ  และการประสานงานระหว่าง
กลุ่มงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 2.2  ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน  ซึ่งเน้นที่การ
สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ  มีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจ และกิจกรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

 2.3  การติดตาม ตรวจสอบผล ที่ได้จากการด าเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสามารถติดตาม  และประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.  พัฒนาระบบและกลไก การติดตาม  ประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ  ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์โดย 

 3.1  ประสานการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบผลงาน  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงกัน  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงิน อย่างเป็นระบบ 

 3.2  สนับสนุนให้มีการด าเนินการติดตาม  ประเมินผล  แผนงาน/โครงการ มีการก าหนดตัวชี้วัด  
และระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 

 3.3  น าผลที่ได้จากการติดตาม  ประเมินผล  มาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 3.4  พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตาม  ประเมินผล  และการก าหนด
ตัวชี้วัด  เพ่ือสร้างทักษะการติดตาม ประเมินผล  และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 3.5  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูล  เพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการติดตาม  
ประเมินผล  และเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 

 3.6  ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกๆ ไตรมาส  พร้อมให้
ผู้รับผิดชอบในภารกิจท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เพ่ือน าสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
ทุกๆ 3 เดือน  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 3.7  เสริมสร้างศักยภาพผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ  ให้เป็นนักจัดการยุทธศาสตร์มืออาชีพที่
สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย  สามารถติดตามความก้าวหน้า  และประเมินผลการด าเนินงาน
ของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จนสามารถน าส่งผลสัมฤทธิ์แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 3.8  สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์  (Strategic  Assessor  Team :SAT)  เพ่ือท าหน้าที่
เป็นผู้ตรวจประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยจะท าการคัดเลือกบุคลากรระดับรองผู้อ านวยการ  
หรือหัวหน้างาน  และแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

4.  แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ  และการติดตาม ประเมินผล 
          ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  จะยึดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์เป็น

ส าคัญ (Goal  Focus)  โดยการน าเป้าประสงค์มาเป็นประเด็นหลักก าหนด  จากนั้นจึงก าหนดระบบวัดผล ที่ 
ประกอบด้วย  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย  พร้อมก าหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ  และผู้รับผิดชอบ  เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

รายการตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
 

ตัวช้ีวัดส าคัญ (KPI) กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ดูแลก ากับตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุง
ครรภ์ ได้ในครั้งแรก 

กลุ่มวิชาการ งานจัดการศึกษาฯ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ 

2.ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใน
รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ในครั้งแรก 

กลุ่มวิชาการ งานจัดการศึกษาฯ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ 

3.ผลการประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลเพ่ือชุมชนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีค่า
คะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

กลุ่มวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ 

4. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตมีค่าคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 
4.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

กลุ่มวิชาการ 
 

งานพัฒนานักศึกษา รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ 

5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะอาจารย์พยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มวิชาการ 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ 

6.คะแนนผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานวิจัย และ
ผลงานวิชาการฯ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ 

7. มีผลงานวิจัยที่เน้นชุมชน มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 40  

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานวิจัย และ
ผลงานวิชาการฯ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ 
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ตัวช้ีวัดส าคัญ (KPI) กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ดูแลก ากับตัวช้ีวัด 
8. ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนหรือสังคมอาเซียน 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานวิจัย และ
ผลงานวิชาการฯ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ 

9.จ านวนผลงานวิจัยที่กระทรวงสาธารณสุข
น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานวิจัย และ
ผลงานวิชาการฯ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ 

10.  มีผลงานหนังสือ หรือต ารา หรือบทความ
วิชาการท่ีเน้นชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 10 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานวิจัย และ
ผลงานวิชาการฯ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ 

11.มีชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะ
ยาว 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ 

12.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต
และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ 

13.ระดับความส าเร็จของวิทยาลัยในการ
พัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิจัยและบริการวิชาการ 

14. จ านวนเกียรติบัตร หรือวฒุิบัตร หรือ
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของผลงาน 
นวัตกรรมหรือชิ้นงานการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา 

กลุ่มอ านวยการ งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ 

15.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม 

กลุ่มอ านวยการ งานทรัพยากร
บุคคล 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ 

16. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน
ความสุขในการท างานเพ่ิมขึ้น  

กลุ่มอ านวยการ งานทรัพยากร
บุคคล 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ 

17. ระดับคะแนนประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน และระดับหลักสูตร 

กลุ่มวิชาการ งานประกันคุณภาพ
และควบคุมภายใน 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ 

18. จ านวนปีที่ได้รับการรับรองจากสภาการ
พยาบาล 

กลุ่มวิชาการ งานประกันคุณภาพ
และควบคุมภายใน 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ 

19. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

กลุ่มอ านวยการ ส านักเลขานุการ
ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ได้ในครั้งแรก 
องค์ประกอบ ค าอธิบาย 

ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
น้ าหนัก ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย              ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ ได้ในครั้งแรก หมายถึง  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของสภาการ
พยาบาลผ่านในการสอบครั้งแรก 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 ร้อยละของบัณฑิตผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรก ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละปี 
สูตรการค านวณ                                                     

ร้อยละของ
ผู้สอบผ่าน
ครั้งแรก 

= 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านครั้งแรกทุกรายวิชา x 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าสอบครั้งแรก 
 

 

แนวทางการให้คะแนน  
ปีงบประมาณ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2560 ≤50 50.01-54.99 55.00-59.99 60.00-64.99 ≥65 
2561 ≤55 55.01-59.99 60.00-64.99 65.00-69.99 ≥70 
2562 ≤60 60.01-64.55 65.00-69.99 70.00-74.99 ≥75 
2563 ≤65 65.01-69.99 70.00-74.99 75.00-79.99 ≥80 
2564 ≤70 70.01-74.99 75.00-79.99 80.00-84.9 ≥85  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานจัดการศึกษาตามสาขาหลัก กลุ่มวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อ.สมใจ เจียระพงษ์ และอ.พิริยากร คล้ายเพชร 
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ตัวช้ีวัดที ่ 2 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในรายวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ในครั้งแรก 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย          ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ในครั้งแรก  
หมายถึง  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของสภาการพยาบาล ในรายวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ผ่านในการสอบครั้งแรก 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 ร้อยละของบัณฑิตผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่าน ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นในครั้งแรก  
สูตรการค านวณ  
                                                             

 
ร้อยละของ
ผู้สอบได้ 

 

= 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบได้ ในรายวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น x 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าสอบครั้งแรก 
 

 

แนวทางการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2560 ≤95 95.01-95.99 96.00-96.99 97.00-97.99 ≥98 
2561 ≤96 96.01-96.99 97.00-97.99 98.00-98.49 ≥98.50 
2562 ≤97 97.01-97.99 98.00-98.49 98.50-98.99 ≥99 
2563 ≤98 98.01-98.49 98.50-98.99 99.00-99.49 ≥99.50 
2564 ≤98.50 98.51-98.99 99.00-99.49 99.50-99.99 ≥100 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานจัดการศึกษาตามสาขาหลัก กลุ่มวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร. กันนิษฐา มาเห็ม 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลเพื่อชุมชนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย        สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน  หมายถึง ผู้เรียนที่มีความรู้

ความสามารถและแสดงพฤติกรรมให้เห็นว่าเป็นพยาบาลอัจฉริยะด้านจัดการสุขภาพ
ชุมชน (Smart nurse) เป็น 
นวัตกรด้านสุขภาพ (Health  Innovator)  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะชุมชน 
(Change Agent) และการดูแลหลากหลายวัฒนธรรม ( Multi –cultural Care)  
        ร้อยละของสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน หมายถึง ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน มี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
สูตรค านวณ   ค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลประเมินสมรรถนะสมรรถนะโดดเด่น
ด้านการพยาบาลชุมชน ที่มีคะแนนเฉลี่ย≥ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 x 100 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
 

แนวทางการให้
คะแนน 

ปีงบประมาณ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2560 ≥50 50.01-52.99 53.00-55.99 56.00-59.99 ≥60 
2561 ≥50 50.01-64.99 65.00-59.99 60.00-64.99 ≥65 
2562 ≥50 50.01-56.67 56.68-63.37 63.38-69.99 ≥70 
2563 ≥50 50.01-58.34 58.35-66.68 66.69-74.99 ≥75 
2564 ≥50 50.01-59.99 60.00-69.99 70.00-79.99 ≥80 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

งานพัฒนานักศึกษา ให้ค าปรึกษาและทุนการศึกษา กลุ่มวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

อ.รุ่งทิพย์  พรหมบุตรและอ.วทิยา วาโย 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตมีค่าคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย         ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลังท างาน 1 ปี ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2)ด้าน
ความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6)ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

    
สูตร/วิธีการค านวณ     ร้อยละของ

ผลประเมิน

คุณภาพ

บัณฑิต 
 

= 

จ านวนบัณฑิตท่ีมีผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                          

ที่มีคะแนนเฉลี่ย ≥ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5    x 100  
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 

 
 

แนวทางการให้คะแนน  
ปีงบประมาณ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2560 ≤50 50.01-54.99 55.00-59.99 60.00-64.99 ≥65 
2561 ≤55 55.01-59.99 60.00-64.99 65.00-69.99 ≥70 
2562 ≤60 60.01-64.55 65.00-69.99 70.00-74.99 ≥75 
2563 ≤65 65.01-69.99 70.00-74.99 75.00-79.99 ≥80 
2564 ≤70 70.01-74.99 75.00-79.99 80.00-84.9 ≥85  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานพัฒนานักศึกษา กลุ่มวิชาการ ให้ค าปรึกษาและทุนการศึกษา 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อ.ปราณี แสดคง อ.สายใจ ค าทะเนตรและอ.ทิพวรรณ ทัพซ้าย 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์พยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบ ค าอธิบาย 

ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ร้อยละ  
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย ระดับคุณภาพของสมรรถนะอาจารย์พยาบาล หมายถึง อาจารย์พยาบาลที่ผ่านการประเมิน

สมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพพยาบาล จ านวน 3 
องค์ประกอบ คือ  
- องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติองค์ความรู้ใน

ศาสตร์สาขาวิชาการพยาบาลและมิติความรู้ในศาสตร์การสอนวิชาชีพพยาบาลและการ
เรียนรู้ 

- องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (Competencies) ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติออกแบบ
และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มิติด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิติเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และมิติวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้ง
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์  

- องค์ประกอบที่ 3 ค่านิยม (Values) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติคุณค่าในการพัฒนา
วิชาชีพพยาบาล และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมิติธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพพยาบาล 

โดยแต่ละองค์ประกอบ จะมีระดับของคุณภาพ จ านวน 4 ระดับ คือ 
ระดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิชาการพยาบาลและประยุกต์ใช้ได้ มี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้
ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยค านึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน น าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระดับที่ 2 เป็นผู้มีคุณภาพจัดการเรียนการสอนในระดับที่ 1 ที่มีความรู้ลึกในศาสตร์สาขาวิชา
การพยาบาลและติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการพยาบาลอย่าง
สม่ าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ก ากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่
เพ่ือนอาจารย์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของวิทยาลัย 
ระดับที่ 3 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ น าผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับวิทยาลัยฯด้านการจัดการ
เรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ระดับที่ 4 เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับที่ 3 ที่เป็นผู้น าในศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนา
องค์ความรู้  และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้น าเชิงนโยบายด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

แนวทางการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์พยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ =
จ านวนอาจารย์ที่มผีลการประเมินสมรรถนะอาจารย์พยาบาลผา่นเกณฑ์ระดับคณุภาพที่ 1 ทุก
องค์ประกอบ x 100 
จ านวนอาจารย์พยาบาลทั้งหมด 
 

ปีงบ 
 ประมาณ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2561 ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ ≤ 
ร้อยละ 5 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ 5.01 - 10 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ10.01-15 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ15.01-20 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1 ทุก
องค์ประกอบ ≥ 
ร้อยละ 20 

2562 ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ  
≤ ร้อยละ15 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ15.01- 20 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ20.01-25 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ25.01-30 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1 ทุก
องค์ประกอบ ≥ 
ร้อยละ 30 

2563 ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ  
≤ ร้อยละ35 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ35.01-40 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ40.01-45 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ45.01-50 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1 ทุก
องค์ประกอบ ≥ 
ร้อยละ 50 

 และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที่ 2  
ทุกองค์ประกอบ  
≤  ร้อยละ 2 

และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที่ 2  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ 2.01 - 4 

และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที่ 2  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ 4.01-6 

และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที่ 
2 ทุกองค์ประ 
กอบ ร้อยละ 
6.01-8 

และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที่ 
2 ทุกองค์ประ 
กอบ ≥ ร้อยละ 
8 

2564 ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ  
≤  ร้อยละ 40    

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ40.01- 50 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ50.01-55 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ55.01-60 

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพที ่1  
ทุกองค์ประกอบ 
≥ ร้อยละ 60 

 และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที2่  
ทุกองค์ประกอบ  
≤ ร้อยละ 6 

และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที่ 2  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ 6.01 - 8 

และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที2่  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ 8.01-10 

และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที2่  
ทุกองค์ประกอบ 
ร้อยละ 10.01-
12 

และผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพที่ 2 
ทุกองค์ประ กอบ 
≥ ร้อยละ 12 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานจัดการศึกษาตามสาขาหลัก กลุ่มวิชาการ และงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอ านวยการ  

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร.ธรณิศ สายวัฒน์ อ.จุรี แสนสุข อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ และ อ.พิริยากร คล้ายเพชร 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 คะแนนผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด คะแนน   
น้ าหนัก ร้อยละ  10 
ค าอธิบาย ผลงานวิจัย หมายถึง  บทความวิจัยทางการพยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดั บ ช าติ ที่ อ ยู่ ใน ฐ าน  TCI Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ห รื อ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรมให้เป็นวารสารระดับชาติ  และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่หรือ
วารสารนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  เช่น  ฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ วารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ ฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 
Art and Humanities Citation Index), CINAHL, Scopus หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรับโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ 
ผลงานวิชาการ  หมายถึง บทความวิชาการ  ต ารา  หรือหนังสือทางการพยาบาล  ที่
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว  ตามเกณฑ์ของการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าทั้งหมด  หมายถึง  อาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมดของ
สถาบันการศึกษาไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ใน
ทุกปีปฏิทินนับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 30 ธันวาคม ของทุกปีปฏิทิน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
จ านวนผลงานทางวิชาการ  ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยอาจารย์ในสถาบันนั้นๆอย่างน้อย
ร้อยละ 30 ตามเกณฑ์ของส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม  สายวิทยาศาสตร์สุขภาพเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง    
(อ้างอิงตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education 
Commission) และเอกสารประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562) 
ยกตัวอย่างการค านวณ   
ร้อยละของผลงานวิจัย =  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของบทความวิจัยและผลงานวิชาการงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปี 
1+ปี 2+ปี 3)  
                    (จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด (ปี 1+ปี 2+ปี 3)) x 100  
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบโดยก าหนดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ที่
ค านวณจากระดับคุณภาพงานวิจัย  ร้อยละ 30 เท่ากับ 25 คะแนน 
คะแนนที่ได้  =       ร้อยละของผลงานวิจัยและงานวิชาการ    x    25  
                                                30 
  การก าหนดระดับคุณภาพ 
ค่าถ่วงน้ าหนัก

เท่ากับ 
ค าอธิบาย 

0.20 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบโดยทั่วไป  และแจ้งให้ ก.พ.อ./ 
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล  TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล  TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
-ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์บัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเก็ณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 



76 
 

แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2563) 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามารับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

แนวทางการให้คะแนน  
งานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก
เท่ากับ 

Base 
line 
2561 

ปี พ.ศ (เรื่อง) / (คะแนนค่าถ่วงน้ าหนัก) 
2562 2563 2564 2565 2566 

Proceeding 
ระดับชาติ 

0.20 8 
(1.60) 

0 0 0 0 0 

Proceeding 
นานาชาติ/  
TCI 3 

0.40 3 
(1.20) 

0 0 0 0 0 

วารสารวิชาก
ารระดับชาติ 
TCI 2 

0.60 4 
(2.40) 

3 
(1.80) 

 

4 
(2.40) 

 

4 
(2.40) 

 

4 
(2.40) 

 

4 
(2.40) 

 
วารสารวิชาก
ารระดับชาติ 
TCI 1 

0.80 6 
(4.80) 

8 
(6.4) 

 

20 
(16.00) 

 

20 
(16.00) 

 

20 
(16.00) 

 

20 
(16.00) 

 
วารสารวิชาก
ารระดับ
นานาชาติ 

1.00 3 
(3.00) 

 

1 
(1.00) 

 

4 
(4.00) 

 

5 
(5.00) 

 

6 
(6.00) 

 

6 
(6.00) 

 
เรื่อง  24 12 30 30 30 30 
รวมค่าถ่วง
น้ าหนัก 

- 13.00 16.66 22.4 23.4 24.4 24.4 

จ านวน
อาจารย์ 
(คน) 

- 42.5 46 46 46 47 48 

ร้อยละ 30    20.00 48.69 50.86 43.26 42.36 
จ านวน
คะแนน 
ที่ค านวณได้ 

25 
บรรลุ
เป้า 

หมาย 

  21.37 
บรรลุ
เป้า 

หมาย 

40.57 
บรรลุ
เป้า 

หมาย 

42.39 
บรรลุ
เป้า 

หมาย 

51.91 
บรรลุ
เป้า 

หมาย 

50.83 
บรรลุ
เป้า 

หมาย 
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แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2563) 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
จ านวน
คะแนน  
ที่ประเมิน
ตาม สภา
การพยาบาล 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร.ทรงสุดา  หมื่นไธสง  / ดร. กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร /ดร.ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย 

ดร. สุธิดา อินทรเพชร  
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 มีผลงานวิจัยที่เน้นชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 (ภายใน 5 ปี) 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย      ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคม อาจอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน

และมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรืออาจหมายถึงกลุ่มคนที่มีปัญหาและความต้องการคล้ายกัน 
เช่น กลุ่มคนในหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอเดียวกัน กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเดียวกัน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล กลุ่มนักศึกษาในสถาบันการศึกษา เป็นต้น  
      ผลงานวิจัยที่เน้นชุมชน หมายถึง งานวิจัยที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ตอบสนองกับความต้องการหรือความจ าเป็นในด้านสุขภาพของชุมชน/
กลุ่มคน เพ่ือแก้ปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพของชุมชน/กลุ่มคน และก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน/กลุ่มคน หรือท้องถิ่น หรือเป็นงานวิจัยที่ท าโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชน  เช่น งานวิจัยที่ท าในชุมชน สถาบันการศึกษา หรือโรงพยาบาล งานวิจัยด้าน
การศึกษาพยาบาล งานวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์พยาบาล เป็นต้น 
การค านวณ   
       ผลการด าเนินงาน เท่ากับ ร้อยละผลงานวิจัยที่เน้นชุมชน โดยค านวณจาก 
                        จ านวนงานวิจัยที่ที่เน้นชุมชน             x 100   
                  จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ประจ าทั้งหมด     
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แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2563) 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
แนวทางการให้
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปีงบประมาณ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2563  10.00-
14.99 

15.00-
19.99 

20.00-
24.99 

25.00-
29.99 

≥ 30 

2564  10.00-
14.99 

15.00-
19.99 

20.00-
24.99 

25.00-
29.99 

≥ 30 

2565  15.00-
19.99 

20.00-
24.99 

25.00-
29.99 

30.00-
39.99 

≥ 40 

2566  15.00-
19.99 

20.00-
24.99 

25.00-
29.99 

30.00-
39.99 

≥ 40 

2567  20.00-
24.99 

25.00-
29.99 

30.00-
39.99 

40.00-
49.99 

≥ 50 

การประมาณการ จ านวนงานวิจัยท่ีเน้นชุมชน เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ 
(คิดจากจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 30 เรื่องจากข้อมูลพื้นฐานปี 2563 ของตัวบ่งชี้ที่ 6) 
ปีงบประมาณ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2563 3 ชิ้น 5 ชิ้น 6 ชิ้น 8 ชิ้น 10 ชิ้น 
2564 3 ชิ้น 5 ชิ้น 6 ชิ้น 8 ชิ้น 10 ชิ้น 
2565 5 ชิ้น 6 ชิ้น 8 ชิ้น 10 ชิ้น 12 ชิ้น 
2566 5 ชิ้น 6 ชิ้น 8 ชิ้น 10 ชิ้น 12 ชิ้น 
2567 3 ชิ้น 5 ชิ้น 6 ชิ้น 8 ชิ้น 10 ชิ้น  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ดร. สุธิดา อินทรเพชร / ดร.ทรงสุดา  หมื่นไธสง   

 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนหรือสังคมอาเซียน 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
น้ าหนัก ร้อยละ 4 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ค าอธิบาย           ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา   
         การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยท่ีสามารถน าไปสู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชนหรือ
สังคมอาเซียน หมายถึง ประเภทใดประเภทหนึ่งของการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้      

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ 
การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการ ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้าน
วิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

2.  การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบาย  
ในการน าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศการใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนา สิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย หมายถึง หน่วยงาน หรือองค์กร 
หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 
การค านวณ   
       ผลการด าเนินงาน เท่ากับ ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยค านวณจาก 
                    จ านวนงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์         x 100   
                จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

แนวทางการให้
คะแนน 

 
ปีงบประมาณ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2563  15.00-
19.99 

20.00-
22.99 

23.00-
25.99 

26.00-
29.99 

≥ 30 

2564  15.00-
19.99 

20.00-
22.99 

23.00-
25.99 

26.00-
29.99 

≥ 30 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
2565 20.00-

22.99 
23.00-
25.99 

26.00-
29.99 

30.00-
39.99 

≥ 40 

2566 20.00-
22.99 

23.00-
25.99 

26.00-
29.99 

30.00-
39.99 

≥ 40 

2567  23.00-
25.99 

26.00-
29.99 

30.00-
39.99 

40.00-
49.99 

≥ 50 

การประมาณการ จ านวนงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนหรือ
สังคมอาเซียนเพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ 
(คิดจากจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 30 เรื่องจากข้อมูลพื้นฐานปี 2563 ของตัวบ่งชี้ที่ 6) 

ปีงบประมาณ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2563 5 ชิ้น 6 ชิ้น 7 ชิ้น 8 ชิ้น 9 ชิ้น 
2564 5 ชิ้น 6 ชิ้น 7 ชิ้น 8 ชิ้น 9 ชิ้น 
2565 6 ชิ้น 7 ชิ้น 8 ชิ้น 9 ชิ้น 12 ชิ้น 
2566 6 ชิ้น 7 ชิ้น 8 ชิ้น 9 ชิ้น 12 ชิ้น 
2567 7 ชิ้น 8 ชิ้น 9 ชิ้น 12 ชิ้น 15 ชิ้น  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ดร.ทรงสุดา  หมื่นไธสง  / ดร. กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร /ดร. สุธิดา อินทรเพชร / 
ดร.ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9 จ านวนผลงานวิจัยที่กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบสุขภาพ 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด จ านวนเรื่องหรือชิ้นงาน (มีอย่างน้อยจ านวน 1 เรื่องต่อปี) 
น้ าหนัก ร้อยละ 3   
ค าอธิบาย   ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้ในการก าหนด

นโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หมายถึง ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขน าไปใช้ก าหนดหลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทาง
ด าเนินการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือสามารถน าไปใช้ก าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบบริการที่
เชื่อมโยงตั้งแต่ระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ค าอธิบาย  (ต่อ)   และการพัฒนาระบบส่งต่อภายในเครือข่าย เพื่อให้เกิดการดูแลประชาชนได้เบ็ดเสร็จภายใน

เครือข่าย สร้างการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม          

แนวทางการให้
คะแนน 

จ านวนเรื่องหรือชิ้นงาน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย* 

ตัวช้ีวัด ข้อมูล
พื้นฐาน

ของ
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
จ านวน
ผลงานวิจัยที่
กระทรวง
สาธารณสุข
น าไปใช้ใน
การก าหนด
นโยบายหรือ
พัฒนาระบบ
สุขภาพ 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

อ้างอิงจาก *ยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชก 
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ. 2563-2567 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ดร.ทรงสุดา  หมื่นไธสง  / ดร. กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร /ดร. สุธิดา อินทรเพชร / 
ดร.ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 มีผลงานหนังสือ หรือต ารา หรือบทความวิชาการท่ีเน้นชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
น้ าหนัก ร้อยละ 4 
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แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2563) 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ค าอธิบาย     ผลงานวิชาการ  หมายถึง บทความวิชาการ  ต ารา  หรือหนังสือทางการพยาบาล  ที่ผ่าน

กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว  ตามเกณฑ์ของการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ   หรือเป็นบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยส านัก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นวารสารระดับชาติ  
และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่หรือวารสารนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  
เช่น  ฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) หรือ ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index), 
CINAHL, Scopus หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชี
รายชื่อที่เผยแพร่ 
อาจารย์ประจ าทั้งหมด  หมายถึง  อาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมดของสถาบันการศึกษาไม่
นับรวมผู้ลาศึกษาต่อในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ในทุกปีปฏิทินนับตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม - 30 ธันวาคม ของทุกปีปฏิทิน 
  

แนวทางการให้
คะแนน 

เกณฑ์มาตรฐาน   
จ านวนผลงานทางวิชาการ  ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยอาจารย์ในสถาบันนั้นๆอย่างน้อยร้อยละ 
30 ตามเกณฑ์ของส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง    
(อ้างอิงตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission) 
และเอกสารประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562) 
 
ยกตัวอย่างการค านวณ   
ร้อยละของผลงานวิจัย =  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของบทความวิจัยและผลงานวชิาการงานวจิยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปี 1+ปี 2+ปี 3)  
                  (จ านวนอาจารยพ์ยาบาลประจ าทั้งหมด (ปี 1+ปี 2+ปี 3)) x 100  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบโดยก าหนดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ที่
ค านวณจากระดับคุณภาพงานวิจัย  ร้อยละ 10 เท่ากับ 10 คะแนน 
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แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2563) 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
คะแนนที่ได้  =       ร้อยละของผลงานวิจัยและงานวิชาการ    x    10  
                                                10 
การก าหนดระดับคุณภาพ 
ค่าถ่วงน้ าหนัก

เท่ากับ 
ค าอธิบาย 

0.20 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบโดยทั่วไป  และแจ้งให้ ก.พ.อ./ 
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล  TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล  TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์บัตร 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน้กณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามารับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
งานวิชาการ

ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก
เท่ากับ 

Base 
line 
2561 

ปี พ.ศ (เรื่อง) / (คะแนนค่าถ่วงน้ าหนัก) 
2562 2563 2564 2565 2566 

Proceeding 
ระดับชาติ 

0.20 0 0 0 0 0 0 

Proceeding 
นานาชาติ/  
TCI 3 

0.40 0 0 0 0 0 0 

บทความ
วิชาการใน
วารสารวิชาก
ารระดับชาติ 
TCI 2 

0.60 2 
(1.20) 

บทความ
วิชาการ 

0 
 

3 
(1.80) 

 

3 
(1.80) 

 

4 
(2.40) 

 

4 
(2.40) 

 

บทความ
วิชาการใน
วารสารวิชาก
ารระดับชาติ 
TCI 1 

0.80 0 3 
(1.8) 

 

4 
(3.20) 

 

4 
(3.20) 

 

5 
(4.00) 

 

6 
(4.80) 

 

บทความ
วิชาการใน
วารสารวิชาก
ารระดับ
นานาชาติ 

1.00 0 
 
 

0 
 

0 0 0 0 

ต ารา 1.00 0 0 2 
(2.00) 

3 
(3.00) 

3 
(3.00) 

3 
(3.00) 

เรื่อง  2 3 9 10 12 13 
รวมค่าถ่วง
น้ าหนัก 

- 13.00 2.40 7.00 9.00 9.4 10.2 

จ านวน
อาจารย์ 
(คน) 

- 42.5 46 46 46 47 48 

ร้อยละ 10   3.69 5.21 15.21 19.56 20.00 21.66 
จ านวน
คะแนน 

10 
บรรลุ

3.69 
ไม่บรรลุ

5.21 
ไม่บรรลุ

15.21 
บรรลุ

19.56 
บรรลุ

20.00 
บรรลุ

21.66 
บรรลุ



85 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ที่ค านวณได้ เป้าหม

าย 
เป้าหมา

ย  
เป้าหมา

ย 
เป้าหมา

ย 
เป้าหมา

ย 
เป้าหมา

ย 
เป้าหมา

ย 
จ านวน
คะแนน  
ที่ประเมิน
ตาม สภา
การพยาบาล 

10 10 10 10 10 10 10 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ดร. กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร / ดร.ทรงสุดา  หมื่นไธสง   

 
ตัวช้ีวัดที่ 11 มีชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาว 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด กระบวนการ 
หน่วยวัด คะแนน 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย มีชุมชนผ่านด าเนินการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างน้อย 1 ชุมชน ที่สามารถผ่าน

การประเมินกระบวนการตามเกณฑ์ของสกอ.  
 

เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 ข้อ 
1. ก าหนด
ชุมชนหรือ
องค์การ
เป้าหมายของ
การให้บริการ
ทางวิชาการ
แก่สังคม โดย

2. จัดท า
แผนบริการ
วิชาการโดย
มีส่วนร่วม
จากชุมชน
หรือองค์การ
เป้าหมายที่

3. ชุมชน
หรือองค์การ
เป้าหมาย
ได้รับการ
พัฒนาและมี
ความ
เข้มแข็งที่มี

4. ชุมชนหรือ
อ ง ค์ ก า ร
เ ป้ า ห ม า ย
ด า เนิ น ก า ร
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5 .  ส ถ า บั น
สามารถสร้ า ง
เครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ กั บ
ห น่ ว ย ง า น
ภายนอกในการ
พั ฒ น าชุ ม ช น
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
มีความร่วมมือ
ระหว่าง
ภาควิชาหรือ
หลักสูตร 

ก าหนดใน
ข้อ 1  

หลักฐานที่
ปรากฏ
ชัดเจน  

ห รื อ อ งค์ ก า ร
เป้าหมาย 

 
แนวทางการให้
คะแนน 

งานบริการวิชาการ ศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร.ศิราณี ศรีหาภาค อ.ปิยนุช ภิญโย และดร.รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง 
 
ตัวช้ีวัดที่ 12  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศ และต่างประเทศ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด จ านวนเครือข่าย 
น้ าหนัก ร้อยละ 4 
ค าอธิบาย มีการจัดท าเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ

ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศ และต่างประเทศ โดย  
1) บันทึกข้อตกลง 
2) รายงานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการ เช่น ผลงานวิชาการ 
การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน ร่วมพัฒนาโครงการ ร่วมพัฒนาหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน เครือข่ายความร่วมมือที่มีการบันทึกความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษร 
แนวทางการให้คะแนน  ไม่มี 0 คะแนน  มี 5 คะแนน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานบริการวิชาการ ศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร.ศิราณี ศรีหาภาค อ.นวลละออง ทองโคตรและอ.ปิยนุช ภิญโย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 13  ระดับความส าเร็จของวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ 
องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด  กระบวนการ 
หน่วยวัด คะแนน 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ค าอธิบาย ค าอธิบาย :    

ระบบบริการสุขภาพ(Service plan) หมายถึง ระบบบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการดูแล
สุขภาพ ทั้ง ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่เป็นแบบ ผสมผสาน หรือเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง โดยในปัจจุบันระบบบริการ
สุขภาพ ก าหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพสถาน บริการทุกระดับเพ่ือรองรับระบบบริการสุขภาพ 18 
สาขา    หลักสูตร หมายถึง เนื้อหา กระบวนการการฝึกอบรมบุคลากรเขตสุขภาพให้สามารถ
ปฏิบัติงานรองรับ ระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพ โดยมีระยะเวลาของหลักสูตรตั้งแต่ 3 วัน
ขึ้นไป โดยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มาใหม่ หรือน าหลักสูตรเดิมมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และเป็นหลักสูตรที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเขต สุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหารเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวง
สาธารณสุข 

เกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดระดับความส าเร็จของหลักสูตรที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกพัฒนาขึ้น  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั้นตอนของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5       

แนวทางการ
ให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
คะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 
   1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯและประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
   2 ก าหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ 18 

สาขาหรือตามนโยบายของ กสธ. 
   3 พัฒนาหลักสูตรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ 18 สาขา หรือตามนโยบายของ กสธ. 
   4 เป็นหลักสูตรที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากผู้บริหารเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข 

   5 จัดท าและด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ 18 สาขา  
หรือตาม นโยบายของ กสธ. อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินผล 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน การให้ 

คะแนน 
1 - มีการประชุมคณะกรรมการ  

- พิจารณาหาผู้รับผิดชอบหลัก
และร่วมฯ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตร 18 สาขา  
- ก าหนดแผนการด าเนินงาน  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่วมฯ  
- แผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับแผนด าเนินการพัฒนา
บุคลากรของเขตสุขภาพ 18 
สาขา 

    1 

2 ก าหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตร ที่รองรับ
ระบบบริการสุขภาพ 18  
สาขา  หรือตามนโยบายของ 
กสธ. 

- แนวทางการด าเนินงาน   
- ก าหนดแผนด าเนินงาน 

     1 

3 พัฒนาหลักสูตรที่รองรับระบบ
บริการสุขภาพ  18 สาขา 
หรือตามนโยบายของ กสธ. 

- เอกสารการพัฒนาหลักสูตร     1 

4 หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ
จากนักบริหาร เขตสุขภาพ
(CHRO) หรือเป็นหลักสูตรที่       
ขอรับรอง หน่วยคะแนนของ
สภาวิชาชีพ  หรือเป็น
หลักสูตร ที่ผ่านการรับรอง
จากสภาวิชาชีพ 

- เอกสารหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนา
บุคลากรของเขตสุขภาพ  
- แผนการพัฒนาบุคลากร
สุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ 

     1 

5 จัดท าและด าเนินการจัดอบรม
ในหลักสูตรที่รองรับระบบ
บริการสุขภาพ 18 สาขา   
หรือตามนโยบายของ กสธ. 

-ด าเนินการจัดอบรมบุคลากร
เขต สุขภาพ อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

    1 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานบริการวิชาการ ศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด 

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

อ.ณรงค์ ค าอ่อน อ.สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุลและอ.นวลละออง ทองโคตร 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 14   จ านวนเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร หรือสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ของผลงาน นวัตกรรมหรือชิ้นงาน
การสร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด คะแนน 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของ

สถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง 
และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ทั้งการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมการน าศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม
การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยที่จัดด าเนินการโดย
บุคลากรและหรือนักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะในการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้ง ต่อศิลปวัฒนธรรมและ
หรือภูมิปัญญาไทย น าสู่การสร้างเสริมสุขภาพ 
เกียรติบัตร หมายถึง บัตรที่มอบให้แก่บุคคลเพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติ ได้รับ
การยกย่องอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  เกียรติบัตรที่มอบให้แก่บุคคลที่ได้ประกอบกิจกรรมที่น่า
สรรเสริญ เช่น เป็นบุคคลดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งที่น่ายกย่อง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ที่เข้า
ร่วมประกวดหรือแข่งขันความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง หรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งก็อาจได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วย 
วุฒิบัตร หมายถึง บัตรที่มอบให้แก่บุคคลเพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ คือ ความเจริญในด้าน
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือความสามารถอ่ืนๆ ที่ได้จากการพัฒนาชิ้นงาน 
หรือนวัตกรรม  
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่า
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์
คิดค้นหรือการออกแบบการพัฒนาชิ้นงาน หรือนวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน  
แนวทางการให้
คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน คะแนน 5 
ไม่มีจ านวนเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร หรือ
สิทธิบัตร ของนวัตกรรมหรือชิ้นงานการ
สร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

มีจ านวนเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร หรือ
สิทธิบัตร ของนวัตกรรมหรือชิ้นงาน
การสร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
อย่างน้อย 1 อย่าง 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ กลุ่มอ านวยการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อ.นิระมล สมตัว อ.เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์และอ.วรรณพร ค าพิลา 
 
ตัวช้ีวัดที ่15 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด กระบวนการ 
หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม หมายถึง ระดับความส าเร็จของหน่วยงานใน

การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทาง
ศีลธรรม  วัฒนธรรมหลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วย
ความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการและบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานด้วยความสุข 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 1  
ผู้น าของหน่วยงานประกาศเป็นนโยบายด าเนินการ “ หน่วยงานคุณธรรม” และประชุม
ชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ 
 ระดับ 2 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการ 
“หน่วยงานคุณธรรม” ด าเนินการองค์กรคุณธรรม 
2.2 คณะกรรมการหรือคณะท างานร่วมกันวางแผนพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” 
2.3 ก าหนดอัตลักษณ์และจัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
2.4 มีส่วนร่วมโดยใช้ค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางในการก าหนดอัตลักษณ์ 
2.5 จัดท าโครงการ/กิจกรรมตอบสนอง อัตลักษณ์โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วน
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ร่วม 
ระดับ 3 
ด าเนินการตามแผนพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” 
ระดับ 4 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา “หน่วยงานคุณธรรม” รอบ 6 เดือน 
ระดับ 5  
5.1 สรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
5.2 สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินการรอบ 12 เดือนเป็นข้อมูลในการพัฒนา “หน่วยงาน
คุณธรรม” ในปีต่อไป 

แนวทางการให้
คะแนน 
 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ผู้น าของ
หน่วยงาน
ประกาศเป็น
นโยบาย
ด าเนินการ “ 
หน่วยงาน
คุณธรรม” 
และประชุม
ชี้แจงนโยบาย
ให้บุคลากรทุก
คนใน
หน่วยงาน
เข้าใจ 

1.มีการ
ด าเนินการ
ระดับ 1 และ  
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
หรือคณะท างาน
เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายการ
ด าเนินการ 
“หน่วยงาน
คุณธรรม”  
- คณะกรรมการ
หรือคณะท างาน
ร่วมกันวางแผน
พัฒนา 
“หน่วยงาน
คุณธรรม” 
 - ก าหนดอัต
ลักษณ์และ
จัดท าโครงการ/
กิจกรรม โดย
บุคลากรทุกคน
ในหน่วยงาน  

1.มีการ
ด าเนินการ
ระดับ 2 และ 
2.ด าเนินการ
ตาม
แผนพัฒนา 
“หน่วยงาน
คุณธรรม” 
 

1.มีการ
ด าเนินการ
ระดับ 3 และ 
2.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา 
“หน่วยงาน
คุณธรรม” 
รอบ 6 เดือน 
 

1.มีการ
ด าเนินการ
ระดับ 4 และ 
2.สรุปผลการ
ด าเนินงานรอบ 
12 เดือน และ 
และวิเคราะห์
ผลการ
ด าเนินการรอบ 
12 เดือนเป็น
ข้อมูลในการ
พัฒนา 
“หน่วยงาน
คุณธรรม” 
ในปีต่อไป 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
- มีส่วนร่วมโดย
ใช้ค่านิยม
องค์กร MOPH 
เป็นแนวทางใน
การก าหนดอัต
ลักษณ์ 
- จัดท า
โครงการ/
กิจกรรม
ตอบสนอง อัต
ลักษณ์โดย
บุคลากรทุกคน
ในหน่วยงานมี
ส่วนร่วม  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอ านวยการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อ.จุรี แสนสุข คุณจริยา ศิริรสและคุณอภิวัฒน์ สุพรรณ์พุทธา 
 
ตัวช้ีวัดที ่16 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการท างานเพ่ิมข้ึน 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด คะแนน 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย ค่าคะแนนความสุขของบุคลากรทุกระดับ หมายถึง การประเมินคะแนนความสุขของ

บุคลากรในการปฏิบัติงานในหน่วยงานโดยใช้การมีความม่ันคงและความก้าวในอาชีพ 
การท างานในองค์กรที่มั่นคง การได้รับโอกาสในการพัฒนา การได้รับเกียรติและมีคุณค่า
ในที่ท างาน การได้รับการยอมรับจากบุคคลในที่ท างานทุกระดับ การได้รับค่าตอบแทนที่
ยุติธรรม การได้รับสวัสดิการที่พึงพอใจ การมีหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานที่ดี โดยใช้ 
Happinometer ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความสุขท่ีบุคคลสามารถวัดได้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะ
มาวัดความรู้สึกและประสบการณ์ ที่สะท้อนจากมิติคุณภาพชีวิตของตนเอง ซึ่งความสุข 8 
ประการ ประกอบด้วย ความสุข 8 มิติ ได้แก ่Happy Body, Happy Relax, Happy 
Heart, Happy Soul, Happy Family, Happy Society, Happy Brain, Happy 
Money และ HAPPINOMETER ได้เพ่ิมอีก 1 มิติ เป็น ความสุข 9 มิติ โดยมิติที่ 9 คือ 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
Happy Work-lifeเป็นมิติที่เน้นการวัดผลความรู้สึกและประสบการณ์ของคนท างานกับ
องค์กร 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากการวัดความสุขด้วยตนเองโดยใช้ Happinometer 
และจะแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขตนเองและความสุขรวมของ
บุคคลในองค์กร โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
0.00 - 24.99 ไม่มีความสุขอย่างย่ิง : Very Unhappy สะท้อนให้เห็นว่า 

คนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุขเลย” ผู้บรหิารต้อง
ด าเนินการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 

25.00 - 49.99 ไม่มีความสุข : Unhappy สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กร
อยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข” ผู้บรหิารต้องด าเนินการแกไ้ขอย่าง
จริงจัง 

50.00 - 74.99 มีความสุข : Happy สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรอยู่ใน
ระดับ “มีความสขุ” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มคีวามสุขยิ่งข้ึนไป 

    75.00 - 100 มีความสุขอย่างย่ิง : Very Happy ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนท างาน
ในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุขมาก” ผู้บริหารควรสนับสนุนและ
ยกย่องเป็นแบบอย่าง  

แนวทางการให้
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าเฉลี่ยรวมคุณภาพชีวิตแต่ละมิติ (Happy Average Score) 
2. ค่าเฉลี่ยรวมระดับความสุขทุกมิติรายบุคคลในองค์กร (Happy Individual Average 
Score) 
3.ค่าเฉลี่ยระดับความสุขรวมของทุกบุคคลในองค์กร (Happy Company Average 
Score) 

ผลรวมของความสุขของบุคลากร 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

2560 2561 2562 2563 2564 
62คะแนน 64 คะแนน 66คะแนน 68 คะแนน 70 คะแนน  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

กลุ่มอ านวยการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อ.จุรี  แสนสุข  คุณจริยา  ศิริรส  และคุณอภิวัฒน์  สุพรรณ์พุทธา 
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ตัวช้ีวัดที ่17 ระดับคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบ ค าอธิบาย 

ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด คะแนน 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย      การประเมินคุณภาพภายใน  หมายถึง   การประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันการศึกษาตามมาตรฐานสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด (สกอ.) ในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 1.ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันให้คะแนนตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบันที่ได้จริงจากคะแนนเต็ม 5   
2.ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรให้คะแนนตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรที่ได้จริงจากคะแนนเต็ม 5  

แนวทางการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ระดับคะแนน 
1 ระดับสถาบัน ≤ 4.00 

ระดับหลักสูตร  ≤ 3.51 
2 ระดับสถาบัน ≥4.01-4.17 

ระดับหลักสูตร  ≥3.51 – 3.56 
3 ระดับสถาบัน ≥4.18-4.35 

ระดับหลักสูตร  ≥3.57- 3.58 
4 ระดับสถาบัน ≥4.36-4.50 

ระดับหลักสูตร  ≥3.59- 3.60 
5 ระดับสถาบัน ≥4.51 

ระดับหลักสูตร  ≥3.61 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร.เอมอร  บุตรอุดม  อ.จรรยา  คนใหญ่ และ ดร.ภาสินี  โทอินทร์ 

 
 
ตัวช้ีวัดที ่18 จ านวนปีที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ปี 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ค าอธิบาย   จ านวนปีที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล หมายถึง   ผลลัพธ์การ 

ประเมินคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาตามมาตรฐานสถาบันการศึกษาท่ีสภาการ
พยาบาลก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน 1. ตัวบ่งชี้ส าคัญ 120 คะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนนจากเกณฑ์ส าคัญร้อยละ 70) 
2. ตัวบ่งชี้ทั่วไป 120 คะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนนจากเกณฑ์ท่ัวไปร้อยละ 30) 
คะแนนรวมของการประเมิน =  คะแนนจากเกณฑ์ส าคัญ+คะแนนจากเกณฑ์ทั่วไป 
 

แนวทางการให้คะแนน  
คะแนน ระดับคะแนน 

91% – 100% 5 ปีการศึกษา 
81% –  90% 4 ปีการศึกษา  
71% –  80% 3 ปีการศึกษา  
61% –  70% 2 ปีการศึกษา  
51% –  60% 1 ปีการศึกษา  
น้อยกว่า 51% ไม่รับรอง 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานประกันคุณภาพและควบคุมภายใน กลุ่มวิชาการ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร.เอมอร บุตรอุดม อ.จรรยา คนใหญ่และดร.ภาสินี โทอินทร์ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 19  ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหาร 
             สอดรับกับตัวชี้วัด ที่ 9.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (สบช.)  และ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สภาการพยาบาล ) 
 
องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย ความส าเร็จในการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหาร หมายถึง ระดับ

ความส าเร็จของหน่วยงานในการน าข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาใช้ใน
การตัดสินใจด้านการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
องค์กร 

เกณฑ์มาตรฐาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันมาใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารโดย 
1. มีระบบสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละฐานข้อมูลครบทุกฐานข้อมูล 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ดังนี้ 
ด้านการบริหารจัดการ 
1.1 การเงิน การงบประมาณ ได้แก่ ระบบแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณและ
โครงการ (SFS)  
1.2 บริหารงานบุคคล ได้แก่ ระบบบุคลากร (MISPBRI), ระบบพัฒนาบุคลากร 
(OPENPI), ระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการฝึกอบรม สบช. (PIMTIS) 
1.3 ครุภัณฑ์ ได้แก่ ระบบพัสดุครุภัณฑ์ (MANAGE) 
1.4 ระบบจองห้องประชุม (E-booking) 
1.5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) 
ด้านบริหารและบริการการศึกษา 
1.6 ระบบทะเบียน วัดและประเมินผล (MIS) 
1.7 ระบบห้องเรียน และข้อสอบ Online  (Google class room & Moodle) 
1.8 ระบบประกันคุณภาพ สกอ. สมศ. (QA/ CHE) 
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  
 1.9 ระบบผลงานวิจัย/วิชาการ (OPENPI) 
 1.10 ระบบบริการวิชาการ (OPENPI) 
 1.11 ระบบบริหารจัดการห้องสมุด (E-Library) 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 1.12 ระบบท านุศิลปวัฒนธรรม  
 

2. จัดประชุมชี้แจง/ทบทวน วิธีการใช้ฐานข้อมูล หรือเสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องปีละ 1 ครั้ง 

3. มีการติดตามให้มีการใช้งานฐานข้อมูล ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
4. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานและรายงานผลการประเมิน 
5. มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจทางการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
แนวทางการให้
คะแนน 
 
 
 
 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการข้อ 

1 

มีการ
ด าเนินการข้อ 

1-2 

มีการ
ด าเนินการข้อ 

1-3 

มีการ
ด าเนินการข้อ 

1-4 

มีการ
ด าเนินการข้อ 

1-5 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มอ านวยการ 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อ.แสงดาว  จันทร์ดา นายเทวราช ทิพอุตร์ นายเพชร    ธนภูมิชัย นายอานุภาพ หาญสุริย์

และนายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพย์รักษา 
 



 

 

ภาคผนวก 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวช้ีวัดวิทยาลัย ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษา
พยาบาลช้ันน าท่ีเน้นชุมชน

1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบความรู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ในคร้ังแรก

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในรายวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชนและการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นได้ในคร้ังแรก

3. ผลการประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลเพ่ือ
ชุมชนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีค่าคะแนนเฉล่ีย มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5

4. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตมีค่า
คะแนนเฉล่ีย มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนนเต็ม 5

5. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์
พยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ

2. อาจารย์มีผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์
พยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 60

ท่ีเน้นชุมชน 2. วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านสุขภาพและ
การศึกษาพยาบาล

6.คะแนนผลรวมถ่วงน้้าหนักผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน

3. มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีเน้นชุมชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50

7.มีผลงานวิจัยท่ีเน้นชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

1. บัณฑิตมีผลการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิต
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100

การวิเคราะห์วิสัยทัศน์องค์กร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
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สถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน้า

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่
ระบบสุขภาพชุมชน
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8. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีน้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สุขภาวะชุมชนหรือสังคมอาเซียน

9. จ้านวนผลงานวิจัยท่ีกระทรวงสาธารณสุขน้าไปใช้ในการ
ก้าหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบสุขภาพ

10. มีผลงานหนังสือ หรือต้ารา หรือบทความวิชาการท่ีเน้น
ชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

11. มีชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาว

12. จ้านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในประเทศ และต่างประเทศ

13. ระดับความส้าเร็จของวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร
เขตสุขภาพ

4. ท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

14. จ้านวนเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร หรือสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร ของผลงาน นวัตกรรมหรือช้ินงานการสร้างเสริม
สุขภาพโดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา

สถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน้า 15. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
16. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีผลการประเมินความสุขในการ
ท้างานเพ่ิมข้ึน

17. ระดับคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน และระดับหลักสูตร

5.  พัฒนาสถาบันสู่ความ
ทันสมัย

3.  บริการวิชาการแก่สังคมท่ีเน้นชุมชน

4. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย ระดับดีข้ึนไป
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวช้ีวัดวิทยาลัย ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์
18. จ้านวนปีท่ีได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
19. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
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