วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
การบูรณาการตัวชีว้ ดั เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2562
เกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชีว้ ดั
พันธกิจ
1. ผลิต
บัณฑิต
พยาบาลสู่
ระบบสุขภาพ
ชุมชน

ลาดับที่
ตัวชีว้ ัด

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

สบช

กลยุทธ์ BCNU

QA
สภาการพยาบาล
สมศ
หลักสูตร 14 ตบ
จานวน 11 ตบ จานวน 16 ตบ สถาบัน 12 ตบ รวม 22 ตบ 5 องค์ประกอบ

1

จานวนรายวิชาทีบ่ ัณฑิตสอบขึน้ ทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพฯ ผ่านร้อยละ 100 ในครั้งแรก

ตบ 1

2

ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึน้ ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรก

ตบ 2

จานวนเรื่อง หรือรางวัลของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
ประกาศเกียรติคุณในระดับชาติหรือนานาชาติ
(ปรับตัวชี้วดั )

ตบ 3

4

จานวนแนวปฏิบัติท/ี่ องค์ความรู/้ นวัตกรรมใน
การผลิตบัณฑิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับระดับชาติ

ตบ 4

5

แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล

6

อัตราส่วนจานวนอาจารย์พยาบาลประจา หรือ
พยาบาลประจาการ/พยาบาลวิชาชีพทีท่ าหน้าที่
ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา

3

7

8
9

ตบ 14

ตบ 12
ตบ 13

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทีก่ าหนดโดยสกอ. (รวม สัดส่วน
อาจารย์ประจาหลักสูตรต่ออาจารย์ประจา
ทัง้ หมด (สภาตัวบ่งชี้ ข้อ 6) และ อัตราส่วน
อาจารย์พยาบาลประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า สภาตัวบ่งชี้ที่ 5)

ตบ 1.1
หลักสูตร

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 2.1 ระดับ
หลักสูตร)
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี (สกอ. 2.2
ระดับหลักสูตร)

หน ้าที่ 1

ตบ. 5
ตบ 6
ตบ. 8

องค์ประกอบที่
5.2
ผลสัมฤทธิ์
หลักสูตร

ตบ 2.1
หลักสูตร

ตบ. 2.1
คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี

ตบ 2.2
หลักสูตร

ตบ. 2.1
คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี

พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิต
พยาบาลสู่
ระบบสุขภาพ
ชุมชน

ลาดับที่
ตัวชีว้ ัด
10

ชือ่ ตัวชีว้ ัด
การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1 ระดับหลักสูตร)
(Addสบช.1.1.1ระดับความสาเร็จการดาเนินการ
รับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562)

สบช

กลยุทธ์ BCNU

QA
สภาการพยาบาล
สมศ
หลักสูตร 14 ตบ
จานวน 11 ตบ จานวน 16 ตบ สถาบัน 12 ตบ รวม 22 ตบ 5 องค์ประกอบ

ตบ. 1.1.1
(ตบ.ที่ 1)

ตบ. -3.1
หลักสูตร

11

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2
ระดับหลักสูตร)

ตบ. -3.2
หลักสูตร

ตบ. 10

12

ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3 ระดับหลักสูตร)
(รวมร้อยละผู้สาเร็จการศึกษา ตัวบ่งชี้ 15 สภา
การพยาบาล)

ตบ. -3.3
หลักสูตร

ตบ 15

13

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ. 4.1 ระดับ
หลักสูตร)

ตบ. -4.1
หลักสูตร

14

คุณภาพอาจารย์ (สกอ. 4.2 ระดับหลักสูตร)

ตบ. -4.2
หลักสูตร

15

ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (สกอ.
4.3 ระดับหลักสูตร)

ตบ. -4.3
หลักสูตร

16

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ. 5.1 ระดับ
หลักสูตร)

ตบ. -5.1
หลักสูตร

17

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (สกอ. 5.2 ระดับหลักสูตร)

ตบ. -5.2
หลักสูตร

18

การประเมินผู้เรียน (สกอ.5.3 ระดับหลักสูตร)

19

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 5.4
ระดับหลักสูตร) (รวมการบริหารหลักสูตร ตัว
บ่งชี้ที่ 8 สภาการพยาบาล)

20

ตบ. -5.3
หลักสูตร

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 6.1 ระดับ
หลักสูตร) (รวม การจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 20 สภา และ ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 21 และ หนังสือ ตารา
วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น ตัวบ่งชี้ที่ 22)

หน ้าที่ 2

ตบ. -5.4
หลักสูตร

ตบ. -8

ตบ. -6.1
หลักสูตร

ตบ 20
ตบ. 21
ตบ 22

พันธกิจ
1. ผลิต
บัณฑิต
พยาบาลสู่
ระบบสุขภาพ
ชุมชน

2. วิจัยเพือ่
พัฒนาองค์
ความรู้และนว
ตกรรมสุขภาพ

ลาดับที่
ตัวชีว้ ัด
21

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

สบช

กลยุทธ์ BCNU

QA
สภาการพยาบาล
สมศ
หลักสูตร 14 ตบ
จานวน 11 ตบ จานวน 16 ตบ สถาบัน 12 ตบ รวม 22 ตบ 5 องค์ประกอบ

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.
1.1 ระดับสถาบัน) (ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ สภา ข้อ 9)

ตบ. -1.1
สถาบัน

ตบ 9

อาจารย์ประจาสถาบันทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
(สกอ. 1.2 ระดับสถาบัน) (รวม คุณสมบัติของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 2
และคุณวุฒอิ าจารย์พยาบาลประจา ตัวบ่งชี้
สภา ข้อ 4)

ตบ. -1.2
สถาบัน

ตบ 2
ตบ 4

23

อาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ. 1.3 ระดับสถาบัน)

ตบ. -1.3
สถาบัน

24

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4
สถาบัน) (Add ระบบการดูแลและให้คาปรึกษา
(สภา)

ตบ. -1.4
สถาบัน

ตบ. -11

25

กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี (สกอ. 1.5 ระดับ
สถาบัน)

ตบ. -1.5
สถาบัน

ตบ. -10

26

ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการนา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนาไปใช้ประโยชน์
(Add สบช.1.1.3 ระดับความสาเร็จในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย)

22

27

ตบ 1.1.3
(ตบ.ที่ 2)

ตบ 5

จานวนของผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีส่ ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนสังคมในระดับชาติ
และนานาชาติ

ตบ 6

28

จานวนของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ตบ 7

29

ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

30

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

31

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย (สกอ. 2.3 ระดับสถาบัน)(Add
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทีต่ ีพิมพ์
เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลทัง้ หมด สภาการ
พยาบาล ตัวบ่งชี้ที่ 16 และคุณภาพงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ องค์ประกอบที่ 3 ข้อ 3.1))

32

ตบ. -2.1
สถาบัน
ตบ. -2.2
สถาบัน

ตบ. -2.3
สถาบัน

คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนา
นวัตกรรม (องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพงานวิจัย
ข้อ 3.2)

ตบ. 16

องค์ประกอบที่ 3.1

องค์ประกอบที่ 3.2

หน ้าที่ 3

พันธกิจ
3. บริการ
วิชาการแก่
สังคม

ลาดับที่
ตัวชีว้ ัด
33

ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพรองรับ Service Plan
ปีงบประมาณ 2561 (Add สบช.1.1.2 ระดับ
ความสาเร็จของการพัฒนาหลักสูตรทีต่ อบสนอง
ระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข)

34

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแนวปฏิบัติทดี่ ี
ด้านการบริการวิชาการ

35

ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาสู่การยกระดับคุณภาพชีวติ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนือ่ งของชุมชน
เป้าหมาย
จานวนผลงานทีเ่ กิดจากความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานใน
ต่างประเทศ

36

4. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

37

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (Add 24. การ
บริการวิชาการ-สภาการพยาบาล)

38

ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะและแบบ
เฉพาะ (Public Service and Specific
Service) (องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 และ 4.2)

39

จานวนนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ที่
ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ

40

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิ
ปัญญาไทย

41

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

สบช

กลยุทธ์ BCNU

QA
สภาการพยาบาล
สมศ
หลักสูตร 14 ตบ
จานวน 11 ตบ จานวน 16 ตบ สถาบัน 12 ตบ รวม 22 ตบ 5 องค์ประกอบ

ตบ 1.1.2
(ตบ.ที่ 3)

ตบ 8

ตบ 9

ตบ 10

ตบ 11
ตบ. -3.1
สถาบัน

ตบ 17
องค์ประกอบ 4.1
และ 4.2

ตบ 12

ตบ 18
ตบ. -4.1
สถาบัน

หน ้าที่ 4

พันธกิจ
5. บริหาร
และพัฒนา
สถาบัน

ลาดับที่
ตัวชีว้ ัด
42

43

ชือ่ ตัวชีว้ ัด
ระดับความสาเร็จของคุณภาพการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Add
สบช.1.1.4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
วิทยาลัยในสังกัด) (รวม ระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารและการตัดสินใจ ตัวบ่งชี้ที่ 3 สภา
การพยาบาล)
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการเป็น
หน่วยงานคุณธรรม (Add 15. ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานเป็นหน่วยงานคุณธรรม
ต้นแบบ-วพบ.อุดรธานี)

สบช

กลยุทธ์ BCNU

QA
สภาการพยาบาล
สมศ
หลักสูตร 14 ตบ
จานวน 11 ตบ จานวน 16 ตบ สถาบัน 12 ตบ รวม 22 ตบ 5 องค์ประกอบ

ตบ 1.1.4
(ตบ.ที่ 4)

ตบ 14

ตบ 6
(ตบ.ที่ 5)

ตบ 15

44

ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace)

ตบ 1.1.5
(ตบ.ที่ 6)

45

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการ (สบช. 2)
(7)

ตบ 2
(ตบ.ที่ 7)

46

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมของหน่วยงาน (สบช. 3) (8)

ตบ 3
(ตบ.ที่ 8)

47

ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วดั ของ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคลและผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิไ์ ปใช้ในการขึน้ เงินเดือน (สบช. 4)

ตบ 4
(ตบ.ที่ 9)

48

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน

49

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน (PMQA)
(รวม ระดับความสาเร็จในการบริหารองค์กรเพือ่
ความเป็นเลิศ)

50

ตบ 5
(ตบ.ที่ 10)

ตบ 7
(ตบ.ที่ 11)

ร้อยละของบุคลากรทีม่ ีผลการประเมินความ
ผูกพันต่อองค์กร อยูใ่ นระดับดีขนึ้ ไป (3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ตบ 16

ตบ 13

หน ้าที่ 5

ตบ 3

พันธกิจ
5. บริหาร
และพัฒนา
สถาบัน

ลาดับที่
ตัวชีว้ ัด
51

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

สบช

กลยุทธ์ BCNU

QA
สภาการพยาบาล
สมศ
หลักสูตร 14 ตบ
จานวน 11 ตบ จานวน 16 ตบ สถาบัน 12 ตบ รวม 22 ตบ 5 องค์ประกอบ

5.1 การบริหารของสถาบันเพือ่ การกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน (รวม ตัวบ่ชี้การบริหารองค์กร สภา
การพยาบาบ ตัวบ่งชี้ที่ 1)

ตบ 5.1
สถาบัน

ตบ 1

องค์ประกอบที่ 1
1.1 บริบท
สถานศึกษาฯ
1.2 ผลสัมฤทธ์
ของการบราหรสา
ถนศึกษา

ข้อ 1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์
ข้อ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ข้อ 3 การบริหารความเสี่ยง
ข้อ 4 การบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล
ข้อ 5 การจัดการความรู้
ข้อ 6 การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร (รวมการวางแผน
และการพัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 7 สภา และ
การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ตัวบ่งชี้ที่ 19)

ตบ 7
ตบ 19

ข้อ 7 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
งานในวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีว่ ทิ ยาลัย
กาหนด (รวม สมศ 5.1)
52

องค์ประกอบที่
5.1
ผลสัมฤทธิ์ระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ (สกอ. 5.3 ระดับสถาบัน) (รวม สมศ. 5.2)

ตบ 5.3
สถาบัน

รวมตัวชีว้ ัด 52 ตัวชีว้ ัด

หน ้าที่ 6

องค์ประกอบที่ 5.2
ผลสัมฤทธิห์ ลักสูตร

