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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560               
(มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ เป็นการประเมินตนเองของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรต่อ
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการประเมินคุณภาพใช้
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 5 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 
ตามที่ก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับ
เดือนเมษายน 2561 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2561 และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสภา
การพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้เต็ม
ศักยภาพ  

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560               
(มคอ.7) ฉบับนี้ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
มุ่งหวังว่าจะได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานในปีต่อไป 

 
 
 

 
                                                                                   (นางวัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ) 
                                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
                                                                                    1 กันยายน พ.ศ. 2561 
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1. ช่ือสถาบันการศึกษาและ   
    องค์กรต้นสังกัด 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

2. ท่ีตั้ง เลขท่ี 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 043 –423210  043-423211  
โทรสาร : 043-423212 
เว็บไซต ์  : www.bcnkk.ac.th 
E-mail address : bcnkk@bcnkk.ac.th 

3. พ้ืนท่ี  มีพื้นท่ี 51 ไร่ 1 งาน 49 
10
1  ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 12,156.80 ตารางเมตร  

3.1 อาคารสถานที่ต้ังของสถาบันการศึกษา และห้องต่างๆ เป็นสัดส่วน มีที่ท างานเฉพาะ 
เหมาะสมและเพียงพอแก่การด าเนินงาน ดังนี ้
1) อาคารเรียน A , B (3 ช้ัน)  จ านวน 2 หลัง 
2) หอพักนักศึกษา (5 ช้ัน)  จ านวน 2 หลัง 
3) อาคารอ านวยการ (3 ช้ัน)  จ านวน 1 หลัง 
4) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรมและวิจยัทางการพยาบาลและ

สุขภาพ (3 ช้ัน)  
จ านวน 1 หลัง 

5) อาคารชมรมศลิปวัฒนธรรม (1 ช้ัน)  จ านวน 1 หลัง 
6) บ้านพักผู้อ านวยการ (2 ช้ัน)  จ านวน 1 หลัง 
7) บ้านพักอาจารย์ (2 ช้ัน)  จ านวน 3 หลัง 
8) แฟลตอาจารย์ (3 ช้ัน)  จ านวน 1 หลัง 
9) บ้านพักเจ้าหน้าท่ี  จ านวน 2 หลัง 
10) สนามฟุตซอล  จ านวน 1 แห่ง 
11) สนามบาสเกตบอล  จ านวน 1 แห่ง 
12) สนามวอลเลย่์บอล จ านวน 1 แห่ง 
13) สนามตระกร้อ จ านวน 1 แห่ง 
14) หอประชุม จ านวน 1 หลัง 
15) โรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 
16) โรงรถ จ านวน 1 หลัง 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา  

 

http://www.bcnkk.ac.th/
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3.2 แผนที่แสดงอาคารที่ต้ังของวิทยาลัย 
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4. ตราสญัลักษณ์วิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 

 

5. ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย ดอกคูน หรือ ดอกราชพฤกษ ์
 
 
 
 
 

 
6. สีประจ าวิทยาลัย 

 
สเีหลืองดอกคูน ซึ่งหมายถึง ความเจรญิรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 

7. ธงประจ าวิทยาลัย ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูป 
พระนามย่อ “ สว ” 

8. เจ้าของ สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 

9. หัวหน้าองค์กร นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธ์ิพร 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

10. ผู้อ านวยการ นางวัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัย (อ านวยการ ระดับต้น)  
วุฒิการศึกษาสูงสดุ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 
: 4511021918 
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง 1 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 

11. ประวัติความเป็นมา ปีการศึกษา 2505-2509 เปิดสอนหลักสตูรผดุงครรภ ์
 ปีการศึกษา 2508-2525 เปิดสอนหลักสตูรผดุงครรภ์อนามยั 
 ปีการศึกษา 2526-2532 เปิดสอนหลักสตูรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)  
 ปีการศึกษา 2530-2536 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตรการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ (ระดับต้น)  
 ปีการศึกษา 2537-2539 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น 
 ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2541-2544 เปิดสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2543-2549 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ป)ี  
 ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร พ.ศ. 2545)  
 ปีการศึกษา 2546-2551 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)  
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 ปีการศึกษา 2552-2554 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

 ปีการศึกษา 2555-2559 เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 
12. หลักสูตรทีเ่ปิดใหม่  ไม่ม ี
13. จ านวนอาจารย ์ จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 40.5 คน 

 ปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
 ปริญญาโท จ านวน 34.5  คน (ลาศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 5 คน)  

14. จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 431 คน 
 ช้ันปีท่ี 1 จ านวน    88     คน 
 ช้ันปีท่ี 2 จ านวน   123     คน 
 ช้ันปีท่ี 3 จ านวน    109    คน 
 ช้ันปีท่ี 4 จ านวน    111    คน 
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ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน่ 
 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข เดิมช่ือโรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดด าเนินการ เมื่อวันที่  
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งที่ 3 ของประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้ใช้ช่ือว่า 
“โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” 

 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2509 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ด าเนินการสอน 4 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 166 คน 

 พ.ศ. 2508 เปลี่ยนช่ือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” เป็น “เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เปิดสอน
หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 
1 ½ ปี ด าเนินการสอน 36 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 2,034 คน 

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

 พ.ศ. 2530 เปลี่ยนช่ือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เป็น “วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขอนแก่น” 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ระดับต้น) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้
ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 764 คน 

 พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพ” ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  (กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก 2553) ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536และมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ขอนแก่น แยกออกจากศูนย์อนามัยที่ 6 เพื่อไปสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ ที่
ได้รับพระราชทานช่ือเป็นสถาบันพระบรมราชชนก ในปีต่อมา ท าให้คณะผู้บริหาร น าโดย อาจารย์ชุมพล พลนรา ซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการขณะนั้นได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยที่จะหาสถานที่ใหม่เพื่อก่อตั้งเป็นวิทยาลัย 
เนื่องจากสถานศึกษามีความคับแคบ นักศึกษาไม่มีสนามกีฬา ไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย วิทยาลัยได้ไปติดต่อที่ดินราชพัสดุ มี
ที่ดิน 3 แห่ง คือ 1) ที่ดินของศูนย์รัตนาภา จ านวน 5 ไร่ ถ้าสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลนก็จะมีเนื้อที่เหลือเล็กน้อย แต่มี
ความสะดวกในการเดินทางติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นได้ง่าย 2) ที่ดินต าบลท่าพระ จ านวน 20 ไร่ ซึ่งไกลจากตัวเมือง
เกินไป 3) ที่ดินต าบลบ้านเป็ด จ านวน 60 ไร่ และห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร แต่มีข้อจ ากัด คือ ดินเค็ม
ข้างล่างเป็นเกลือ เป็นโคก และเป็นที่หากินของชาวบ้านเป็ด และสามารถสร้างตึกได้ไม่เกิน 6 ช้ัน เพราะพื้นที่อยู่ใกล้สนามบิน
ขอนแก่น ผู้บริหารได้พิจารณาที่จะจัดตั้งและก่อสร้างวิทยาลัยในพื้นที่ต าบลบ้านเป็ด จากนั้นได้ท าเรื่องไปยังปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงท าเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยท าการอนุมัติและได้ท าการรังวัดที่ดินซึ่งมี
จ านวนตามโฉนดคือ 46 ไร่ หลังจากเริ่มสร้างรั้วล้อมท่ีดินเพื่อจะท าการก่อสร้างตึก ชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดมีประเด็นความเห็น
ที่ยังไม่สอดคล้องบางอย่าง จึงได้แต่งตั้งสภาต าบล เชิญผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านเป็ดมาประชุม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป็ด (อบต.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมและช้ีแจงเหตุผลในการขอจัดตั้งวิทยาลัย และช้ีแจงที่มาของที่ดินดังกล่าวว่าได้รับ
อนุมัติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จะจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนเป็น
พยาบาล รับใช้ชุมชนและสังคม ซึ่งชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดก็เข้าใจ และเต็มใจในการก่อตั้งวิทยาลัยในพื้นที่ ของชุมชนต าบล
บ้านเป็ด  

 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระ
นามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นช่ือของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น จึงเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น 
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น” (Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen) (หนังสือวังสระประทุม
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537) (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 8 -12) 
เพื่อเป็นสิริมงคลและนิมิตหมายแห่งความวัฒนาถาวร ของวิทยาลัยพยาบาลและวิชาชีพพยาบาลตลอดไป 
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พ.ศ. 2537 วิทยาลัยได้ย้ายมาสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ระดับต้น รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่น มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 364 คน 

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

พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยในท่ีดินแห่งใหม่ ในวงเงิน 89,860,000 (แปดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้ท าการขอบ้านเลขที่ ได้เลขที่ 354 หมู่ 2 ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
และได้ท าเรื่องขอพระราชทานทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร
ใหม่ เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

 พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏาน ในการผลิตพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 คน ส าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2547 

 พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ป)ี รับผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มีผู้ส าเร็จการศึกษา 7 รุ่น รวม 434 คน 

 ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าเป็นสถาบันสมทบ จึง
เปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ปี พ.ศ. 2545 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2545) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 1 รุ่น คือรุ่นท่ี 7 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน 56 คน 

ปี พ. ศ. 2546 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 8 จนถึงรุ่นที่ 12 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 436 คน 

ปี พ. ศ. 2552 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่นตั้งแต่รุ่นที่ 13 จนถึงรุ่นที่ 15 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ จ านวน 344 คน 

ปีการศึกษา 2552 – 2555 วิทยาลัยได้มีโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพใน
ภาวะที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมการวางแผนไว้จ านวน 200 คน รับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจิตอาสาจากพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ปีละ 50 คน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวนท้ังสิ้น 199 คน 

ปี พ.ศ. 2555 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 16 จนถึงรุ่นที่ 20 มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ 
จ านวน 215 คน 

ปี พ.ศ. 2560 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 21 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้  

ปัจจุบันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ท าการผลิตบัณฑิตพยาบาล 1  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้อ านวยการที่เป็นผู้น าทางและน าพาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
 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 สูตรสุคนธ ์
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 6.  ปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517 นายแพทย์ประธาน นิมมานเหมินทร์ 
 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 เอนกวิทย ์
 11. ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก 
 12. ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 ดร. จิราพร วรวงศ์ 
 13. ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ดร. วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ 
 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบนัพระบรมราชชนก  
ปรัชญา  
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นและระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

วิสัยทัศน์  
พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าเพื่อสร้างก าลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชน

ให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน  

พันธกิจ  
1. ผลิต และพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ และชุมชน  
2. สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ  
3. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับสากล  

 
 1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ปรัชญา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการ
ผลิตพยาบาลที่มีคุณลกัษณะที่ครบถ้วนท้ังด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้น
การค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการ
ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคม
ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน าท่ีเน้นชุมชน 

พันธกิจ (Mission)  
พันธกิจเป็นกรอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี ้
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
5. พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย  
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 1.3 การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์ และการรับรู้ของวิทยาลัย  
      ในการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2560-2564 ขึ้นเพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารวิทยาลัยโดยมีการทบทวนปรัชญาและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานได้ร่วมกันทบทวน และได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ 
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 ขึ้นและให้มีความสอดคล้องกันหลังจากนั้นทุกกลุ่มได้มีการร่วมกันวิพากษ์
แผนของแต่ละกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สมบูรณ์เพื่อให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณ
วิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีทิศทางที่ชัดเจน 
สามารถบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  
 
2. นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
 2.1 นโยบายการบริหารของวิทยาลัย 
  2.1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และปัญญา มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุขภาวะของชุมชนได้อย่าง
แท้จริง 
  2. จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ (TQF)  
  3. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ 
  4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้น
การเปลี่ยนแปลงภายใน (Transformative education)  
  5. พัฒนานักศึกษาใหม้ีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเน้นสมรรถนะด้านการพยาบาล
ชุมชน 
  6. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสตูรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้มีคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์  
  7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนานักศึกษากับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 
  2.1.2 นโยบายด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ 
  1. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ 
  3. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
  5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศให้
เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดยสนับสนุนทุน 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัล 
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  2.1.3 นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  1. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม และประเทศส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของสถาบัน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่วิทยาลัย 
  2. พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพชุมชน 
 

2.1.4 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1. ท านุบ ารุง รักษา ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมดีงาม เพื่อรักษาเอกลักษณ์ชุมชนและของชาติ 

2. มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และ
การสร้างเสริมสุขภาพ 

  2.1.5 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ส่งเสริมให้วิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน 

  2.1.6 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  2. ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจริยธรรม วิชาชีพ จรรยาบรรณครู โดยการให้ความรู้และมีการก ากับ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง 
  3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์กร สู่องค์กรคุณธรรม 
  5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเพื่อพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
 
 2.2 วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
  วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประกอบด้วย 

1. บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ สภาการพยาบาล  
2. บัณฑิตพยาบาลมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ด ีเก่ง มีความสุข)  
3. ผลงานวิจัยได้รับการรับรองคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ  
4. การบริการวิชาการที่ส่งผลต่อสถาบัน สังคม และชุมชน  
5. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  
6. วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานความเป็นเลิศ 

 
2.3 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ ในชุมชน พร้อมที่จะพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน มีความมุ่งหวังเป็นสถาบันการศึกษาท่ี 1) มีความสมบูรณ์ในการจัดการศึกษาที่
เน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน ผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาท่ีคดัเลือกคนจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบผู้สมบูรณ์พร้อมด้วย
ความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ชุมชน ชุมชนและผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับและเช่ือมั่นในคุณลักษณ์ของบัณฑิตจน
เป็นที่ประจักษ ์2) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถโดยจัดการศึกษาระยะสั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่
เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการ
พัฒนาจากวิทยาลัยมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภารกิจด้านสาธารณสุขในชุมชน  



 

มคอ.7 ผลการด าเนินงาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 10 

   เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเน้นชุมชน” 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขได้ด าเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพน าสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ โดยพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
สุขภาพด้วยการให้บริการวิชาการและจัดท าคลังความรู้ด้านการพยาบาลชุมชน เน้นการน าส่งความรู้และปัญญาทางสุขภาพสู่
องค์กรสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นกลไกที่ส าคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทาง
สุขภาพท่ีเพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นก าหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯเป็น 
“ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีเน้นชุมชน” 

โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขหมายถึง การสร้างคนทั้งในระบบการเรียนการ
สอน และการจัดอบรม ประชุมวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 

เน้นชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง
เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม และ
ระบบบริการสุขภาพชุมชน (Community Health System)  

 2.4 อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
  อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
ประกอบด้วย จิตบริการ (Service mind : S) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ (Participation : P) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณาการผสมผสานเป็นเนื้อเดียว  
มีความหมายในแต่ละประเด็นดังนี้ 

  ความเป็นผู้มีจิตบริการ (Service mind)  
  หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการให้บริการ โดย
ค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลบนพ้ืนฐานของความเข้าใจคนอ่ืนตามความเป็นจริงซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) ให้บริการด้วยวามเต็มใจโดยเข้าใจผู้อื่นตามเง่ือนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆ ยอมรับในความคิด
พฤติกรรม และความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 
  2) ให้บริการหรือกระท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
  3) ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู้รับบริการด้วยความใส่ใจในปัญหา ความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 

  เป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห ์(Analytical thinking)  
  การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณโดยเช่ือมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับ
บริบทสภาพการด ารงชีวิตโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) มองความจริงตามความเป็นจริงของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณ์ตามความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ 
  2) รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง 
  3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนพ้ืนฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ 
  4) เช่ือมโยงความรู้วิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ โดยสอดคล้อง
กับบริบท 
  5) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดหรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียว 

  การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (Participation)  
  เป็นการให้บริการสุขภาพที่ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลซึ่งเกิดจากความเข้าใจ สภาพการด ารงชีวิต 
บริบท เง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถกลั่นกรอง 
คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้รับบริการน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยให้ผู้รับบริการมีส่วน
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ร่วมรับรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ 
  2) ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
  3) ผู้ให้บริการท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา แก่ผู้รับบริการ
แต่มิใช่เป็นผู้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน 
  4) กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบรกิารมกีารพัฒนาศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและครอบครวั
เพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
 
 2.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพ้ืนฐานความเอื้ออาทรและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แก่ผู้รับบริการ
ทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ท้ังในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาและเห็นคุณค่าในวิชาชีพการพยาบาล
และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความเอื้ออาทร และมีจิตสาธารณะในการท างานเพื่อชุมชนและสังคม   

5. มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถสื่อสารและประสาน
ความร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างานตอบสนองต่อ
ระบบสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

7. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

8. สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประยุกต์ใช้ตรรกะทางศาสตร์และสถิติ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  

9. ร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีเหตุผลเชิงวิชาการ รวมถึง
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและตอบสนองความต้องการตามบริบทของ
ผู้ใช้บริการ 

10. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ภูมิภาคและของโลก 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปกีารศึกษา 2560 (ระดับหลกัสูตร)  

3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 3.1 แสดงโครงสร้างการบริการของสถาบันการศึกษาพยาบาล และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร 

3.1.1 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน่ (ปีการศึกษา 2559 – 2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัฯ 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุม
ภายใน และจดัการความรู้  

งานส่งเสริมการศกึษา  
- ห้องสมุด  
- คอมพวิเตอร ์สารสนเทศ  
- ประชาสมัพันธ ์ 
- ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 
 

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป  
- สารบรรณ พัสด ุ 
- ยานพาหนะ อาคารสถานที ่และซ่อม
บ ารุง  

งานการเงนิ บัญชี ตรวจสอบและ
ประเมนิผล 

งานทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที ่

งานนโยบายและแผน 
 

กลุ่มวชิาการ 

ภาควิชาพื้นฐานบริหาร พัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลและการศึกษาทั่วไป  

ภาควิชาการพยาบาลครอบครวัชุมชน 
และการรกัษาพยาบาลเบ้ืองตน้  

 

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ และ
ผู้สูงอายุ  

 

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก 
ผดุงครรภ์ และการพยาบาลจิตเวช 

 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

งานบริหารหลกัสูตร 
 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และกจิการพิเศษ 

 

งานทะเบียน วัดและประมวลผล 
 

งานบริการ พัฒนานกัศกึษา  
และศิษย์เก่า 

 

กลุ่มบริการการศึกษา 
 

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิเทศ
สัมพันธ ์ 

 

งานบริการวิชาการและศนูย์ความ
เป็นเลิศ 

รับรองจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั  
ครั้งที่ 11 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 1 กันยายน พ.ศ. 2561 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 25520031107921 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
มคอ. 2 (6)  ปัจจุบนั 2560 หมายเหตุ 

1. นางสมใจ เจียระพงษ ์
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2527 
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช)  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2542 

1. นางสมใจ เจียระพงษ ์
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2527 
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช)  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2542 

 

2. นางดวงชีวัน เบญจมาศ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2527 
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2542 

2. นางดวงชีวัน เบญจมาศ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2527 
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2542 

 

3. นางสาวศุภวดี แถวเพีย  
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์วิทยาลัยพยาบาล
นครราชสมีา พ.ศ. 2535  
- พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2540 
- Ph.D. in Nursing University of San Diego, USA  
2555 

3. นางสาวศุภวดี แถวเพีย  
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์วิทยาลัยพยาบาล
นครราชสมีา พ.ศ. 2535  
- พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2540 
- Ph.D. in Nursing University of San Diego, USA 
2555 

 

4. นางศิราณี ศรีหาภาค 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง พ.ศ. 2536  
- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น พ.ศ. 2542  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการพฒันาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2557 

4. นางศิราณี ศรีหาภาค 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง พ.ศ. 2536  
- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น พ.ศ. 2542  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการพฒันาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2557 

 

5. นางรุ่งทิพย ์พรหมบุตร 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์ 
 (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พระพุทธบาท พ.ศ. 2538 
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ)่ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546 

5. นางรุ่งทิพย ์พรหมบุตร 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์ 
 (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พระพุทธบาท พ.ศ. 2538 
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ)่ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546 

 

6. นางสาวสรญัญา เปล่งกระโทก 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นครราชสมีา พ.ศ. 2545 
- พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2554 

6. นางสาวสรญัญา เปล่งกระโทก 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นครราชสมีา พ.ศ. 2545 
- พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2554 

 

ส่วนท่ี 2 
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อาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 34.5 คน ทุกคนมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์สภา อาจารย์ประจ า 1 คน 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ปฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1 ดร. วัชร ีอมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อ านวยการ 4511021918 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ
สาขาหลักสูตรและ
การสอน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ถึง พ.ศ. 2555 และ 2558 
ถึงปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีสุรินทร์ พ.ศ. 2556 ถึง 
พ.ศ. 2558  

2 นางวิไลวรรณ วัฒนานนท ์ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511021921 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอาย ุ
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2534 
ถึงปัจจุบัน 

3 นางสมใจ เจียระพงษ ์ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511021919 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2536 
ถึงปัจจุบัน 

4 ดร. ธรณิศ สายวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511021922 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ
สาขาวัดและ
ประเมินผล 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น 
 พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน 

5 ดร. ศุภวด ีแถวเพีย พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511065998 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

Ph.D in Nursing 
University of San 
Diego USA Hahn 
school  2012 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2557 
ถึงปัจจุบัน 

6 นางดวงชีวัน เบญจมาศ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511021913 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2536 
ถึงปัจจุบัน 

7 นางสุจินดา ศรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4611108526 
วันท่ีออกบัตร 
24/11/2561 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/11/2566 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
บริหารการพยาบาล 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. 2545 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2536 
ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ปฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

8 นางสาวปราณ ีแสดคง พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511057175 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2538 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2546 
ถึงปัจจุบัน 

9 นางพิริยากร คล้ายเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511021914 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2539 
ถึงปัจจุบัน 

10 นางแก้วจิต มากปาน พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511021916 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

การศึกษามหาบณัฑติ 
(จิตวิทยาการแนะ
แนว) มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2540 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2548 
ถึงปัจจุบัน 

11 นางรุ่งทิพย ์พรหมบุตร พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511021932 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ ่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2546 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2540 
ถึงปัจจุบัน 

12 นางรัชน ีพจนา พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511021915 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอาย ุ
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2544 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2546 
ถึงปัจจุบัน 

13 นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ 

4511065142 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2545 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2551 
ถึงปัจจุบัน 

14 ดร. เอมอร บุตรอุดม พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511065142 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

DOCTOR OF 
PHILOSOPHY, 
Nursing, 
UNIVERSITY OF 
ILLINOIS, 2018 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 

15 นางจรรยา คนใหญ ่ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4711182933 
วันท่ีออกบัตร 
31/03/2557 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
30/03/2562 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ ่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2550 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2548 
ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ปฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

16 นางสาวสายใจ ค าทะเนตร พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511021911 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
พ.ศ. 2547 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ถึงปัจจุบัน 

17 นาง ปิยนุช ภิญโญ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511173614 
วันท่ีออกบัตร 
28/07/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
29/07/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2551 
ถึงปัจจุบัน 

18 นางสุพิตรา พรหมกูล พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511093349 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเด็ก 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2551 
ถึงปัจจุบัน 

19 นางพัฒน ีศรีโอษฐ ์ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

5111036886 
วันท่ีออบัตร 
24/03/2561 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/03/2566 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2551 
ถึงปัจจุบัน 

20 นางสาวทรงสุดา  
หมื่นไธสง 

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4611093718 
วันท่ีออกบัตร 
30/03/2561 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
29/03/2566 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเด็ก 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2545 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2552 
ถึงปัจจุบัน 

21 นางสาวสรญัญา  
เปล่งกระโทก 

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511066685 
วันท่ีออกบัตร 
01/04/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
31/03/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเด็ก 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2554 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 

22 นางสุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511175231 
วันท่ีออกบัตร 
25/11/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
24/11/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการผดุง
ครรภ์ขั้นสูง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 

23 นางศรีสุดา ลุนพุฒ ิ วิทยาจารย์ 
ช านาญการ 

4611100495 
วันท่ีออกบัตร 
03/04/2556 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
02/04/2561 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2552 
ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ปฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

24 นางนิระมล สมตัว พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4311190794 
วันท่ีออกบัตร 
30/03/2558 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
29/03/2563 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2550 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2553 
ถึงปัจจุบัน 

25 ดร. ศิราณ ีศรีหาภาค พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511007421 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอาย ุ
23/12/2565 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ
สาขาการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2553 
ถึงปัจจุบัน 

26 นางนวลละออง ทองโคตร พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4311153842 
วันท่ีออกบัตร 
30/03/2558 
วันท่ีบัตรหมดอาย ุ
29/03/2563 

พยาบาลศาสตรมหา-
บัณฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น พ.ศ. 2553 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2554 
ถึงปัจจุบัน 

27 นางสาวจุร ีแสนสุข พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511093254 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอาย ุ
23/12/2565 

สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2546 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2554 
ถึงปัจจุบัน 

28 ดร. สุธดิา อินทรเพชร พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511034521 
วันท่ีออกบัตร 
24/12/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาระบาด
วิทยาคลินิก 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2554 
ถึงปัจจุบัน 

29 นางสาวสุรสัวด ีพนมแก่น พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4911196751 
วันท่ีออกบัตร 
31/07/2559 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
30/07/2564 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการ
พยาบาลสุขภาพเด็ก 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. 2554 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 

30 นางกล้วยไม ้ธิพรพรรณ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

4511093003 
วันออกบัตร  
24/12/2560 
วันหมดอาย ุ
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (การบริหาร
การพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2545 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2552-
ปัจจุบัน 

31 นายวชิรศักดิ ์ 
อภิพัฒฐ์กานต์ 

พยาบาลวิชาชีพ 4711187752 
วันท่ีออกบัตร 
9/12/2557 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
8/12/2562 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัสแตม
ฟอร์ท พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ปฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

32 นางสาวพลอยลดา  
ศรีหาน ู

พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

5111203102 
วันท่ีออกบัตร 
24/03/2561 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/03/2566 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น
พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2553 
ถึงปัจจุบัน 

33 นายวิทยา วาโย พยาบาลวิชาชีพ 
(ลูกจ้างช่ัวคราว)  

5511231562 
วันท่ีออกบัตร  
30/04/2560 
วันท่ีบัตรหมดอาย ุ
29/04/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2555 
ถึงปัจจุบัน 

34 นางสาวปวินตรา มานาด ี พยาบาลวิชาชีพ 5511237161 
วันท่ีออกบัตร 
30/07/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
29/07/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  
สาขาการผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2555 
ถึงปัจจุบัน 

35 นางสาววรรณพร ค าพิลา พยาบาลวิชาชีพ 5511237168 
วันท่ีออกบัตร 
30/07/2560 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
29/07/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการผดุง
ครรภ์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2555 
ถึงปัจจุบัน 
(มาปฏิบัติงาน 6 เดือน 
 1 ก.พ. 2561 นับ 0.5) 

 

1 นางน้ าทิพย ์ไพค านาม พยาบาลวิชาชีพ 
(ลูกจ้างช่ัวคราว)  

4611096111 
วันท่ีออกบัตร  
24/03/2561 
วันท่ีบัตรหมดอายุ 
23/03/2566 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ ่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น พ.ศ. 2558 
ถึงปัจจุบัน 
นับเป็นอาจารย์ประจ า 

 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน่ 
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การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (สกอ.1.1)  
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สกอ.1.1)  

 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
- ไม่น้อยกว่า 5 คน 
- เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 6 คน คือ  
 1) นางสมใจ เจียระพงษ์  
 2) นางดวงชีวัน เบญจมาศ  
 3) ดร.ศุภวดี แถวเพีย 
 4) นางรุ่งทิพย ์พรหมบุตร 
 5) ดร.ศิราณี ศรีหาภาค 
 6) นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง  6 คน อยู่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดียว 
 (1.1-1-1-1.1-1-2)  

1.1-1-1 มคอ. 2 แสดง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หน้า 3 
1.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
 
 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาท่ีตรงหรือ สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
จ านวน 2 ใน 5 คน มีประสบ 
การณ์ ในด้านการปฏิบตัิการ 

ในปีการศึกษา 2560  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 6 คน มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทในสาขาการพยาบาล ที่ตรงกับ 5 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ทุกตนมีประสบการณ์ ในด้าน
การปฏิบัติการ และมีวุฒิปริญญาเอก 2 คน  
(1.1-2-1)  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 6 คน มีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังคือป ีพ.ศ. 2556-2560 (1.1-2-2)  
 

1.1-2-1 เอกสารสรุป
คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 
1.1-2-2 เอกสารสรุปผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี พ.ศ. 
2556-2560  

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้
มากกว่าหน่ึงหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จ านวน 34.50 คน (มีคุณสมบัติครบทุกคน ดังนี ้ 
 1. จบการศึกษาปริญญาโท จ านวน 28.5 คน สาขา
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 26.5 คน และ  
สาขาสมัพันธ์กับหลักสูตร จ านวน 2 คน จบปริญญา
เอก  6 คน ทางการพยาบาล จ านวน 2 คน และ
สาขาสมัพันธ์ จ านวน 4 คน (1.1-3-1)  
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 34.5 คน ทุกคนมี
ผลงานวิชาการระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 อย่าง
น้อย 1 เรื่อง โดยมีผลงานต่ าสุด 1 เรื่อง สูงสุด
จ านวน 18 เรื่อง (1.1-3-2)  

1.1-3-1 เอกสารสรุปจ านวน
และคณุวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ปี
การศึกษา 2560 
1.1-3-2 เอกสารสรุปผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร พ.ศ. 2556-
2560  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารยผ์ูส้อน เป็นอาจารย์
ประจ า 1 คน และเป็นอาจารย์พิเศษ 75 คน ดังนี ้
1.อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 1 คน (1.1-4-1)  
- มีคุณวุฒิระดับปรญิญาโท จ านวน  1 คน 
2.อาจารย์พิเศษทั้งหมดจ านวน 75 คน 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 30 คน 

1.1-4-1 คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
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 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน  
- หากเป็นอาจารยผ์ู้สอนก่อนเกณฑ์
นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรไีด ้
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ
คุณวุฒิปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า  
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี  

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 40 คน 
-คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
-ทุกคนมีประสบการณ์ท างานท่ีเกีย่วข้องกับวิชาที่
สอนเกินกว่า 6 ปี (1.1-4-3)  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ครบรอบในการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2559 และได้มีการ
ด าเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่าน
การเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่ 10 
เมษายน 2560 และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2560 ในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดใช้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
 
 
 
 
  

1.1-10-1 ส าเนาปกหลักสูตร
พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(หลั กสู ต รปรั บปรุ ง  พ .ศ . 
2555) และส าเนาปกหลักสูตร
พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(หลั กสู ต รปรั บปรุ ง  พ .ศ . 
2560)  
1.1 -10-2 หนั งสือจากสภา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เรื่อง 
การเห็นชอบ หลักสูตรฯ ลง
วันท่ี 10 เมษายน 2560 
1.1 -10-3 หนังสือจากสภา
การพยาบาลถึงวิทยาลัย เรื่อง 
การเห็นชอบ หลักสูตรฯ ลง 
1 พฤศจิกายน 2560  
1.1-10-4 ประกาศวิทยาลัย 
เรื่อง การเปิดใช้หลักสูตร 
หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) วันที ่17 
ก.ค.2561 

 
สรุปผลการประเมิน 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ. 4.1)  
 

ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

4.1.1 ระบบ
การรับและ
การแต่งต้ัง
อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร 
( อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

 วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ในปีการศึกษา 2559 (4.1.1-1) พบว่า ขั้นตอนการก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ครอบคลุมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ต าแหน่งทางวิชาการและผลงานวิชาการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงปรับปรุงโดยเพิ่มขั้นตอนการศึกษาและ
วิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ให้ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (4.1.1-2) โดยในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 100  
 ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร มีจ านวน 
6 คน ครบทุกสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด และร้อยละ 100 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดปีการศึกษา (4.1.1-3)  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 งานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะ-กรรมการบริหารหลักสูตร ได้ศึกษา 
วิเคราะห์ และก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ครอบคลุม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 (4.1.1-4) แต่เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 8 คน พบว่า มี
อาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 คน คือ อาจารย์พรรณิภา ทองณรงค์ และจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีมากเกินไป ซึ่งอาจารย์บางท่านมีภาระงานในต าแหน่งผู้บริหาร ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เปลี่ยนเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน ควบคุมคุณภาพ 
ติดตามประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
หลักสูตร คณะกรรมการจึงมีมติให้ ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 6 คน (4.1.1-5)  
 ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สรรหาอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์จ านวน 6 คน ประกอบด้วย นางสมใจ เจียระพงษ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษ ดร.ศุภวดี แถวเพีย ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ นางดวงชีวัน 
เบญจมาศ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ดร.ศิราณี ศรีหาภาค ต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  นางรุ่งทิพย์ พรหมบุตร ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ และนางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ ซึ่งท้ัง 6 คน
มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 สาขาวิชา มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน 
และทุกคนมีผลงานทางวิชาการครบถ้วนในรอบ 5 ปี 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและเห็นชอบ ซึ่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ เห็นชอบและลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 (4.1.1-6)  

4.1.1-1 สรุปทบทวน
คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี
การศึกษา 2559 
4.1.1-2 คู่มือ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี
การศึกษา 2560 
4.1.1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร ครั้งท่ี 
9/2560 วันท่ี 9 
มิถุนายน 2561 
4.1.1-4 แผนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.1-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร ครั้งท่ี 
8/2559 วันท่ี 24 
มิถุนายน 2561 ข้อ 
3.3 การก าหนด
คุณสมบัติ และสรรหา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
4.1.1-6 ค าสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน ี
ขอนแก่น ที ่25/2560 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.1-7 มคอ.2 
หลักสตูรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) หน้า 3-5 
4.1.1.8 คู่มือทบทวน
และกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
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ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 ขั้นตอนท่ี 4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพื่อรับการอนุมัติจากภายนอกสถาบัน ทั้งจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาการพยาบาล 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาลในวันที่ 
10 เมษายน 2560 (4.1.1-7)  
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งผลการพิจารณารายช่ืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากภายนอกสถาบันต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรับทราบ 
 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 ได้มีการทบทวน
กระบวนการ พบว่า บรรลุเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวน 6 คน ครบ
ทุกสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด และร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดปีการศึกษา และให้คงระบบและกลไกเดิม แต่เพิ่มคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 (4.1.1-8) ในขั้นตอนการก าหนดคุณสมบัติ 
ต่อมา ในปีการศึกษา 2561 ดร.ศิราณี ศรีหาภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) มีความประสงค์ลาศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา
ปริญญาเอกเป็นเวลา 1 ปี ที่ Harvard Medical School, Harvard University และได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย พร้อมท้ังพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนตามระบบกลไก และแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรคือ ดร.กิตติภูมิ ภิญโญ ต่อมา ดร.กิตติภูมิ ภิญโญ ได้ท าเรื่องขอลาออกจากราชการ
ในเดือน กรกฎาคม 2561 จึงต้องพิจารณาสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดย
พิจารณาตามระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาให้ นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การพยาบาลอนามัยชุมชน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน (4.1.1-9) และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการแจ้งสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาการพยาบาล เพื่อให้ความเห็นชอบตามล าดับ โดยจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 (4.1.1-10) 

2561 
4.1.1-9 รายงานการ
ประชุมบรหิาร ครั้งท่ี 
9/2561 วันท่ี 13 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
การเปลีย่นแปลง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
4.1.1-10 หนังสือ
เลขท่ี สธ 0213. 
0931/1356 เรื่อง ขอ
อนุญาตเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 

4.1.2 การ
บ ริ ห า ร
อาจารย์ 

 วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ปี
การศึกษา 2559 ประเมินผลลัพธ์ของระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พบว่าบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อระบบการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจต่อการบริหารอยู่ในระดับ
มากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.81 และมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 
การประเมินขั้นตอนการปฏิบัติการ/วิธีปฏิบัติพบว่า 
 1. ไม่มีขั้นตอนการวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีได้รับ
การแต่งตั้ง  
 2. ไม่มีขั้นตอนการธ ารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการสรรหาทดแทนที่
ชัดเจน  
ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา ในขั้นตอนการปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ ดังนี ้ 
 1. การเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณี
ได้รับการแต่งตั้ง  
 2. เพิ่มขั้นตอนการธ ารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการสรรหาทดแทนที่
ชัดเจน (4.1.2-1)  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

4.1.2-1 สรุป ทบทวน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี
การศึกษา2559 
4.1.2-2 คู่มือ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
การศึกษา 2560  
4.1.2-3 เอกสารเล่ม
แผนการรับและ
แต่งตั้งแผนการบริหาร
และแผนการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.2-4 เอกสาร
บทบาทหน้าท่ีและ
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่าบรรลุ
เป้าหมายของการด าเนินงานตามระบบคือมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 100 (4.1.2-2)  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการตามระบบกลไกการบริหารอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสูตร ดังนี ้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์อัตราก าลงัของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรกรณีได้รบัการ
แต่งตั้ง  โดยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณี
ได้รับการแต่งตั้ง และจัดท าแผนการทดแทนอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบ 5 สาขาตามท าเนียบอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ ผลการด าเนินการพบว่า มีแผนการทดแทน
อัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ครบ
ทั้ง 5 สาขา ตามมาตรฐานก าหนด (4.1.2-3)  
  ขั้นตอนท่ี 2 การจัดท าแผนการธ ารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร งานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดท าแผนการธ ารงรักษารักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการสร้างแรงจูงใจเช่นการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง การก าหนดเส้นทางพัฒนาความเช่ียวชาญ การ
มอบหมายบทบาทหน้าที่ และภาระงานให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ผลการด าเนินการพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับการมอบหมาย
บทบาทหน้าที่และภาระงานที่เหมาะสมตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาลทุกคน (4.1.2-4)  
  ขั้นตอนท่ี 3 การสรรหาทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร งานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการ
สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยพิจารณาจากท าเนียบอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น (4.1.2-5)  
 ขั้นตอนท่ี 4 การแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการแจ้งผู้ที่ได้รับการสรรหาทดแทนทราบเพื่อ
น าสู่กระบวนการในการพัฒนาต่อไป (4.1.2-6)  
 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไกได้มีการทบทวนระบบกลไกการบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2560 พบว่าผลลัพธ์ของการประเมินระบบและ
กลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร บรรลุเป้าหมาย อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 
 ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงระบบกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและเป็นไปตามมาตรฐานการก าหนดคุณสมบัติ 
จึงมีการทบทวนระบบกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่โดยเพิ่มขั้นตอน 
การวิเคราะห์อัตราก าลังและการวางแผนบริหารอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรขีองอาจารย์ประจ าหลกัสูตรตามที่ก าหนดใน
คุณสมบัติ โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ส ารวจและจัดท าท าเนียบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง  โดยการก าหนดรายช่ือผู้มี
คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชาไว้สาขาละ 3 อันดับกรณีที่มีการลาออก ย้ายหรือลาศึกษาต่อ แผน

ภาระงานของสมบัติ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
4.1.2-5 เอกสาร
ท าเนียบอาจารย์ผู้มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีขอนแก่น  
4.1.2-6 
เอกสารรายงานการ
แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560 
4.1.2-7 คู่มือ ทบทวน 
และกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี
การศึกษา 2561)  
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ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
นักศึกษา 
ปรับปรุงขั้นตอน การสรรหาและธ ารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยด าเนินการ 
ดังนี ้
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามท าเนียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละสาขาวิชาเรียนรู้งานในบทบาทของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยระบบการ Coaching 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจน 
 3. มอบหมายภาระหน้าที่  ภาระงานสอนให้ เหมาะสม กับคุณวุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ 
 4. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในการพัฒนา
ตนเอง การก าหนดเส้นทางพัฒนาความเช่ียวชาญ การพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น การเชิญเป็น
วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
เวทีการประชุมและการจัดการความรู้ภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และการประกาศยกย่อง
เชิดชูเพื่อรับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (4.1.2-7)  

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ

 
คุณภาพอาจารย์ (สกอ. 4.2)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 6 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 
คน (4.2-1-1, 4.2-1-2) คิดเป็นร้อยละ (2x100)/6 เท่ากับ 33.33 คิด
เป็นค่าระดับคะแนน 8.33 เท่ากับ 5 คะแนน 

4.2.1-1 ส าเนารายชื่อ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
4.2.1-2 เอกสารสรุปรายชื่อ
ต าแหน่งและคณุวุฒิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2.1-3 ส าเนาใบปรญิญา
บัตรปรญิญาเอก ดร.ศภุวดี 
แถวเพีย และ ดร.ศิราณี ศรี
หาภาค 

2. ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 6 คน มีผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ เทียบเป็นต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 4 คน (4.2.2-1, 4.2.2-2) คิดเป็นร้อยละ (4x100)/6 
เท่ากับ 66.67 คิดเป็นค่าระดับคะแนน 5.56 เท่ากับ 5 คะแนน 

4.2.2-1 ส าเนารายชื่อ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรปีการศึกษา 2560 

3. ผลงานทางวิชาการของ
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

ปี พ.ศ. 2560 มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรจ านวน 3 คนจาก 6 คนท่ี
จัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (4.2-3-1) และได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ทั้งหมดจ านวน 8 เรื่อง (4.2-3-2) ดังนี ้

4.2.3-1 ส าเนาหลักสตูร
มคอ. 2 หน้าท่ี 48 ที่มีช่ือ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

จัดท าผลงานทาง
วิชาการของอาจารย ์

รายการ 

ผลการ
ด าเนินงาน
ปีปฏทิิน/
จ านวน 
(เรื่อง) 
2560 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนิน 
งานรวม 

สรัญญา เปล่งกระโทก Proceeding 
ระดับชาติ 

1 0.20 0.20 

ศิราณ ีศรีหาภาค Proceeding 
ระดับ
นานาชาต ิ

1 0.40 0.40 

ศุภวดี แถวเพีย  TCI 2 2 0.60 1.20 
ศุภวดี แถวเพีย  TCI 1 2 0.80 1.60 
ศุภวดี แถวเพีย  บทความ

วิชาการ 
2 0.80 1.60 

 รวม 8 - 5.0 
คะแนนที่ได้รับ 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 5.00 
- ร้อยละของผลรวมคา่ถ่วงน้ าหนัก ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเท่ากับ (5/6) x 100 = 83.33 
 (83.33x 5)/20 = 20.83 
                คิดเป็นคะแนนที่ได้ เท่ากับ 5 คะแนน 

หลักสตูรและส าเนาแจ้งสภา
การพยาบาล ที่ปรับเปลี่ยน
อาจารย ์เป็น 6 คน 
4.2.3-2 เอกสารสรุปรายช่ือ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่นจ าแนกตามปี
ปฏิทิน 2560 (n = 9)  
 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ร้อยละ 83.33 5 คะแนน บรรล ุ

 
ผลที่เกิดกับอาจารย ์(สกอ 4.3)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
4.3.1 การคงอยู่ของ
อาจารย์ 

การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2558 – 2559 (4.3-1-1-
4.3-1-7) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 

ปีการศึกษา จ านวน 
 (คน)  

ปรับเพ่ิม อัตราคงอยู่ 

2558 8 - 100 
2559 8 - 100 
2560* 6 - 100 

หมายเหตุ  
ปีการศึกษา 2560* วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คน (4.3-1-8, 4.3-1-9)  
 
 
 
 

4.3-1-1 ส าเนา มคอ. 2 แสดง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
4.3-1-2 ส าเนาหนังสือสภาการ
พยาบาลที่ สภ.พ.01/05/779 ถึง
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ลงวันที่ 30 มิ.ย. 57 
เร่ืองผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยน แปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
4.3-1-3 ส าเนาหนังสือสภาการ
พยาบาลที่ สภ.พ.01/05/778 ลง
วันที่ 30 มิ.ย. 57 ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง
แจ้งผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยน แปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พยาบาล-ศาสตรบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) ปีการศึกษา 2558-2559 
และรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2558 

หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ

ปรับปรุง 2555) 

1. นางพรรณิภา ทองณรงค์ 
2. นางดวงชีวัน เบญจมาศ 
3. นางสมใจ เจียระพงษ ์
4. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท ์
5. นางจรรยา คนใหญ่ 
6. ดร.ศุภวดี แถวเพีย 
7. ดร.ศิราณี ศรีหาภาค 
8. นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก 

2559 
หลักสูตร

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ

ปรับปรุง 2555) 

1. นางพรรณิภา ทองณรงค์ 
2. นางดวงชีวัน เบญจมาศ 
3. นางสมใจ เจียระพงษ ์
4. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท ์ 
5. นางจรรยา คนใหญ่ 
6. ดร.ศุภวดี แถวเพีย 
7. ดร.ศิราณี ศรีหาภาค 
8. นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก 

2560* 
หลักสูตร

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) 

1. นางสมใจ เจียระพงษ ์
2. นางดวงชีวัน เบญจมาศ 
3. ดร.ศุภวดี แถวเพีย 
4. ดร.ศิราณี ศรีหาภาค 
5. นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก 
6. นางรุ่งทิพย ์ พรหมบุตร  

4.3-1-4 ส าเนาค าสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ที่ 87/2558 เร่ืองแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต 
4.3-1-5 ส าเนาหนังสือจาก
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ที่ ศธ 
0514.33.2/1960 ลงวันที่16 
กันยายน 2558 เร่ืองขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
4.3-1-6 ส าเนาหนังสือจากสภา
การพยาบาล ที่ สภ.พ.
01/05/633 ลงวันที่ 29 
กันยายน 2559 ถึงวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ปีการศึกษา 
2558 
4.3-1-7 ส าเนาหนังสือจาก
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ที่สธ 
0203.0931/1148 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง
ขอแจ้งการเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
4.3-1-8 ส าเนา มคอ 2 แสดง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
4.3-1-9 รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2561 

4.3.2 ความพึงพอใจของ
อาจารย์ 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารหลักสูตร (4.3-2-1) ผลการประเมินความพึงพอใจ มี
ดังนี ้
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 6 คน ตอบแบบสอบถาม 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
 (�̅� = 4.87, SD = 0.06) และแยกเป็น 3 ประเด็นดังน้ี 
 
 
 

4.3-2-1 สรุปรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อ
การบริหารหลักสูตรปี
การศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประเด็น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ

บริหารหลักสูตร 
ระบบการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 �̅� = 4.80, SD = 0.05 

ระบบการบริหารอาจารย ์  �̅� = 4.96, SD = 0.08 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย ์
 �̅� = 4.85, SD = 0.06 

รวม �̅� = 4.87, SD = 0.06 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

 �̅� = 4.81 
SD = 0.16 

�̅� = 4.86  
SD = 0.13 

�̅� = 4.87  
SD = 0.06 

  
 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนักศกึษา ปีการศึกษา 2558-2560 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 
จ านวน 

จ านวนที่ลาออกสิน้ปีการศึกษาท่ีประเมิน 
2558 2559 2560 

2555 115 110 - - ลาออก 4 คน 
เรียนซ้ าช้ัน 1 คน 

2556 107 - 105 - ลาออก 2 คน 
 

2557 112 - - 110 ลาออก 2 คน 
 

สรุปอัตราคงอยู่ 111 103 110  
 
การประกันคุณภาพหลักสูตร ด้านนักศกึษาและบัณฑิต มีผลการด าเนินการดังนี้ 
3.1 การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
3.1.1 การรับนักศึกษา  วิทยาลัยมีระบบในการรับนักศึกษาโดยคณะกรรมการรับสมัคร

และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
ดังนี ้ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายเพื่อก าหนดแนวทางการรับนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก และแผนการรับนักศึกษาตามที่สถาบันพระ
บรมราชชนก (3.1.1-1) ก าหนดเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2560 จ านวน 88 คน รับนักศึกษาได้ จ านวนทั้งหมด 88 
คน  
 ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครและตรวจหลักฐาน คณะกรรมการสอบ
สั มภาษณ์  คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจร่ า งกาย 
คณะกรรมการประมวลผลและบันทึกข้อมูล คณะกรรมการการเงิน 
คณะกรรมการยานพาหนะ สวัสดิการ อาหารและเครื่องดื่ม และ
คณะกรรมการเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกฯ (3.1.1-2)  
 คณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกฯ ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการรับสมัครของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย  วางแผนการ
ด าเนินงานตามปฏิทินการรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก 
(3.1.1-3)  
 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครและตรวจสอบวันเวลา 
การรับสมัครในระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของ
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 
 1. ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี 
 2. ระบบสอบกลาง 
 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ด าเนินการเผยแพร่การรับสมัคร

3.1.1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร เรื่องการรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2560 
มคอ. 2 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
3.1.1-2 รายชื่อ
คณะกรรมการรับสมัครและ
คัดเลือกฯ  
3.1.3 ประกาศของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสตูรตา่งๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.1.1-4 ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธ์ิเข้าตรวจสอบหลักฐาน
และสมัภาษณ ์
3.1.1-5 ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษา 
3.1.1-6 สรุปรายงานปัญหา
และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ  
3.1.1-7 ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาใหม่ และรายงาน



 

มคอ.7 ผลการด าเนินงาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 29 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
และคัดเลือกทั้ง 2 ระบบ โดยติดต่อประสานงานกับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 23 จังหวัดสกลนคร และ เขตที่ 25 
จังหวัดขอนแก่น และช้ีแจงแนวทางการรับสมัครและคัดเลือก 
 คณะกรรมการรับสมัคร ด าเนินการรับสมัครโดยให้ผู้สมัครยื่นใบ
สมัครทางระบบรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก ตามระบบที่
ก าหนด วิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสัมภาษณ์ตามภูมิล าเนา 
และโควตา ทางเวปไซต์ www.bcnkk.ac.th (3.1.1-4)  
 คณะกรรมตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติของผู้สมัคร ตรวจ
ร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในเวปไซต์  www.bcnkk.ac.th 
(3.1.1-5)  
 คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ แต่ละ
คณะกรรมการ น าข้อมูลและปัญหาที่พบในการด าเนินการรับสมัคร 
มาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (3.1.1-6)  
 คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ สรุปจ านวน
นักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา จ านวน 89 คน (3.1.1-7)  
 งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา ประกาศก าหนดการ
และแนวทางการรายงานตัวเข้าศึกษา ในเวปไซต์ www.bcnkk.ac.th 
และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน
ทั่วไป หลักฐานการศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และใบแจ้งย้าย
ส าเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
(3.1.1-8)  
 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกฯ 
ประเมินกระบวนการ พบว่า  
 1. มีการปรับเปลี่ยนระบบการรับสมัครจากสถาบันพระบรมราช
ชนก โดยลดระบบการรับสมัครจาก 3 ระบบ ได้แก่ 1 ระบบคัดตรง
จากพื้นที่ 2. ระบบสอบตรง 3. ระบบสอบกลาง เหลือเพียง 2 ระบบ 
คือ 1. ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 2. ระบบสอบกลาง ท าให้การเริ่มรับ
สมัครล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา จากเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือน มกราคม 
ในปีถัดมา 8-20 มกราคม 2560) ท าให้การประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครล่าช้า แนวทางปรับปรุง สถาบันพระบรมราชชนก ควรก าหนด
นโยบายการรับสมัครที่ชัดเจน และรับสมัครให้เร็วขึ้น 
 2. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ กระช้ัน
ชิดกับวันเข้าสอบสัมภาษณ์มาก (ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2560) ท าให้การด าเนินงานการตรวจสอบ
หลักฐานการสมัครพบปัญหา ได้แก่ การเตรียมเอกสารส าหรับน ามา
ตรวจสอบของผู้สอบสัมภาษณ์ไม่ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้น าส าเนา
ทะเบียนบ้านฉบับจริงมาต้องไปคัดส าเนา ใบ บฟ.1 เกรด 5 เทอม 
ทางโรงเรียน เตรียมไม่ทัน ผู้อ านวยการไม่ได้ลงนาม เอกสารรับรอง
การเป็น อสม. จากจังหวัด ไม่ได้ขอไว้ก่อนล่วงหน้า ท าให้ไม่ได้น ามา 
เป็นต้น แนวทางปรับปรุง การประกาศผลการสอบ ควรเว้นช่วงระยะ
ให้เหมาะสม ระหว่าง 3-5 วัน เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีการเตรียมตัวและ
เตรียมเอกสารให้พร้อม (3.1.1-9)  
 

การประชุมคณะกรมการ
บริหารวิทยาลัยเรื่อง จ านวน
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2560 
3.1.1-8 กิจกรรมการรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2560 และค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจกรรมการรับรายงานตัว 
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 
2560  
3.1.1-9 ส่งสรุปรายงาน
ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ต่อสถาบันพระ
บรมราชชนก 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
3.1.2 การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
 1.วิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ 
มคอ.2 ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร (3.1.2-1) ผลการส ารวจสมรรถนะนักศึกษา
แรกเข้า (3.1.2-2) ผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2559 (3.1.2-3) ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ ไทยแลนด์ 4.0 (3.1.2-4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
น าเข้าในออกแบบการวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่าปัญหานักศึกษาแรกเข้า คือ
นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ผลการประเมิน
สมรรถนะนักศึกษาใหม่พบว่า สมรรถนะภาษาอังกฤษ คะแนนอยู่ใน
ระดับต่ า และผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ใหม่ในปีการศึกษา  2559 นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบกิจกรรม
ดีทุกกิจกรรม ท าให้นักศึกษาได้ปรับตัว รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้าน
ตนเอง และอยากให้เพิ่มการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ 
การพัฒนากระบวนการคิด (3.1.2-5)  
 2.กลุ่มงานบริการการศึกษาและกลุ่มงานวิชาการ ออกแบบวาง
แผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดย (3.1.2-6)  
  2.1ด้านวิชาการ เน้นเรื่องการพัฒนาLearning How to 
Learn ได้แก่ Critical thinking , Concept Mapping และ 
Reflection  
  2.2 ด้านการพัฒนานักศึกษา เน้น เรื่อง การปรับตัว 
คุณธรรม จริยธรรม และทักษะภาษาอังกฤษ  
 3.อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณากิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณา
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล (3.1.2-7)  
 4.งานพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามแผนการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาโดย (3.1.2-8)  
  4.1 เขียนโครงการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ใหม ่โดยเน้นการพัฒนา4ด้าน ได้แก่ Learning How to Learn , การ
ปรับตัว ,คุณธรรมจริยธรรม และ ทักษะภาษาอังกฤษ  
  4.2 น าเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้อ านายการฯ  
  4.3 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
  4.4 ด าเนินการตามโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย  
  4.4.1 การพัฒนาLearning How to Learn ในเรื่อง 
Critical thinking, Concept Mapping และReflection  
  4.4.2 การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
  4.4.3 การปรับตัวสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  4.4.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  4.4.5 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ 
  4.4.6 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

3.1.2-1 ส าเนา มคอ.2 
หมวดที ่3 
3.1.2-2 ผลการส ารวจ
สมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า  
3.1.2-3 ผลการประเมิน
โครงการเตรยีมความพร้อม
ของนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา2559 
3.1.2-4 เอกสารเรื่องทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และ ไทยแลนด์ 4.0 
3.1.2-5 ผลการวเิคราะห์
ข้อมูลน าเข้าในการวางแผน
จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.1-2-6 รายงานผลการ
ออกแบบวางแผนการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.1.2-7 ผลการพจิารณา
กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม ่
3.1.2-8 โครงการปฐมนเิทศ
เพื่อเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560 
3.1.2-9 สรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2559 
3.1.2-10 สรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560 
3.1.2-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรการบริหาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 วันท่ี 25 
สิงหาคม 2560 เรื่อง การ
ทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพการ
บริหารหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  4.4.7 การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ และทักษะทาง
สังคม และสิ่งแวดล้อมชุมชน  
 5. เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ตามโครงการ มีการ ประเมิน
ผลลัพธ์โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
ตามตัวช้ีวัดโครงการ พบว่า (3.1.2-9)  
  5.1 นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ร้อยละ 100  
  5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่ระดับดีมาก (X̅ = 4.67 ,SD= 
0.56) ร้อยละ 86 
 6. กลุ่มงานบริการการศึกษาก าหนดแนวทางในการปรับปรงุการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาครั้งต่อไป (3.1.2-10)  
 งานพัฒนานักศึกษาฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประเมิน
กระบวนการ พบว่ากระบวนการเตรียมความพร้อมยังขาดการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาเพื่อใช้ในการเตรียม
ความพร้อมตามปัญหาและความต้องการของนักศึกษาใหม่แต่ละคน 
และได้ก าหนดแนวทางวิ เคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
นักศึกษาเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในครั้งต่อไป ในปีการศึกษา 2561 (3.1.2-10 , 3.1.2-11 , 3.1.2-12 , 
3.1.2-13)  

3.1.2-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย ครั้งท่ี 
8/2560 วันท่ี 29 กันยายน 
2560 เรื่อง การรับรองการ
ทบทวนกระบวนปฏิบัติงาน
คุณภาพการบริหารหลักสตูร 
3.1.2-12 รายงานสรุปการ
ทบทวนคู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 2560 
3.1.2-13 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพฉบับ
ปรับปรุง 2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา (สกอ. 3.2)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3.2.1 การควบคุม
การดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวแก่นักศกึษา
ปริญญาตรี 

 วิทยาลัย มีระบบและกลการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานการจัดบริการทางวิชาการวิชาชีพและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป นักศึกษาได้รับการดูแล
และได้รับบริการการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร สุขภาพและการด าเนินชีวิตร้อยละ100 มีการด าเนินงาน
ตามระบบในการควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษา วิชาการ วิชาชีพ
และการแนะแนวแก่นักศึกษา (3.2.1-1) ตามระบบดังน้ี 
 1. งานบริการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่ากลุ่มบริการ
การศึกษา วางแผน ก าหนดแนวทางและกระบวนการให้ค าปรึกษา
ของวิทยาลัยฯ มีการบูรณาการระบบให้ค าปรึกษากับระบบ
ครอบครัวเสมือน โดยระบุในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทาง
ด าเนินงาน (3.2.1-2)  
 2. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษาเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ (3.2-1-3) และ

3.2.1-1 ระบบกลไกในคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพฉบับ
ปรับปรุง ปีการศึกษา2560 หน้า 13 
3.2.1-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษา 2560 หน้า 10 
3.2.1-3 ค าสั่งที ่…../2560แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560 
3.2-4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษา 2560 หน้า 4 
 3.2.1-5 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในระบบระบบครอบครัว
เสมือน ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.2.1-6 ภาพถ่ายห้องให้ค าปรึกษา 
ตารางเวรการให้การปรึกษา
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา (3.2.1-4)  
 3. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา 
จัดบริการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและด้านสุขภาพและ
การด าเนินชีวิต กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัดการให้ค าปรึกษา 
บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือน (3.2-1-5) มีห้องให้ค าปรึกษา 
(3.2.1-6) และมีช่องทางที่หลากหลาย เช่น ไลน์ Facebook (3.2.1-
7) และมีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ลักษณะของนักศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อน าข้อมูลนักศึกษาน าไป
พัฒนานักศึกษาต่อไป (3.2.1-8)  
 4. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา 
ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการให้ค าปรึกษา โดย
รวบรวมผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดบริการและจัดท า
แผนปฏิบัติการ โดยประเมินคุณภาพของการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี (3.2.1-9)  
 5. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา โดย
อาจารย์แนะแนวและให้ค าปรึกษาก ากับติดตามผลการให้การ
ช่วยเหลือนักศึกษาก ากับติดตามช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเป็น
ระยะ (3.2.1-10)  
 6. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา 
ประเมินผลการให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหา (3.2.1-10)  
 งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา 
ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดพบว่าการ
ด าเนินงานการจัดบริการทางวิชาการวิชาชีพและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย 4.69 (3.2.1-11)  
 ประเมินระบบกระบวน การก าหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของ
กระบวนการยั งไม่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงาน ท าให้การ
วิ เคราะห์ข้อมูลไม่ ชัดเจนที่ จะน า ไปสู่ การพัฒนา/ปรับปรุ ง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบโดยงานบริการและ
พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดเป้าหมายเชิง
คุณภาพ/ผลลัพธ์ของกระบวนการด าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ก าหนด เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  (3.2.1-12) พร้อมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานตามระบบนักศึกษาได้รับการ
ดูแลและได้รับบริการการให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร สุขภาพและการด าเนินชีวิตโดยมีตัวช้ีวัดคือ1) มีระบบการ
ให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและ
การด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 2) นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยน้อย
กว่า 2.25 มีผลการเรียนเพิ่มขี้น 3) นักศึกษาได้รับการดูแลและไดร้บั
บริการการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
สุขภาพและการด าเนินชีวิตร้อยละ100 4) การด าเนินงานการ
จัดบริการทางวิชาการวิชาชีพและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ในระดับ

ประจ าวัน 
3.2.1-7 ตัวอย่างการให้ค าปรึกษา
ผ่านไลน์ Facebook 
3.2.1-8 ตัวอย่างรายงานผลการดแูล
และให้ค าปรึกษานักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2.1-9 รายงานผลการประเมิน
โครงการให้ค าปรึกษา แนะแนวและ
บริการนักศึกษาปีการศึกษา 2560 
วันท่ี ….. ธันวาคม 2560 
3.2.1-10 ตัวอย่างรายงานผลการให้
การช่วยเหลือนักศึกษาและสรุปผล
การให้การช่วยเหลือ 
3.2.1-11 รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดบริการทางวิชาการวิชาชีพ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
3.2.1-12 แบบรายงานผลและการ
ประเมินผลโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแนะแนว ให้
ค าปรึกษาปีการศึกษา 2560 
3.2.1-13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ครั้ง
ที ่1 ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 25 
สิงหาคม 2560 เรื่องการทบทวน
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพการ
บริหารหลักสตูร 
3.2.1-14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย ครัง้
ที ่8/2560 วันที ่29 กันยายน 2560 
เรื่อง การรับรองการทบทวน
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพการ
บริหารหลักสตูร 
3.2.1-15 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปีการศึกษา 
2560 
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ดีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป (3.2.1-13 , 3.2.1-14 , 3.2.1-15)  
3.2.2 การพัฒนา
ศักยภาพนักศกึษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

 วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ปี
การศึกษา 2559 ที่มีการก าหนดเป้าหมายของปีการศึกษา 2559 ว่า
จะพัฒนานักศึกษาในทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และน าเสนองานท่ีต้องมีผลอยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า จากผลการ
ด าเนินงานพบว่าระดับความคิดเห็นของนักศึกษาว่าได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม) 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล ค่าเฉลี่ย 3.61 และในการน าเสนอผลงานต้องมีการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมร่วมด้วยจึงมี
การประเมินระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรมได้  ค่าเฉลี่ย 3.50 ซึ่งพบว่าไม่บรรลุ
เป้าหมายจึงทบทวนกระบวนการพบว่า ไม่มีขั้นตอนในการวิเคราะห์
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน จึงได้เพิ่มรายละเอียดการ
วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ที่
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่ระบุไว้ 3 ทักษะใหญ่ๆ (3.2.2-1, 3.2.2-2, 3.2.2-3)  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 2 
ข้อ คือ 1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ครอบคลุมทุกด้าน ร้อยละ 100 2. นักศึกษามีทักษะการเรียนใน
ศตวรรษที ่21 ทุกด้าน ค่าเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 5) ร้อย
ละ 80 (3.2.2-4) มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้
ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ 
และกลุ่มงานบริการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้และ
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินการด าเนินงานพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีที่ผ่านมาพบว่า 
การพัฒนานักศึกษาในทักษะภาษาอังกฤษ (ทักษะทางสังคมและ
สังคมข้ามวัฒนธรรม) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น น าเสนองาน และทักษะด้านการสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.00, 3.61 และ 3.50 ตามล าดับ ซึ่งพบว่าไม่
บรรลุเป้าหมายจึงน าค าจ ากัดความของทักษะการเรียนรู้และ
สมรรถนะในศตวรรษที่  21 มาทบทวนและน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินที่เสนอแนะให้มีการประเมินทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ทั้ง 3 ทักษะ ได้ข้อสรุปว่าควรมีการพัฒนาให้ครบทั้ง 3 ด้าน
โดยแต่ละด้านให้เน้นทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนกิจกรรมใน
การเรียนการสอนในหลักสูตรมีรายละเอียดตามรายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (3.2.2-5)  
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับกลุ่มวิชาการ และ
กลุ่มงานบริการการศึกษาก าหนดเป้าหมาย แนวทางและวิธีการ

3.2.2-1 สรุปทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี
การศึกษา 2559  
3.2.2-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปีการศึกษา 
2560  
3.2.2-3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2555  
3.2.2-4 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปีการศึกษา 
2560  
3.2.2-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ครั้ง
ที ่9/2560 ลว 8 มิย 60 
3.2.2-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ครั้ง
ที ่9/2560 ลว 8 มิย 60  
3.2.2-7 โครงการการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑติที่มี
คุณภาพสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน  
3.2.2-8 มคอ. 3,5 วิชานวัตกรรม
ทางการพยาบาล  
3.2.2-9 มคอ. 3, 4, 5, 6 รายวิชา
สื่อสารและสารสนเทศทางการ
พยาบาล วิชาวิจัยทางการพยาบาล 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช และรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 1 และ 2 
โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ 
โครงการฝึกอบรมการใช้งาน
ห้องสมุด ฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลและอุปกรณ์
การศึกษา  
3.2.2-10 โครงการภาษาอังกฤษสู่
ศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 
2560 โครงการการพัฒนานักศึกษา
สู่การเป็นบัณฑติที่มีคณุภาพ
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาล
ชุมชน และมคอ. 3 วิชาพหุ
วัฒนธรรม  
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ประเมินการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
ทั้งในและนอกหลักสูตรครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1) ทักษะเรียนรู้และ
นวัตกรรม ที่เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม การ
สื่อสารและความร่วมมือ ซึ่งด าเนินงานในนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 2) ทักษะ
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การรู้จักการใช้สื่อที่
ช่วยในการเรียนรู้ เน้นในช้ันปีที่ 2 3 และ 4 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ที่เน้นเรื่องการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เน้นในช้ันปีที่  1 โดยก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 1) 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
ครอบคลุมทุกด้านร้อยละ 100 2) นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ทุกด้านค่าเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป (3.2.2-6)  
ขั้นตอนที่  3 กลุ่มวิชาการ และกลุ่มบริการการศึกษา ร่วมกัน
ออกแบบโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในและนอกหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 
 1) ทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ที่ เน้นการพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและความร่วมมือ ซึ่ ง
ด าเนินงานในนักศึกษาช้ันปีที่ 2 โดยจัดโครงการการพัฒนานักศึกษา
สู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาล
ชุมชน ระยะที่ 1 Ready to Change กลุ่มเป้าหมายช้ันปีที่ 2 และ
ระยะที่ 2 Share to Learn กลุ่มเป้าหมายช้ันปีที่ 1 ถึง 4 และพัฒนา
นักศึกษาในรายวิชา (3.2.2-7, 3.2.2-8)  
 2) ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การ
รู้จักการใช้สื่อที่ช่วยในการเรียนรู้  โครงการฝึกอบรมการใช้งาน
ห้องสมุด ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
อุปกรณ์ การศึกษาแก่นักศึกษา ทุกช้ันปี และการใช้ MOODLE ใน
การทบทวนการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนฯ การสอน
การสืบค้นในรายวิชาสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ปี 2 
วิชาวิจัยทางการพยาบาล ปี 3 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และและจิตเวช และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 และ 2 ในช้ันปีที่  3 และ 4 โดยการมอบหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ EBN ประเมินผลจากผลงานของ
นักศึกษา (3.2.2-9)  
 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่เน้นเรื่องการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในโครงการการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน ระยะที่ 1 Ready to Change และ รายวิชาพหุ
วัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายช้ันปีที่ 1 การประเมินผลประเมินจากผล
การเรียน และ เพิ่มโครงการภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรม
ประกอบด้วย ปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะ 
Reading Writing Listening Grammar (3.2.2-10)  
ขั้นตอนที่ 4 กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานบริการการศึกษาจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ตามที่
ก าหนดในขั้นที ่3 (3.2.2-11)  

3.2.2-11 แผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
3.2.2-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ครั้ง
ที ่9/2560 ลว 8 มิย 60  
3.2.2-13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ครั้ง
ที ่5/2561 ลว 5 มค 61 วาระ
พิจารณาเรื่องการก ากับติดตามแผน 
3.2.2-14 คู่มือการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษามีสมรรถนโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน ปีการศึกษา 2559-
2560 
3.2.2-15 ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสบช.ครั้งที่ 1 
เทียบกับครั้งท่ี 2 
3.2.2-16 รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาวัฒนธรรมคณุภาพ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือความเป็นเลศิ
ขององค์กร กิจกรรมที่ 14 ประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทบทวนระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาฯ  
3.2.2-17 รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาวัฒนธรรมคณุภาพ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือความเป็นเลศิ
ขององค์กร กิจกรรมที่ 14 ประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทบทวนระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาฯ  
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ขั้นตอนที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานบริการการศึกษาเสนอ
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการพิจารณา
เห็นชอบในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด (3.2.2-12)  
ขั้นตอนที่  6 กลุ่มงานบริการการศึกษาร่วมกับกลุ่มวิชาการ
ด าเนินการตามแผนทั้ง 3 ด้าน ซึ่งเมื่อก ากับติดตามพบว่าในการ
ประเมินมีการประเมินการด าเนินงานตามมคอ. 3 และ 4 ซึ่งพบว่ายัง
ไม่ครอบคลุมตัวช้ีวัดที่ก าหนดจึงเพิ่มเติมการประเมินทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน ทุกช้ันปีโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะโดด
เด่นด้านการพยาบาลชุมชนท่ีสอดคล้องกับโครงการพัฒนานักศึกษา
เสริมหลักสูตร (3.2.2-13)  
ขั้นตอนที่ 7 ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ทักษะสรุปผลการ
ประเมินพบว่าเป้าหมายที่ 1) นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ครอบคลุมทุกด้านร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินพบว่ามีการพัฒนาครบทุกช้ันปีในแต่ละด้านที่ก าหนด 
เป้าหมายที่ 2) นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทุกด้าน
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า ด้านที่ 1) ทักษะเรียนรู้
และนวัตกรรม ที่เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม 
การสื่อสารและความร่วมมือ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ด้านที ่2) ทักษะ
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การรู้จักการใช้สื่อที่
ช่วยในการเรียนรู้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ด้านท่ี 3) ทักษะชีวิตและ
อาชีพ ที่ เน้นเรื่องการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 (3.2.2-14) และ
จากผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสบช.ครั้งที่ 1 เทียบกับครั้งที่ 2 
พบว่า ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สบช ครั้งที่ 1 มีผู้สอบผ่านระดับ 
Upper intermediate ทั้ง 4 ช้ันปี จ านวน 81 คน จากนักศึกษา 
431 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สบช 
ครั้งที่ 2 มีผู้สอบผ่านระดับ Upper intermediate ทั้ง 4 ช้ันปี 
จ านวน 198 คน จากนักศึกษา 431 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 
(3.2.2-15)  
  ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกพบว่าบรรลุ 1 เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ 1 เป้าหมาย ได้น าผลการพัฒนามาทบทวนระบบและกลไก
พบว่า 1) ในขั้นตอนของการวางแผนมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุ่มวิชาการและกลุ่มบริการ
การศึกษาซึ่งไม่จ าเป็นต้องน ามาเข้าพิจารณารับรองแผนอีกครั้งใน
ขั้นตอนที ่5 จึงทบทวนและตัดขั้นตอนท่ี 5 ออก นอกจากน้ีในขณะที่
ด าเนินการและก ากับติดตามพบว่าในการประเมินยังใช้เครื่องมือใน
การประเมินไม่ครอบคลุมครบทั้ง 4 ช้ันปีซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุง
ขณะด าเนินงานโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะโดเด่นด้านการพยาบาล
ชุมชนซึ่งมีประเด็นการประเมินครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที ่21 ครบทั้ง 3 ด้าน ท าให้ได้ผลการประเมินครบถ้วนทุกช้ัน
ปีแต่ผลการประเมินทักษะมีค่าเฉลี่ยไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ให้น าผลการประเมินในแต่ละข้อมา
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ด าเนินการตามขั้นที่ 2) ในการก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการ
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ขั้นท่ี 3) 
ในการออกแบบโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน (3.2.2-16)  
ขั้นตอนที่ 8 กลุ่มวิชาการ และกลุ่มบริการการศึกษาท ารายงานผล
การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาร่วมกันใน
การปรับระบบและวางแผนพัฒนาและออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับผลการประเมิน (3.2.2-17)  

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3.3.1 อัตราการคงอยู่
ของนักศกึษา 

ปีการศึกษา 2558-2560 วิทยาลัยฯ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ดังแสดงใน
ตาราง ดังนี ้ 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
รับเขา้ 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา 2560 2558 2559 2560 
2555 115 110 

(96.52%)  
- - ลาออก 4 คน 

เรียนซ้ าชั้น 1 คน 
2556 107 - 105 

(98.13%)  
- ลาออก 2 คน 

2557 112 - - 110 
(98.21%)  

ลาออก 2 คน 

หมายเหตุ: อัตราการคงอยู ่หมายถึง ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
เปรียบเทยีบกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของนักเรียนรุ่นเดียวกันของระดับ
การศึกษานั้น 

3.3.1-1 รายชื่อนักศึกษา
แรกเข้าแต่ละปี
การศึกษา 
ปีการศึกษา 2555-2557 
3.3.1-2 รายชื่อนักศึกษา
ปัจจุบันแต่ละปี
การศึกษา  
ปีการศึกษา 2555-2557 
3.3.1-3 รายชื่อนักศึกษา
ท่ีส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2558-2560 

3.3.2 อัตราการ
ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2558-2560 วิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยมรีหัส
ประจ าตัวนักศึกษาท่ีขึ้นต้นด้วยปพีุทธศักราชเดียวกัน และใช้เวลาในการศึกษาไม่
เกิน 4 ปี ดังแสดงในตาราง ดังนี ้

ปี
การศึกษา 
ที่รับเขา้/

รุ่น 

จ านวน
รับเขา้ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูร 

จ านวนที่ลาออก
สะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2560 2558 2559 2560 

2555 
 (รุ่น 16)  

115 110 
 (95.65%)  

- - ลาออก 4 คน 
เรียนซ้ าชั้น 1 คน 

2556 
 (รุ่น 17)  

107 - 105 
 (98.13%)  

- 
 ลาออก 2 คน 

2557 
 (รุ่น 18)  

112 - - 110 
 

(98.21%)  
ลาออก 2 คน 

จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลา ก าหนด

3.3.2-1 รายชื่อ
นักศึกษาแรกเข้าแตล่ะ
ปีการศึกษา ระหวา่งปี
การศึกษา 2555-2557 
3.3.2-2 รายชื่อ
นักศึกษาปัจจุบันแตล่ะ
ปีการศึกษา  
ปีการศึกษา 2555-
2557 
3.3.2-3 รายชื่อ
นักศึกษาท่ีส าเรจ็
การศึกษา  
ปีการศึกษา 2558-
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ไว้ในหลักสตูรมีค่าสูง โดยมีจ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 95  

2560  

3.3.3 ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนชอง
นักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
1. การรับสมัครนักศึกษา 4.23 4.25 4.27 

2. การเตรยีมความพร้อม
ก่อนเรียน 

4.25 4.67 4.68 

3. การให้ค าปรึกษาด้านการ
ใช้ชีวิตและด้านวิชาการ 

4.20 4.20 4.67 

4. การส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที ่21 

4.28 4.28 4.31 

5. การจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

4.30 4.30 4.35 

6. การบริหารหลักสูตร 4.46 4.43 4.40 
ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึง
พอใจ 

4.29 4.36 4.45 

วิทยาลัยฯ มรีะบบ กลไกรับเรื่องอทุธรณ์และร้องเรยีนจากนักศึกษา (3.3.3.1) มี
การประชาสัมพันธ์ และก าหนดชอ่งทางการอุทธรณ์และร้องเรียน ให้นักศึกษา
รับทราบโดยการประกาศที่บอร์ดประชาสมัพันธ์ ผลการด าเนินงาน ในปี
การศึกษา 2560 ไม่มีเรื่องอุทธรณแ์ละร้องเรียนจากนักศึกษา นักศึกษาให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องให้การด าเนินการช่วยเหลือรวดเร็วและมีการชี้แจงเฉพาะ
บุคคล (3.3.3.2)  

3.3.3-1 รายชื่อ
นักศึกษาแรกเข้าแตล่ะ
ปีการศึกษา ระหวา่งปี
การศึกษา 2555-2557 
3.3.3-2 รายชื่อ
นักศึกษาปัจจุบันแตล่ะ
ปีการศึกษา ปี
การศึกษา 2555-2557 
3.3.3-3 รายชื่อ
นักศึกษาท่ีส าเรจ็
การศึกษา ปีการศึกษา 
2558-2560  

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3  คะแนน 4  คะแนน 4  คะแนน บรรล ุ

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า/รุ่น 

จ านวนรับเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จ านวนที่ลาออกสะสมจนถึง

สิ้นปีการศึกษา 2560 2558 2559 2560 
2555 (รุ่น 16)  115 110 - - ลาออก 4 คน 

เรียนซ้ าช้ัน 1 คน 
2556 (รุ่น 17)  107 - 105 - ลาออก 2 คน 
2557 (รุ่น 18)  112 - - 110 ลาออก 2 คน 

สรุปอัตราการส าเร็จการศึกษา 95.65% 98.13% 98.21%  
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 2.1)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิต (คะแนน
เต็ม 5)  

วิทยาลัยฯ ได้มีการติดตามบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจ านวน 105 คน โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมิน ผู้ใช้บัณฑิตได้

2.1-1 รายงานการประเมิน
และตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประเมินบัณฑิตจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 84.76  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน โดย  
- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต เท่ากับ 407 คะแนน 
- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 89 คน 

คิดค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตได้เท่ากับ = 
407

89
 = 4.57  

โดยพบว่าผลการประเมินรายด้านมีดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม X̅ = 4.78, SD = 0.51 
2. ด้านความรู้ X̅ = 4.49, SD = 0.53 
3. ด้านทักษะทางปัญญา X̅ = 4.45, SD = 0.62 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ X̅ = 4.59, 

SD = 0.52 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ X̅ = 4.47, SD = 0.68 
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ X̅ = 4.66, SD = 0.52  
(2.1-1) 

การศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น ที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
≥  4.51 4.57 4.57 บรรล ุ

 
 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สกอ. 2.2)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โดยการแปลงค่าร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 100 

วิทยาลัยฯ มีการส ารวจการมีงานท า ร้อยละ 100 ของบัณฑิต บัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 105 คน และมีงาน
ท าภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 105 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
คะแนนท่ีได้ เท่ากับ = 5 
 (2.2-1)  

2.2-1 รายงานการส ารวจ
การได้ งานท าของบัณฑติ 
ภายใน ระยะเวลา 1 ปี ของ
บัณฑิตที่ ส าเรจ็การศึกษา ปี
การศึกษา 2559 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2560 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

 ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
1. พ.1103 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 1 

1/2560 4 8 26 30 15 6   89 89 

2. ภ.1102 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2560 2 5 22 45 15 - - - 89 89 

3. สม.1102 ทักษะชีวิต 
และการจัดการ 

1/2560 34 26 21 8 - - - - 89 89 

4. สม.1101 มนุษย์กับการอยู่
ร่วมกัน 

1/2560 8 26 42 13 - - - - 89 89 

5. วค.1101 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสารสนเทศ 

1/2560 9 49 31  - - - - 89 89 

6. พล.1101 การออกก าลังกาย
และสันทนการ 

1/2560 20 58 11 - - - - - 89 89 

7. พ.1101 จุลชีววิทยา และ
ปรสิตวิทยา 

1/2560 16 16 24 25 8    89 89 

ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
8. พ.1104 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 2 

2/2560 20 23 27 14 2 2 - - 88 88 

9. ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

2/2560 17 38 25 8 - - - - 88 88 

10. พ.1008 จิตวิทยาพัฒนาการ 2/2560 15 28 21 16 8 - - - 88 88 
11. วค.1102 ทักษะการคิดและ
การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

2/2560 1 9 36 31 9 2 - - 88 88 

12. สม.1103 พหุวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

2/2560 23  38 25 2 - - - - 88 88 

13. พ.1105 เศรษฐศาสตร์
สุขภาพ 

2/2560 1 14 27 40 6 - - - 88 88 

14. พย.1101 มโนมติทฤษฎี
และกระบวนการพยาบาล 

2/2560 9 26 37 9 7 - - - 88 88 

15. พ.1104 ชีวเคมี 2/2560 22 33 19 10 3 1 - - 88 88 
 

ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
16. พ.1107 โภชนศาสตร ์ 3/2560 15 49 22 2 - - - - 88 88 
17. พ.1108 พยาธิวิทยา 3/2560 7 10 11 16 20 11 13 - 88 88 
18. วค.1103 คณิศศาสตร์และ
สถิต ิ

3/2560 33 21 16 9 9 - - - 88 88 

19. ล.1010 หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

3/2560 25 32 23 8 - - - - 88 88 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
20. พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี
และกระบวนการพยาบาล 

1/2560 9 30 38 35 11 - - - 123 123 

21. พย.1202 การประเมิน
สุขภาพ 

1/2560 27 61 34 1 - - - - 123 123 

22. พย.1203 หลักการและ
เทคนิคการพยาบาล 

1/2560 3 14 41 44 21 - - - 123 123 

23. พย.1205 การสอนและการ
ให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

1/2560 32 45 39 5 2 - - - 123 123 

24. พย.1206 การสื่อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาล 

1/2560 10 43 35 33 2 - - - 123 123 

25. พ.1209 พยาธิวิทยา 1/2560 7 20 33 34 22 5 2 - 123 123 
26. พ.1210 เภสัชวิทยา 1/2560 2 8 10 42 52 9 - - 123 123 

ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
27. พย.1207 จริยศาสตร์และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 

2/2560 2 16 45 48 12 - - - 123 123 

28. พย.1208 การสร้างเสริม
สุขภาพ 

2/2560 28 32 38 16 9 - - - 123 123 

29. พย.1210 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหา 
สุขภาพ 1 

2/2560 - 23 59 35 6 - - - 123 123 

30. พ.1211 เศรษฐศาสตร์กับ
ระบบสุขภาพ 

2/2560 2 10 20 53 25 13 - - 123 123 

31. พ.1212 ระบาดวิทยาและ
ชีวสถิติ 

2/2560 19 60 38 6 - - - - 123 123 

32. ภ.1304 ภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพการพยาบาล 

2/2560 16 19 20 23 22 9 4 - 123 123 

33. ล.1005 นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

2/2560 10 31 82 - - - - - 123 123 

34. พย.1204 ปฏิบัติหลักการ
และเทคนิคการพยาบาล 
 

2/2560 17 34 36 31 5 - - - 123 123 

ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
35. พย.1209 ปฏิบัติการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

3/2560 14 64 44 1 - - - - 123 123 

36. พย.1211 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 
1 

3/2560 3 44 51 25 - - - - 123 123 

 
ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

37. พย.1312 การพยาบาล 1/2560 4 13 40 39 13 - - - 109 109 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

บุคคลที่มีปญัหา สุขภาพ 2 
38. พย.1314 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 3 

1/2560 6 19 52 25 7 - - - 109 109 

39. พย. 1316 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

1/2560 15 41 40 12 1 - - - 109 109 

40. พย.1318 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต 

1/2560 1 2 30 40 36 - - - 109 109 

41. พย.1320 การพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์1 

1/2560 - 3 25 81 - - - - 109 109 

42. พย.1322 การวิจัยทางการ
พยาบาล 

1/2560 15 49 39 5 1 - - - 109 109 

ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 
43. พย.1313 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 
2 

2/2560 6 39 55 8 - - - - 109 108 

44. พย.1315 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 
3 

2/2560 4 18 53 28 5 - - - 109 108 

45. พย.1317 ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 

2/2560 14 48 46 1 - - -  109 108 

46. พย.1319 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหาทางจิต 

2/2560 19 38 47 4 - - - - 109 108 

47. พย.1321 ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารกและผดุง
ครรภ์ 1 

2/2560 1 29 61 16 1 - - - 109 108 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
48. พย.1431 แนวโน้มและ
พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 

1/2560 24 35 39 9 4 - - - 111 111 

49. พย.1429 การบริหารการ
พยาบาล 

1/2560 10 23 30 32 16 - - - 111 111 

50. พย.1427 การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

1/2560 11 53 45 1 1 - - - 111 111 

51. พย.1425 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

1/2560 8 52 39 11 1 -- - - 111 111 

52. พย.1423 การพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
2 

1/2560 1  4 22 40 44 - - - 111 111 

53. ภ.1405 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า 

1/2560 6 19 10 24 17 25 10 - 111 111 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
54. พย.1430 ปฏิบัติการบรหิาร
การพยาบาล 

2/2560 18 43 38 8 3 - - - 111 111 

55. พย.1428 ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

2/2560 22 51 36 - 2 - - - 111 111 

56. พย.1426 ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 

2/2560 15 57 39 - - - - - 111 111 

57. พย.1424 ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 2 

2/2560 3 58 
 

42 6 2 - - - 111 111 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ. 5.1)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

5.1.1 การออกแบบ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
 

 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบและ
กลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
พบว่า แต่ละขั้นตอนปฏิบัติงานเขียนไม่ชัดเจน เมื่อน ามา
ปฏิบัติท าให้เข้าใจไม่ตรงกันและยากในการปฏิบัติ ไม่มีขั้นตอน
การวิเคราะห์หลักสูตร และการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร (5.1.1-1)  
 ในปีการศึกษา 2560 ได้ปรับปรุง โดยเพิ่มขั้นตอน 
การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร และเพิ่มรายละเอียดในการปฏิบัติทุกขั้นตอนให้
ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติได้ และก าหนดเป้าหมาย คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้รับ
การเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และสภามหาวิทยาลัย ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 120 
วัน (5.1.1-2)  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี ้
(5.1.1-2)  
 ขั้นตอนที่  1-2 ศึกษาวิ เคราะห์หลักสูตร  โดย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย พิจารณาคณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการ
ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อวางแผนและด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (5.1.1-3) คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตร โดยน าการวิจัย

5.1.1-1 สรุปทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปีการศึกษา 2559 
ระบบการออกแบบหลักสตูรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร  
5.1.1-2 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ระบบการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิา
ในหลักสูตร  
5.1.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น ค าสั่งของเครือข่าย
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ค าสั่งของสถาบันพระบรมราชชนก 
5.1.1-4 รายงานการวิเคราะหส์ภาพ
และสถานการณ ์เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสตูร หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรบัปรุง 2560 
5.1.1-5 ฉบับร่างหลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
2560)  
5.1.1-6 เอกสารรายงานการพิจารณา
เห็นชอบและอนุมตัิ หลักสูตรจากคณะ 
กรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
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ประเมินหลักสูตร นโยบายและระเบียบต่างที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2560 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ตลอดจนปัจจัยจาก
สถานการณ์ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร พบ
ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรคือ การลดจ านวน
หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตร การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
ใหม่ ตลอดถึงคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 มาวิเคราะห์
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แบบ มคอ.2) (5.1.1-4)  
 ขั้นตอนที่ 3-4 คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยมีสาระส าคัญ คือ
หลักสูตร ประกอบด้วยปรัชญาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต โครงสร้าง
หลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
ปรับช่ือและเนื้อหาสาระวิชาให้ตรงตามสาขาวิชาชีพ การ
ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้าน ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชา การออกแบบหลักสูตร และการประกันการศึกษา 
ครอบคลุมทุกหัวข้อตามแนวทางการจัดท า มคอ.2 โดย
หลักสูตรผ่านผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแก้ไข และได้ร่างหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) (5.1.1– 5)  
 ขั้นตอนที่ 5-8 หลักสูตรฯ ได้ผ่านการพิจารณาความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแก่น เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 23 กันยายน 2559 ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันสมทบ 
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง ห ลั ก สู ต ร  ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 11 มิถุนายน 2560  
 ขั้นตอนท่ี 9 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสภา
การพยาบาล เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2560  
 ขั้นตอนท่ี 10-11 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติหลักสูตร วันท่ี  
1 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สกอ. รับทราบ 
(5.1.1-6)  
 ขั้นตอนที่ 12 เปิดหลักสูตร ก่อนเปิดการศึกษา 2560 
วิทยาลัยจัดท าประกาศเปิดใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในปีการศึกษา 2560 พร้อม

 1) รายงานประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่นครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันที ่25 
สิงหาคม 2559 
 2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูรและการเรยีนการสอน 
สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งท่ี 
3/2559 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2559 
 3) รายงานประชุม คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นให้ความเห็นชอบหลักสตูรใน
คราวประชุม ครั้งท่ี 18/2560 วันที ่
11 มิถุนายน 2560 
 4) หนังสือจาก สภาการพยาบาลให้
ความเห็นชอบหลักสูตรในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันท่ี 10 
เมษายน 2560 
 5) หนังสือจากสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น อนุมัติหลักสตูรในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2560 
 
5.1.1-7 ส าเนาประกาศเปดิหลักสตูร  
เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 
 
5.1.1-8 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันท่ี 17 
กรกฎาคม 2560 
 
5.1.1-9 คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2560 
 
5.1.1-10 สรุปรายงานโครงการพฒันา
หลักสตูรฯ และการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เปลี่ยนแปลง ปีการศึกษา 2560  
 
5.1.1-11 สรุปรายงานโครงการ
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศกึษา
ใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2560  
5.1.1-12 คู่มือทบทวนและ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2561 เรื่อง ระบบการออกแบบ
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แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับ
การเห็นชอบ ก่อนเปิดใช้หลักสูตร (5.1.1-7 และ 5.1.1.8)  
 ขั้นตอนที่ 13 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
หลักสูตรฯ ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง และ
แหล่งฝึกปฏิบัติ ทราบ โดยผ่านคู่มือการจัดการเรียนการสอน 
สรุปรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ และการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนสู่การเปลี่ยนแปลง  ปี
การศึกษา 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ (5.1.1-9, 5.1.1-10, 5.1.1-11)  
 ขั้นตอนท่ี 14-15 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามระบบ ได้
ทบทวนกระบวนการ พบว่า บรรลุ เป้าหมาย หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้รับ
การเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และสภามหาวิทยาลัย ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 120 วัน  
  ได้ทบทวนกระบวนการระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 
พบว่า มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน ได้ที่ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) พบว่าใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  2548 ได้ปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยปรับเรื่องโครงสร้างหลักสูตร 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน และได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรฉบับปี 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 
ครบถ้วน ในปีการศึกษา 2561 ได้ปรับปรุงและพัฒนาการ
ออกแบบหลักสูตร โดยพบว่า การด าเนินงานมีหลายขั้นตอน
ในปีการศึกษา 2560 จึงรวมขั้นศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตร
และขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นขั้นตอน
เดียวกัน แต่ยังคงสาระการด าเนินงานเหมือนเดิม (5.1.1-12)  

หลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

5 .1 .2  การป รับปรุง
หลักสู ตร ให้ทันสมั ย
ตามความก้าว หน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

  วิทยาลัยมีการทบทวนมีระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยในปีการศึกษา 2559 จากการประเมิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพบว่า ไม่มีขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 
ไม่มีการก าหนดประเด็น/เรื่องการปรับปรุงสาระรายวิชาให้
ทันสมัย และไม่มีขั้นตอนในแบบฟอร์มการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 
และในแผนการสอนที่ปรับปรุงในประเด็นสาระที่ทันสมัยที่
ชัดเจน ในปีการศึกษา 2560 จึงปรับปรุงระบบและกลไกการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยเพิ่มขั้นตอนการศึกษา
วิเคราะห์ มีการก าหนดประเด็นการปรับปรุงสาระรายวิชาให้
ทันสมัย และเพิ่มแบบฟอร์มการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 และใน
แผนการสอนที่ปรับปรุงในประเด็นสาระที่ทันสมัย (5.1.2-1)  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้คือมีการ

5.1.2-1 เล่มสรุป ทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติ งานคุณภาพ ปี  การศึกษา 
2559 หน้า 10 
5.1.2-2 ระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์ สาขานั้ นๆ ใน เล่ มคู่ มื อ
ก ร ะ บ วน ง า น พัฒน า คุ ณภ า พ  ปี
การศึกษา 2560 
5 . 1 . 2 -3 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
ครั้งท่ี 9 ปีการศึกษา 2559 วันท่ี 9 
มิถุนายน 2560 ประเด็นแผนการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยใน 3 ประเด็นได้แก่ 1) ระบบ
บริการสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 2) โรคซิกาในหญิงตั้งครรภ์ 
และ 3) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด าเนินการอย่างน้อย 4 
รายวิชา (5.1.2-2) ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 
พบว่า บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และด าเนินการครบทุก
ประเด็นที่ก าหนด  
  ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการตามระบบกลไกการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า โดยน าผลวิเคราะห์หลักสูตรวิจัยประเมิน
หลักสูตร ผลการติดตาม บันทึกหลักสูตรที่ผ่านมา ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบาย และวิทยาการที่ทันสมัย และ 
มคอ.7 มาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา สาระที่ทันสมัย ผลการ
ด าเนินการพบว่า คณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆได้ผลสรุปน าสู่การปรับปรุงสาระรายวิชาที่
ทันสมัยดังนี้ (5.1.2-3)  
  - กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติได้ขับเคลื่อนนโยบายระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
(DHS) ทุกเขตบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล
ประชาชน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย จึงเพิ่มสาระ
ดังกล่าวในการเรียนการสอน ใน 1 รายวิชา คือ 1) วิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  
  - จากการวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก
พบว่ามีโรคในโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาด คือโรค “ซิก้า” (Zika) 
จึงให้มีการเพิ่มสาระโรคซิก้าในการเรียนการสอนใน 1 รายวิชา 
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  
  - จากการวิเคราะห์นโยบายสาธารณสุขของประเทศมีการ
เน้นให้บุคลากรสุขภาพเคร่งครัดในการใช้ยาในการรักษาโรคแก่
ประชาชนอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงนักศึกษาพยาบาลที่ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจ และให้ค าแนะน ากับประชาชนได้อย่าง
ถู กต้ องดั งนั้ นจึ ง ให้ มี การ เพิ่ มประเด็นการใ ช้ยาอย่ า ง
สมเหตุสมผลในการเรียนการสอน โดยด าเนินการใน 2 รายวิชา 
คือ 1) วิชาการรักษาเบื้องต้น และ 2) วิชาปฏิบัติการพยาบาล
รักษาเบื้องต้น  
  ขั้นตอนท่ี 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ก าหนดประเด็น/เรื่อง การปรับปรุงสาระ
รายวิชา ของทุกรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
หลักสูตร วิจัยประเมินหลักสูตร ผลการติดตามบัณฑิต 
หลักสูตรที่ผ่านมา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายและ
วิทยาการที่ทันสมัย และ มคอ.7 และเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา ผลการด าเนินงาน มีการก าหนด
ประเด็นในการปรับปรุงสาระให้ทันสมัย ใน 3 ประเด็นคือ 

ทันสมัย 
5 . 1 . 2 -4 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
ครั้งท่ี 9 ปีการศึกษา 2559 วันท่ี 9 
 มิถุนายน 2560 ประเด็นแผนการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้
ทันสมัย 
5 . 1 . 2 -5 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/2560 วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 
5 . 1 . 2 -6 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
10/2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
วาระแจ้งเพื่อทราบ 
5.1.2-7 รายละเอียดวิชา (มคอ.3,4) 
รายวิชาในประเด็นการปรับปรุงสาระ
ให้ทันสมัยวิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2,การพยาบาลมารดา 
ทารกและผดุงครรภ์  2 ,การรักษา
เบื้องต้น และ ป.การรักษาเบื้องต้น 
5.1.2-8 แผนการสอนการปรับปรุง
สาระวิ ชาที่ทันสมั ย ในประ เด็นที่
ก าหนดในวิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2,การพยาบาลมารดา 
ทารกและผดุงครรภ์  2 ,การรักษา
เบื้องต้น และ ป.การรักษาเบื้องต้น 
จ านวน 4 แผน 
5.1 .2 -9 ตั วอย่ างบันทึกการสอน 
สะท้อนคิดจากผู้เรียน การทดสอบใน
วิชาวิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 2,การพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์ 2 ,การรักษาเบื้องต้น 
และ ป.การรักษาเบื้องต้น  
5.1.2-10 มคอ.5 , 6 รายวิชา ใน
ประเด็นปรับปรุงสาระรายวิชาให้
ทันสมัยในวิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2,การพยาบาลมารดา 
ทารกและผดุงครรภ์  2 ,การรักษา
เบื้องต้น และ ป.การรักษาเบื้องต้น 
5.1.2-11 รายงานการประชุมคณะ
กรรม การบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 9 ปี
การศึกษา 2560 วันที่ 9 มิถุนายน 
2561  
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

(5.1.2-4)  
  1. นโยบายระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS)  
  2. โรค “ซิก้า” (Zika) 
  3. การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
  ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พิจารณา 1) 
หัวข้อ/เรื่อง สาระรายวิชาที่ทันสมัย 2) การบรรจุลงในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เห็นชอบให้ด าเนินการเรียนการสอนในเนื้อหาที่ทันสมัย ใน
ประเด็นที่ก าหนด และตามรายวิชาที่ก าหนดไว ้(5.1.2-5)  
  ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบด าเนินการต่อ ให้แจ้งหัวหน้าภาคและผู้รับผิดชอบ
รายวิชาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเห็นชอบให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาท่ี
ทันสมัยตามประเด็นและรายวิชาที่ก าหนด รองวิชาการแจ้ง
หัวหน้าภาควิชาให้ทราบในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
และให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งผู้รับผิดชอบวิชาที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป (5.1.2-6)  
  ขั้นตอนที ่5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. และ
แผนการสอนที่ระบุ เนื้อหา/สาระรายวิชาที่ทันสมัย ผลการ
ด าเนินงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบให้อาจารย์
ประจ าวิชาออกแบบปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ประเด็นที่ก าหนดและเสนอหัวหน้าภาคและรองฯ กลุ่มวิชาการ
พิจารณาสาระรายวิชาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ใน
รายวิชา (มคอ 3., มคอ.4) รวมจ านวน 4 รายวิชาดังกล่าว (5.1-
2-7)  
  ขั้นตอนที่ 6 ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการสอนตาม
แผนการสอน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดขอบจัดท าแผนการ
สอนรายบทตามประเด็นสาระที่ก าหนด โดยก าหนดวิธีการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสาระวิชา อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการสอนตามแผนการสอนในรายวิชาที่ก าหนด และ
ด าเนินการสอนได้ครบถ้วนทุกประเด็นและรายวิชาที่ก าหนด 
(5.1.2-8)  
  ขั้นตอนที่ 7 ผู้รับผิดชอบวิชาสรุปผลการด าเนินงานใน 
มคอ.5 และ 6 รายงานต่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท า
สรุปผลด าเนินงานใน มคอ. 5, 6 ผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุด
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ประจ าวิชา ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดย การ
ทดสอบ บันทึกการสอน สะท้อนคิดจากผู้เรียน ในประเด็น
ปรับปรุงสาระให้ทันสมัย พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น และผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้สรุปผลการด าเนินงานใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 (5.1.2-9 ถึง 5.1.2-10)  
  ขั้นตอนที่ 8 ประเมินเป้าหมายของการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.1.2-12 รายงานการประชุมคณะ
กรรม การบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 9 ปี
การศึกษา 2560 วันที่ 9 มิถุนายน 
2561 
5.1.2-13 มคอ.3 วิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 
3.1.1-14 คู่ มื อทบทวน และ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2561  
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ประเมินกระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอนตามระบบ ปรับปรุง
ตามผลการประเมินกระบวนการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ผลการ
ด าเนินงาน จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่ามี
บรรลุเป้าหมายจากที่ก าหนดไว้ ที่ตั้งไว้อย่างน้อย 4 รายวิชา 
และด าเนินการครบทุกประเด็นที่ก าหนด (5.1.2-11)  
  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไก การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าว หน้าในศาสตร์สาขานั้นๆได้มี
การทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2560 พบว่า 1) ขั้นตอน
การด าเนินงานขั้นท่ี 3 และ4 มีความซ้ าซ้อนในการพิจารณา
เห็นชอบในประเด็นการปรับปรุงสาระที่ทันสมัยของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยและกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานจึงรวมให้เป็นข้ันตอนเดียวกัน 2) 
มีประเด็นการประเมินผลสาระการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในเรื่อง
ระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ โรคซิกาในหญิงตั้งครรภ์ และ
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดกับ
ผู้เรียนพบว่ายังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม เนื่องจากการก าหนด
เป้าหมายไม่ได้ก าหนดให้สะท้อนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในปี
การศึกษา 2561 จึงวางแผนการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และ 3) เพิ่มเนื้อหาสาระให้ทันสมัย 
เพื่อให้ตอบสนองการพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากรตาม 
service plan ในสาขา Transplantation เรื่องการพยาบาลผู้
บริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะในรายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 (5.1.2-12)  
  ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับระบบกลไก และการ
ก าหนดเป้าหมาย คือ 
  1) การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยใน 4 ประเด็น
ได้แก่1) ระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 2) โรคซิกาใน
หญิงตั้ งครรภ์  3) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ 4) การ
พยาบาลผู้บริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ  
 2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชามีความรู้ใน
สาระใหม่ที่ก าหนดไว้โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

4 4  คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.5.2)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

5.2.1 การก าหนด
ผู้สอน 

 วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบกลไกการก าหนดผู้สอน  ปี
การศึกษา 2559 พบว่า มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้
ว่า ผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมาย 
แต่มีการปรับปรุงค าของวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ คือร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจโดย
ผู้เรียนและอาจารย์ต่อคุณภาพการสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 
อย่างน้อยร้อยละ 50 และขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่มีขั้นตอนการ
วิเคราะห์มคอ.2 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา เกณฑ์สภาการ
พยาบาล เกณฑ์สกอ. 2558 และขั้นตอนการประเมินการสอน 
พบว่าขาดการติดตามเยี่ยมสอน เพื่อให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอนจึงเพ่ิมขั้นตอนการติดตามเยี่ยมสอน (5.2.1-1)  
  ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีการก าหนดเป้าหมายไว้
ว่า 1) ร้อยละของผลประเมนิความพึงพอใจโดยผูเ้รยีนและอาจารย์
ต่อคุณภาพการสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 อย่างน้อยร้อยละ 
50 และ 2) ผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร้อยละ 100 ผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้สอนมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการประเมินความพึง
พอใจต่อคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 โดย
อาจารย์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (5.2.1-2)  
  ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การก าหนดผู้สอน ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์มคอ.2 ผลการประเมิน 
เกณฑ์สภาการพยาบาล และสกอ.2558 โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและร่วมพิจารณาก าหนดตัวผู้สอน  ซึ่ง
ค านึงถึงความสามารถ และความเช่ียวชาญ รวมถึงการพัฒนา
ความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ ร่วมกับการศึกษาเนื้อหาการจัด
การศึกษา ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนจากมคอ.2 และพิจารณาผล
การสอนจากรอบปีก่อน และร่วมกันทบทวนคุณสมบัติผู้สอนตาม
เกณฑ์สภาการพยาบาล และสกอ. 2558 พบว่า การพิจารณา
ก า หนดผู้ ส อนมี หลั ก เ กณฑ์ เ บื้ อ งต้ นคื อ  คุณสมบั ติ แ ล ะ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามคุณสมบัติการประกันคุณภาพ 
(5.2.1-3)  
  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดคุณสมบัติผู้สอน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้สอน ผลการด าเนินงานพบว่า อาจารย์ผู้สอนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และ
ภาคปฏิบัติ 2) อาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี และสอนภาคปฏิบัติ 
(5.2.1-4)  
 ขั้นตอนท่ี 3 คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดย
ผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาเนื้อหารายวิชาพร้อมสรรหาผู้สอน และ
เสนอรายช่ือผู้สอนต่อคณะกรรมบริหารหลักสูตรและอาจารย์

5.2.1-1 สรุปการทบทวนคูม่ือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2559 (หน้า 11)  
5.2.1-2 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปี 2560 (หน้า 30 – 32)  
5.2.1-3 ส า เนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการ
ทบทวนคุณสมบัติผู้สอน ครั้งที่ 9/2559 
วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
5.2.1-4 ทะเบียนผู้สอน ประจ าปี
การศึกษา 2560 
5 . 2 . 1 - 5 ส รุ ปร าย งาน โค ร งก า ร : 
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.1-6 ส า เนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการ
พิจารณาผู้สอน ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 
23 กรกฎาคม 2560 
5.2.1-7 ตัวอย่าง มคอ.3 และมคอ.4 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.1-8 ตารางการเยี่ยมสอน ประจ าปี
การศึกษา 2560 
5.2.1-9 รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพการสอนปี
การศึกษา 2560 
5.2.1-10 รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ปีการศึกษา 2560 
5 . 2 . 1 -11 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่อง ผล
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ส อ น  ภ า ค
การศึกษาที่  1 ครั้งที่  4 ปีการศึกษา 
2560 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
5 . 2 . 1 -12 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่อง ผล
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ส อ น  ภ า ค
การศึกษาที่  2 ครั้ งที่  8 ปีการศึกษา 
2560 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
5 . 2 . 1 -13 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่อง ผล
ประเมินคุณภาพการสอน ภาคการศึก
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการด าเนินการพบว่า ทุกรายวิชามี
ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (5.2.1-5)  
 ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาผู้สอน โดยคณะกรรมบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา
ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ ผลการด าเนินการพบว่า ผู้สอนทุกคนมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2.1-6)  
 ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเชิญอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในรายวิชา เพื่อ
จัดท าแผนการสอนรายบท สื่อการสอน และประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียนให้สอดคล้องตามมคอ.3 หรือ มคอ.4 และด าเนินการสอน
ตามแผนการการสอน ผลการด าเนินการพบว่า ทุกรายวิชามีการ
ด าเนินการสอนตามแผน (5.2.1-7)  
 ขั้ น ต อ น ที่  6 ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร เ ยี่ ย ม ส อน  โ ด ย
คณะกรรมการนิเทศการสอน ติดตามประเมินการสอน ผลการ
ด าเนินการพบว่า ระดับผลการประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์อยู่ ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (5.2.1-8) 
(5.2.1-9)  
 ขั้นตอนที่ 7 ประเมินการสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนในฐานข้อมูลงานทะเบียน 
ผลการด าเนินการพบว่า ระดับผลประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40 (5.2.1-10)  
  ขั้นตอนที่ 8 พิจารณาผลประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์รายบุคคลแต่ละภาคการศึกษา ผลการด าเนินงานพบว่า 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนบรรลุเป้าหมาย คะแนน 4 จาก
คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ผู้เรียนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกบั
อุปกรณ์  และสื่อ ในการสอน หรือการขัดข้องด้ านเทคนิค 
เทคโนโลยี ส่วนผู้สอนจะมีแผนการปรับปรุงด้านการสอนและมี
การพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนา
ตน ประจ าปีการศึกษา (5.2.1-11) (5.2.1-12) (5.2.1-13)  
  ขั้นตอนที่ 9 ประเมินกระบวนการและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ผลการด าเนินงานพบว่ามีขั้นตอนการ
ติดตามเยี่ยมสอน แต่แนวทางการด าเนินการติดตามเยี่ยมสอนยัง
ไม่ชัดเจน โดยจัดให้มีแบบประเมินที่สามารถพัฒนาผู้สอนได้อย่าง
ชัดเจน  
  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบ ได้มีการทบทวน
ระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ปีการศึกษา 2560 พบว่า 
ผู้สอนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 และทุกคน
มีผลประเมินคุณภาพการสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป คะแนน 4 จาก
คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 100  
  ในปีการศึกษา 2561 ได้ปรับปรุงและพัฒนาการก าหนด
ผู้สอนโดยการเพิ่มแนวทางการติดตามเยี่ยมสอนให้ชัดเจน และ

ฤดูร้อน ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2560 ลง
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 
5.2.1-14 คู่มือทบทวนและกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 256 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ปรับเป้าหมายให้เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอนและนักศึกษาได้รับ
ความรู้ตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ คือ ร้อยละ 80 อาจารย์ผู้สอนมี
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนนเต็ม 5 จาการทบทวนคุณสมบัติผู้สอนเพื่อเตรียมปี
การศึกษา 2561 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องพัฒนา
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ต้อง
ประสานกับงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสร้างผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ (5.2.1-14)  

5 . 2 . 2  ก า ร ก า กั บ 
ติดตาม และตรวจสอบ
การจั ดท า แผนกา ร
เรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4)  

 วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ปี 2559 
พบว่า มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ผู้สอนมีการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชา บรรลุ
เป้าหมาย แต่มีการปรับค าของวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ และขั้นตอนการด าเนินการขาดการศึกษา
วิเคราะห์มคอ.2 ผลการประเมินรอบที่ผ่านมา แผนการศึกษา การ
จัดท ามคอ.ไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และขั้นตอนการสรรหา
ผู้รับผิดชอบวิชาไม่ชัดเจน (5.2.2-1)  
  ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 1) มี
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) ก่อนเปิดการศึกษา 1 สัปดาห์
ทุกรายวิชา และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลทุกรายวิชา 2) มีแผนการสอนภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาลในรายวิชาชีพ ร้อยละ 100 มี
การเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์มคอ.2 ผลการประเมินรอบที่ผ่านมา 
แผนการศึกษา ปรับแบบฟอร์มมคอ.3 และมคอ.4 ให้ชัดเจน และ
เพิ่มขั้นตอนสรรหาผู้รับผิดชอบวิชาที่ชัดเจน ผลการด าเนินพบว่า
รายวิชาที่เปิดสอน จ านวน 57 วิชา มีการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ .3,4)  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  การวัดและประเมินผล มี
การแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ และรับรองก่อนเปิด
การศึกษา 1 สัปดาห์ (5.2.2-2)  
  ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์มคอ.2 ผลการประเมิน และแผนการ
ศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
สูตรทบทวนศึกษารายละเอียดมคอ.2 ผลประเมินรอบที่ผ่านมา 
แผนการศึกษา ผลการด าเนินงานพบว่า กระบวนการเรียนการ
สอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ การเรียนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี ท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลาและสถานที่ใดก็ได้  ผู้สอนท าหน้าที่
อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้  และสนับสนุนการเรียนรู้ 
แผนการศึกษามีการเปิดสอน 2 หลักสูตร จ านวน 57 วิชา ช้ันปีที่ 

5.2.2-1 สรุปการทบทวนคูม่ือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ  
ปี 2559 (หน้า 12)  
5.2.2-2 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปี 2560 (หน้า 33-35)  
5.2.2-3 ส า เนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่อง 
ทบทวนการจัดท ารายละเอียดวิชา 
(มคอ.3 และมคอ.4) ครั้งที่ 8/2559 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 
5.2.2-4 รายวิชาที่เปิดสอนในคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 
5.2.2-5 ส า เนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการ
พิ จ า รณ าผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช า  ค รั้ ง ที่ 
7/2559 วันท่ี 28 เมษายน 2560 
5.2.2-6 ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2 5 60 จ า น ว น 3 2ค น  ล ง วั น ที่  1 7 
กรกฎาคม 2560  
5 . 2 . 2 -7 แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร จั ด ท า
รายละเอียดรายวิชา และแผนการสอนฯ  
5.2.2-8 ส า เนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องผล
การน าเสนอและวิพากษ์ มคอ.3 และ
มค อ . 4  ค รั้ ง ที่  9/ 2 55 9  วั น ที่  2 3 
กรกฎาคม 2560 
5.2.2-9 สรุปรายงานผลโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.2-10 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่อง
รายงานการตรวจสอบการจัดท ามคอ.3 
และมคอ.4 ครั้งที่  1/2560 วันที่ 19 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1 หลักสูตร 2560 จ านวน 18 วิชา และช้ันปีที่ 2 – 4 หลักสูตร 
2555 จ านวน 49 วิชา และมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดท า
มคอ.3 และมคอ.4 (5.2.2-3) (5.2.2-4)  
 ขั้นตอนท่ี 2 สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา โดย. คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนด
รายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ ผลการด าเนินการพบว่ามีการ
ทบทวนคุณสมบัติผู้รับผิดชอบวิชา โดยตรงตามสาขาความ
เชี่ยวชาญ อย่างน้อยคนละ 1 วิชา จ านวน 4 ภาควิชา (5.2.2-5)  
 ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาผู้รับผิดชอบวิชา โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการด าเนินการ
พบว่า มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขา จ านวน 32 คน ไม่มี
ต าแหน่งทางการบริหาร (5.2.2-5)  
 ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา โดยงานบริหาร
หลักสูตร เสนอผู้อ านวยการ และแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ (5.2.2-6)  
 ขั้นตอนที่ 5 จัดท ามคอ.3 และมคอ.4 โดยผู้รับผิดชอบวิชาจัดท า
รายละเอียดวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ตามแบบฟอร์ม ผลการ
ด าเนินการพบว่า ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 เสนอ
หัวหน้าภาคครบทุกรายวิชา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
(5.2.2-7)  
 ขั้นตอนที่ 6 พิจารณาการจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการวิพากษ์ มคอ.3,4 ก่อนการน าไปใช้ ผลด าเนินการพบว่า 
การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง มคอ.2 มีการปรับปรุง
ตามผลประเมินจากมคอ.5 หรือมคอ.6 และความครอบคลุม
ผลลัพธ์การ เรี ยนรู้  มี รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย (5.2.2-8) (5.2.2-9)  
 ขั้นตอนที่ 7 การจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 ฉบับสมบูรณ์ โดย
ผู้รับผิดชอบวิชาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ
พบว่า ผลจาการน าเสนอมคอ. และมคอ.4 การเขียนผลลัพธ์การ
เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล ในหมวดที่ 
4 และหมวดที่ 5 ยังไม่สอดคล้องกัน มีการแก้ไข และรับรองจาก
รองวิชาการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลงนามรับรอง มคอ.3,4 
ฉบับสมบูรณ์จ านวน 57 วิชา ก่อนเปิดการศึกษา 1 สัปดาห์ 
(5.2.2-10) (5.2.2-11)  
 ขั้นตอนท่ี 8 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา ประชุมช้ีแจง มคอ.3,4 ต่อผู้สอน ผลการด าเนินการพบว่า 
ผู้สอนจัดท าแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนในทุกรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มการจัดท า
แผนการสอน และมีความสอดคล้องกับ มคอ.3, 4 และด าเนินการ
สอน (5.2.2-12)  
 ขั้นตอนที่ 9 ก ากับติดตามการจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับติดตามการจัดการเรียน
การสอน ผลการด าเนินการพบว่า มีการตรวจเยี่ยม/นิเทศการสอน 

สิงหาคม 2561 
5.2.2-11 ตัวอย่างมคอ.3 และ มคอ.4  
5.2.2-12 แฟ้มมคอ.3 และมคอ.4 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 57 วิชา 
5.2.2-13 รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพการสอน ปี
การศึกษา 2560 
5.2.2-14 รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน 
ปีการศึกษา 2560 
5.2.2-15 คู่มือทบทวนและกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2560 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

และประเมินประสิทธิภาพการสอน โดยอาจารย์ เฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 (5.2.2-13)  
 ขั้นตอนที่ 10 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดย
ผู้เรียนประเมินคุณภาพการสอนในระบบ ผลการด าเนินการพบว่า 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา สรุปและประมวลผล
ใน มคอ.5,6 (5.2.2-14)  
  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบ ได้มีการทบทวน
ระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 พบว่า บรรลุเป้าหมาย คือ 1.) 
มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ .3,4) ก่อนเปิดการศึกษา 1 
สัปดาห์ทุกรายวิชา และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลทุกรายวิชา และ 2) มีแผนการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาลในรายวิชาชีพ 
ร้อยละ 100 และขั้นตอนการจัดท า มคอ.3,4 ปรับแบบฟอร์มใหม่
ให้ชัดเจน มีการเพิ่มขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์มคอ.2 ผลการ
ประเมินปีที่ผ่านมา และแผนการศึกษา และเพิ่มขั้นตอนการสรร
หาผู้รับผิดชอบวิชาที่ชัดเจนขึ้น แต่ขาดขั้นตอนการประเมิน
กระบวนการและน าผลการประเมินมาปรับปรุง (5.2.2-15)  
  ปีการศึกษา 2561 ได้ปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนา
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 
และ มคอ.4) โดยแบบฟอร์มมคอ.3 และมคอ.4 ปรับเพิ่มวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน และนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตรงตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ คือบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะ
โดเด่นด้ านการพยาบาลชุมชน  เพิ่มขั้นตอนการประเมิน
กระบวนการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ชัดเจน  

5.2.3 การจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ปริญญาตรีที่มีการบูร
ณาการกั บก ารวิ จั ย 
การบริการวิชาการทาง
สั งคม และการท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

 วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบและกลไกการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 พบว่า ขั้นตอนการคัดเลือกและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจต่างๆ มาจากการประชุมร่วมกันของรองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่านั้น ท าให้การก าหนด
รายวิชาที่บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ไม่สอดคล้องกับแผนงาน/
โครงการกับทุกพันธกิจที่บูรณาการ ดังนั้นจึงปรับขั้นตอนนี้โดย
เพิ่มผู้ร่วมการประชุม ต้องมีรองผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจที่บูรณาการ (5.2.3-1)  
 ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า มีการจัด การ
เรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจอุดมศึกษา (5.2.3-2) และมี
การด าเนินการตามระบบและกลไก การบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย  บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1-3 เป็นขั้นตอนที่พิจารณาการก าหนดรายวิชาที่จะ
บูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ หากด าเนินการตาม

5.2.3-1 สรุปทบทวนคูม่ือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 2559 
5.2.3-2 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2560 หน้า 36
ระบบการบรูณาการพันธกิจต่างๆกับ
การเรยีนการสอนในระดับปริญญาตร ี
5.2.3-3 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร ครั้งท่ี9/2559 วันท่ี 23 
กค. 2560  
5.2.3-4 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 หน้า 150-154 และ 
หน้า 181-185 
5.2.3-5 มคอ.3 วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 และแผนการ
สอนการเรียนการสอนบูรณาการกบั
บริการวิชาการ บทที ่1 แนวคิดและ
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ขั้นตอนดังกล่าวจะท าให้มีการประชุมหลายครั้งและใช้เวลามาก 
จึงปรับการด าเนินงานโดยลดขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเดียวกันเพื่อ
ประหยัดเวลา และมีการด าเนินงานดังนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ และรองผู้อ านวยการกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจที่บูรณาการ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก
รายวิชาที่จะบูรณาการกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยศึกษาตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และเกณฑ์การประเมิน ได้รายวิชาดังนี้  1) 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ในรายวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2) การบูรณาการกับ
การเรียนการสอนกับการวิจัย และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ผู้รับผิดชอบคือ 
อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน (5.2.3-3) และ
ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.2.3-4)  
 ขั้นตอนท่ี 4 อาจารย์ประจ าวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
2 จัดท า มคอ.3 และแผนการสอนการเรียนการสอนบูรณาการกับ
บริการวิชาการ บทที่ 1 แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัย
ชุมชน และบทที่ 2 ปัญหาสุขภาพชุมชนของประเทศไทย (5.2.3-
5) อาจารย์ประจ าวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 จัดท า 
มคอ.3 และแผนการสอนการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย
บทที ่3.3 การใช้กระบวนการพยาบาลในการเยี่ยมบ้าน (5.2.3-6) 
และแผนการสอนการเรียนการสอนบูรณาการกับท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพกลุ่มคนและชุมชน (5.2.3-7)  
 ขั้นตอนท่ี 5 อาจารย์ผู้สอนวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
2 ขออนุมัติโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการ
วิชาการ ช่ือโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ าเภอ (5.2.3-8) และด าเนินการสอนบูรณาการการเรียน
การสอนกับบริการวิชาการ อาจารย์ผู้สอนวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน1 ขออนุมัติโครงการบูรณาการเรียนการสอน
กับท านุบ า รุ งศิลปะและวัฒนธรรม  ช่ือ โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ 
2 การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยกับ
การเรียนการสอน (5.2.3-9) และด าเนินการสอนบูรณาการ การ
เรียนการสอนกับกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขออนุมัติ
โครงงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย
เบาหวานในชุมชน (5.2.3-10) และด าเนินการสอนการเรียนการ
สอนบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ าวิชาและภาควิชาฯ สรุป มคอ. 5 พร้อมประเมินผล
การด าเนินงานการเรียนการสอนที่มีการบูรณาด้านการบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย และน าเสนอต่อ

หลักการพยาบาลอนามยัชุมชน และบท
ที ่2 ปัญหาสุขภาพชุมชนของประเทศ
ไทย 
5.2.3-6 มคอ.3 วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 และแผนการ
สอนการเรียนการสอนบูรณาการกบัการ
วิจัย บทที ่3.3 การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการเยี่ยมบา้น 
5.2.3-7 แผนการสอนการเรียนการสอน
บูรณาการกับท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม บทที ่4 การสร้างเสรมิ
สุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพ
กลุ่มคนและชุมชน 
5.2.3-8 โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจดัการระบบสุขภาพอ าเภอ 
5.2.3-9 โครงการสืบสานศลิปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ 
หน้า 5 กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญาไทย
กับการเรยีนการสอน  
5.2.3-10 โครงงานวิจัยเรื่องการพฒันา
แนวทางการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย
เบาหวานในชุมชน 
5.2.3-11 มคอ.5 วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 และวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 และ
สรุปการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจต่างๆ 
5.2.3-12 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร ครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 
13 ก.ค. 2561 เรื่อง ประเมินผลการ
ด าเนินงานการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการกับพันธกิจ และการทบทวน
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ระบบ
และกลไกการบูรณาการกับพันธกิจ 
 5.2.3-13 คู่มือทบทวนและ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2561 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(5.2.3-11 และ 5.2.3-12)  
  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไกได้มีการ
ทบทวนระบบกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2560 พบว่า ประเด็นที่ต้องปรับปรุงมี 2 ประเด็น คือ 1) ปรับ
ขั้นตอนระบบกลไก ในขั้นตอนที่ 1-3 เป็นขั้นตอนเดียว และเพิ่ม
ขั้นตอนสุดท้าย คือการประเมินกระบวนการ ซึ่งได้ด าเนินงาน
ประเมินฯ พบว่า มีการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คือมีการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจอุดมศกึษา และ 2) ปรับ
การตั้งเป้าหมายระบบกลไก พบว่าเป้าหมายที่ตั้งไม่สะท้อน
เป้าหมายของการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ  
  ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงระบบกลไกโดยปรับ
เป็น 5 ขั้นตอน และปรับเป้าหมายใหม่ คือบรรลุเป้าหมายตาม
โครงการ/กิจกรรมของการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจ
ต่างๆ (5.2.3-13)  

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4  คะแนน 4  คะแนน บรรล ุ

 
การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.3)  

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
5.3.1 การประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 

  ปีการศึกษา 2559 มีการทบทวนระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  โดยมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ว่ า
ภาคทฤษฎีทุกรายวิชามีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน และภาคปฏิบัติ
ครบ 6 ด้าน ผลการด าเนินงาน พบว่า การประเมินผู้เรียน ใน
รายวิชาทฤษฎี ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ด้านที ่1-5 ครบทุกรายวิชาและ มีการประเมินผู้เรียน ใน
รายวิชาปฏิบัติ ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ด้านที ่1-6 ครบทุกรายวิชา จ านวนทั้งหมด 59 วิชา และ
พบว่า 1.ไม่มีขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร วิธีการประเมิน 2.ขั้นตอนการจัดท าเครื่องมือและแบบ
ประเมินไม่ครอบคลมุรายละเอียดตามผลลพัธ์การเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษา (5.3.1-1)  
  ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีระบบและกลไก การก าหนดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้
ว่า ทุกรายวิชาภาคทฤษฎีมีการประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF 
ครบทั้ง 5 ด้าน และภาคปฏิบัติ ครบ 6 ด้าน และได้เพิ่ม 1. การ

5 . 3 . 1 -1  ส รุ ปกา รทบทวนคู่ มื อ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2559 
5 . 3 . 1 -2  ส รุ ปกา รทบทวนคู่ มื อ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2560 
5.3.1-3 มคอ.3 และ มคอ.4 ในแฟ้ม
รายวิชาประจ าปีการศึกษา 2560 
5.3.1-4 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 ปี
การศึกษา 2560 วันที่ 11 กันยายน 
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษา 
ครั้งที่  3/2560 ปีการศึกษา 2560 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัด
ประชุมเรื่องการสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล 
5.3.1-5 ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน
วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการประเมิน 
2. ในขั้นตอนการก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนรู้มีการปรับเกณฑ์การวัดประเมินผล ในปีการศึกษา2560 
และจัดประชุมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล (5.3.1-2)  
  ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดังนี ้
 ขั้นตอนที่  1 ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน ทบทวน
รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร วิธีการประเมิน ผลการ
ประเมินและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของปีการศึกษา 2560 
แล้วร่วมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (5.3.1-3)  
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน ก าหนดเกณฑ์
ประเมินใน มคอ. 3, 4 และน าเสนอต่อคณะอาจารย์ประหลักสูตร 
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน วิธีการสอบซ่อมเสริมและช่วยเหลือ
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF และ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ
วิชาและอาจารย์ผู้สอน ก าหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ. 3, 4 
น าเสนอต่อคณะอาจารย์ประหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (5.3.1-3)  
 ขั้นตอนที่ 3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้
คะแนน วิธีการสอบซ่อมเสริมและช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่
ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ตาม TQF และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง (5.3.1-4)  
 ขั้นตอนท่ี 4 ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือใน
การประเมินผลการเรียนรู้ (5.3.1-5)  
 ขั้นตอนท่ี 5 ผู้รับผิดชอบวิชาน าเครื่องมือไปวิพากษ์ในภาควิชา 
 ขั้นตอนที่ 6 อาจารย์ผู้สอน น าไปจัดการเรียนรู้ และประเมินผล
ตาม มคอ. 3, 4 โดยภาคทฤษฎี ประเมินด้านความรู้ตาม Test 
blueprint ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา และภาคปฏิบัติ ตาม L.O 
ที่ก าหนด (5.3.1-6)  
 ขั้นตอนที่  7 หัวหน้าภาควิชาติดตามก ากับการน าเครื่องมือ
ประเมินผล L.O ไปใช้ในรายวิชา ครบทุก L.O 
 ขั้นตอนท่ี 8 การประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (L.O)  
 1) ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทฤษฎี 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน TQF พร้อมทั้งประเมินองค์ความรู้ตาม Test blueprint 
และวิพากษ์ข้อสอบ โดยคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบของภาควิชา
พร้อมเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพส่งจัดท าชุดข้อสอบที่งานวัดและ
ประมวลผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการ

5.3.1-6 ตัวอย่างคู่มือฝึกภาคปฏิบัติ
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ 1 
5.3.1-7 คู่มือด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
5 . 3 . 1 -8  ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2560 
5.3.1-9 สรุปการทบทวนคูม่ือ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2561 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ทดสอบตามตาราง หลังจากสิ้นสุดการทดสอบ งานวัดและ
ประมวลผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบที่มี
คุณภาพไว้ในคลังข้อสอบ  
 2) ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ TQF ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินงาน
วัดประมวลผลการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้  จะมีวิธีการช่วยเหลือตาม 
ระเบียบคู่มือด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา เมื่อ
สิ้นสุดจากผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย การประเมินผู้เรียน ในรายวิชาทฤษฎี ครบตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้านที่ 1-5 ครบทุก
รายวิชาและ มีการประเมินผู้เรียน ในรายวิชาปฏิบัติ ครบตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านที่ 1-6 ครบ
ทุกรายวิชา จ านวนทั้งหมด 57 วิชา (5.3.1-7 และ5.3.1-8)  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าวิชา ทบทวนระบบ กลไกปีการศึกษา 2561 
พบว่า ขั้นตอนการจัดท าเครื่องมือและแบบประเมินไม่ครอบคลุม
รายละเอียดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (L.O) จึงได้ด าเนินการ ปรับเกณฑ์การวัดประเมินผล 
ในปีการศึกษา2561 และจัดประชุมการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล (5.3.1-9)  

5.3.2 การตรวจสอบ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

 ปีการศึกษา 2559 มีการทบทวนระบบและกลไกการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยมีการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานไว้ว่า ให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนครบทุกรายวิชา และในระดับหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 25 
ผลการด าเนินงานพบว่า บรรลุตามเป้าหมาย มีรายวิชาที่ได้รับการ
ทวนสอบในระดับรายวิชาจ านวน 59 วิชา คิดเป็น ร้อยละ 100 
และได้รับการทวนสอบในระดับหลักสูตร จ านวน 15 รายวิชา คิด
เป็นร้อยละ 25 และพบว่า 1. ไม่มีขั้นตอนติดตามการทวนสอบ
รายวิชาตามเวลาที่ก าหนด 2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด (5.3.1-1)  
  ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีระบบและกลไก โดยก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานไว้ว่า ให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนครบทุกรายวิชา และในระดับหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 25 
และ 1. เพิ่มขั้นตอนติดตามการทวนสอบรายวิชาตามเวลาที่
ก าหนด 2. ก าหนดระยะเวลาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ
หลักสูตรภายใน 4 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และเพิ่ม
รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจนและน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ (5.3.2-1 
และ5.3.2-2)  
  ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

5.3.2-1 สรุปการทบทวนคูม่ือ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพปี
การศึกษา 2560 
5.3.2-2 ระบบและกลไกการ
ด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 
5.3.2-3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรยีนรู้ระดับรายวิชา 
5.3.2-4 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรยีนรู้ระดับหลักสตูร 
5.3.2-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับรายวิชาวางแผน
จัดท าตารางก าหนดการทวนสอบ 
5.3.2-6 คู่มือด าเนินการวัด
ประเมินผลการศึกษา 
5.3.2-7 รายงานการทวนสอบ
รายวิชา 
5.3.2-8 รายงานผลการทวนสอบของ
คณะกรรมการทวนสอบ 
5.3.2-9 รายงานการประชุม
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ทางการเรียนระดับรายวิชา ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และงานวัดและ
ประมวลผล และแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา งานวัด
ประเมินผลและที่ปรึกษาจากภายนอกสถาบัน (5.3.2-3 และ 
5.3.2-4)  
  ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับรายวิชาประชุมวางแผนจัดท าตารางก าหนดการทวนสอบ
รายวิชา และแบบบันทึกผลการทวนสอบ (5.3.2-5)  
  ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับรายวิชาด าเนินการทวนสอบตามก าหนดเวลา ที่เปิดสอนทุก
ภาคการศึกษา และลงบันทึกผลการทวนสอบตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด (5.3.2-6)  
  ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าภาควิชาติดตามการทวนสอบรายวิชา
ตามเวลาที่ก าหนด 5.3.2-7  
  ขั้นตอนที่ 5 งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบ
ทุกรายวิชาเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
(5.3.2-8 และ 5.3.2-9) 
  ขั้นตอนท่ี 6 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับหลักสูตรด าเนินการทวนสอบทุกปีการศึกษา(5.3.2-9) 
  ขั้นตอนที่ 7 งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบ
ทุกระดับหลักสู ตร เสนอกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 8 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการ ประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้ง
ต่อไป (5.3.2-10) 
  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามระบบกลไกพบว่า บรรลุตาม
เป้าหมาย มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบในระดับรายวิชาจ านวน 
57 วิชา คิดเป็น ร้อยละ 100 และได้รับการทวนสอบในระดับ
หลักสูตร จ านวน 16 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 28.08  
  การทวนสอบระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 พบว่า 
ระยะเวลาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เวลาที่ก าหนด ดังนั้น จึงมีการก าหนดระยะเวลาในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรภายใน 4 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน และเพิ่มรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานให้
ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (5.3.2-11)  

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
5.3.2-10 เอกสารสรุปผลการ
ประเมินกระบวนการด าเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร 
5.3.2-11 สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2561 

5.3.3 การก ากับการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7)  

  วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบและกลไกการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีการส่งรายงาน
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ทันตามเวลาที่ก าหนดทุกวิชา ได้ปรับ
เป้าหมาย และเพิ่มขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากมคอ .2 
มคอ.3 หรือมคอ.4 และมคอ.7 (5.3.3-1)  
  ปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า รายวิชาที่เปิด
สอนมีการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) 

5.3.3-1 สรุปการทบทวน
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี
การศึกษา 2559 
 (หน้า 16)  
5.3.3-2 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2560  
 (หน้า 44 – 45)  
5.3.3-3 ส าเนารายงานการประชุม
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ภายใน30 วันหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน และมคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ผลการด าเนินการใน
ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีรายงานผลการจัดท าแผนการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ครบทุกรายวิชา จ านวน 57 วิชา 
และรายงานมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
(5.3.3-2)  
  ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการตามระบบและกลไก 
ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษารายละเอียดจากมคอ.2 มคอ.3 หรือ 
มคอ.4 และมคอ.7 ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า มีการจัดท ามคอ.3 
และมคอ.4 ให้สอดคล้องกับมคอ.2 โดยเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตาม
ข้อเสนอแนะในรอบปีท่ีผ่านมา และวางแผนการก ากับติดตามการ
จัดท ารายงานพร้อมก าหนดแบบฟอร์มการจัดท ารายงานการจัดท า 
มคอ.5 และมคอ.6 ของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.3.3-
3) (5.3.3-4) (5.3.3-5)  
  ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ามคอ.5 และมคอ.6 ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
และเสนอหัวหน้าภาควิชา พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผอกชอบหลักสูตรติดตาม ก ากับให้ค าแนะน า
ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา จ านวน 57 วิชา ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวน 26 วิชา ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 23 วิชา และภาค
การศึกษาฤดูร้อน จ านวน 8 วิชา (5.3.3-6)  
  ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณามคอ.5 และมคอ.6 โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอ มคอ.5 และ มคอ.6 ต่อหัวหน้าภาควิชา 
ภายใน 5 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมน าเสนอ 
รองฯ วิชาการ ภายใน 5 วัน พบว่า ทุกรายวิชามีการประเมินผล
ผู้เรียนเป็นไปตามแผน และผู้เรียนเกิดการประเมินผลการเรียนรู้ 
(LO) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการ
พยาบาลศาสตร์ (TQF) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาทุกด้าน 
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา (5.3.3-7) , (5.3.3-
8) , (5.3.3-9) (5.3.3-10)  
  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการ
สอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนรายงานการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ.5และมคอ.6) ของทุกรายวิชา และ
วางแผนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา (5.3.3-11)  
  ขั้นตอนท่ี 5 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าร่างรายงานผล

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เรือ่ง
ทบทวนการจัดท ามคอ.5 และมคอ.6 
ครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 23 มิถุนายน 
2560 
5.3.3-4 แผนการก ากับกิจกรรกม
การเรยีนการสอน ในคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
2560 
5.3.3-5 แบบฟอร์มมคอ.5 และ
มคอ.6  
5.3.3-6 ส าเนาสรุปรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 
57 วิชา ในคู่มือการจัดการเรยีนการ
สอน ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.3.3-7 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เรือ่ง
รายงานผลการจดัท ามคอ.5 และ
มคอ.6 ภาคการศึกษาที ่1 ครั้งท่ี 4 ปี
การศึกษา 2560 วันท่ี 22 ธันวาคม 
2560 
5.3.3-8 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เรือ่ง
รายงานผลการจดัท ามคอ.5 และ
มคอ.6 ภาคการศึกษาที ่2 ครั้งท่ี 8 ปี
การศึกษา 2560 วันท่ี 8 พฤษภาคม 
2561 
5.3.3-9 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เรือ่ง
รายงานผลการจดัท ามคอ.5 และ
มคอ.6 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ครั้งที ่
10 ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 13 
กรกฎาคม 2561 
5.3.3-10 ตัวอย่างมคอ.5 และมคอ.6 
5.3.3-11 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เรือ่ง
การวางแผนจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 
ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 
13 กรกฎาคม 2561 
5.3.3-12 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เรือ่ง
พิจารณาร่างมคอ.7 ครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 13 สิงหาคม 
2561 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เสนอกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา (5.3.3-12)  
  ขั้นตอนท่ี 6 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) โดยกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ฉบับสมบูรณ์ พบว่า การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มีความถูกต้องและสอดคล้องกับ
การด าเนินการของการบริหารหลักสูตร (5.3.3-13)  
  ขั้นตอนท่ี 7 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้อ านวยการลงนาม และเตรียม
น าเสนอสถาบันสมทบ พบว่า มีการปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์
ผู้อ านวยการลงนามรับรอง (5.3.3-14)  
  ขั้นตอนท่ี 8 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) พบว่า งานประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อสกอ.ใน CHE QA และเสนอ
ต่อสถาบันสมทบคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อไป 
  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไกได้มีการทบทวน
ระบบกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 
พบว่า ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
คือมีมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
และมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ยังขาดขั้นตอน
การวิเคราะห์รายละเอียดการจัดท ามคอ.7 ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ ค่า
เป้าหมาย และผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา (5.3.3-15)  
 ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงระบบกลไกการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) โดยปรับลดขั้นตอนการจัดท ามคอ.5 และ
มคอ.6 เนื่องจากสามารถรวมขั้นตอนเพื่อให้การด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และเพิ่มขั้นตอนการจัดท ามคอ.7 โดยศึกษารายละเอียด
การจัดท ามคอ.7 ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย และผลการ
ด าเนินงานปีที่ผ่านมา มีเป้าหมายว่า 1) มีการจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการ
จัดการเรียนการสอน และมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอน 2) มีความถูกต้องและสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน  
 

5.3.3-13 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย เรือ่ง
พิจารณารับรอง มคอ.7 วันท่ี 17 
สิงหาคม 2561 
5.3.3-14 รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
 (มคอ.7)  
5.3.3-15 คู่มือทบทวนและ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2560 
 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ
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1. อาจารย์ผุร้ับผดิชอบหลักสตูร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง 6 คน มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร จ านวน 10 
ครั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมร้อยละ 83.33 - 100                
(5.4-1-1) 

5.4-1-1 เอกสารสรุปผลการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรในปีการศึกษา2560  

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์
ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ในทุกประเด็น ในปีการศึกษา 
2560 มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลั ก สู ต รพยา บาล ศา สต รบั ณฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)และ
หลั ก สู ต รพยา บาล ศา สต รบั ณฑิ ต 
( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ  2560)                
(5.4-2-1 ) 

5.4-2-1 ส าเนาปกหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
และ2560) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา  

ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดของ
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
3 จ านวน 45 รายวิชา แยกเป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 26 วิชา 
และหลั กสู ต รปรั บปรุ ง  พ .ศ  2560 
จ านวน 19 รายวิชา และ มคอ.4 
จ านวน 12 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 รวม 57 รายวิชา ครบทุก
รายวิชาก่อนการเปิดหลักสูตรคิดเป็น
ร้อยละ 100 (5.4-3-1,5.4-3-2) 

5.4-3-1 ตัวอย่าง มคอ.3 และ 4 
ในแฟ้มรายวิชา จ านวน 57 
รายวิชา 
5.4-3-2 เอกสารสรุปผลการ
ตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ 4 
ปีการศึกษา 2560 

4 .  จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

ปีการศึกษา 2560 ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 จ านวน 45 วิชา แยกเป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 
26 วิชา และหลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ 
2560 จ านวน 19 รายวิชา และ มคอ.6 
12 วิชารายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 ครบทั้ง 57 วิชา ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-4-1,5.4-4-2) 

5.4-4-1 ตัวอย่าง มคอ.5 และ 6
ในแฟ้มรายวิชาจ านวน 57 
รายวิชา 
5.4-4-2 เอกสารสรุปผลการ
ตรวจสอบ มคอ 5 มคอ. 6  
ปีการศึกษา 2560 
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5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

วิ ทยาลั ย ฯ  จั ดท า ร าย งานผลกา ร
ด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 แล้ ว เสร็ จผ่ านการพิจารณาของ
กรรมการบริหารหลักสูตรในวันที่  13 
สิ ง ห า ค ม  2561 แ ล ะ ผ่ า น ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาวันที่ 
วันที่ 17 สิงหาคม 2561และน าเข้า
พิ จ า ร ณ า รั บ ร อ ง อี ก ค รั้ ง วั น ที่  17 
กันยายน 2561 (5.4-5-1,5.4-5-2 และ 
5.4-5-2) 

5.4-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 สิงหาคม 
2561 
5.4-5-2 รายงานประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 11 /2561 วันท่ี 17 
สิงหาคม 2561 วาระพิจารณา 
มคอ. 7  
5.4-5-3 ส าเนาปกรายงาน มคอ. 
7 ปีการศึกษา 2560 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 ร้อยละ 
25 จ านวน 16 รายวิชา จากจ านวน 57 
วิชา (5.4-6-1) 

5.4-6-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
 5.4-6-2 เอกสารสรุปการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้การ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2560  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ จ ากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปีที่แล้ว และน าเข้าในรายงาน
การประ ชุมของกรรมการบริ ห า ร
หลักสูตรในวันที่ วันที่ 13 สิงหาคม 
2561  (5.4-7-1,5.4-7-2,5.4-7-3) 

5.4-7 -1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 
2561  
5.4-7-2 ส าเนา มคอ 7 หมวด 7 
ปีการศึกษา 2560  
5.4 -7 -3 รายงานการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรยีนรูจ้ากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ในมคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

8. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
และอาจารย์ประจ าหลักสตูรทุก
คนมีคุณสมบตัิครบตามก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตรเ์ป็นอย่าง
น้อย 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 60 มี อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คน ทุกคนมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์  และมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร รวม 35.50 คนทุกคนมี
คุณสมบัติครบตามก าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-8-1) 

5.4 -8 -1 เอกสารสรุปข้อมู ล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 

9. อาจารย์ใหม(่ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บั
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

ในปีการศึกษา2560 มีอาจารย์ ใหม่ 
จ านวน 6 คน โดยกลับมาจากศึกษาต่อ
ปริญญาโท 3 คนได้แก่ อ.วรรณพร ค า
พิลา อ.ทิพวรรณ ทัพซ้าย และ อ.กัลยา
รัตน์ คาดสนิท กลับมาจากศึกษาต่อ
ปริญญาเอก 2 คนได้แก่ อ.กันนิษฐา    

5.4-9-1 เอกสารสรุปปฐมนเิทศ
หรือค าแนะน าด้านการจดัการ
เรียนการสอนปีการศึกษา 2560 
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มาเห็ม และ อ.เอมอร บุตรอุดม และมี
อาจารย์ย้ายมาช่วยราชการ 1 คน คือ
อาจารย์กุลนร หาญพัฒนชัยกูร อาจารย์
ใหม่ได้รับการ ปฐมนิเทศและค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ของงานพัฒนา
บุคลากรคิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-9-1) 

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุก
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง
ต่อป ี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ ครบตาม
เกณฑ์ทุกคน(5.4-10-1) 
 

5.4-10-1 เอกสารสรุปการ
พัฒนาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร และอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ปีการศึกษา 2560 

11. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรียนการสอนได้รับการพัฒนาตรง
ตามงานท่ีไดร้ับผดิชอบทุกคนใน
แต่ละปไีม่น้อยกว่าคนละ 10 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน จ านวน 9 คน และทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามงานที่ได้รับผิดชอบครบตาม
เกณฑ์ทุกคน(5.4-11-1) 

5.4-11-1 เอกสารสรุปการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การเรยีนการสอนปีการศึกษา 
2560 

12.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย ที่มีต่ อคุณภาพหลักสูตร  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

5.4-12-1 รายงานสรุประดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร  

13. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อบณัฑิตใหม่เฉลีย่
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 
5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 4.57 อยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (5.4-13-1) 

5.4-13-1 รายงานวิจัยการ
ประเมินและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2559 ในเรื่องความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ 

14. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล 
ทุกคน ( ภาคเรียนที่ 1,2,3 ) มีคะแนน
เฉลี่ย 4.40 (5.4-14-1) 

5.4-14-1 รายงานสรุปความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์พยาบาลปี
การศึกษา 2560 

15.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนการสอนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา 2560 มีสอนเฉลี่ย 4.12 
(5.4-15-1 ) 

5.4-15-1 รายงานสรุปความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนการสอน ปี
การศึกษา 2560 

16.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่ออัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยด้านจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษยเ์ฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

-ระดับความพึงพอใจที่มีต่ออัตลักษณ์
ของวิทยาลัยด้านจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้บัณฑิต ได้
ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด 
(5.4-16-1) 

5 .4 -16 -1 เ อก ส า รส รุ ปก า ร
ประเมินและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2559 ในเรื่องความ
พึ งพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตที่ มี
ต่ออัตลักษณ์ของวิทยาลัยด้าน
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์

 
สรุปผลการประเมิน 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรล ุ

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

ล าดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 
/ภาคการศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ชั้นปีที่ 1 
1. วค.1101 วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
ภาคการศึกษาที ่1/2560 

มี 3 เกรด 
 A , B+ , B 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
ก า ร เ รี ย น รู้  (LO) 
การออกแบบการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น 
สั ด ส่ ว น ก า ร วั ด 
ปร ะ เมิ นผล  Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดวิชาทฤษฎี
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ
ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
แ ล ะ น า ม า ป รั บ เ ป็ น
คะแนน T-score ซึ่ง
ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ข อ ง
นักศึกษาขั้นต่ าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จึงตัด
เกรดในระดับ B ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนาการ
จั ด ก า ร เ รี ย นกา ร
สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรี ยนรู้  และมีการ
ประ เมินผลที่ ต ร ง
ต า ม  LO ข อ ง
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้ เรียน
เป็นรายบุคคลได้ 

2. พล.1101 การออกก าลัง
กายและสันทนการ 
ภาคการศึกษาที ่1/2560 

มี 3 เกรด  
A , B+ , B 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
ก า ร เ รี ย น รู้  (LO) 
การออกแบบการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น 
สั ด ส่ ว น ก า ร วั ด 
ปร ะ เมิ นผล  Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธีอิง
เกณฑ์ การตัดเกรด A 
นักศึกษาต้องได้ระดับ
คะแนนดิบตั้ งแต่  80 
คะแนนข้ึนไป และน ามา
ปรั บ เ ป็ น คะ แ นน  T-
score ซึ่งระดับคะแนน
ของนักศึกษาขั้นต่ าไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70 จึง
ตัดเกรดในระดับ B ขึ้น
ไป 

 
 
 
 

- 

ชั้นปีที่ 2 

3. พย.1210 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหา 
สุขภาพ 1 
ภาคการศึกษาที ่2/2560 

มี 4 เกรด ไมม่ี
เกรด A 

 (B+, B , C+ , 
C)  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
ก า ร เ รี ย น รู้  (LO) 
การออกแบบการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น 

การตัดเกรดโดยใช้วิธีอิง
เกณฑ์ การตัดเกรด A 
นักศึกษาต้องได้ระดับ
คะแนนดิบตั้ งแต่  80 
คะแนนข้ึนไป และน ามา
ปรั บ เ ป็ น คะ แ นน  T-

คว ร มี ก า ร พัฒน า
เครื่องมือประเมินผล
ที่ตรงตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้ เรียน
เป็นรายบุคคลได้ 
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ล าดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 
/ภาคการศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

สั ด ส่ ว น ก า ร วั ด 
ปร ะ เมิ นผล  Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 

score ซึ่งระดับคะแนน
ของนักศึกษาขั้นต่ าไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60 จึง
ตัดเกรดในระดับ C ขึ้น
ไป 

4. ล.1005 นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 
ภาคการศึกษาที ่2/2560 
 
 
 

มี 3 เกรด  
A , B+ , B 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
ก า ร เ รี ย น รู้  (LO) 
การออกแบบการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น 
สั ด ส่ ว น ก า ร วั ด 
ปร ะ เมิ นผล  Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธีอิง
เกณฑ์ การตัดเกรด A 
นักศึกษาต้องได้ระดับ
คะแนนดิบตั้ งแต่  80 
คะแนนข้ึนไป และน ามา
ปรั บ เ ป็ น คะ แ นน  T-
score ซึ่งระดับคะแนน
ของนักศึกษาขั้นต่ าไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70 จึง
ตัดเกรดในระดับ B ขึ้น
ไป 
 

คว ร มี ก า ร พัฒน า
เครื่องมือประเมินผล
ที่ตรงตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้ เรียน
เป็นรายบุ คคลได้
ชัดเจน 

ชั้นปีที่ 3 

5. พย.1320 การพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์ 1 
ภาคการศึกษาที ่1/2560 

มี 3 เกรดไม่มี
เกรด A 

 (B+, B , C+)  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เนิ นกา รตร วจ 
สอบ ผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ (LO) การ
ออกแบบการเรียน
การสอน สัดส่ วน
การวัด ประเมินผล 
Test blueprint 
แ ล ะ ผ ล ง า น ข อ ง
นักศึกษา 
 
 
 
 

การตัดเกรดวิชาทฤษฎี
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ
ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
แ ล ะ น า ม า ป รั บ เ ป็ น
คะแนน T-score ซึ่ง
ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ข อ ง
นักศึกษาสูงสุด  ไม่ถึ ง
ร้ อยละ  80 จึ ง ไม่ ตั ด
เกรดในระดับ A และ
คะแนนขั้นต่ า ได้ร้อยละ
65 จึงตัดเกรดในระดับ 
C+ 

คว ร มี ก า ร พัฒน า
เครื่องมือประเมินผล
ที่ตรงตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้ เรียน
เป็นรายบุคคลได้ 

ชั้นปีที่ 4 

6. พย. 1426 ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 2 
ภาคการศึกษาที ่2/2560 

มี 3 เกรด 
 A , B+ , B 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
ก า ร เ รี ย น รู้  (LO) 
การออกแบบการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น 
สั ด ส่ ว น ก า ร วั ด 
ปร ะ เมิ นผล  Test 

การตัดเกรดวิชาปฏิบัติ
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ
ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 
ซึ่ ง ระดับคะแนนของ
นักศึกษาสูงสุด เกินร้อย
ละ 90 จึงตัดเกรดใน

คว ร มี ก า ร พัฒน า
เครื่องมือประเมินผล
ที่ตรงตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้ เรียน
เป็นรายบุคคลได้ 
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ล าดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 
/ภาคการศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 

ระดับ A และคะแนนขั้น
ต่ า ได้ร้อยละ 80 จึงตัด
เกรดในระดับ B ขึ้นไป 

 
คุณภาพการสอน 

 
รายงานรายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2560  มีรายวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 57 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมิน โดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
หมวดการศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
1. สม.1101 มนุษย ์สังคม สิ่งแวดล้อมฯ  1/2560   ปรับปรุงความครอบคลุมและทันสมัยของเนื้อหา มี

จัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์วิถีชีวิตและสถานการณ์
ปัจจุบันที่ ได้ จากการสั ง เกตและการสัมภาษณ์ 
นักศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ รวมไปถึง
มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาสมรรถนะโดดเด่น
การพยาบาลชุมชน (SIM-C) Multi-Cultural Care ใน
บทที่ 3 เรื่องความส าคัญของความเช่ือ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์ 

2. สม.1102 ทักษะชีวิตและการจดัการ 1/2560   ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น ท าให้ผู้เรยีนเข้าถึงและเรยีนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
และมีความหลากหลายมีการบูรณาการระหว่างการ
เรียนการสอนกับพันธกิจ ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ใน
บทที ่6 เรื่อง การบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิตกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. สม.1103 พหุวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

2/2560   ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมเน้นการเช่ือมโยงการน าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพพยาบาลมากขึ้นและจัดให้มี
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมไปถึงจัด
ให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เรื่อง การน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการรักษาพยาบาล 

4. ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2560   เพิ่มการประยุกต์กับการพัฒนาตนเองในด้านการ
สื่อสารที่ดีที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การน าเสนอหน้าช้ันเรียนของนักศึกษา การ
สื่อสารกับผู้ป่วย 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมิน โดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
หมวดการศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
5. ภ.1102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1/2560   จัดหาแหล่ งสืบค้นข้อมูลที่ ทันสมั ยและมีความ

หลากหลาย เช่น ฐานข้อมูลวารสารภาษาอังกฤษ และ
มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น 
คือ การวิจัย ช่ือเรื่อง การใช้แฟ้มสะสมงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

6. วค.1101 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

1/2560   ปรับเพิ่มเนื้อหาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบทบาท
ของพยาบาล และมีการยกตัวอย่างความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

7. วค.1102 ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2/2560   ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  Concept 
mapping และมีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
สมรรถนะโดดเด่นการพยาบาลชุมชน (SIM-C) Health 
Innovator ในบทที ่5 เรื่อง การคิดสร้างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรม, Change Agent ในบทที่ 6 เรื่อง 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

8. วค.1103 คณิตศาสตรแ์ละสถิต ิ 3/2560   ปรับการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใ ช้สถิติกับการ
พยาบาลมากยิ่งขึ้น 

9. พล.1101 การออกก าลังกายและ
สันทนาการ 

1/2560   ปรับให้มีเอกสารประกอบการสอนที่ทันสมัยในส่วน
ของทฤษฎี และมีการสืบค้นข้อมูลของกีฬาประเภท
ต่างๆ  

10. ภ.1304 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพการ
พยาบาล 

2/2560   เพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมยั เช่น 
บทความวิชาการทางการพยาบาล และมีการใช้
สถานการณ์สมมต ิ

11. ภ.1405 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 1/2560   เน้นให้มีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
เช่น บทความวิชาการทางการพยาบาล มีการสรุป 
น าเสนอหน้าช้ันเรียนและวิพากษ์รว่มกัน 

12. พ.1101 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 1/2560   -ใช้วิธีการสอนเดิม interactive learning ที่ดีอยู่แล้ว
เน้นการมสี่วนร่วมมากขึ้น 
-เพิ่มกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และใช้เทคโนโลยี
ช่วยสอน  

13. พ.1102 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1 

1/2560   -ประสานผู้รับผิดชอบห้องปฏิบตัิการและจัดท าแผนซื้อ
โมเดลเพิ่มเติม  
-ช้ีแจงอาจารย์ผู้สอนสรุปและเน้นองค์ความรู้ที่ส าคญั
จ าเป็นส าหรับนักศึกษา เนื่องจากเนื้อหามาก  
- แนะน าแหล่งสืบค้นทางinternet ฐานข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้  
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมิน โดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
หมวดการศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
14. พ.1103 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2 

2/2560   -ช้ีแจงอาจารย์ผู้สอนทุกคน ช้ีแนะแหล่งสืบค้นทาง
internet ฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้  
-ประสานบรรณารักษ์ห้องสมุดเตรยีมเอกสาร ต ารา 
ฐานข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้  
-ประสานผู้รับผิดชอบห้องปฏิบตัิการและจัดท าแผนซื้อ
โมเดลเพิ่มเติม  

15. พ.1104 ชีวเคมี 2/2560   -จัดสอนเสริมให้นักศึกษานอกเวลาเรียน แบบกลุ่ม 
"เพื่อนช่วยเพื่อน" อาจารย์ประจ ากลุ่ม/วิชาสรุป
เพิ่มเตมิ  
-มอบหมายกรณีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง  

16. พ.1105 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 2/2560   -น าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
สุขภาพ ให้นักศึกษาเชื่อมโยงทุกระดับ  
-กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โดยใช้ interactive 
lecture participatory learning และ brain storming  

17. พ.1109 จิตวิทยาพัฒนาการ 2/2560   -จัดหาเอกสารอ่านประกอบและสือ่การสอนที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้หลากหลายและทันสมัย  
-เพิ่มชิ้นงานให้นักศึกษาค้นความรูเ้พิ่มเตมิ  

18. พ.1107 โภชนศาสตร ์ 3/2560   -ในช่ัวโมงทดลองเน้นประเด็นการจัดหาอาหารเพื่อ
สร้างเริมสุขภาพ และการบ าบดัทุกช่วงวัย  
-เพิ่มการประเมินทักษะการประยกุต์ใช้ความรู้ด้าน
โภชนาการในการจัดอาหารเพื่อส่งเสรมิสุขภาพและ
การบ าบัด ในระดับบุคคล และชุมชน  

19. พ.1108 พยาธิวิทยา 3/2560   -เอกสารประกอบการสอนก่อนเรยีนอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ และเปดิโอกาสให้นักศึกษาซักถาม  
-จัดสอนเสริมให้นักศึกษานอกเวลาเรียน แบบกลุ่ม 
"เพื่อนช่วยเพื่อน" อาจารย์ประจ ากลุ่ม/วิชาสรุป
เพิ่มเตมิ  
-มอบหมายกรณีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
20. พ. 1209 พยาธิวิทยา 1/2560   -เอกสารประกอบการสอนก่อนเรยีนอย่างน้อย 1 

สัปดาห์ และเปดิโอกาสให้นักศึกษาซักถาม  
-มอบหมายกรณีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

21. พ. 1210 เภสัชวิทยา 1/2560   -จัดวิธีการสอนที่หลากหลายเพิ่มเติม เพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์
การเรยีนรู้ ที่ต้องการให้ครอบคลมุมากยิ่งขึ้น  

22. พ. 1211 เศรษฐศาสตร์กับระบบ
สุขภาพ 

2/2560   -จัดการเรียนการสอนกระตุ้นให้คดิวิเคราะห์ใช้
สถานการณ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสุขภาพ 
ระบบการดูแลสุขภาพและการปฏริูประบบสุขภาพไทย 
-ให้นักศึกษาฝึกท าข้อสอบวิเคราะห์ ตัดสินใจและ
ออกแบบ 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมิน โดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
หมวดการศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
23. พ. 1212 ระบาดวิทยาและชีวสถิต ิ 2/2560   ผู้รับผิดชิอบวิชารวบรวมหัวข้อการสอน จัดท าเนื้อหา

ให้กระชับเข้าใจง่ายพูดคุยขอบเขตเนื้อหาในแตล่ะบท
กับอาจารยผ์ู้สอน  
-แบ่งกลุ่มฝึกท าโจทย์น าเสนอแลกเปลี่ยนระหว่างกลุม่  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 
24. พย.1101 มโนมติ ทฤษฎี และ
กระบวนการพยาบาล 

2/2560   การบูรณาการหัวข้อทฤษฎีทางการพยาบาลกับ
กระบวนการพยาบาล เพื่อให้นศ.สามารถวางแผนการ
พยาบาลได้อย่างครอบคลุม มปีระสิทธิภาพ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
25. พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และ
กระบวนการพยาบาล 

1/2560   การจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย 

26. พย.1202 การประเมินสุขภาพ 1/2560   การบันทึกผลการตรวจร่างกายเนน้ให้นศ.ใช้
ภาษาอังกฤษ และจัดการเรยีนการสอนแบบเสมือน
จริง (SBL) และมีการสอบแบบ OSCE 

27. พย. 1203 หลักการและเทคนคิการ
พยาบาล 

1/2560   อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทดลอง ควรมี
เพียงพอและพร้อมใช้งาน  

28. พย. 1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิค
การพยาบาล 

2/2560   การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏบิัติงาน ขอเพิ่มเติม 
Oral test เพื่อให้นศ.มีความมั่นใจในการฝึกปฏิบตัิงาน
ครั้งแรก 

29. พย.1205 การสอนและการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

1/2560   การจัดการเรยีนการสอนที่ใช้ระบบ internet มากขึ้น 

30. พย.1206 การสื่อสารและสารสนเทศ
ทางการพยาบาล 

1/2560   การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมากข้ึน 

31. พย. 1207 จริยศาสตร์และกฏหมาย
วิชาชีพการพยาบาล 
 
 

2/2560   นักศึกษาควรมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พยาบาล เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจสถานการณ์
ตัวอย่างมีเกี่ยวกับกับกฎหมายวิชาชีพ และการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มตัวอย่างสถานการณ์ที่ทันสมัย 

32. พย. 1208 การสร้างเสริมสุขภาพ 2/2560   การจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย 
33. พย. 1209 ปฏิบัติการสร้างเสริม
สุขภาพ 

3/2560   การจัดการเรยีนรู้เรื่องการส่งเสรมิสุขภาพในคลินิก 
ปรับเปลีย่นสถานท่ีฝึกปฏิบตัิคือ WCC และศูนย์พัฒนา
เด็ก ศูนย์อนามัยที ่7  

34. พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 1 

2/2560   การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน เพื่อประโยชน์ในการเรยีน
การสอน 

35. พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ 1 

3/2560   การติดตามนิเทศอย่างใกล้ชิดส าหรับนักศึกษาที่มีความ
เสี่ยง และการประสานงานระหว่างสถาบันในการจัด
นักศึกษาฝึกปฏิบตัิงานไมม่ากเกินไป เพื่อบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา 
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การศึกษา 

ผลประเมิน โดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
หมวดการศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
36. พย.1312 การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 2 

1/2560   การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

37. พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ 2 

2/2560   การประสานกันระหว่างสถาบันในการจัดนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน มีการทบทวนทักษะ
เฉพาะเพื่อให้นักศึกษาเพื่อความมัน่ใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาลกับเด็ก และเพิม่ระยะเวลาในการ
ฝึกปฏิบัติงานใหม้ีความเหมาะสม 

38. พย.1314 การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 3 

1/2560   การจัดการเรยีนการสอนแบบ SBL ควรเพิ่มโจทย์
สถานการณ์ ให้หลากหลาย 

39. พย.1315 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ 3 

2/2560   เพิ่มกระบวนการ Reflective ร่วมกับการท า 
mapping Nursing Care Plan  

40. พย. 1316 การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 

1/2560   สื่อการสอนควรมีความหลากหลาย และเพิ่มการ
จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) หน่วย
การอนามัยโรงเรยีน 

41. พย. 1317 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

3/2560   ติดตามนักศึกษากลุม่เสีย่งอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า 

42. พย.1318 การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต 

1/2560   ออกแบบการท าวิจัยในช้ันเรียน 

43. พย.1319 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาทางจิต 

3/2560   เพิ่มการจดัการเรียนรู้ด้วย EBN สถานท่ีฝึกมีความ
ซ้ าซ้อนกับสถาบันอื่น ต้องมีการประสานงานกัน เพื่อ
ปรับจ านวนนักศึกษาให้มีความเหมาะสม เพื่อ
บรรยากาศในการเรียนรู ้

44. พย. 1320 การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 1 

1/2560   เอกสารประกอบการสอนต้องจัดท าให้เสร็จ 2 วันก่อน
การสอน ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้ด้วย EBL เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะศตวรรษท่ี 21 ในการสืบค้น การใช้
เทคโนโลยีและการใช้ internet 

45. พย. 1321 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ ์1 

2/2560   ติดตามนักศึกษากลุม่เสีย่งอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า ห้องคลอดมีการฝึกปฏิบัติ
ซ้ าซ้อนกับสถาบันอื่น ต้องมีการประสานและตกลงใน
การจัดนักศึกษาให้เหมาะสม 

46. พย. 1322 วิจัยทางการพยาบาล 1/2560   อาจารย์ประจ ากลุ่มทบทวนเพ่ิมเตมิความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ไดจ้ริง 

47. พย. 1423 การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 2 

1/2560   การแบ่งกลุ่มย่อยใหจ้ านวนนักศึกษาน้อยลง เพื่อการ
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ การจัดสรรอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการให้มจี านวนเพียงพอต่อการใช้งาน สื่อ
การสอนที่หลากหลายขึ้น เช่น multimedia 

48. พย. 1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ ์2 

1/2560   ติดตามนักศึกษากลุม่เสีย่งอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า สตูิกรรม 1 จ านวนนักศึกษา
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมิน โดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
หมวดการศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ซ้ าซ้อนกับสถาบันอื่น ต้องมีการประสานและตกลงใน
การจัดนักศึกษาให้เหมาะสม 

49. พย. 1425 การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2 

1/2560   การจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย 

50. พย. 1426 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

2/2560   ติดตามนักศึกษากลุม่เสีย่งอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า 
 

51. พย. 1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1/2560   การจัดกลุ่มย่อยให้จ านวนนักศึกษาน้อยลง  

52. พย. 1428 ปฏิบัติการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

2/2560   ติดตามนักศึกษากลุม่เสีย่งอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า โรงพยาบาลชุมแพ และ
โรงพยาบาลชนบทมีนักศึกษาฝึกปฏิบัติซ้ าซ้อนกับ
สถาบันอื่น ต้องมีการประสานและตกลงในการจดั
นักศึกษาให้เหมาะสม 

53. พย. 1429 การบริหารการพยาบาล 1/2560   การจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย 
54. พย. 1430 ปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาล 

2/2560   ติดตามนักศึกษากลุม่เสีย่งอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า 

55. พย. 1431 แนวโน้มและพัฒนาการ
ของวิชาชีพการพยาบาล 

1/2560   เพิ่มประเด็นการสัมมนาที่หลากหลายและทันสมัย การ
มอบหมายงานให้ส่งรายงานทางอิเลคทรอนิคส์ แบบ
ประเมินการอภิปรายและสัมมนาปรับให้ชัดเจนขึ้น 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 
56. ล.1010 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3/2560   จัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพิ่ม

ช่องทางการประสานงานในกรณีในกลุ่มคนต่างด้าว 
เช่นพม่า ลาว เขมร ในเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
57. ล. 1005 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2/2560   เพิ่มเวทีในการน าเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อให้เกดิการ

เรียนรู้ และน าไปสู่การท าวิจัย 
 

ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถแสดงพฤติกรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ในวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดย
สอดคล้องกับหลักศาสนา จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนเคารพในศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์
และปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย รับผิดชอบ ซื่อสตัย์ สุจริต ประกอบด้วยผล
การเรยีนรู้ดังนี ้

1. ก าหนดวิธีการเรยีนการสอนที่
หลากหลายโดยเน้นให้มีการสอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรม  
ในเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ้
2. พัฒนาสถาบันให้เป็นหน่วยงาน
คุณธรรม เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร
เป็นตัวแบบด้านคณุธรรม จริยธรรม 
และปลูกฝังความมีระเบียบวินัยแก่

1. จัดการสอนสอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา และบูรณาการการ
เรียนการสอนกับกิจกรรม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนา
บุคลากรและหน่วยงานให้เป็นบุคคล
ต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบดา้น
คุณธรรม จรยิธรรมและยกย่องอาจารย์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1.1 แสดงออกถึงการใช้ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ศาสนา หลักจริยธรรมในการด ารงตนและการ
ประกอบวิชาชีพ 
1.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
1.4 ปกป้องสิทธ์ิของผู้รับบริการ 
1.5 มีระเบียบวินัยรับผดิชอบ ซื่อสัตยส์ุจรติและ
มีจิตใฝ่บริการ 
1.6 มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองต่อผู้อืน่ และวิชาชีพ 
 

นักศึกษา  
3. จัดโครงการกจิกรรมส่งเสรมิการ
ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม จิตอาสา 
จิตสาธารณะในวันส าคญัของสถาบัน
และวิชาชีพเช่นวันพยาบาลแห่งชาต ิ

ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  
3. จัดโครงการกจิกรรมส่งเสรมิการปลูก
คุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตอาสา จิต
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
 
 
  
 

2. ด้านความรู้  
มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่
เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ระบบสุขภาพ ตลอดจนงานวิจัยที่ทันสมัย
ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ ดังนี ้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของ
ศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของ
ศาสตร์ทางวิชาชีพพยาบาล ระบบสุขภาพ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ระบบสุขภาพ 
2 . 3  มี ค วามรู้  ค วาม เข้ า ใจ ในวัฒนธรรม 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และ
สังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและ
ประชาชน 
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของ
กระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการ
จัดการองค์กร 

1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ด้ วย
ตนเองของนักศึกษา (Self–directed 
Learning)  
 
2. ใช้สื่อช่วยสอน, E-Learning, การ
ใ ช้ ส ถ า น ก า ร ณ์ เ ส มื อ น จ ริ ง 
(Simulation-based learning) สื่อ
และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้
นักศึกษาฝึกฝนทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การเรี ยนและฝึกฝนเพิ่ม เติมด้ วย
ตนเอง  
3. ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบใน
รายวิ ช าตามหลักสู ต ร  เ ช่น  การ
บรรยาย สัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย 
กรณีศึกษา การใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การใช้
โครงงาน การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ก า ร เ รี ย น แ บ บ ร่ ว ม มื อ  ก า ร ใ ช้
กระบวนการวิจัย การสาธิตและการ
สาธิตย้อนกลับ ฝึกทักษะต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลอง เป็นต้น 
4. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเ ช่ียวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง 
 

1. ส่งเสรมิให้อาจารยส์ามารถออกแบบ
การจัดการเรยีนการสอนโดย เน้นการ
เรียนรู้แบบ self-directed learning 
และ small group เช่น Research 
based Learning, Evidence Based 
Nursing, Problem based Learning, 
Blended Learning, Simulation 
Based Learning 
2. ส่งเสรมิการเรียนรูแ้บบน าตนเอง 
(self- directed learning) เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู้จาก
การสืบค้นไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น 
3. สนับสนุนให้มีเวทีการจัดการความรู้
ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างตอ่เนื่อง 
 
 
  

3 ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ทั้ง
ศาสตร์ทางการพยาบาลการผดุงครรภ์และ
ศ า ส ต ร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ศิ ล ป ะ  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จ ร ร ย า บ ร ร ณ  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย วิ ช า ชี พ 

ก าหนดวิธีการเรียนการจัดการเรียน
การสอนที่เนินผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
การอภิปรายกลุ่ ม  การวิ เ คราะห์
กรณีศึกษา  การระดมสมอง การ
สะท้อนคิด การประชุมปรึกษา การ

1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดและ
กา รตั ดสิ น ใ จ  อ าทิ  เ ช่น  Problem 
based Learning, Blended Learning, 
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ประสบการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์  เพื่อ
ตัดสินใจให้การพยาบาลแบบองค์รวม ทั้งการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟู
สภาพ การดูแลแบบประคับประคองและระยะท้าย
ของชีวิต รวมทั้งรู้จักเสาะแสวงหาความรู้ที่
เชื่อถือได้ ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ดังนี้ 
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อน
ของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น สามารถน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล 
การสอน การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
3.2 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3.3 สามารถน าข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการ
อ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
3.4 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้
องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการการ
พยาบาล 
3.5 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแก้ ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

สัมมนา  แผนที่ ความคิด  การท า
โ ค ร ง ง า น  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สถานการณ์จริง เป็นต้น 
 

Research based Learning, 
Simulation Based Learning, 
service learning, Evidence Based 
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
2. เน้นการใช้ reflective thinking การ
สะท้อนคิดให้วิเคราะห์จุดดี จุดบกพร่อง
ของตนเองช่วยให้เกิดความเข้าใจและ
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน 
และการแก้ปัญหาต่ างๆ  ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการจัดการเรียน
การสอนทักษะทางปัญญา และการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับทีมสุขภาพใน
การให้บริการที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย
ต่อผู้รับบริการ ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ดังนี้ 
4.1 ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทมี 
ในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพและทีมในชุมชน
ในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ และใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
4.2 แสดงภาวะผู้น าในการผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงที่ดี ในองค์กร ในสถานการณ์ที่
หลากหลาย และสถานการณ์เฉพาะหน้า 
4.3 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ 
วิชาชีพ องค์กรและสังคมเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 

1. จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาและ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนกับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ท างานเป็นทีม ทั้งในรายวิชาทฤษฏี
และรายวิชาปฏิบัติ  

 1. จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาและ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
ผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ โดยการฝึก
ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ น
สถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และ
กรณีศึกษา 
 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการ
ท างานเป็นทีม ทั้งในรายวิชาทฤษฏีและ
รายวิชาปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพัฒนา
บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม รวมถึงมี
การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การ
มีมนุษยสัมพันธ์ในการเรียนการสอนทั้ง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับทีมสุขภาพใน

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้วิเคราะห์
ข้อมูล การใช้ทักษะทางตัวเลข การ
ค านวณในสถานการณ์จ าลอง และ

 1..จัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) การใช้สถานการณ์จ าลอง  
 (Simulation-based learning 
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การให้บริการที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย
ต่อผู้รับบริการ ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ดังนี้ 
5 . 1  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ต ร ร ก ะ 
คณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลอย่าง
เหมาะสม 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล การน าเสนอ
และการสื่อสาร 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

สถานการณ์จริง  
2.จัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) การใช้สถานการณ์
จ าลอง  
 (Simulation-based learning)  
3. มอบหมายให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึง
ทักษะการสืบค้น และการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับผู้รับข้อมูลและเนื้อหาที่
เสนอ 
4. จัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้ทักษะ
การสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน 
การเขียนและการน าเสนอทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  

2 ก าหนดความสามารถในการค านวณ
ยา และสารละลายอื่นๆ เป็นเกณฑ์ขั้น
ต่ าที่นักศึกษาต้องผ่านก่อนขึ้นฝึกงานใน
หอผู้ป่วยทุกรายวิชา 
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการ
สื บค้ น ว า รส า รต่ า งป ร ะ เทศ  และ 
Database เพื่อโดยเน้นการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBN) พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 
4 บูรณาการและเพิ่มการอ่านบทความ
วิจัยเชิงปริมาณในวิชาทางการพยาบาล 
 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและการ
บริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการการดูแล
ในกิจวัตรประจ าวันที่เกิดจากข้อจ ากัดในการดูแล
ตนเอง และความต้องการที่เกิดจากความเจ็บป่วย 
และกระบวน การรักษา การใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และการพยาบาล บนพื้นฐานของ
ความรู้ และ  หลักฐานเ ชิงประจักษ์ ในการ
พยาบาล ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ดังนี้ 
6.1 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
เป็นองค์รวม ด้วยความเมตตา กรุณาและเอื้ออาทร 
โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และ
สิทธิของผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ 
6.2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดย
ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์  หลักฐานเชิง
ประจักษ์ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
6.3 ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
หลักจริยธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
6.4 แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน สามารถ
บริหารจัดการ ทีมการพยาบาลและทีมสหสาขา 
 

1. เตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ปฏิบั ติ ในสถานการณ์จ าลอง  ใน
ห้องปฏิบัติการ การแสดงบทบาท
สมมติ การสาธิตและสาธิตย้อนกลับ 
การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่ าง ๆ 
เช่น การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
การจัดการเรียนการสอนโดยการฝึก
ปฏิบัติการในสถานการณ์จ าลอง  
 
2. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้ง
ในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
ให้ครอบคลุม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ในทุกระดับภาวะสุขภาพ 
ทุกช่วงวัย และทุกมิติของการบริการ
สุขภาพ ภายใต้การนิเทศดูแลของ
อาจารย์และ  /หรือ การฝึกปฏิบัติใน
ค ลิ นิ ก คู่ กั บ พ ย า บ า ล พี่ เ ลี้ ย ง 
(preceptor)  
 3. จัดการสอนในคลินิกในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การสาธิตสาธิตย้อนกลับ การสอน
ข้างเตียง การประชุมปรึกษาปัญหา
ก่อนและหลังปฏิบัติงานการอภิปราย
กลุ่ม  การประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล การท าโครงการ การศึกษา
รายกรณี 
 

1. เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จ าลอง ในห้องปฏิบัติการ 
การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิตและ
สาธิตย้อนกลับ การเรียนรู้ผ่านสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การฝึกปฏิบัติ ใน
ห้องปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน
โดยการฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์
จ าลอง  
 
2. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งใน
สถานบริการสุขภาพและในชุมชนให้
ครอบคลุ ม  ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ในทุกระดับภาวะสุขภาพ ทุก
ช่วงวั ย  และทุกมิติ ของการบริการ
สุขภาพ ภายใต้การนิ เทศดูแลของ
อาจารย์และ /หรือ การฝึกปฏิบัติในคลินิก
คู่กับพยาบาลพี่เลี้ยง (preceptor)  
  
3. จัดการสอนในคลินิกในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การสาธิตสาธิตย้อนกลับ การสอนข้าง
เตียง การประชุมปรึกษาปัญหาก่อนและ
หลังปฏิบัติงานการอภิปรายกลุ่ม การ
ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล การท า
โครงการ การศึกษารายกรณี 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร   มี  ไม่มี  

ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ใหม่ 6 คน โดยเป็นอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 3 คน กลับจากลา
ศึกษาต่อปริญญาเอก 2 คน และย้ายมาช่วยราชการจ านวน 1คน วิทยาลัยฯ มีระบบการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อให้มีการ
เรียนรู้งานในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ และจากนั้นจะมีระบบการ Coaching โดยพี่เลี้ยงเพื่อเสริม
สมรรถนะด้านวิชาการและการปฏิบัติภารกิจตามโครงสร้างเพื่อการพัฒนาสถาบัน 

 
3.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
  การปฐมนิเทศประกอบด้วยสาระ 6 ส่วน คือ 

๑. บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์พยาบาล สิทธิและการพัฒนาวิชาการ 
๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบ ทั้ง

ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การวัดประเมินผล 
๓. การจัดท าวิจัย เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 
๔. การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 
๕. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
๖. ภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบ (TOR) และการประเมินภาระงาน และผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 6 คน จากจ านวนที่รับใหม่ 6 คน จากการประเมินผลการปฐมนิเทศพบว่า ได้เรียนรู้
งานในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบท าให้มองภาพการท างานได้ครอบคลุมมากขึ้น  ทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน การ
ปฐมนิเทศครอบคลุมประเด็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์และได้แนวทางเพื่อการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการเพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ  
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย์ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครมูอื
อาชีพ 

40 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรให้ความรู้
แ ล ะแลก เปลี่ ยน เ รี ย นรู้ ใ นก ารพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพ ผลด าเนินงาน ได้
อาจารย์มีความพึงพอใจมีความรู้ ในการ
พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพเพิ่มขึ้น มีคู่มือ
ในการพัฒนาสมรรถนะครู เครื่องมือประเมิน 
และการจัดท า Teaching Portfolio 
 

2. พัฒนาระบบกลในการวดัและ
ประเมินผล โดยจัดประชุมการ
พัฒนาการประเมินผลทางคลินคิ 
(OSCE)  

40 4 มี ก า ร พัฒน า ร ะ บ บ ก ล ใน ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล โดยจัดประชุมการพัฒนาการ
ประเมินผลทางคลินิก (OSCE) ผลด าเนินงาน
พบว่าอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินด้วย OSCE มากขึ้น และมีแผนใน
การประเมินผลทางคลินิกในปีการศึกษา 
2560 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

40 27 บุลากรทุกคนได้งบการพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

4.โครงการพัฒนาวิทยาลัยคณุธรรม
ภายใต้ค่านิยม MOPH และการบริหาร
ในระบบธรรมาภิบาล 
 

41 27 บุลากรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
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หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา 

ในอนาคต 
1. การพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพิ่มขี้นในประเด็น 
ภาวะผู้น า การกล้าแสดงออกการ
บริหารจัดการในการบริการสุขภาพ-
ทักษะการคิด  การสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม และ ทักษะภาษาอังกฤษ 
2. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า คุณวุฒิ
ปริญญาเอกมี 2 คนใน 6 คน และt
ผลิตผลงานวิชาการ น้อย (2 คน)  
 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่มีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ส่ งผล
กระทบต่อการให้บริการอย่างมีปีชระสิทธิ
ภาพ 

1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยสอน
แบบบูรณาการกับพันธกินอื่น เช่น การ
บริการวิชาการทางสังคม การวิจัย และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จริงในระบบบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ ในรายวิชา 
1.3 การจัดการเรียนการสอนแบบสห
ส า ข า วิ ช า ชี พ  ( Interprofessional 
Learning) ในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
1.4 การจัดการเรียนการสอนเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
2.1 เพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ให้ศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังภาพรวม 
แผนการ และแผนในการทดแทนกรณี
การเกษียณ ลาออก ย้าย 
2 2. จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ ให้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงาน
วิชาการ 
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สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้(6.1)  
 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1.ระบบการด าเนินงาน
ของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ ประจ า
หลักสู ตร เพื่ อ ให้ มี สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

  วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปี
การศึกษา 2559 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.77 ได้แก่ 
การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับความแรงของสัญญาณ 
ความเสถียรและความครอบคลุม และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียน 
เกี่ยวกับสัญญาณเสียงไม่ชัดเจน ความดังไม่ทั่วถึง และได้ก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานไว้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มากกว่า 3.85 (6.1.1-1) ปีการศึกษา 2560 (6.1.1-2) มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไก ดังนี ้
  ผู้อ านวยการวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด งาน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล และงานอาคารสถานท่ี (6.1.1-3)  
  คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท าการ
ส ารวจความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ห้องเรียน อุปกรณ์ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และอาคาร
สถานที่ จากอาจารย์และนักศึกษาทุกช้ันปี พบว่า ต้องการขยายสัญญาณ
อินเทอร์ เน็ต  จัดหาเครื่องเสียงทดแทน จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน เพิ่มการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หุ่นปฏิบัติการขั้นสูง จัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ทันสมัยและพร้อม
ใช้งาน จัดหาหนังสือให้มีความหลากหลายและทันสมัยเพิ่มสื่อเทคโนโลยีที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มฐานข้อมูลในการสืบค้น เพิ่มพื้นที่ในการอ่านหนังสือ 
ได้น าผลการประเมินและผลการส ารวจมาจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2561 
ได้แก่ โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับรองแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(6.1.1-4, 6.1.1-5 6.1.1-6 และ 6.1.1-7)  
  คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา พบว่า 
จัดหาสิ่งสนับสนุนได้ทุกรายการ ยกเว้นการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์
เพื่อการค้นคว้าและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไม่สามารถ
จัดซื้อได้ตามแผน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นความจ านง และคุณลักษณะของสินค้า
ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ก าหนด (6.1.1-7)  
  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ร่วมกันประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายด้าน ภาคต้นอยู่ระหว่าง 3.98- 4.33 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 ภาคปลายอยู่ระหว่าง 4.12- 4.44 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านสูงสุดคือ ด้านห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) 
ด้านต่ าสุดคือ การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.05) 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ภาคต้นอยู่ระหว่าง 
3.96- 4.30 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ภาคปลายอยู่ระหว่าง 4.04- 4.28 

6.1.1-1 สรุปการทบทวนคูม่ือ 
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปี 2559 
6.1.1-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพฉบับ
ปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 
6.1.1-3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6.1.1-4 สรุปการส ารวจความ
ต้องการการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
6.1.1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 4 
สิงหาคม 2560 
6.1.1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 10/2559 
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
6.1.1-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
ครั้งท่ีพิเศษ 8/2560 วันท่ี 29 
กันยายน 2560 อนุมัติ
แผนปฏิบัติการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
ปีงบประมาณ 2561 
6.1.1-8 สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
6.1.1-9 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริหาร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
อาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน ปี
การศึกษา 2559-2560 
6.1.1-10 แผนปีงบประมาณ 
2561 
6.1.1-11 สรุปการทบทวน
คู่มือ กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปี 2560 
6.1.1-12 คู่มือกระบวนการ
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านสูงสุดคือ ด้าน
ห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) ด้านต่ าสุดคือ การให้บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.00)  

ล า
ดับ 

สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย 

นักศึกษา 
ผู้บริหาร/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย ์

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

1 ห้องเรียน 4.00 4.08 4.10 4.12 
2 ห้องสมุด 4.30 4.28 4.33 4.44 
3 ห้องคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ต 
3.96 

 
4.04 

3.98 
4.12 

4 โสตทัศนูปกรณ์และ
อาคารเรียน 

4.10 
4.10. 

3.98 
4.18 

5 ห้องปฏิบัติการ
พื้นฐานทางการ
พยาบาล 

4.06 
 

4.12 4.12 
 

4.14 

7 บริการส่ิงอ านวย
ความสะดวก 4.15 

4.17 
4.20 

4.22 

8 ระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความ
ปลอดภัย 

4.12 
 

4.16 4.05 
 

4.22 

 ภาพรวม 4.10 4.14 4.11 4.21 
น าผลการประเมินมาจัดท าแผนปีงบประมาณ 2561 (6.1.1-9)  
  จากการด าเนินงานตามระบบและและกลไก พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์  ภาพรวม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เท่ากับ 4.12 และ ซึ่งมากกว่า 3.85 เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
นักศึกษาได้สะท้อนว่าการด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนมีความ
ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสม ท าให้มีการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ 
ด้านความรู้ มีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวิชาการพยาบาล ได้มีการ
ฝึกกับหุ่นในห้องปฏิบัติการพยาบาลทั้งในและนอกเวลาเรียน ท าให้มีความ
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น เมื่อข้ึนฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย สามารถปฏิบัติการพยาบาล
ได้ถูกต้อง การมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณครอบคลุม ท าให้
สามารถสืบค้นงานท่ีอาจารย์มอบหมายได้รวดเร็ว น ามาสรุปเป็นองค์ความรู้
และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถน าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติและมีความ
มั่นใจเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบ
วิชาชีพของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 อาจารย์ผู้สอนมีบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ให้
นักศึกษาได้ทบทวนตลอดเวลา ท าให้สอบใบประกอบวิชาชีพรอบแรกผ่าน
จ านวนเพิ่มขึ้น 
  การทบทวนระบบ กลไก ประเด็นการทบทวน พบว่า การจัดหาสิ่ง
สนับสนุนมีความเหมาะสม แต่ต้องมีการจัดหาทดแทนเนื่องจากมีอายุการใช้
งานนาน ไม่ทันสมัย และเสียไม่สามารถซ่อมได้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ การ
ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ควรน าผลการด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนา
ต่อไป (6..1.1-10 และ 6.1.1-11)  

ปฏิบัติงานคณุภาพฉบับ
ปรับปรุง 2561 
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2. จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 วิทยาลัยมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 ดังนี ้
 1) ห้องเรียน มีการด าเนินการจัดห้องเรียน อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนให้พร้อมใช้งานส าหรับนักศึกษาและอาจารย์  ห้องเรียนมีความ
เพียงพอ พร้อมใช้งาน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ 3.96 และ
อาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.96 (6.1.2-2) โดยมีอาคารเรียน
ทั้งหมด 3 อาคาร มีพื้นท่ีใช้สอยท้ังหมด 6,010 ตร.ม. แบ่งเป็น  
- อาคาร A มีพื้นท่ี 2,130 ตร.ม.  
เป็นพื้นที่ห้องเรียน 224 ตร.ม.  
- อาคาร B มีพื้นท่ี 2,130 ตร.ม.  
เป็นพื้นที่ห้องเรียน 680 ตร.ม.  
- อาคารศูนย์การเรียนรู้ มีพื้นท่ี 1,750 ตร.ม.เป็นพื้นที่ห้องเรียน 216 ตร.ม.  
 
 โดยทุกอาคารมีห้องเรียนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนดังนี้ (6.1.2-2)  
 

ประเภทห้อง 
ขนาด 
(m2) 

จ านวน
ห้อง 

ความจุ 
(คน) 

ห้องเรียนประจ า 112 3  80 
ห้องเรียนประจ า 172 2  130 
ห้องเรียนประจ า 224 1 130 
ห้องเธียร์เตอร์ 112 3  80 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 112 8  50 
ห้องสอบ (ใช้ห้องเรียน)  112/172 5 50 
ห้องสมุด 224 1 60 

รวม  18  
 รวมพื้นที่ใช้สอย 2,360 ตารางเมตร จ านวนนักศึกษา 449 คน ดังนั้นพื้นที่
ใช้สอยต่อนักศึกษาเท่ากับ 5.92 ตารางเมตร 
2) ห้องสมุด  
 วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศ การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่ และทุกช้ันปีทุกปีการศึกษา (6.1.2-
3) มีหนังสือ ต ารา ครบตามสาขาการพยาบาล ดังนี ้

- ต าราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี รวมทั้งสิ้น 
2,730 ช่ือเรื่อง โดยแบ่งตาม 5 สาขาวิชาหลักทางการพยาบาล ที่รายวิชา
ทางการพยาบาลได้ก าหนดให้เป็นเอกสารต าราหลัก (6.1.2-4) ดังนี ้ 
 1. การพยาบาลชุมชน จ านวน 440 ช่ือเรื่อง  
 2. การพยาบาลเด็ก จ านวน 439 ช่ือเรื่อง  
 3. การพยาบาลผู้ใหญ่ จ านวน 1069 ช่ือเรื่อง  
 4. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จ านวน 335 ช่ือเรื่อง  
 5.การพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรภ์ จ านวน 474 ช่ือเรื่อง  
- มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 22,370 เล่ม 
แบ่งเป็น  

6.1.2-1 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริหาร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
อาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน ปี
การศึกษา 2559-2560 
6.1.2-2 สรุปรายงานปัจจัย
เกื้อหนุนการจัดการศึกษา 
ภาพถ่ายปัจจัยเกื้อหนุน
การศึกษา 
6.1.2-3 โครงการฝึกอบรมการ
ใช้ห้องสมุด ฐานข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตัิการ
พยาบาลและอุปกรณ์
การศึกษา 
6.1.2-4 เอกสารรายการ
หนังสือ ต าราและวารสาร ใน
ห้องสมุด 
6.1.2-5 คู่มือห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
6.1.2-6 เอกสารรายการ
โสตทัศนูปกรณ์ จดุเช่ือมต่อ 
internet ห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับให้บริการ และมี
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนไว้ 
6.1.2-7 แฟ้มภาพแสดงท่ีพัก
นักศึกษาและสิ่งแวดล้อม 
ร้านค้าบริการอาหารภายใน
วิทยาลัย 
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 หนังสือทางการพยาบาล จ านวน 18,836 เล่ม  
 หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3,534 เล่ม  
และมีจ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 431 คน ดังนั้นจ านวน
หนังสือต่อนักศึกษา เท่ากับ 51.90 เล่ม 
-มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาล ในประเทศ จ านวน 19 ช่ือเรื่อง ที่มีการ
รับอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ดังนี ้

1. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
3. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล  
4. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (สมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
5. วารสารสมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  
6. วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)  
7. วารสารวิจัยทางการพยาบาล (Pacific Rim International Journal 

of Nursing Research)  
8. วารสารการพยาบาลและการศึกษา  
9. วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
10. วารสารพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
11. วารสารกองการพยาบาล  
12. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (วารสารพยาบาล)  
13. วารสารพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
14. วารสารการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจิต สมาคมพยาบาลจติเวช

แห่งประเทศไทย  
15. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Journal) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
16. วารสารวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ  
17. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  
18. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
19. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
- มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศจ านวน 13 ช่ือเรื่องที่มี
การรับอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 5 สาขาวิชาหลักดังน้ี  
1. สาขาการพยาบาลชุมชน ได้แก ่Public Health Nursing , Journal of 
Community Health Nursing 
 2. สาขาการพยาบาลเด็ก ได้แก่ Pediatric Nursing 
 3. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ ่ได้แก ่Critical Care Nurse, Geriatric 
Nursing, Evidence-Based Nursing, Nursing Management, Medsurg 
Nursing  
 4. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้แก่ Journal Psychiatric 
and Mental Health Nursing, Issue in Mental Health Nursing 
 5. สาขาการพยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ได้แก่ Journal of 
Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing (JOGNN) , Journal of 
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Perinatal and Neonatal Nursing, Journal of Midwifery and 
Woman’s Health, MCN: The American Journal of Maternal/Child 
Nursing  
 มีบริการสืบค้น โดยมีฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ ThaiLis 
และ PubMed 
 มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ท่ีอาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่าง
สะดวก โดยบอกรับต่อเนื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูล PubMed ซึ่งสามารถสืบค้น
วารสารฉบับเต็มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย
จัดบริการดังนี้  
 1. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Ulibm สาหรับบริการสืบค้นข้อมูลหนังสือ 
บทความวารสารและสื่อต่างๆที่มีให้บริการในห้องสมุดวิทยาลัยฯ โดย
สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 2. มีการให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS สาหรับการสืบค้นข้อมูลเอกสารฉบับ
เต็มของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ทั่ว
ประเทศ  
 3. มีระบบการสืบค้นข้อมูลต่างประเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูล PubMed  
 ภายในห้องสมุดของวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถ
เข้าถึงระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย  โดย 
ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น จ านวน 4 เครื่อง ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์สาหรับการเข้าถึงระบบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
จ านวน 31 เครื่อง นอกจากน้ี นักศึกษาสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้
สาย (Wireless lan) ได้โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ซึ่งงาน
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้ส ารวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 
ของนักศึกษาที่มีการใช้งานผ่าน WiFi ที่วิทยาลัยจัดให้บริการ โดยในปี
การศึกษา 2560 มีการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของ
นักศึกษา จ านวน 438 เครื่อง โดย วิทยาลัยฯ มีบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้
สาย (Wifi) โดยติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wireless จ านวน 5 จุด ส าหรับ
ให้ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ Notebook หรือ โทรศัพท์มือถือ smart phone 
(6.1.2-5) มีการจัดบริการจุดเช่ือมต่อ internet ที่นักศึกษาและอาจารย์
สามารถเช่ือมต่อเข้าระบบสารสนเทศ และห้องสมุดได้ตลอดเวลา โดยใช้
ความเร็วอินเตอร์เน็ต 100/30 Mbps 
- ห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30- 20.30 น.และวันอาทิตย์ 
เวลา 13.00 – 17.00 น.โดยคิดเป็นเวลาเปิดให้บริการ 64 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
เป็นไปตามมาตรฐานคือ 60 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
3) ห้องปฏิบัติการพยาบาล มีห้องปฏิบัติการพยาบาลจ านวน 4 ห้อง คือ 
ห้ องปฏิ บั ติ การพยาบาลพื้ นฐาน  ห้ องปฏิบั ติ ก ารพยาบาลขั้ นสู ง 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ ห้องปฏิบัติการชุมชน และห้องปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง ประกอบด้วย หุ่นจ าลองแสดงอวัยวะ
มนุษย์ โครงกระดูกมนุษย์ หุ่นจ าลองแสดงกล้ามเนื้อมนุษย์ หุ่นจ าลองแสดง
ระบบประสาท เป็นต้น มีความเพียงพอ พร้อมใช้งาน  
- มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีประจ าห้องปฏิบัติการคือ นางสาวสายสุดา จัน
หัวนา ท าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์และช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน 
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และมีเจ้าหน้าที่คุณวุฒิปริญญาตรี คือ นางเพียงใจ ส าราญพิตร ประจ า
ห้องปฏิบัติการพยาบาลคอยอ านวยความสะดวก จัดสรรตารางการใช้ห้อง 
จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน จัดระบบยืม- คืน อุปกรณ์
ทางการพยาบาลให้สามารถศึกษานอกเวลาเรียน 
4) ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ มีโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง
ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียงและล าโพง Projector/Visualizer จอภาพ 
จ านวน 15 ชุด มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน  
-มีนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ นายอานุภาพ หาญสุริย์ และนายเพชร 
ธนภูมิชัย ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
-มีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คือ นายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพย์รักษา ท าหน้าที่จัด
โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ส าหรับห้องเรียน ห้องประชุม ห้องอบรม 
และห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้(6.1.2-5)  

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 โทรทัศน ์ขนาด 42 นิ้ว 8 
2 เครื่องขยายเสียง ล าโพง ชุด HOME 

THEATHRE 
12 

3 Projector/Visualizer จอภาพ 15 
4 กล้องถ่ายรูป/เครื่องถ่ายวีดีโอ 2 
5 ไมค์สาย/ไมค์ลอย 20 
6 ตัวควบคุมกล้องวงจรปิด และกล้อง

วงจรปิด 
20 

7 Mixer/Mixer Amplifier/Acho/ 
Equalizer/MonoAmp Graphic 
Equalizer 

9 

-มีการจัดบริการจุดเช่ือมต่อ internet ครอบคลุมจ านวนนักศึกษาและ
บุคลากรโดยเช่ือมโยงไปยังอาคารเรียน ห้องสมุด อ านวยการ และหอพัก
นักศึกษา 5 จุด และโดยใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ต 100/30 Mbps  
-มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับการสืบค้น และการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ จ านวน 31 เครื่อง เช่ือมต่อกับระบบ LAN และมี
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ จ านวน 438 เครื่อง และ
ในห้องสมุดจ านวน 4 เครื่อง รวม 473 เครื่อง จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อ
นักศึกษาเท่ากับ 1.09 
โดยทุกห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เพียงพอ และพร้อมใช้เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
5) วิทยาลัยฯ มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Healthy Workplace) ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
(6.1.1-7) ดังนี ้ 
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ประเภทห้องของนักศกึษา จ านวนห้อง 

ห้องพักนักศึกษา 119 
ห้องสโมสรนักศึกษา 1 
ห้องเวรสุขภาพ 1 
ห้องอาหาร 1 
ห้องแนะแนวและให้
ค าปรึกษา 

1 

ห้องสวดมนต์ 1 
ประเภทห้องของอาจารย์ 

และบุคลากร 
จ านวนห้อง 

ห้องพัก 8 
ห้องอาหาร 2 
ห้องสุนทรียสนทนา 1 

ประเภทสถานที ่ จ านวน 
ลานกิจกรรม 1 
ลานวัฒนธรรม 1 
สนามกีฬา 2 
ห้องอ่านหนังสือ 3 
สวนพักผ่อนหย่อนใจ 1 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 

 วิทยาลัยได้จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามหลักสถานที่น่าอยู่น่าท างาน 
(Healthy Workplace) ดังนี ้ 
1. จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่าอาศัย 
(Clean & Green) ดังนี ้ 
 1.1 อาคารเรียนส านักงาน และหอพักมีผู้รับผิดชอบท าความสะอาดทุกวัน  
 1.2 นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มภายในวิทยาลัย โดยท า
กิจกรรมท าความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 1.3 จัดสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น มีสวนหย่อม รอบๆ 
อาคารเรียน และหอพัก มีศาลาพักผ่อน และที่นั่ง ซึ่งจัดไว้ส าหรับการอ่าน
หนังสือ และพักผ่อน ปลูกต้นไม้จัดสวน ช่วยให้ผ่อนคลาย  
 1.4 มีสนามกีฬากลางแจ้ง ลานกิจกรรม และเครื่องออกก าลังกาย มี
กิจกรรมออกกาลังกาย เช่น เล่นกีฬา แอโรบิก และโยคะ  
 1.5 จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี ้ 
 1.5.1 ส าหรับนักศึกษา  
 1) จัดห้องพักนักศึกษาทุกคน โดยมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วทั้งหอพัก 
และมีห้องสาหรับท ากิจกรรมภายในหอพัก เช่น ห้องสวดมนต์ ห้องอ่าน
หนังสือ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องอเนกประสงค์ มีสนามกีฬา และมีสถานที่
ดูโทรทัศน์  
 2) บริการซักรีดเสื้อผ้า รับส่งไปรษณีย์ให้กับนักศึกษาทุกวัน  
 3) บริการดูแลสุขภาพประจ าวันตลอด 24 ช่ัวโมง โดยอาจารย์งานปกครอง
และงานสวัสดิการนักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาเวร มีห้องเวรสุขภาพและ
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เวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นประจ าหอพัก และมีการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง  
 1.5.2 ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
 1) จัดห้องส าหรับผ่อนคลาย 
 2) จัดบ้านพัก แฟลตอาจารย์พยาบาล และแฟลตบุคลากรสายสนับสนุนสา
หรับบุคลากรที่มีภูมิล าเนานอกเขต  
 
2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy) ดังนี ้ 
 2.1 ส าหรับนักศึกษา  
 1) ตรวจสุขภาพประจ าปี  
 2) จัดให้นักศึกษาได้รับวัคซีนที่จ าเป็น ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ ่ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวัน  
 2.2 ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
 1) ตรวจสุขภาพประจ าปี  
 2) จัดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนที่จ าเป็น ได้แก่ วัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่  
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย  
 4) ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่เจ้าหน้าท่ี  
3. จัดระบบรักษาความปลอดภัย (Safety) ดังนี ้ 
 3.1 จัดอาจารย์ท าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยให้กับ
นักศึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง โดยในช่วงเวลาราชการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแล นอกจากเวลาราชการอาจารย์เวรจะเป็น
ผู้ดูแล และมีการตรวจบริเวณหอพักดูแลความเรียบร้อย และความเป็นอยู่
ของนักศึกษา  
 3.2 จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณรอบวิทยาลัยฯ จ านวน 20 จุด 
 3,3 จัดท าระบบป้องกันอัคคีภัยบริเวณหอพักและวิทยาลัย โดยการติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่างๆ จัดอบรมฝึกซ้อมโครงการให้ความรู้และซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ 2560 
และวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาทุกคน
เป็นประจ าทุกปี 

3. กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ด าเนินการ
ประเมินกระบวนการด าเนินงาน โดยน าผลการส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 โดยมีผลการประเมินดังนี้ 1) 
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของปีการศึกษา 2559 และ 2560 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ 4.12 ตามล าดับ 2) อาจารย์มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของปีการศึกษา 2559 และ 2560 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ 4.16 
ตามล าดับ (6.1.3-1) ดังนี ้
 
 
 
 
 

6.1.3-1 สรุปความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษาต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2559-2560 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

นักศึกษา อาจารย ์
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

1. ห้องเรียน 3.68 3.96 4.04 3.96 3.99 4.11 
2. ห้องสมุด 3.77 4.28 4.29 4.31 4.23 4.39 
3. คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

3.54 3.77 4.00 4.04 4.04 4.05 

4. โสตทัศนูปกรณ์ 3.56 3.77 4.10 3.87 4.18 4.08 
5. ห้องปฏิบัติการพยาบาล 3.84 4.04 4.09 4.17 4.14 4.13 
6. บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

3.60 3.97 4.16 4.09 4.08 4.21 

7. ระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัย 

3.57 4.06 4.14 4.05 4.08 4.14 

ภาพรวม 3.20 3.99 4.12 3,56 4.11 4.16 
 
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
  น าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในปี
การศึกษา 2559 ที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ 
การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับความแรงของสัญญาณ 
ความเสถียรและความครอบคลุม และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคารเรียน 
เกี่ยวกับสัญญาณเสียงไม่ชัดเจน ความดังไม่ทั่วถึง น ามาจัดท าแผนพัฒนา
และปรับปรุง ในปีการศึกษา 2560 ได้แก่  
- จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครอืข่ายและ VDO conference 
- ขยายสัญญาณความแรงและความครอบคลุมของสัญญาณอินเทอรเ์น็ต  
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์และvisualizerประจ าห้องเรียนและห้องประชุม 
- จัดซื้อปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์และตดิตั้งเครื่องเสียงหอประชุม ปรับปรุง
เครื่องเสยีงประจ าห้องเรียน เสียงตามสาย/และMixer ห้องประชุม  
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
 ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถามและการสัมมนาหลักสูตร  จากนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายที่ใช้หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
 หลักสูตร 
การก าหนดหรอืกระจายความรบัผดิชอบผลการ
เรยีนรูใ้นรายวิชาตา่งๆ ในบางรายวิชามีการ
กระจายความรับผิดชอบมากเกินไป โดยเฉพาะใน
วิชาภาคปฏิบัต ิก าหนดความรับผิดชอบผลการ
เรยีนรู้ทกุรายการ ท าให้การออกแบบการเรยีน
การสอน และการประเมนิต้องมีองคป์ระกอบใน
การประเมนิหลายดา้น  

 สอดคล้องกัน ปรับปรุงการกระจายความรับผดิชอบผลการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมเพื่อให้การออกแบบกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระวิชาในหลักสูตร 
1) สาระรายวิชาบางรายวิชามีความซ้ าซ้อนกัน 
เช่น วิชาชีววิทยากับวิชา 
กายวิภาคและสรีรวิทยา 
2) สาระรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ 1 2 และ 3 ไม่สอดคล้องกับระบบ
บริการในหน่วยบริการ ที่จัดหน่วยบริการเป็น
การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ และใน
การจัดการเรยีนการสอน ท าให้มีผลต่อการจดั
เรียนเนื้อหาในรายวิชา และการให้สาระ
ครอบคลมุการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ ่และ
ผู้สูงอายุในรายวิชาเดียวกัน 

 
ควรจัดเนื้อหาที่แยกการ
พยาบาลเด็ก การพยาบาล
ผู้ใหญ่ และการพยาบาล
ผู้สูงอาย ุเพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบบริการสุขภาพ ปัญหา
สุขภาพ และแนวโน้มด้าน
สุขภาพของประเทศ 

 
ด าเนินการปรับปรุงสาระและโครงสร้าง
หลักสตูร พยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ด้านคุณภาพบัณฑิต  
 ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นต่อคณุภาพบัณฑติ
ตามผลลัพธ์การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดบัดีภาพรวม
อยู่ในระดับดมีาก มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 
บัณฑิตควรมีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรอยูเ่สมอ  

สอดคล้องกัน 1.พัฒนากลยุทธ์การสอนที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ ในด้านความรู้และด้านทักษะทาง
ปัญญา โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ด้ วยตนเองของ
นักศึกษา (Self–directed Learning) รวมทั้ง
การใช้สื่อช่วยสอน (E-Learning) และการใช้
สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation-based 
learning)  

2.ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลองก่อน
การฝึกปฏิบัติ และวางแผนการจัดประสบการณ์
ฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษาทุกคนหมุนเวียนผ่าน
ประการณ์ในทุกหอผู้ป่วยอย่างครอบคลุมเพื่อให้
มีทักษะปฏิบัติทางการพยาบาลอย่างครอบคลุม 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

1) จากการประเมินหลักสูตร ของ
นักศึกษา อาจารย์พิเศษและอาจารย์
พี่เลี้ยงจากแหล่งฝึก พบว่า นักศึกษา
และบณัฑิตมีประเด็นท่ีต้องพัฒนา
คือ  
- ภาวะผู้น า การกล้าแสดงออก 
- ทักษะการบริหารจัดการในการ
บริการสุขภาพ  
-ทักษะการคิด การสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
-ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

1.ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้
บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นภาวะ
ผู้น า ทักษะการบริหารจัดการในการ
บริการสุขภาพ  ทักษะการคิด การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยสอนแบบ
บูรณาการกับพันธกินอ่ืน เช่น การบริการ
วิชาการทางสังคม การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จริงในระบบบริการสขุภาพระดบั
ปฐมภูม ิในรายวิชา 
1.3 การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขา
วิชาชีพ (Interprofessional Learning) ใน
หลักสตูรและกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
1.4 การจัดการเรียนการสอนเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรและกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร 

2) วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์
พี่เลี้ยงที่จะเป็น Preceptor เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของรายวิชา  

 อาจารย์พี่เลีย้งมีส่วนส าคัญในการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตัิ ควรมีการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่
เลี้ยงให้ครอบคลุมทั้งในด้านการจดัการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ รวมถึงการเป็นแบบอย่างในการ
ให้บริการแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

3) วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงท่ีจะเป็น 
Preceptor เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลมุ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ
รายวิชา  
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  
 1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

 
 
2. การประเมินจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  ความรู้และทักษะทางการฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เพียงพอ 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
-นักศึกษามีทักษะการแสวงหาความรู้และการสืบค้น ทักษะ
ในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับปานกลาง 
-ทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับปาน
กลาง 
-ขาดประสบการณ์ทักษะการเป็นผู้น าและการกล้าแสดงออก 

ในปีการศึกษา 2561 ควรพัฒนาการเรยีนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาทักษะในศตวรรษที ่21 นักศึกษาทุกด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ และภาวะผู้น า ทักษะการ
คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
สื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ และการแสวงหาความรู้และ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนที่
หลากหลายขึ้น และสอดคล้องกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 
21 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 

 
2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)  

  ไม่มี 
 
 

  



 

มคอ.7 ผลการด าเนินงาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 89 

หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560)  
 

แผนปฏิบัติการ 
ในปีการศึกษา 2560 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรยีมความพร้อม
นักศึกษาเพื่อสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุง
ครรภ์ชั้นหน่ึง  
 

 สิงหาคม 2560 ถึง 
เมษายน 2561  
 
 

 ปรับชื่อโครงการใหม ่การพัฒนาความรู้ก้าว
สู่วิชาชีพพยาบาล พบว่า มีการด าเนินงาน
และบรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนด คือ ร้อยละ
ของบัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนใบใบประกอบ
วิชาชีพได้ในครั้งแรก ร้อยละ 88.28  
เปรียบเทยีบผลด าเนินงาน 2558-2560 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 
51.82 57.14 88.28 

 

อ.สุจินดา ศรีสุวรรณ 
อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ 
 

2. การพัฒนานักศึกษาสู่การ
เป็นบัณฑติพยาบาลที่มี
คุณภาพมีสมรรถนะมี
สมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน 
 
 
 

 สิงหาคม 2560 ถึง 
กรกฎาคม 2561  
 
 

ด าเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
 บรรลุเป้าหมาย ข้อ1. คือ ร้อยละของบัณฑิต
สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในรายวิชา
การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้ในครั้งแรก ผ่านร้อยละ 98.5 
พบว่า สอบผ่านร้อยละ 100 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อ 2 คือ ร้อยละของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายมีผลการประเมิน
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน มี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51จาก
คะแนนเต็ม 5 (≥60) พบว่า นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ ย  ไม่ ถึ ง  4.51ทุกสมรรถนะ 
เนื่องจากได้ประเมินสมรรถนะสมรรถนะโดด
เด่นด้านการพยาบาลชุมชน ทุกสมรรถนะ 
เป็นภาพรวม การออกแบบกลยุทธิการสอน 
และการประเมินผล ยังไม่ชัดเจนไม่สะท้อน
ผลลัพธ์ให้เกิดสมรรถนะ 

อ.ปราณี แสดคง 
อ.รุ่งทิพย ์พรหมบุตร 
 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอนปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2560 ถึง 
กรกฎาคม 256 

ด าเนินการ 5 กิจกรรมย่อย พบว่า บรรลตุาม
เป้าหมายและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด คือ 
- มีการเตรยีมพร้อมให้อาจารย ์ นักศึกษา 
และแหล่งฝึก ก่อนเปิดใช้หลักสูตร  
- มคอ 3และมคอ.4 ไดร้ับการเตรียมและ
เสร็จก่อนเปิดเรียน และก ากับส่ง มคอ 5และ
มคอ.6 หลังสิ้นสุดการเรยีนการสอนภายใน 
30 วัน ร้อยละ 100 
- แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ มีความพึงพอใจต่อการ
ประสานแผนการฝึกภาคปฏิบตัิ และกิจกรรม
การมอบตัวเป็นศิษย์ในระดับมาก ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

อ.สมใจ เจียระพงษ ์
อ.สรัญญา เปล่งกระโทก 
อ.รุ่งทิพย ์พรหมบุตร 
อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ 
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แผนปฏิบัติการ 
ในปีการศึกษา 2560 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

-มีการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและ
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความพึงพอใจในระดับ
มาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

4. การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยส์ู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ  
  

23 มิถุนายน 2561 ผลขอการด าเนินงาน พบว่า ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด คือไม่ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 1 > ร้อยละ 20 เนื่องจากไม่
สามารถประเมินระดับของอาจารย์ เนื่องจาก
พบปัญหาการจัดท าผลงาน และเกณฑ์การ
ประเมิน แต่มีผลด าเนินการ คือ อาจารย์ทุก
คนมีความรู้มีความเข้าใจและตระหนักในการ
พัฒนาครูมืออาชีพในระดับมาก มากกว่าร้อย
ละ 90 และวิทยาลัยมีคู่มือและเครื่องมือใน
การประเมินระดับของครูมืออาชีพ  
 

อ. จุรี แสนสุข 
อ. ดวงชีวัน เบญจมาศ 

5.การพัฒนาอาจารยด์้านการ
จัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามผลลัพธ์การ
เรียนรู ้

23 -24 พฤษภาคม 
2561 

ผลด าเนินการ พบว่ามีการด าเนินการจัดท า
ประ เมินผลโดยการสอนด้ วยการสอบ
สมรรถนะทางคลินิก (OSCE) ในรายวิชา การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุภาพ 1และ 2 
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  
 อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้มากข้ึน มีแนว 
ปฏิบัติชัดเจนมากขึ้น 
 

อ.จุรี แสนสุข 
อ.พิริยากร คลา้ยเพชร 

6. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่
การมีอัตลักษณ์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และมสีมรรถนะโดดเด่นดา้น
การพยาบาลชุมชน 

สิงหาคม 2560  
ถึง กรกฎาคม 2561 

ด าเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ1 คือ ร้อยละของบัณฑิต
สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในรายวิชา
การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้ในครั้งแรก ผ่านร้อยละ 98.5 
พบว่า สอบผ่านร้อยละ 100 
ไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อ 2 คือ ร้อยละของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายมีผลการประเมิน
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน มี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51จาก
คะแนนเต็ม  5 ( ≥60 ) พบว่า นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ย  ไม่ถึง 4.51 ทุกสมรรถนะ 
เนื่องจากได้ประเมินสมรรถนะสมรรถนะโดด
เด่นด้านการพยาบาลชุมชน ทุกสมรรถนะ 
เป็นภาพรวม  การออกแบบกลยุทธิการสอน 
และการประเมินผล ยังไม่ชัดเจนไม่สะท้อน
ผลลัพธ์ให้เกิดสมรรถนะ 
 

อ.ปราณี แสดคง 
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แผนปฏิบัติการ 
ในปีการศึกษา 2560 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการพัฒนาทรัพยากร
การเรยีนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ตุลาคม 2560  
ถึง กรกฎาคม 2561 

อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ต ร ร่ วมกั บ
คณะกรรมการ  ด่ า เนินงานส่ ง เสริมสิ่ ง
สนั บสนุ นก า ร เ รี ย น รู้  ร่ ว มกั นก า หนด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพของผลลัพธ์การด่าเนิน
งาน ก าหนด วิธีการประเมินทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ จากอาจารย์ และนักศึกษา 
เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ
ประ เมิ นผล  กระทบของการจั ดหาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่อการพัฒนา ผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาและด่าเนินการ 
จัดสรร ทรัพยากรส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามแผนของ วิทยาลัยและมีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่ง สนับสนุน
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท า ง
อิ เล็คทรอนิคส์ทั้ ง  เ ชิงคุณภาพและเ ชิง
ปริมาณ โดยสรุปผลการด่าเนินการ สรุป
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การ เรียนการสอนปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 
4.12 คะแนนจาก คะแนนเต็ม 5 สรุปความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนการสอนปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 
4.16จากคะแนน เต็ม 5 

อ.รุ่งทิพย์ พรหมบุตร 

 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรฯ 2555 จากอาจารย์พิเศษ 
อาจารย์นิเทศ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 และอาจารย์จากแหล่งฝึกปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์สภาพและสถานการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้
 

2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ )  
 ในการวิเคราะห์สภาพและสถานการณ์ในการจัดการเรยีนการสอนของวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ใน
ประเด็นส าคญั เช่น 
   1) การปรับลดจ านวนหน่วยกิตในหลักสตูร และเพิ่มจ านวนหน่วยกติในหมวดวิชาชีพ  
   2) .ปรับ Learning outcome (LO) กับลักษณะวิชา ให้มีความสอดคล้อง และจ านวน LO เหมาะสมไม่
มากเกินไป  
 
 2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ )  

 ในการปรับหลักสูตรปรับช่ือรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ 1,2,3 ควรปรับเป็นช่ือวิชาที่เป็นสากล เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ฝึกปฏิบัติในระบบสุขภาพ เช่น การพยาบาลเด็ก 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ฯ ลฯ ปรับหลักสูตรไม่ต้องเป็นหลักสูตรบูรณาการ เนื่องจากมีการบูรณาการเฉพาะการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอาย ุไม่ครอบคลุมทุกรายวิชาในหลักสูตร  
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2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 

แผนปฏิบัติการในปี
การศึกษา 2560 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2560 
ถึง กันยายน 

2561 
 

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับ
การพัฒนาท้ังวิชาชีพและวิชาการครบทุกคน คิด
เป็นร้อยละ 100  
 

อ.จุรี แสนสุข 
 
 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2561 
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

1.การพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล ประจ า ปี
การศึกษา 2561  

สิงหาคม 2561 ถึง  
กรกฎาคม 2562 

อ. สุจินดา ศรสีุวรรณ 
 

2. การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบณัฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพมีสมรรถนะมีสมรรถนะโดดเด่นดา้นการพยาบาล
ชุมชน  

สิงหาคม 2561 ถึง 
 กรกฎาคม 2562 

 

อ.ปราณี แสดคง 
 

3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สูค่วามเป็นครมูืออาชีพ  มิถุนายน 2562 อ. จุรี แสนสุข 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561  

สิงหาคม 2561 ถึง  
กรกฎาคม 2562 

อ. สมใจ เจียระพงษ ์
อ. สรัญญา เปล่งกระโทก 

5. โครงการสมัมนาหลักสตูรและประเมินผลหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2561  

มิถุนายน 2562 ดร.กันนิษฐา มาเหิม 
 

6. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ มี
คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ และมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุม 

สิงหาคม 2561 ถึง 
 กรกฎาคม 2562 

 

อ. ปราณ ีแสดคง 
 

7.โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สิงหาคม 2562 
 

อ.สายใจ ค าทะเนตร 

8. โครงการภาษาอังกฤษสูไ่ทยแลนด์ 4.0  สิงหาคม 2561 ถึง 
 กรกฎาคม 2562 

อ.รุ่งทิพย์ พรหมบุตร 

10. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

สิงหาคม 2561 ถึง 
 กรกฎาคม 2562 

อ.รัชน ีพจนา 
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ตาราง ป.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.57 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.79 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
3.1 การรับนักศึกษา 4 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 
3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา 4 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 4.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 4.67 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมิน  
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.00 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 4.00 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.27 

 



 

 

  

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 

 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2 
- - 2.1 4.57 

4.79 4.79 ดีมาก 
- - 2.2 5 

3 3 
3.1 4 

4.00 
- - 

4.00 ดี 3.2 4 - - 
3.3 4 - - 

4 3 
4.1 4 

4.67 
- - 

4.67 ดีมาก 4.2 5 - - 
4.3 5 - - 

5 4 5.1 4 
5.2 4 

4.00 
- 

4.00 ดี 5.3 3 - 
5.4 5 - 

6 1 - 6.1 4 - 4 ดี 
รวม 13 7 4 2 

  
ผลการประเมิน 

4.29 4.00 4.79 4.27 ดีมาก 
ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 

  
 


