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คํานํา 
 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไดนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหไดมาตรฐาน 

 ปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รวมท้ังแผนการสอน กอนเปดเรียนในแตละภาคการศึกษา หลังจากที่ดําเนินการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลเรียบรอยแลว ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(มอค.6) ไดเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนในปการศึกษา 2557 
ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) ประจําปการศึกษา 2557 โดยไดรายงานการดําเนินงานครบถวนท้ัง 7 หมวด 

 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําปการศึกษา 2557 ฉบับนี้เพื่อเปนสวนหนึ่งของการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาตอคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมุงหวังวาจะได รับการชี้แนะจากคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในปตอไป 

 

 

                                                                                                      
                                                                                                     (นางสาวจิราพร  วรวงศ) 
                                                                                    ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
                                                                                                       24 สิงหาคม 2558 
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1. สวนนาํ : สภาพปจจุบนัของวิทยาลัยฯ  
 
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง 
ชื่อสถาบนั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน สถาบันพระบรมราชชนก 

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณะสุข 
ที่ตั้ง เลขที่ 354  หมู 2 ถนนเลี่ยงเมือง  ตําบลบานเปด  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

40000 
หมายเลขโทรศัพท 043-423210 , 043-423-211  
โทรสาร 043-423212 
เว็บไซต www.bcnkk.ac.th 
E-mail address bcnkk@bcnkk.ac.th 
 
1.2  ประวัติวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภอนามัยขอนแกน สังกัดกรมอนามัย                   กระทรวง
สาธารณสุข กอตั้งโดย ฯพณฯ พระบําราศนราดูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนโรงเรียนแหงที่ 3                ของประเทศ เปด
ดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2505  รวมระยะเวลาเปดดําเนินการจนถึงปจจุบัน               (พ.ศ. 2557) 52 ป  
หลักสูตรที่ทําการเปดสอนมีดังนี้ 

ป พ.ศ.2505  ถึง  พ.ศ. 2509  คือ หลักสูตรผดุงครรภ  รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 (เทียบเทามัธยมศึกษาปที่ 1 ใน
ปจจุบัน) ใชระยะเวลาศึกษา  1  1/2  ป  ดําเนนิการสอน 4  รุน มีผูสําเร็จการศึกษา 166  คน   

 ป พ.ศ.2508  ถึง  พ.ศ. 2527  เปดสอนหลักสูตรผดุงครรภอนามัย รับผูสําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 6 (เทียบเทา
มัธยมศึกษาปที่ 4 ในปจจุบัน) ใชระยะเวลาศึกษา  1 1/2  ป  ดําเนินการสอน  36  รุน  มีผูสําเร็จการศกึษา  2,034 คน   

 ป พ.ศ. 2526   ถึง  พ.ศ. 2531  เปดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภอนามัย) รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาป
ที่ 6 ใชระยะเวลาศึกษา 2 ป ดําเนินการสอน 7 รุนมีผูสําเร็จการศึกษา 423   คน   
  ป พ.ศ. 2530  ถึง  พ.ศ. 2538  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ (ระดับตน) รับผูสําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 6 ใชระยะเวลาศึกษา 2 ป ดําเนินการสอน 12 รุน มีผูสําเร็จการศึกษา 764  คน    
  ป พ.ศ. 2537  ถึง  พ.ศ. 2541  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร  ระดับตน        รับผูสําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่  6 ใชระยะเวลาศึกษา  2  ป ดําเนินการสอน 3 รุน มีผูสําเร็จการศึกษา 364  คน   
  ป  พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547  วิทยาลัย  ไดดําเนินโครงการรวมกับรัฐบาลภูฏานในการผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จํานวน 5 คน  สําเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2547 
  ป พ.ศ. 2543 ถึง 2550 ไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) รับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร ระดับตน เขาศึกษาใชระยะเวลาศึกษา 2  ป มีผูสําเร็จการศึกษาจนถึงปจจุบัน 7 รุน  รวม 434  คน 
  ป พ.ศ. 2540  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (เทียบเทาปริญญาตรี) รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 ใช
ระยะเวลาศึกษา 4 ป  ดําเนินการสอน  1  รุน คือรุนที่ 1 มีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้  จํานวน 50 คน   

ป พ.ศ. 2541  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันสมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (เทียบเทาปริญญาตรี) เปนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537) รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 ใชระยะเวลาศึกษา 4 ป ดําเนินการสอนตั้งแตรุนที่ 2 จนถึงรุนที่ 6 มี
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 266 คน 

ป พ.ศ. 2545 ไดทําการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2545) รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 ใช
ระยะเวลาศึกษา 4 ป ดําเนินการสอน 1 รุน คือรุนท่ี 7  มีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จํานวน 56 คน 

ป พ. ศ. 2546 ไดทําการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 
6 ใชระยะเวลาศึกษา 4 ป ดําเนินการสอนตั้งแตรุนที่ 8 จนถึงรุนท่ี 12 มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 436 คน 

ป พ. ศ. 2552 ไดทําการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 
6 ใชระยะเวลาศึกษา 4 ป ดําเนินการสอน 3 รุนตั้งแตรุนที่ 13 จนถึงรุนท่ี 15 มีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จํานวน 80 คน 

สวนที่ 1 

http://www.bcnkk.ac.th/
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ป พ.ศ. 2555 ไดทําการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 
6 ใชระยะเวลาศึกษา 4 ป ดําเนินการสอนตั้งแตรุนที่ 16 จนถึงปจจุบันยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี ้
 
 1.3. ตราสัญลักษณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
1.4 ดอกไมประจําวิทยาลัย  คือ ดอกคูน 
 
 
 
 
 
 
1.5  สี   ประจําวิทยาลัย  คือ สีเหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุงเรือง และความมีคุณธรรม 
 
1.6  ธง  ประจําวิทยาลัย ใชพื้นของธงเปนสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณวิทยาลัย ตรงกลาง เปนรูปพระนามยอ “ สว ”  
 

 
2. ขอมลูทัว่ไปของวิทยาลัยฯ 

 
 
2.1 วิสัยทัศน (Vision) 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในการผลิตพยาบาล ที่มีสมรรถนะโดดเดนดานการพยาบาล
ชุมชน เปนท่ียอมรับในระดับประเทศและอาเซียน เพื่อสรางเสริมสุขภาวะของชุมชนอยางยั่งยืน 
 
2.2  อัตลักษณของบัณฑิต     
         จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย  หมายถึง การใหบริการที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความทุกขของ
ผูรับบริการและผูเกี่ยวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการที่เปนจริง  โดยรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก  
ประกอบดวย จิตบริการ (Service mind : S)  การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking : A) และการมีสวนรวมของผูรับบริการ 
(Participation : P)  
 
2.3 เอกลักษณของวิทยาลัย   
       ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เนนชุมชน  
 ผลิตและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข  หมายถึง การสรางคน ท้ังในระบบการเรียนการสอน และการจัดอบรม  ประชุมวิชาการ แก
นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 
เนนชุมชน   หมายถึง ความสัมพันธทั้งปวงที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  โดยมีความหมายและขอบเขตที่กวางขวางเกี่ยวของกับเหตุและปจจัยตางๆที่มี
ผลกระทบกับสุขภาพหลายดาน ท้ังดานบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอมและระบบบริการสุขภาพชุมชน(Community Health System)  
 
2.4 พันธกิจ (Mission) 

1.  ผลิตบัณฑิตพยาบาลสูระบบสุขภาพชุมชน 
 2.  วิจัยและพัฒนาองคความรู 
 3.  บริการวิชาการแกสังคมตามเอกลักษณของสถาบัน 
 4  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 5.  พัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 

1.  การผลิตบัณฑิตพยาบาลสูระบบสุขภาพชุมชนตามอัตลักษณของสถาบัน 
 2.  การวิจัยและพัฒนาองคความรู ที่มุงเนนศักยภาพการพยาบาลชุมชน 
 3.  การบริการวิชาการตามเอกลักษณของสถาบัน 
 4.  การทํานุบํารุงและการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
 5.  การพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศ 
 
 
 
2.6 เปาประสงค (Strategic Goal) 

1.  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย มีคุณภาพระดับสากล มีสมรรถนะดานการพยาบาลชุมชน และเพียงพอตอการรองรับ
ความตองการของระบบสุขภาพชุมชนและประเทศ 
 2.  ชุมชนมีองคความรูทางสุขภาพ และการพยาบาลชุมชนที่เพียงพอตอการเรียนรู และการพึ่งพาตนเองสามารถนําความรูมาสราง
ประโยชน และคุณคาตอการสรางเสริมสุขภาวะชุมนอยางยั่งยืน 
 3.  บุคลากรสาธารณสุขที่ไดรับการพัฒนาจากวิทยาลัย มีคุณภาพและเพียงพอตอการรองรับความตองการของระบบสุขภาพชุมชน 
และประเทศ 
 4  วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานสุขภาพแบบผสมผสาน ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม เปนที่พึ่งของชุมชน มีความสามารถในการ
แขงขันในระดับประเทศ และอาเซียน   
 
2.7  กลยุทธ  (Strategic) 
 1.  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพระดับสากล มีสมรรถนะโดดเดนดานการพยาบาลชุมชนและเพียงพอตอการรองรับความ
ตองการของระบบสุขภาพชุมชนและประเทศ 
 2.  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีอัตลักษณและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 3.  วิจัย นวัตกรรม และผลงานสรางสรรคมีคุณภาพและนําไปใชประโยชนตอชุมชนและสังคม 
 4.  บริการวิชาการตามเอกลักษณของสถาบันตอบสนองตอระบบสุขภาพชุมชน และสังคม 
 5.  วิจัย องคความรูและนวัตกรรมที่มุงเนนดานการพยาบาลชุมชนและการเสริมสรางสุขภาวะ 
 6.  งานวิจัวยและผลงานวิชาการมีคุณภาพไดรับการตีพิมพและเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ
 7.  บุคลากรสาธารณสุขที่ไดรับการพัฒนาจากวิทยาลัยมีคุณภาพเพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพชุมชน 
และประเทศ 
 8.  ชุมชนไดรับบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางสุขภาวะและชุมชนเขมแข็ง 
 9.  วิจัยองคความรูและนวัตกรรมจากศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่นนําไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม 
 10.  ระบบการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมาตรฐานเนนชุมชนและอัตลักษณของวิทยาลัย 
 11.  พัฒนาระบบการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 12.  ยกระดับศูนยความเปนเลิศดานการพยาบาลชุมชนตามเกณฑคุณภาพ 
 13.  สืบสานอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอีสานตอนบน 
 14.  ยกระดับวิทยาลัยสูองคกรคุณภาพภายใตวัฒนธรรมและคานิยมรวมของวิทยาลัย 
 15.  เครือขายเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 16.  ระบบขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสนับสนุนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 17.  อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานตามภาระกิจ 
 
 
 
 
 
2.8 นโยบายคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี   ขอนแกน 
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2.8.1 นโยบายดานการผลิต 
  1. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู มีปญญาทางสุขภาพ มีความเขาใจ เขาถึง และพัฒนาสุขภาวะของชุมชนไดอยางแทจริง 
  2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการเรียนรูจัดการเปลี่ยนแปลง  โดยคํานึงถึงความ
แตกตางเฉพาะบุคคลของนักศึกษา  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน  เนนการมีสวนรวมจากบุคคลากรภายใน
สถาบัน แหลงฝก ชุมชนและเครือขายที่เกี่ยวของ   
  3. สรางสรรคระบบการเรียนการสอน ใหมีความเปนเลิศที่มุงสรางผูเรียนใหเปนนักปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ เขาใจ
และเขาถึงชุมชน ใหมีความเชี่ยวชาญและเขาถึงชุมชน มีการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีเนนการเรียนรูตามสภาพจริงและการถอดประสบการณเรียนรู 
  4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ผูที่ผานระบบการศึกษาของวิทยาลัยมี  อัตลักษณและจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอยางมือ
อาชีพและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเทาเทยีมกันภายใตจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 
  5. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางและพัฒนาผูเรียนแบบองครวมใหเปน คนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความเปนจิตอาสา และอัตลักษณจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 
  6. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งในการผลิตบัณฑิตกับหนวยงาน แหลงฝกชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
  7. พัฒนาใหวิทยาลัยมีความพรอมในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน  เชน  หองสมุด  หองปฏิบัติการ หอง
คอมพิวเตอร  ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน  
 

2.8.2 นโยบายดานการวิจัย 
1. สงเสริมสนับสนุนและผลักดันอาจารยใหมีศักยภาพเพื่อสามารถไดรับทุนวิจัยจากภายนอกและเอื้ออํานวยใหอาจารยผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพ และดําเนินการวิจัยไดตามแผนที่กําหนด  
2. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  สนับสนุนดานเวลา และวัสดุครุภัณฑที่จําเปน โดยอาจารยตองมีผลลัพธที่ชัดเจนเปน

รูปธรรม  
3. สงเสริมและสนับสนุนการการวิจัยทางการพยาบาลทุกสาขา และการวิจัยทางสุขภาพ รวมทั้งการตอยอดและนําความรู

จากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําชุดโครงการวจิัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และเสนอผลงานในการ

ประชุมตางๆ  
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลงานวิจัยที่ครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน ใหมีความสะดวกตอการใชงานของ

อาจารยและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของวิทยาลัย 
7. ใหมีการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 

 
 

2.8.3 นโยบายดานการบริการวชิาการแกสังคม 
1. พัฒนาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศที่เปนท่ีพึ่งทางความรู และปญญาทางดานสุขภาพแกทองถิ่น สถานบริการทางสุขภาพ 

และทุกภาคสวน  เปนผูนําและแหลงอางอิงทางองคความรูดานวิชาการสุขภาพของชาติ เปนเลิศทางดานการคิดอยางเปนระบบและจิตบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษย  

2. สงเสริม สนับสนุน การใหบริการทางวิชาการเพื่อสรางเสริมสุขภาวะและความเขมแข็งของชุมชน และทองถิ่นในรูปแบบ
ที่หลากหลาย  

  3. สงเสริม สนับสนุน การใหบริการทางวิชาการแกชุมชนโดยใชการมีสวนรวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายใน ภายนอก
วิทยาลัย และเนนการมีสวนรวมของชุมชน  

4.  มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  การสรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงฝกงาน
ของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการ  
          5. สรางองคความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการวิจัย สูการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางสุขภาพ สนับสนุน
การเผยแพรและการสรางคณุคาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 

2.8.4 นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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1. ทํานุบํารุงรักษาสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการพัฒนานักศึกษา 

2. มุงเนนการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณของชาติและชุมชนทองถิ่น 
3. มุงสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

 
2.8.5 นโยบายดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 

  1. ดําเนินการจัดทํา แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย 
และจุดเนนของวิทยาลัย ท่ีสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเปด
โอกาสใหมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งอาจารย เจาหนาที่ 
นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม  
  2. การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนแผนกลยุทธใหมีการดําเนินการถายทอดแผนกลยุทธนําไปสูการปฏิบัติโดย
การเชื่อมโยงแผนกลยุทธสูบุคลากรทุกระดับและใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานใหตอเนื่องทุก 6 เดือน 

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกพันธกิจและการสื่อสารประชาสัมพันธของวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนน
ความโปรงใส และการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

4. เพิ่มประสิทธิภาพและใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมใหสามารถสนับสนุน
กระบวนการบริหารจัดการทุกพันธกิจ  
            5. เพิ่มประสิทธิภาพในการระดมและใชทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศในการสนับสนุน
การพัฒนาวิทยาลัย เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการศึกษาและการพึ่งพาตนเอง 
 

2.8.6 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.  ใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของ

วิทยาลัย โดยเนนใหกลุม ภาควิชา  และงาน มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และสรางความพรอมที่จะใหหนวยงาน
ภายในและภายนอกเขาตรวจสอบเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ 
  2.  ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา เปนทีมขับเคลื่อนระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่วิทยาลัยแตงตั้งขึ้นเปนผูกํากับ ติดตาม  
ตลอดจนกระตุนและสนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเปาหมายคุณภาพของวิทยาลัย 
  3. กําหนดใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และถือเปนภารกิจที่สําคัญ ที่ทุกคนตองปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
  4.  สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอกไดเขามารวมในกิจกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5. เสริมสรางขวัญกําลังใจและสนับสนุนใหมีการพัฒนากิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
ตัวบงชี้คุณภาพไปสูแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และใชกลไกการจัดการความรู(Knowledge Management) บูรณาการเขากับตัวบงชี้
คุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและนําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู                 ( Learning Organization ) ดาน
คุณภาพการศึกษาตอไป 
  6. ใหบุคลากรทุกคนใชงานประกันคุณภาพการศึกษา เปนเครื่องมือในการบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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2.9  โครงสรางองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 

โครงสรางองคกรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  

ผูอํานวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

กลุมบริหารและยุทธศาสตร กลุมวิจัยและบริการวิชาการ กลุมวิชาการ กลุมกิจการนักศึกษา กลุมพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐาน
การศึกษา 

งานบริหาร ธุรการ                   

สารบรรณ และการเจาหนาที่ 

งานการเงินและบัญชี 

งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 

งานยุทธศาสตรและแผนงาน 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งานพัสดุ 

งานหองสมุด 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และ

โสตทัศนูปกรณ 

งานหองปฏิบัติการ 

งานการเรียนการสอนสาขาพยาบาล

ศาสตร 5 ภาควิชา 

 ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาลและการ

พยาบาลเด็ก 

 ภาควิชาการพยาบาล ผูใหญ ผูสูงอายุ 

และการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย

และบริหารการพยาบาล 

 ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ

การผดุงครรภ 

 ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 

 

งานสวั ส ดิก ารนั กศึ กษา  แนะแนว 
ทุนการศึกษา และศิษยเกาสัมพันธ 

งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานวิจัยและผลงานวิชาการ 

งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 

งานบริหารหลักสูตร  จัดการศึกษาทั่วไป

และพื้นฐานวิชาชีพ 

งานศูนยศึกษา นวัตกรรม และวิจัย

สถาบัน 

งานบริการวิชาการและพัฒนา

บุคลากรดานสุขภาพ 

งานจัดการทั่วไป 

 อาคารสถานที่ 

 สิ่งแวดลอม 

 ซอมบํารุง 

 ยานพาหนะ 

 รักษาความปลอดภัย 

 

มติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 

งานมาตรฐาน                    

ประกันคุณภาพการศึกษาและ

จัดการความรู 

 ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง 

 จัดการความรู 
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2.10  จํานวนบุคลากร 
จํานวนบุคลากรในปการศึกษา 2557 มีดังนี ้

ตําแหนง บุคลากรทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง หมายเหต ุ
อาจารยพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ 46 43 ลาเรียนปริญญาเอก 3 คน 
ขาราชการสายสนับสนุน 2 2  
พนักงานราชการ 4 4  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 15 15  
ลูกจางชั่วคราว 5 5  
ลูกจางเหมาบริการ 5 5  
 
2.11  วุฒิการศึกษาอาจารยพยาบาล 

วุฒิการศึกษา จํานวนทั้งหมด หมายเหต ุ
1. ปริญญาเอก 5  
2. ปริญญาโท 38  

รวม 43  
 
2.12  จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2557 มดีังนี ้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 

จํานวน (คน) 

    - ชั้นปท่ี 1 112 
   -  ชั้นปท่ี 2 106 
   -  ชั้นปท่ี 3 111 
   -  ชั้นปท่ี 4 136 

รวม 465 
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2.13 อาคารสถานที ่
 1.  อาคารอํานวยการ    1        หลัง 
  1.1 หองประชุม    3 หอง 
  1.2 หองพักอาจารย    3  หอง 
  1.3 หองทะเบียนวัดประเมินผล  1 หอง 
 2.  อาคารเรียน     2    หลัง 
  2.1 หองเรียน    5 หอง 
  2.2 หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  1 หอง 
  2.3 หองปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร  1 หอง 
  2.4 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  1 หอง 
  2.5 หองสมุด    1 หอง 
  2.6 หองแนะแนวใหคําปรึกษา  1 หอง 
  2.7 หองสมาคมศิษยเกา   1 หอง 
  2.8  หองพัสด ุ    1 หอง 
  2.6 หองโสตทัศนูปกรณ   1 หอง 
  2.7 หองควบคุมระบบคอมพิวเตอร  1 หอง 
  2.8 หองประชุม    1 หอง 
  2.9 หองพักคร ู    2 หอง 
 3.  หอประชุม     1    หลัง 
 4.  โรงอาหาร     1    หลัง 
 5.  บานพักอาจารย     4     หลัง 
 6.  แฟลตอาจารย     1     หลัง 
 7.  บานพักเจาหนาที ่    2    หลัง 
 8.  หอพักนักศึกษาและหองพักอาจารยเวร  2     หลัง 
 9.  อาคารเยี่ยมญาต ิ    1     หลัง 
 10.  หอพระ     1     หอ 
 11.  โรงรถยนตราชการ    1     หลัง 
 12.   ลานจอดรถจักรยานยนต   1     แหง       
 13.   สนามเปตอง     1     สนาม 
 14.   สนามบาสเกตบอล    1     สนาม 
 15.   สนามวอลเลยบอล    1    สนาม 
 16.   สนามฟุตบอล     1           สนาม 
 17.   ระบบบําบัดน้ําเสีย    1     ระบบ 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน 
ประจําปการศึกษา 2557  วันที่รายงาน  24 สิงหาคม 2558       

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร   25520031107921  
 
อาจารยประจําหลักสูตร   

มคอ. 2 ปจจุบัน หมายเหตุ 
1. นางพรรณิภา    ทองณรงค                              
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
- หนังสือรับรองการอบรมหลักสูตร
พยาบาลเวชปฏิบตัิทารกแรกเกิด  คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. นางพรรณิภา    ทองณรงค                              
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
- หนังสือรับรองการอบรมหลักสูตร
พยาบาลเวชปฏิบตัิทารกแรกเกิด  คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

คงเดิม 

2. นางดวงชีวัน     เบญจมาศ   
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
-หนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
มารดาที่มีภาวะแทรกซอน วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธปิระสงค
อุบลราชธานี) 

2. นางดวงชีวัน     เบญจมาศ   
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
-หนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
มารดาที่มีภาวะแทรกซอน วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธปิระสงค
อุบลราชธานี) 
 

คงเดิม 

3. นางสมใจ        เจียระพงษ                             
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจิต
เวช)คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. นางสมใจ        เจียระพงษ                                    
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจิต
เวช)คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

คงเดิม 

4. นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท  
- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน ) คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท  
- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน ) คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

คงเดิม 

5. นางวัชรี         อมรโรจนวรวุฒิ             
- พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ ) คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน 

5. นางจรรยา        คนใหญ    
- พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ  คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน 

ในปการศึกษา 2556 นางวัชรี      
อมรโรจนวรวุฒ ิยายไปปฏิบัติงานใน
ตําแหนงผูอํานวย การวิทยาลัย

สวนที่ 2 



 
12 มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

มคอ. 2 ปจจุบัน หมายเหตุ 
  พยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร จึง

พิจารณาและเสนอใหมีการแตงตั้ง
อาจารยหลักสูตรเพิม่ตามขั้นตอนที่
กําหนดในสาขาวิชาการพยาบาล
ผูใหญ คือ นางจรรยา  คนใหญ   

 
1. อาจารยผูสอน    
      ปการศึกษา 2557 มีอาจารยผูสอน  จํานวน 49 คน ทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑสภา  

ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ประสบการณการ
ปฏิบัติการพยาบาลไม

นอยกวา 2 ป 

หมายเหตุ 

1 นางสาวจิราพร  วรวงศ 4511015735 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

Ph.D (Nursing) 
University of Wisconsin-
Madison2008 

วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม   
พ.ศ.2530-2556 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ.2556 – ปจจุบัน 

 

2 นางพรรณิภา  ทองณรงค 
 

4511034608 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ.  
2537 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน 
พ.ศ. 2532 ถึงปจจุบัน 

 

3  นางดวงชีวัน  เบญจมาศ 
 

4511021913 
วันออกบัตร  24 ธ.ค.55 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
2542 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน 
พ.ศ. 2536 ถึงปจจุบัน 

 

4  นางสมใจ  เจียระพงษ 4511021919 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
(การพยาบาลสุขภาพจติ และ
จิตเวช) พ.ศ. 2542 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน 
พ.ศ. 2534 ถึงปจจุบัน 

 

5 นางวิไลวรรณ วัฒนานนท 
 

4511021921 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลชุมชน)  พ.ศ.  
2544 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน 
พ.ศ. 2534 ถึงปจจุบัน 

 

6  นางจรรยา  คนใหญ 
 

4711182933 
วันออกบัตร 31 มี.ค.57 
วันหมดอาย ุ30 มี.ค.62 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผูใหญ) พ.ศ. 
2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน 
พ.ศ. 2548 ถึงปจจุบัน 

 

7 นางธรณิศ  สายวัฒน 
 

4511021922 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การวัด
และประเมินผลการศึกษา) 
2558  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ 2537 – ปจจุบัน  

 

8 นางพัชรินทรวินา  เพิ่มยินด ี
 

4511034607 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

สังคมศาสตรมหาบณัฑิต(วิจัย
ประชากรและสังคม) พ.ศ. 
2532  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2524 - ปจจุบัน 

 

9 นางรุงทิพย  พรหมบุตร 
 

4511021932 
วันออกบัตร  24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ 23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผูใหญ) พ.ศ. 
2545มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน 

 

10  นางสาวปราณ ี แสดคง 
 

4511057175 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 

วิทยาลัยพยาบาลบรม  
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ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ประสบการณการ
ปฏิบัติการพยาบาลไม

นอยกวา 2 ป 

หมายเหตุ 

วันออกบัตร  24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ 23 ธ.ค.60 

2538 มหาวิทยาลัยขอนแกน ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน 

11 นางพิริยากร  คลายเพ็ชร 
 

4511021914 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 2540  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน 

 

12 นางสุจินดา ศรีสุวรรณ 4611108526 
วันออกบัตร 24 พ.ย.56 
วันหมดอาย ุ23 พ.ย.61 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการพยาบาล) 
พ.ศ.2545
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2534 – ปจจุบัน 

 

13 นายสุพจน  แกวบุดดี 
 

4611107472 
วันออกบัตร 2 พ.ย.58 
วันหมดอาย ุ1 พ.ย.63 

การศึกษามหาบัณฑติ
(เทคโนโลยีการศึกษา)  พ.ศ. 
2544 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน 

 

14 นางแกวจิต   มากปาน 
 

4511021916 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

การศึกษามหาบัณฑติ
(จิตวิทยาแนะแนว) พ.ศ.2540 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน 
 

 

15 นางรัชน ี พจนา 
 

4511021915 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
2543 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2538 - ปจจุบัน 

 

16 นางแสงดาว  จันทรดา 4511081471 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ. 
2546 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 

 

17 นางสาวสายใจ คําทะเนตร 
 

4511021911 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลสุขภาพจติและ
จิตเวช)   พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2538- ปจจุบัน 

 

18 นางสาวรัตนดาวรรณ คลังกลาง 4711182727 
วันออกบัตร 31 มี.ค.57 
วันหมดอาย ุ30 มี.ค.62 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน 

 

19 นายศักดิ์ขรินทร  นรสาร 
 

4911196712 
วันออกบัตร 31 ก.ค.54 
วันหมดอาย ุ30 ก.ค.59 

Master Degree in Caring 
Science พ.ศ. 2554 
Malardalen University 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน 

 

20 นางสาวสรัญญา   
เปลงกระโทก 
 

4511166685 
วันออกบัตร 1 เม.ย. 55 
วันหมดอาย ุ31 มี.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก) 
พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

 

21 นางสาวธิติพร เกียรติกังวาน 
 

4511166632 
วันออกบัตร 1 เม.ย..55 
วันหมดอายุ 31 มี.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพยาบาลผูใหญ) พ.ศ. 
2554  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน 

 

22  นางสาวสุรัสวดี พนมแกน 
 

4911196715 
วันออกบัตร 31 ก.ค.54 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก) 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
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ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ประสบการณการ
ปฏิบัติการพยาบาลไม

นอยกวา 2 ป 

หมายเหตุ 

วันหมดอาย ุ30 ก.ค.59 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

23 นางสุธิดา  สิงหศิริเจริญกุล 
 

4511175231 
วันออกบัตร 25 พ.ย.55 
วันหมดอายุ 24 พ.ย.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต      
(การผดุงครรภขั้นสูง) พ.ศ.
2555มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

 

24 
 

นางศรีสุดา  ลุนพุฒ ิ
 

4611100495 
วันออกบัตร 3 เม.ย.56 
วันหมดอาย ุ2 เม.ย.61 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลชุมชน)พ.ศ. 
2549มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 

 

25 นางทรงสุดา  กัณชัย 
 
 

4611097318 
วันออกบัตร 30 มี.ค.56 
วันหมดอาย ุ29 มี.ค.61 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
พ.ศ. 2545 (การพยาบาลเด็ก) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน           

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน 

 

26 นางกลวยไม  ธิพรพรรณ 
 

4511093003 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการพยาบาล) 
2545  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน 

 

27 นางสุวารี  คําศิรริักษ 4511068868 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ.
2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน 

 

28 นางนิระมล   สมตัว 4311190794 
วันออกบัตร 30 มี.ค.58 
วันหมดอาย ุ29 มี.ค.63 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ.
2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน 

 

29 นางศิราณี  ศรีหาภาค 4511007421 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การ
พัฒนาสุขภาพชุมชน) 2556 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน 

 

30 นางนวลละออง  ทองโคตร 4311153842 
วันออกบัตร 30 มี.ค.58 
วันหมดอาย ุ29 มี.ค.63 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลสุขภาพจติและ
จิตเวช) พ.ศ.2553 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน 

 

31 นางสาวจุรี  แสนสุข 4511093254 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ.2546 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 

 

32 นางสาวอริณรดา  ลาดลา 4511167252 
วันออกบัตร 1 เม.ย.55 
วันหมดอาย ุ31 มี.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผูสูงอายุ) พ.ศ. 
2554มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน 

 

33 นางณัฏฐธดิา  พิมพกมลวัต 4411159404 
วันออกบัตร 29 มี.ค.54 
วันหมดอาย ุ28 มี.ค.59 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลสุขภาพจติและ
จิตเวช) พ.ศ.2551 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน 

 

34 นางสาวศุภวดี  แถวเพีย 4511065998 
วันออกบัตร 24 ธ.ค. 55 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลมารดาทารก) 
พ.ศ. 2540 Ph.D.in Nursing 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน 

 

35 นางสาวสุธิดา อินทรเพชร 4518034521 วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม  



 
15 มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ประสบการณการ
ปฏิบัติการพยาบาลไม

นอยกวา 2 ป 

หมายเหตุ 

วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.60 

(ระบาดวิทยาคลินิก) 2557 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน 

36 
 

นางสุพิศตรา   พรหมกลู 4511093349 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลเด็ก) พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน 

 

37 
 

 นางปยนุช ภิญโย 
 

4511173614 
วันออกบัตร 29 ก.ค.55 
วันหมดอาย ุ28 ก.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ. 
2557  หาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน 

 

38 
 

นางสาวทิพยรัตน   
อุดเมืองเพีย 
 

4911194120 
วันออกบัตร 20 มึ.ค.54 
วันหมดอาย ุ19 มึ.ค.59 

Master Degree in Caring 
Science  พ.ศ. 2554 
Malardalen University  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

 

39 
 

นางนงลักษณ  แกวศรีบุตร 
 

4511031728 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการพยาบาล) พ.ศ.
2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2552 – 2558 

ยายกลับ รพ.
มัญจาคีรี           
1 เม.ย.58 

40  นางสาวนันทิยา  ชินโคตร 
 

4611101917 
วันออกบัตร 30 มี.ค.56 
วันหมดอาย ุ29 มี.ค.61 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2552 – 2558 

ยายกลับ รพ.
ขอนแกน            
1 เม.ย.58 

41 
 

นางสาวจารุวรรณ  ศิลา 
 

4511017644 
วันออกบัตร  24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผูสูงอายุ) พ.ศ.
2546 มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2552 – 2558 

ยายกลับ รพ.
ชุมแพ           
16 เม.ย.58 

42 
 

นางปนเพชร  นามมา 
 

4511093301 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
(การพยาบาลผูใหญ) พ.ศ. 2540 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2552 – 2558 

ยายกลับ รพ.
ขอนแกน          
1 เม.ย.58 

43  นางทุเรียน  เพชรปราณ ี 4511077234 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลสุขภาพจติและ
จิตเวช) พ.ศ.2547 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2553 - 2558 

ยายกลับ รพ.
ขอนแกน         
1 เม.ย.58 

44 
 

นางสาวศุภจิรา  สืบสีสุข 4511083463 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(โภชนาการชุมชน) พ.ศ.2548 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2553 –2558 

ยายกลับ รพ.
ขอนแกน         
1 เม.ย.58 

45 
 

นางวิลัยภรณ  วีระยุทธศิลป 4511091076 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการพยาบาล)พ.ศ.
2546 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2553 - 2558 

ยายกลับ รพ.
ขอนแกน         
1 เม.ย.58 

46 
 

นางสาวชุติมา  มาตยมูล 4511077954 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.60 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพยาบาลผูใหญ) พ.ศ.
2546 มหาวิทยาลัยมหิดล  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2553 – 2558 

ยายกลับ รพ.
ขอนแกน       
1 เม.ย.58 

47 
 

นางสุพัตรา  กองเพชร 4811064065 
วันออกบัตร 28 พ.ย. 53 
วันหมดอาย ุ27 พ.ย. 58 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
(จิตวิทยาแนะแนวและให
คําปรึกษา) พ.ศ.2539 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2540 - 2558 

ยายกลับ รพ.
ขอนแกน     
1 เม.ย.58 

48 นางเยาวลักษณ  มคัคะนอย 4711182553 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม ยายกลับ รพ.



 
16 มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสดุ ประสบการณการ
ปฏิบัติการพยาบาลไม

นอยกวา 2 ป 

หมายเหตุ 

 วันออกบัตร 31 มี.ค.57 
วันหมดอาย ุ30 มี.ค.62 

(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ.
2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2554 – 2558 

อุบลรัตน      
1 เม.ย.58 

49 
 

 

นางสาวสุขมาศ  ปจจมนตร ี 4511098238 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.55 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.60 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 2545สถาบัน
พัฒนาบริหารศาสตร (นิดา) 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแกน  
พ.ศ. 2554 – 2558 

ยายกลับ รพ.
ขอนแกน         
1 เม.ย.58 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
 
การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (สกอ.1.1) 
ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ไมนอยกวา5 คน และเปน
อาจารยประจําเกินกวา 1 
หลักสูตรไมและประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตร 

ในปการศึกษา 2557  วิทยาลัยมีอาจารยประจํา
หลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ . 2 5 5 5 )  จํ า น ว น  5  ค น  คื อ                      
1) นางพรรณิภา  ทองณรงค   2) นางดวงชีวัน  
เ บ ญ จ ม า ศ   3 )  น า ง ส ม ใ จ   เ จี ย ร ะ พ ง ษ   
4) นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท  และ 5) คือ นาง
จรรยา  คนใหญ   (1.1-1-1,(1.1-1-2)  โดยลําดับที่ 1-
4 ทําหนาที่อยางตอเนื่องตั้งแตเปดใชหลักสูตรจนถึง
ปจจุบัน และลําดับที่ 5 คือ นางจรรยา คนใหญ ไดรับ
การพิจารณาและแตงตั้งเพื่อปฏิบัติหนาที่อาจารย
ประจําหลักสูตร ในสาขาการพยาบาลผูใหญตั้งแตป
การศึกษา 2556 ถึงปจจุบัน เพื่อปฏิบัติหนาที่แทน 
นางวัชรี อมรโรจนวรวุฒิ  ที่ยายไปปฏิบัติงานใน
ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 
สุรินทร   ซึ่งการแตงตั้ง นางจรรยา คนใหญ ไดผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(1.1-1-3) และกรรมการบริหารวิทยาลัย(1.1-1-4)   
และวิทยาลัยไดทําหนังสือ ถึงสภาการพยาบาลเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (1.1-1-5)    
สภาการพยาบาลไดพิจารณาและใหความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (1.1-1-6) เสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (1.1-1-7) และสภาการ
พยาบาลไดแจงใหเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
ทราบตามลําดับ 1.1-1-8   

1.1-1-1   สําเนา มคอ 2 แสดงอาจารย
ประจําหลักสูตร 
1.1-1-2 สําเนาคําสั่ งแต งตั้ งอาจารย
ประจําหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร ที่  79/2556 ล ง วั น ที่  20 
พฤศจิกายน  2556 
1.1-1-3   ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
2/2557  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน  2556 
1.1-1-4  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 
2/2557 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2556 
1.1-1-5 สําเนาหนังสือจากวิทยาลัยฯ ถึง
สภาการพยาบาล ที่สธ 203.0931/37 
ลงวันที่  27 มีนาคม 2557  เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1.1-1-7 สําเนาหนังสือจากวิทยาลัยฯ ถึง 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
1.1-1-6  สํ า เ น า ห นั ง สื อ ส ภ า ก า ร
พยาบาล ถึงวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน ที่ สภ.พ.01/05/777 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่องผลการ
พิ จ า ร ณ า ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1.1-1-8  สําเนาหนังสือสภาการ
พยาบาล ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ที่ สภ.พ.01/05/778 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2557 เรื่องเรื่องผลการ
พิ จ า ร ณ า ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 



 
17 มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 

2 คุณสมบัติของอาจารย
ประจําหลักสูตร  
 

ในปการศึกษา 2557  อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
5 คน ทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน (1.1-2-1) ดังนี้                                                                                                            
1. นางพรรณิภา    ทองณรงค   สาขาการพยาบาล
เด็ก มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาการพยาบาลครอบครัว 
และวุฒิบัตรอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทารก  
แรกเกิด   
2.นางดวงชีวัน     เบญจมาศ  สาขาการพยาบาลสูติ
ศาสตร/การพยาบาลแมและเด็ก มีคุณวุฒิปริญญาโท
สาขาการพยาบาลครอบครัวและวุฒิบัตรอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
มารดาที่มีภาวะแทรกซอน  
3. นางสมใจ  เจียระพงษ   สาขาการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร  มีคุณวุฒิปริญญาโทสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 
4. นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท  สาขาการพยาบาล
ชุมชน มีคุณวุฒิปริญญาโทสาขาการพยาบาลชุมชน  
5. นางจรรยา    คนใหญ    สาขาการพยาบาลผูใหญ  
มีคุณวุฒิปริญญาโทสาขาการพยาบาลผูใหญ 

1.1-2-1  เอกสารสรุปคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารยประจําหลักสูตร ป
การศึกษา2557 

11 การปรับปรุงหลักสูตรให
เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

หลักสูตรพยาบาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วันที่ 8 มีนาคม 2555    สภาการพยาบาล 
วันที่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2555 และ  สกอ ในวันท่ี 20 
มิถุนายน 2556 ( 1.1-11-1) มีระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ในป
การการศึกษา 2559  ซึ่งในระหวางนี้ วิทยาลัยฯ ได
วางแผนการประเมินหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 
2558 เพื่อนําไปวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

1.1-11-1  สํ า เ น า ป ก ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่ประทับตรา
รับรองจาก สกอ.และสภาการพยาบาล 
1.1-11-2  สําเนาหนังสือจากสภาการ
พยาบาล เรื่องผลการพิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิต หนังสือ ที่ สภ.พ. 01/05/951 
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
1.1-11-3   สําเนาหนังสือจากคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่ องแจงการรับทราบการใหความ
เห็ น ชอบ หลั ก สู ต ร ขอ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือ 
ศธ.0514.6.1.2.1/4700 ลงวันที่3 
ตุลาคม 2556 
 
 

12 การดําเนินงานใหเปนไป
ตามตัวบงชี้การดําเนินงาน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

ปการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตามตัวบงชี้ตางๆ ดังนี ้
1. อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน (1.1-12-1)  
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ( 1.1-12-2) 
อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

1.1-12-1  สําเนาคําสั่งแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร ที่  79/2556 ล ง วั น ที่  20 
พฤศจิกายน  2556 
1.1-12-2  สํ า เ น า คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร  ที่



 
18 มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรรวมประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินหลักสูตรจํานวน 8 ครั้ง และในการประชุมทุก
ครั้งมีอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 
เขารวมประชุม (1.1-12-3)  
2. วิทยาลัยฯ  มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ตามแบบ มคอ. 2  ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตรในทุกประเด็น  (1.1-12-4) 
3.  วิทยาลัยฯ มีรายละเอียดรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  กอนการเปดหลักสูตรครบทุก
รายวิชาจํานวน 48 รายวิชา โดยแบงเปน มคอ.3  
จํานวน 40วิชาและ มคอ.4 จํานวน 8 วิชา(1.1-12-5) 
4.  วิทยาลัยฯ มีรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม  (มคอ. 6) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) จํานวน 48 วิชา ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา (1.1-12-6) 
5. วิทยาลัยฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2557 แลวเสร็จในวันท่ี  
24 สิงหาคม  2558 ซึ่งแลวเสร็จภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษาในวันที่  3 กรกฎาคม 2558 (1.1-
12-7) และมีการรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม 
2558 (1.1-12-8) 

77/2556 ล ง วั น ที่  20 พ ฤ ศจิ ก า ย น  
2556 
1.1-12-3 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 
8 ครั้ง  
1.1-12-4  สํ า เ น า ป ก ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่ประทับตรา
รับรองจาก สกอ.และสภาการพยาบาล 
1.1-12-5 เอกสารสรุปการตรวจสอบ  
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปการศึกษา 2557
รวมจํานวน 48 วิชา 
1.1-12-6  เอกสารสรุปการตรวจสอบ  
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ปการศึกษา 2557
รวมจํานวน 48 วิชา 
1.1-12-7  มคอ. 7 ปการศึกษา 2557 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2558 
1.1-12-8  เอกสารคัดสําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 
 
 
 

หมวดที่ 2 อาจารย 
 

การบริหารและพัฒนาอาจารย  
 มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย ดังน้ี 

ตังบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 



 
19 มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

ตังบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย (สกอ. 4.1) 
 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร 
 

 
 
 
     วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการรับและแตงตั้ ง
อาจารยประจําหลักสูตร (4.1.1-1) และมีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย ดังนี ้
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารยประจําหลักสูตร เพื่อการสรรหาและคัดเลือก
อาจารยประจําที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ สกอ. และสภา
การพยาบาล เพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตร  
จํานวนอยางนอย 5 คน และครบถวนทุกสาขา (4.1-1-2 )
และนําเกณฑการกําหนดคุณสมบัติเสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมทั้ง
กําหนดบทบาทหนาท่ีของอาจารยประจําหลักสูตร( 4.1-1-
3)  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสรรหา
อาจารยประจําหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กําหนด และเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอใหมีการ
แตงตั้ งตามขั้นตอนที่กําหนดจํานวน 5 คน ตั้ งแตป
การศึกษา 2556 (4.1-1-3) และวิทยาลัยเสนอรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรตอสภาการพยาบาล (4.1-1-4) 
สภาการพยาบาลพยาบาลรับทราบ (4.1-1-5)  และไดทํา
หนังสือแจงถึงเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (4.1-1-
6) จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินจัดทํา
คําสั่ง เพื่อเสนอใหผูอํานวยการวิทยาลัยลงนาม แตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร และกําหนดบทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบ (4.1-1-7 ) 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมประเมิน
กระบวนการดําเนินงานตามระบบและกลไกการรับและ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร กอนสิ้นสุดปการศึกษา 
2557  (4.1-1-8)   ผลการประเมินกระบวนการที่ตอง
ปรับปรุงพัฒนามีดังนี ้
 
      1. การสรรหาอาจารยประจําหลักสูตร พบวาในป
การศึกษา 2557 ไมมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตรที่เปดสอน จึงไดพิจารณาสรรหาอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมจํานวน 2 
คน เพื่อแตงตั้ งให เปนอาจารยประจําหลักสูตรในป
การศึกษา 2558 และนอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังไดพิจารณา
สรรหาอาจารยประจําหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาการพยาบาลเด็กโดยตรง เพื่อทําหนาที่
อาจารยประจําหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 1 คน รวมอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งในปการศึกษา 2558 

 
 
 
4.1.1-1 ระบบและกลไกการรับและ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
4.1.1-2  รายงานการประชุมคณะ
กรรม การบริหารหลักสูตรครั้ งที่ 
2/2557  ลงวันที่  8 พฤศจิกายน 
2556 ( ขอ 5.4 การกําหนดคุณสมบัติ
อาจารยประจําหลักสูตร) 
4 . 1 -1 -3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 
2/2557  วันที่ 15 พฤศจิกายน2556 
4.1-1-4 สําเนาหนังสือจากวิทยาลัยฯ 
ถึ ง ส ภ า กา ร พ ย าบ า ล  เ รื่ อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
4.1-1-5  สํ า เนาหนั งสือสภาการ
พยาบาล ถึงวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน  
4.1-1-6  สํ า เนาหนั งสือสภาการ
พยาบาล ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
4.1-1-7 คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่ 79/2556 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  
2556 
4.1-1-8 รายงานสรุปผลการประเมิน
กระบวนการดํา เนินงานและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย  ครั้งที่ 7 /2558 วันที่ 
27 สิงหาคม 2558  
4 . 1 -1 -9  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
5/2558 วันที่ 28 มิถุนายน 2558  
4 . 1 -1 -1 0  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  ครั้งที่ 
7  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558  
4.1-1-11 สําเนาหนังสือจากวิทยาลัยฯ
ถึ ง ค ณบ ดี ค ณะ พย าบ าล ศา สต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สธ0203.0931/1045ลงวันที่  29 
กรกฎาคม 2558 
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ตังบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
จํานวน 8 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 25 
ของอาจารยหลักสูตรทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน (4.1-1-9) (4.1-1-10)  
     มี กา รดํ า เนิ นกาปรั บปรุ งต ามผลการประ เมิ น
กระบวนการโดย 
     1. วิทยาลัยไดทําหนังสือถึงคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร  (4.1-1-11) และมหาวิทยาลัยฯ 
รับทราบ และดําเนินการทําหนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารยหลักสูตรตอสภาการพยาบาล  (4.1-1-12) 
      2. ปรับปรุงระบบกลไกในการรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร โดยใหงานทรัพยากรบุคคลไดมีสวนรวม
ในการกําหนดคุณสมบัติ สรรหา และแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร ((4.1-1-13) 

4.1-1-12 สําเนาหนังสือจากคณะ
พยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยฯ ถึง
วิทยาลัย ที่ ศธ 0515.6.2.1/3953 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2558 
4.1-1-13 ระบบและกลไกการรับและ
แต งตั้ ง อาจารยประจํ าหลั กสู ต ร 
ปรับปรุง ปการศึกษา2558 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย
ประจําหลักสูตร       
 

วิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
(4.1-2-1)  โดยดําเนินการดังนี ้
      กรรมการบริหารวิทยาลัย กําหนดนโยบาย และแผน
ระยะยาว โดยกําหนดคุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร (4.1-2-2)  และดําเนินการวิเคราะห
อัตรากําลัง การขาดแคลน กรณีมีแนวโนมการลาออก ลา
ศึกษาตอ เกษียณอายุ หรือยายเปลี่ยนตําแหนงใหม  โดยมี
แผนการหาตําแหนงทดแทน เพื่อใหมีอาจารยประจํา
หลักสูตรคงอยู(4.1-2-3) 
       กรณีอาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอ หรือมี
แนวโนมการลาออก ลาศึกษาตอ เกษียณอายุ หรือยาย
เปลี่ยนตําแหนงใหม หรือคุณสมบัติไมครบถวน ใหเขาสู
ระบบสรรหาและทดแทน โดยกรรมการบริหารหลักสูตร 
ดําเนินการสรรหาตามคุณสมบัติที่กําหนดตามเกณฑ (4.1-
2-4)    เมื่อสรรหาไดแลว ดําเนินการปฐมนิเทศ เพื่อให
เห็นความสําคัญการเปนอาจารยประจําหลักสูตร บทบาท
ภาระหนาที่    การพัฒนาทักษะที่จํา เปน และสิทธิ
ประโยชนตางๆ เพื่อสรางแรงจูงใจในการคงอยู (4.1-2-5)    
     กรณีอาจารยประจําหลักสูตรเพียงพอ เขาระบบธํารง
รักษา เพื่อการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 
     กรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายภาระงาน ตาม
บทบาทท่ีของอาจารยประจําหลักสูตร (4.1-2-6)(4.1-2-7)   
และดําเนินการกํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา (4.1-2-8)    
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานพัฒนา
บุคลากร  สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะ ดานวิชาชีพ 
วิชาการ และการบริหารหลักสูตร  ตามการวิเคราะห
สมรรถนะและความตองการในการพัฒนา โดยสงเสริม

4.1.2-1  มีระบบกลไกการบริหาร
อาจารย ปการศึกษา 2557 
4.1 .2-2   นโยบายและแผนการ
บริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
4 . 1 . 2 -3  ต า ร า ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  
อัตรากํ าลั ง  และการสรรหาและ
ทดแทนอาจารยประจําหลักสูตร    
4.1.2-4  ตัวอยางการสรรหาอาจารย
ประจํา กรณีการสัดสวนไมไดตาม
เกณฑ และ คุณสมบัติไมครบถวน 
4.1.2-5 ตารางปฐมนิเทศอาจารยใหม   
4.1.2-6  สําเนาคําสั่งแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร และบทบาทหนาที่ ที่ 
79/2556 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2556 
4.1-2-7  สําเนาคําสั่งแตงตั้งอาจารย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4 . 1 -2 -8  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 8 ครั้ง 
4.1-2-9 รานงานการพัฒนาตนเองของ
อาจารยประจําหลักสูตรทั้งในและ
ตางประเทศ ( พรรณิภา สมใจ จรรยา 
วิไลวรรณ และดวงชีวัน )  
4.1-2-10  สําเนาเกียรติบัตรดานการ
จัดการเรียนการสอน   
4.1-2-11  สําเนาสรุปรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ต อ ก า รบริ ห า ร
หลักสูตรปการศึกษา 2557  
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ตังบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
พัฒนาศักยภาพและสรางแรงจูงใจเพื่อธํารงรักษาให
อาจารยประจําหลักสูตรคงอยู อาทิเชน  การสงเสริมใหไป
พัฒนาตน เองทั้ ง ในและต า งประ เทศ   ( 4 .1 -2 -9 )   
นอกจากนี้วิทยาลัยไดใหการยกยองเชิดชูเกียรติ โดย
อาจารยประจําหลักสูตร 2 ทานไดรับเกียรติบัตรดานการ
จัดการเรียนการสอนระดับวิทยาลัยและเครือขาย(4.1-2-
10)    
    เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานกรรมการบริหารหลักสูตรได
ประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการ
บริหารหลักสูตร  พบวา อาจารยประจําหลักสูตรมีความ
พึงพอใจอยูในระดับดีมาก ( = 4.54 ) (4.1-2-11)       
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการบริหาร
วิทยาลัย รวมกันประเมินกระบวนการดําเนินงานการ
บริหารอาจารยประจําหลักสูตรทุกขั้นตอน   (4.1-2-12)  
พบวา  การมอบ หมายหนาที่ของอาจารยหลักสูตรใน
ระบบกลไก ยังไมชัดเจน  การกําหนดหนาที่ระบุกวางไม
ลงรายละเอียดของงาน ทําใหการปฐมนิเทศและการสอน
งานไมครอบคลุม การบริหารงานเกิดความซ้ําซอน ลาชา  
ภาระงานมาก    จึงปรับใหมีการเพิ่มบทบาทอาจารย
ประจําหลักสูตรใหชัดเจนและครอบคลุมตามเกณฑที่
กําหนด (4.1-2-13) และปรับปรุงระบบกลไกใหม (4.1-2-
14)   

 4 .1 -2 -12   ราย งานสรุ ปผลการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย  ครั้งที่ 7 /2558 วันที่ 
27 สิงหาคม 2558 
4.1-2-13 สําเนาคําสั่งแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรแกไขเพิ่ม ครั้งที่ 87 
/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558  
4.1-2-14 ระบบกลไกการบริหาร
อาจารยประจําที่ปรับปรุง     

4.1.3 ระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร        
 

     วิทยาลัยมีระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร ทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความสามารถอาจารยและเสริมสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการในการบริหารหลักสูตร  (4.1.3-1) 
โดยดําเนินการดังนี ้
     อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับงานทรัพยากรบุคคล
รวมกันวิเคราะหสมรรถนะและวางแผนสงเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตรใหมีศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ
การบริหารหลักสูตร และการสอนที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอ
คุณภาพการบริหารหลักสูตร คุณภาพการสอนและ
คุณภาพของบัณฑิต (4.1.3-2) โดยแผนไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสถาบัน  (4.1.3-3) 
     อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คนไดเขารวม
ประชุมอบรม สัมมนาตามแผนการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย และไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโดยงบ
สนับสนุนการพัฒนาตนเอง  7 ,500 บาท/ป  และ
งบประมาณการพัฒนาของวิทยาลัยในการประชุมสัมมนา
ที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตรอยางนอยคนละ 1 ครั้ง/
ป (4.1.3-4) 
     อาจารยประจําหลักสูตร และงานทรัพยากรบุคคล
รวมกันประชุมประเมินกระบวนการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

4.1-3-1 ระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร 
4.1-3-2 ผลการวิเคราะหสมรรถนะ
อาจารยประจําหลักสูตรรายบุคคล 
4 . 1 -3 -3  ส รุ ป ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 29 สค. 
2557  
4.1-.3-4 เอกสารสรุปรายงานการ
อบรมพัฒนาของอาจารยประจํ า
หลักสูตรป 2557 
41-3-5 เอกสารสรุปผลการประเมิน
กระบวนการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตร 
4.1-3-6 แผนการสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะอาจารยประจําหลักสูตร
รายบุคคล  
 4 .1 -3 -7  ระบบกลไกการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยดานผลงานวิชาการ 
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ตังบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
กอนสิ้นสุดปการศึกษา 2557 (4.1.3-5)   ผลการประเมิน
กระบวนการที่ตองปรับปรุงพัฒนา มีดังนี้  
1.  การจัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมี
คุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของหลักสูตรยังไมชัดเจนอาจารยประจํา
หลักสูตรและงานทรัพยากรบุคคล จึงไดทบทวนและ
ปรับปรุง การจัดทําแผนระยะยาวในการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ (4.1.3-6) 
การทบทวนระบบกลไกที่มุงสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
สรางผลงานวิชาการใหชัดเจนอยางตอเนื่อง (4.1.3-7) 

4.2 คุณภาพอาจารย (สกอ 
4.2) 
 
4.2.1 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

 
 
 
วิทยาลัยฯ  มีอาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาล
บัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  จํานวน 5 คน ไมมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 
 
 
4.2.1-1 สําเนาเอกสารสรุปรายชื่อ
และคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร 

4.2.2 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงาน
วิชาการ ซึ่งตีพิมพในวารสารจํานวน 7 ช่ือเรื่องดังนี ้
    1. พรรณิภา  ทองณรงค, ธรณิศ  สายวัฒน 
สมใจ เจียระพงษ, ปราณี แสดคง  ดวงชีวัน  เบญจมาศ ,         
สุจินดา ศรีสุวรรณ, รัตนดาวรรณ คลังกลาง, ทิพยรัตน อุด
เมืองเพีย. ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณตาม
คุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดย
ชุมชน จังหวัดขอนแกน.วารสารการพยาบาลและการดูแล
สุขภาพ  ปที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2557 หนา 
185 -192 (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ อยู
ในรายชื่อวารสารที่ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุมที่ 
1 น้ําหนัก 0.8) 
      2. กุสุมาลี โพธิปสสา, ปราณี แสดคง, พรรณิภา ทอง
ณรงค, ธรณิศ สายวัฒน, สมใจ เจียระพงษ. ผลของการจัด
กระบวนการ เ รี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชโครงงานในวิชาชีพพัฒนา
กระบวนการกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ปการศึกษา 
2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี ขอนแกน.วารสาร
การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปที่ 32 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- 
มี.ค.57) หนา 204-213 (วารสารการพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพ อยู ในรายชื่อวารสารที่ผานการรับรอง
คุณภาพจาก TCI กลุมที่ 1 น้ําหนัก 0.8) 
     3.  สมควร  หาญพัฒนชัยกูร, มกราพันธ  จูฑะรสก  
ลิลลี่  ศิริพร  วิไลวรรณ  วัฒนานนท และคณะ.การพัฒนา
ชุมชนสุขภาวะโดยใชนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
(หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน).วารสารพยาบาลกระทรวง

4.2.2-1 เ อกสารสรุ ป ร ายชื่ อแล ะ
คะแนนถวงน้ําหนักของปการศึกษา 
2557 
4.2.2-2 สําเนาบทความวิจัยเรื่องผล
การพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ
ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อ
ชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน 
จังหวัดขอนแกน. 
4.2.2-3  สําเนาบทความวิจัย เรื่องผล
ของการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยใช
โครงงานในวิชาชีพพัฒนากระบวนการ
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ ป
การศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน. 
 
4.2.2-4 สําเนาบทความวิจัย  
การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช
นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน(หนึ่ง
วิทยาลัย หนึ่งชุมชน). 
 
4.2.2-5 สํ า เนาบทความวิจั ย เรื่ อ ง
แบบจําลองการบริการสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชน
โดยตั วแบบสร า ง เสริ มสุ ขภาพ : 



 
23 มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

ตังบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สาธารณสุข ปที ่24 ฉบับที่ 2 (ม.ค.- เม.ย.57) หนา 67-79  
(วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อยูในรายชื่อ
วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุมที่ 1 
น้ําหนัก 0.8) 
      4.  ศิราณี  ศรีหาภาค, พัชรินทรวินา  เพิ่มยินดี  วิไล
วรรณ  วัฒนานนท.แบบจําลองการบริการสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนโดยตัวแบบสรางเสริม
สุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแกน.นําเสนอ 0ral 
presentation ในการประชุมใหญและนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู
ประชาคมอาเซียน จัดโดยสมาคมศิษย เกาพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุขเครือขายพยาบาลและวิทยาลัย
พยาบาลการสาธารณสุขภาคใต  ร วมกับเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใตเครือขายบริการสุขภาพที่ 11 
และ 12 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557   (จัดอยูในกลุม
บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
น้ําหนัก 0.2) 
      5.  รัชนี พจนา, ดวงชีวัน  เบญจมาศ.ผลการจัดการ
เรียนรูรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 
1 โดยใชหลักฐานเชิงประจักษสําหรับนักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตร.นําเสนอ  0ral  presentation 
ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาองค
ความรู เ ชิ งบู ร ราการสู ประชาคมอา เซี ยน  จั ด โดย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือขาย วันที่ 
24 พฤษภาคม 2557   (จัดอยูในกลุมบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องน้ําหนัก 0.2) 
  6.  ทรงสุดา  กัณชัย, พรรณิภา  ทองณรงค,พิริยากร  
คลายเพ็ชร, เสาวลักษณ  วิชัย, พลอยลดา  ศรีหานู.
ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการประเมินสุขภาพ.นําเสนอ 
0ral  presentation ในการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง 
การพัฒนาองคความรูเชิงบูรราการสูประชาคมอาเซียน จัด
โดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือขาย 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2557   (จัดอยูในกลุมบทความวิจัย
ฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องน้ําหนัก 0.2) 
    7.  อัญชลี  อมาตยกุล, วิไลพร  ขําวงษ, พรรณิภา  
ทองณรงค . การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงในการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน.วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข  ปที่ 8 ฉบับที่ 4  (ก.ค.- ก.ย.57) หนา 375- 
381  (วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขอยูในรายชื่อวารสารท่ี
ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุมที่1 น้ําหนัก 0.8) 

กรณีศึกษาจังหวัดขอนแกน.  
 
4.2.2-6 สํ า เนาบทความวิจั ยฉบับ
สมบูรณเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู
รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ 1 โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษสําหรับนักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตร.   
4.2.2-7 สําเนาบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการสําหรับนักศึกษา
พยาบาลในรายวิชาการประเมิน
สุขภาพ.  
4.2-2-8  สําเนาบทความวิชาการเรื่อง 
การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงในการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลชุมชน : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแกน. 



 
24 มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

ตังบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1.  ผลถวงน้ําหนักเทากับ 3.8 คิดเปนรอยละ  3.8*100/5 
= 76 % 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณได 76 % ได 5 คะแนน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย (สกอ 
4.3)   
 
4.3.1 การคงอยูของอาจารย 
 
 

 
 
 
การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปการศึกษา 2555 
-2557 (4.3.1-1)    มีดังนี้ 

ปการศึกษา  
2555 

ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 

1. นางพรรณิภา  
ทองณรงค 
2. นางดวงชีวัน 
เบญจมาศ 
3. นางสมใจ    
เจียระพงษ 
4. นางวิไลวรรณ 
วัฒนานนท 
5. นางวัชรี     
อมรโรจนวรวุฒ ิ

1. นางพรรณิภา  
ทองณรงค 
2. นางดวงชีวัน 
เบญจมาศ 
3. นางสมใจ    
เจียระพงษ 
4. นางวิไลวรรณ 
วัฒนานนท 
6. นางจรรยา     
คนใหญ* 

1. นางพรรณิภา 
ทองณรงค 
2. นางดวงชีวัน 
เบญจมาศ 
3. นางสมใจ    
เจียระพงษ 
4. นางวิไลวรรณ 
วัฒนานนท 
6. นางจรรยา     
คนใหญ* 

      ปการศึกษา 2555-2557 การคงอยูของอาจารย
ประจําหลักสูตร 5 คน  
หมายเหตุ ปการศึกษา 2556 นางวัชรี อมรโรจนวรวุฒ ิ
ยายไปรับตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุรินทร ดังนั้นวิทยาลัยฯจึงแตงตั้ง นางจรรยา คน
ใหญ แทน โดยผานความเหน็ชอบจากสภาการพยาบาล 
(4.3.1-2 และ 4.3.1-3) 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.3.1-1 สําเนา มคอ 2 แสดงอาจารย
ประจําหลักสูตร  
 4 .3 .1-2  สํ า เนาหนั งสือสภาการ
พยาบาลที่  สภ.พ.01/05/778 ถึง
วิ ท ยาลั ยพย าบาลบรมร าชชนนี 
ขอนแกน ลว 30 มิย.2557 เรื่องผล
การพิจารณาใหความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
4 .3 . 1 -3  สํ า เ นาหนั งสื อสภาการ
พยาบาลที่ สภ.พ.01/05/779 ลว 30 
มิย.2557 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องผลการพิจารณาให
ความ เห็ นชอบการ เปลี่ ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต 

4.3.2 ความพึงพอใจของ
อาจารยประจําหลักสูตรตอการ
บริหารหลักสูตร 
 

     อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการประเมินความพึง
พอใจปการศึกษา 2557  ผลการประเมินความพึงพอใจมี
ดังนี ้
     อาจารยประจํ าหลั กสู ตร  จํ านวน 5 คน ตอบ
แบบสอบถาม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 มีระดับความพึง
พอใจ ระดับดีมาก ( = 4.85, SD = 0.24 )   และแยกเปน
รายดานดังนี้  

1) ความพึงพอใจดานการบริหารและพัฒนา
อาจารยระดับดีมาก  (   = 4.86, SD = 0.23) 

2) ความพึงพอใจดานกระบวนการบริหาร
หลักสูตรระดับดีมาก    ( = 4.88, SD = 0.20) 

4.3.2-1 สรุปรายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารยประจํา
หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตรป
การศึกษา 2557   



 
25 มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

ตังบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3) ความพึงพอใจดานกระบวนการเรียนการ

สอน ระดับดีมาก    ( = 4.80, SD = 0.30) 

 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ขอมูลนักศึกษา  ปการศึกษา2555 ถึง 2557 
ปการศึกษาที่รับเขา(ตั้งแต

ปการศึกษาที่เริ่มใช
หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา แนวโนม(เพิ่ม/ลด) 
ปการศึกษา2555 ปการศึกษา2556 ปการศึกษา2557  

 
 
 

เพิ่มขึ้น 

แรกเขา คงอยู แรกเขา คงอยู แรกเขา คงอยู 
 รุนที่ 16/2555 
คิดเปนรอยละ 

115 113 - 112 - 111 
- 98.26 - 97.39 - 96.52 

รุนที่ 17/2556 
คิดเปนรอยละ 

- - 107 106 - 105 
- - - 99.07 - 98.13 

รุนที่ 18/2556 
คิดเปนรอยละ 

- - - - 112 112 
- - - - 100 100 

 
หมายเหต ุจํานวนนักศึกษาที่คงอยูในปการศึกษา 2557 ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2555 คิดเปนรอยละ 96.52 
  ที่เขาศกึษาในปการศึกษา 2556 คิดเปนรอยละ 98.13 
  ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2557 คิดเปนรอยละ 100 

มีแนวโนมการคงอยูเพิ่มขึ้น   
 
 
 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร ดานนักศึกษาและบัณฑิต มีผลการดําเนินการดังนี ้
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.1 การรับนักศึกษา (สกอ.
3.1) 
 
3.1.1 การรับนักศึกษา 
 

 
 
 
วิทยาลัยมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา (3.1.1-1)  และนําไป
ปฏิบัติดังนี้ 
        อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
รวมประชุมวางแผนการดําเนินการรับนักศึกษา โดยคํานึงถึงแผนผลิต
พยาบาลศาสตรตามเปาหมายของสถาบันพระบรมราชชนก ปฏิทิน
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาวิทยาลยัในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก (3.1.1-2) และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับ
นักศึกษา (3.1.1-3)  
       คณะกรรมการดําเนินการรับนักศึกษา ประชาสัมพันธการรับ
สมัครและคัดเลือกฯโดยใชเอกสารประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง

 
 
 
3.1.1-1 ระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา 
3.1.1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
ครั้งที่พิเศษ 1/2557  
วันที่ 23 มค.57  
3 . 1 . 1 -3  คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษา  
3.1.1-4 โครงการคัดเลือกบุคคล
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สาธารณสุข เรื่องการรับสมัครฯ ดําเนินการประชาสัมพันธโดยเผยแพร
ขอมูลการรับสมัครฯและทางเว็บไซต ของสถาบันพระบรมราชชนก
และวิทยาลัยฯ (3.1.1-4) 
        สถาบันพระบรมราชชนก ดําเนินการรับสมัครโดยผานระบบ
ออนไลนและดําเนินการประมวลผลคะแนนของผูสมัครและประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ (3.1.1-5) 
        คณะกรรมการฯดําเนินคัดเลือกผูสมัครโดยการตรวจสอบ
หลักฐานและสัมภาษณผูสมัคร หากตรวจสอบหลักฐานกรณีมีปญหา
สงเขาพบคณะกรรมการอํานวยการฯของคณะกรรมการรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อพิจารณา (3.1.1-6)  
       เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการคัดเลือกฯ ผูอํานวยการฯรับรองผลการ
ตรวจรางกายและสัมภาษณและรายงานผลฯตอสถาบันพระบรมราช
ชนก โดยผานกระบวนการบันทึกหลกัฐานการตรวจรางกาย/สัมภาษณ
สงในฐานขอมูล สบช. (3.1.1-7) 
        คณะกรรมการฯสรุปผลการดําเนินงานฯพรอมสรุปปญหาและ
แนวทางแกไขเพื่อพัฒนาปรับปรุงในครั้งตอไป (3.1.1-8) 
       อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประเมินกระบวนการ (3.1.1-9) พบปญหาดังนี้  1 ขั้นตอนการ
ดําเนินการคัดเลืกการตรวจหลักฐาน พบปญหาการสงเอกสารไม
ครบถวน เชน ไมมีหนังสือรับรองหนวยกิต   ไมมีสําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง   หรือจํานวนหนวยกิตภาษาอังกฤษไมครบตามเกณฑ 
ผูสมัครตองไปนําหลักฐานเพิ่ม สงผลใหการเขาสัมภาษณลาชา 2 ใน
ประกาศของสบช ไมชัดเจนในเรื่องการตรวจสารเสพติด (มอรฟน และ
แอมเฟตามีน โดยใหเปนไปตามดุลยพินิจของแพทย  ทําใหผูสมัครบาง
คนไมไดรับการตรวจสารดังกลาว ตามที่กําหนด ผูสมัครตองกลับไป
ตรวจรางกายใหม สงผลใหการเขาสัมภาษณลาชา และ 3. การกําหนด
วันตรวจรางกายและสัมภาษณ กรณีเปนวันหยุด  หากคณะกรรมการ
ตองการหลักฐานเพิ่มหรือใหแกไข เชน ใบระเบียนการศึกษา ผลการ
เรียน ทําใหไมสามารติดตอไดในวันหยุด  
    จึงวางแผนพัฒนาดังนี้  1. งานทะเบียนวางแผนดําเนินการ
ประชาสัมพันธหลายชองทาง เชน ทาง web site ของวิทยาลัย การ
สงประกาศไปตามสถานศึกษาตางๆ และการออกประชาสัมพันธ ใน
พื้นที่จังหวัดขอนแกนและสกลนคร และ จัดทําเอกสารเพิ่ม 2.มีแผน
รองรับกรณีตองเดินทางไปตรวจรางกาย โดยประสานศูนยบริการและ
เตรียมรถวิทยาลัยเพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็ว 3. เพิ่มขั้นตอน
การตรวจทานเอกสารเพิ่ม และ 4. ควรนําปญหาที่พบแจง สบช  เพื่อ
ปรับประกาศใหสอดคลองกับการปฏิบัติจริงในเรื่องการตรวจสารเสพ
ติด และ เสนอแนะการกําหนดวันตรวจรางกายและสัมภาษณ ไมเปน
วันหยุดราชการ 

เขาศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด
พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ประจําปการศึกษา 
2557เรื่องประชาสัมพันธ 
3 .1 .1-5  รายชื่ อผู มี สิทธิ์ เ ข า
ต ร ว จ ส อ บ ห ลั ก ฐ า น แ ล ะ
สัมภาษณ 
3 . 1 . 1 -6   ตั ว อ ย า ง ผ ล ก า ร
ดํ า เนินงานคณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบหลักฐาน 
3 . 1 . 1 -7  เ อ ก ส า ร แ ส ด ง
ผูอํานวยการรับรองผลการตรวจ
ร า งกายและสั มภาษณ และ
ตัวอย างการบันทึกผลตรวจ
รางกายและสัมภาษณ 
3 . 1 .1 -8  ราย งานสรุปคณะ
กรรมการฯ ผลการดําเนินงาน 
พร อม ส รุ ป ปญห าแล ะแน ว
ทางแกไขเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
3.1.1-9 รายงานสรุปประเมิน
กระบวนการดําเนินงานตาม
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
หลักสูตร ปการศึกษา 2557 

3 .1 .2  การ เตรี ยมความ
พรอมกอนเขาศึกษา 
 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(3.1.2-1) ซึ่งกําหนดโดยอาจารยประจําหลักสูตรตรงและคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งในปการศึกษา 2557 นักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกเขาศึกษามีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กําหนดทุกคน จึงไมได
ดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.2-1 ระบบและกลไกการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา(สกอ.3.2) 
 
3 .2 .1 ระบบการดูแลให
คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.วิทยาลัยฯมีระบบในการควบคุมการดูแล การใหคําปรึกษา วิชาการ 
วิชาชีพและการแนะแนวแกนักศึกษา(3.2.1-1) ( 3.2.1-2 )   
2.งานบริการนักศึกษาฯนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  ตามระบบกลไก
ที่วางไว ในการจัดระบบใหคําปรึกษามีอาจารยที่ปรึกษาจํานวน  44  
คน คิดเปนสัดสวนอาจารย ตอนักศึกษา เฉลี่ย1:10-11 คน( 3.2.1-3 )  
และมีนักศึกษามาขอรับบริการใหคําปรึกษาจํานวน 132  คน  จาก
นักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น  473  คน ประเด็นปญหาที่พบ  คือปญหาการ
เรียน (เกรดต่ํา  เรียนไมเขาใจ  เรียนไมทันเพื่อน ) จํานวน 76 ราย  
ปญหาดานพฤติกรรม  เครียดจากการทําผิดระเบียบวัยของวิทยาลัย  
( เขาหอพักชา )จํานวน 16 ราย  ดานการปรับตัว ( การอยูรวมกับ
ผูอื่น  ไมอยากเขารวมกิจกรรม  ทะเลาะกับเพื่อน )จํานวน 40 คน 
พบวามีนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงที่ถูกสงตอมารับบริการจํานวน  2  
ราย ในเรื่องมีพฤติกรรมติดเกมส  และผลการเรียนอยูในระดับต่ํากวา
เกณฑมาก  
แนวทางในการใหคําปรึกษา 
  1) ปญหาการเรียน ( เกรดต่ํา  เรียนไมเขาใจ  เรียนไมทันเพื่อน )  
- ใหนักศึกษาพูดคุยระบายความรูสึกและใหคนหาปญหาที่แทจริง 
- ใหนักศึกษาคนหาแนวทางในการแกไขปญหาโดยอาจารยที่ปรึกษา
เปนผูสนับสนุนขอมูล 
-ใหนักศึกษานําแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติและนําผลการปฏิบัติมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูใหคําปรึกษา 
  พบวานักศึกษาที่มีปญหาจํานวน  75  ราย  ไดรับการชวยเหลือจน
สามารถเรียนไดดีขึ้นและมีความสุขในการเรียนรู สวนอีก  1  รายสง
ตออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงสูง 
2) ปญหาดานพฤติกรรม  เครียดจากการทําผิดระเบียบวัยของ
วิทยาลัย  ( เขาหอพักชา ) ดําเนินการ 
- ใหนักศึกษาพูดคุยระบายความรูสึกและใหคนหาปญหาที่แทจริง 
- อาจารยที่ปรึกษาใหแนวทางในการปรับพฤติกรรม 
- ใหนักศึกษานําแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติและนําผลการปฏิบัติมา
แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับผูใหคําปรึกษา 
   ผลการประเมินพบวา  นักศึกษาที่มีปญหาจํานวน 15  รายมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นไมพบรายงานการทําผิดระเบียบวัยของวิทยาลัย  
สวนอีก 1  รายสงตออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง 
3) ดานการปรับตัว ( การอยูรวมกับผูอื่น  ไมอยากเขารวมกิจกรรม  
ทะเลาะกับเพื่อน )ดําเนินการ 
- ใหนักศึกษาพูดคุยระบายความรูสึกและใหคนหาปญหาที่แทจริง 
- ใหนักศึกษาคนหาแนวทางในการแกไขปญหาโดยอาจารยที่ปรึกษา
เปนผูสนับสนุนขอมูล 
- ใหนักศึกษานําแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติและนําผลการปฏิบัติมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูใหคําปรึกษา 
   ผลการประเมินพบวา  นักศึกษาที่มีปญหาจํานวน 40  รายมีการ

 
 
 
3.2.1-1ระบบและกลไกในการ
ค ว บ คุ ม ก า ร ดู แ ล  ก า ร ใ ห
คําปรึกษา วิชาการและการแนะ
แนวแกนักศึกษา 
3.2.1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 3/2557( 3 ม.ค 57  ) 
แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ พิเศษ 2558 ( 20 ก.ย 
58  ) 
3.2.1-3  คําสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี  ขอนแกน ที่ 25 
/2557เรื่อง  แตงตั้งอาจารยที่
ป รึ ก ษ า ป ร ะ จํ า ค ร อ บ ค รั ว  
ประจําปการศึกษา  2557  ลง
วันที่  16 มิถุนายน 2557และ
คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี  ขอนแกน ที่ 28 /2557
เรื่อง  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาที่
มี ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง   ป ร ะจํ า ป
การศึกษา  2557  ลงวันที่  26 
มิถุนายน 2557 
3.2.1-4 สรุปการใหคําปรึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 
3.2.1-5  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจําป 2558 
3.2.1-6 โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ส รุ ป
โครงการพัฒนาระบบและกลไก
กา รดู แ ล และ ให คํ า ป รึ กษ า
นั ก ศึ ก ษ า แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร 
กิจกรรมพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรที่ปรึกษา 
3.2.1-7  ประกาศวิทยาลัยฯ 
เ รื่ อ งปฏิทินกิ จกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา  
2557 
3.2.1-8 รายงานผลการประเมิน
การจัดบริการและกิจกรรม  
เทอมที่ 1  ปการศึกษา 2557 
3.2.1-9 รายงานผลการประเมิน
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 

ปรับตัวไดดีขึ้น  และมีความสุขในการอยูกับผูอื่น 
 4) นักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง  ในเรื่องมีพฤติกรรมติดเกมส  และผล
การเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาก  ดําเนินการดังนี้ 
- ใหนักศึกษาพูดคุยระบายความรูสึกและใหคนหาปญหาที่แทจริง 
- อาจารยที่ปรึกษาใหแนวทางในการปรับพฤติกรรม 
- ใหนักศึกษานําแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติและนําผลการปฏิบัติมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูใหคําปรึกษา 
         -สงตออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาที่มีความเสี่ ยงสู งและ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินปญหาที่แทจริงและเสนอแนวทางในการ
บําบัดรักษา 
    ผลการประเมินพบวา  นักศึกษาผลการเรียนอยูในระดับต่ํากวา
เกณฑมาก  สามารถเรียนรูและมีผลการเรียนอยูในเกณฑ  สวน
นักศึกษาที่มีปญหาดานพฤติกรรม ( ติดเกมส) ยังอยูในกระบวนการ
ดูแล  บําบัดรักษาตอเนื่อง ( 3.2.1-4 )    
        งานบริการนักศึกษาฯไดมีการจัดกิจกรรม/ โครงการ  เพื่อ
พัฒนาระบบและกลไกการดูแลและใหคําปรึกษานักศึกษา ตามที่ได
เสนอไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2558 โดยมีทั้งหมด 1 โครงการ 
และกิจกรรมอีก 1 กิจกรรมไดแก     (3.2.1-5)   
  2.1   โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดูแลและใหคําปรึกษา
นักศึกษาแบบครบวงจร กิจกรรมพัฒนาอาจารยและบุคลากรที่ปรึกษา
(3.2.1-6)   
          2.2   กิจกรรมการใหคําปรึกษารายบุคคล ใน Moral area 
งานบริการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ จัดระบบการใหคําปรึกษาทั้ง
ดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะการใชชีวิตโดยจัดระบบการให
คําปรึกษา บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือน จัดใหอาจารยที่
ปรึกษาประจําครอบครัว พบนักศึกษา เปนเวลา 1ชั่วโมงตอสัปดาห 
(เวลา13.00-14.00น ของวันพุธในMoral area ) เพื่อใหคําแนะนํา
ดานวิชาการ วิชาชีพและดานชีวิตสวนตัว และมีการจัดเก็บขอมูลดาน
ตางๆของนักศึกษาเปนรายบุคคล ลักษณะของนักศึกษา จุดแข็ง 
จุดออน เพื่อนําขอมูลนักศึกษามาแลกเปลี่ยนในกลุมอาจารย เพื่อ
นําไปพัฒนานักศึกษาตอไป(3.2.1-7)   
     3. วิทยาลัยฯโดยงานบริการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ มีการ
ประเมินคุณภาพของการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาปริญญาตรี เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่  1   ผลการประเมิน 
พบวา   
 1) คุณภาพการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษา อยูระดับดี ( X= 4.32,  SD=0.65)  นักศึกษามีขอเสนอแนะ 
วาควรจัดใหมีชองทางในการขอรับคําปรึกษาที่หลากหลาย  เขาถึงได
งาย  (3.2.1-8)   
   2)  จากขอมูลการขอรับคําปรึกษามีนักศึกษามาขอรับบริการให
คําปรึกษาจํานวน 132  คน  จากนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น  473  คน 
ประเด็นปญหาที่พบมากที่สุด คือปญหาการเรียน ( เกรดต่ํา  เรียนไม
เขาใจ  เรียนไมทันเพื่อน ) จํานวน 76 ราย ( 3.2.1-4) 
   3)  ในการประเมินกระบวนการจัดบริการใหคําปรึกษาพบวา  ใน

การจัดบริการและกิจกรรม  
เทอมที2่ ปการศึกษา 2557 โดย
การใช Focus group 
3.2.1-10  บทสรุปผูบริหาร 
เรื่องผลการประเมินคุณภาพการ
จัดบริการใหคําปรึกษา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การประเมินผลการใหบริการพบวาเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงานมีเพียงเครื่องมือเชิงปริมาณไมมีเครื่องมือเชิงคุณภาพทําให
ไมสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดตามความตองการ
ที่แทจรงิ (3.2.1-8) 
4.   จากผลการประเมินในขอ 3 วิทยาลัยโดยงานบริการนักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ ไดนําผลจากการประเมิน มาพัฒนา โดย 
   1)  เพิ่มชองทางในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา  โดยทาง
โทรศัพทจัดตั้งแกนนํานักศึกษาในดานการใหคําปรึกษาในทุก
ครอบครัว เพื่อสามารถประสานกับอาจารยที่ปรึกษาได และจัดตาราง
เวรอาจารยที่ปรึกษา ในชวงนอกเวลา และเมื่อมีการประเมินซ้ําเมื่อสิน้
ปงบประมาณโดยการใช Focus group พบวานักศึกษาเขาถึงระบบ
บริการใหคําปรึกษาไดงาย  สะดวก ขึ้น (3.2.1-9)   
2) เพื่อแกไขปญหาการขอรับคําปรึกษาพบมากที่สุด คือปญหาการ
เรียน ( เกรดต่ํา  เรียนไมเขาใจ  เรียนไมทันเพื่อน )  งานบริการฯ  จึง
ไดมีการเสนอตอฝายกิจการนักศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสตูรใน
ดานวิชาการมากขึ้นในปการศึกษา  2558 ( 3.2.1-10) 
   3 ) นํามาปรับปรุงโดยพัฒนาเครื่องมือประเมินเชิงคุณภาพในการ
ใหบริการใหคําปรึกษาโดยการทํา Focus group   เมื่อประเมินผลใน
ภาคเรียนที่  2  พบวานักศึกษาเขาถึงระบบบริการใหคําปรึกษาไดงาย  
สะดวก ขึ้น การประเมินคุณภาพบริการจึงไดนํา Focus group  มาใช
ในการประเมิน  ทําใหทราบปญหาและความตองการของนักศึกษา
อยางแทจริงซึ่งงานบริการนกัศึกษาจะนําผลไปปรับแผนในปการศึกษา  
2558   (3.2.1-9)   
 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 
 

1. วิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3.2.2-1) 
2.  งานบริการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธและงานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา นําลงสูการปฏิบัติตามระบบกลไกที่กําหนด  โดยการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนาใน 4 ดาน โดย   
      1)  กลุมวิชาการ  จัดทําโครงการจํานวน 1  โครงการ  คือ  
โครงการสนับสนุนผลงานวิชาการนักศึกษาสูเวทีระดับชาติ นานาชาติ 
(3.2.2-2)        
     2)  ดานกลุมทักษะชีวิตและอาชีพ จัดทําโครงการจํานวน 2  
โครงการ ไดแก โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม 
(3.2.2-3)   โครงการปจฉิมนิเทศและมอบใบระเบียนการศึกษาแก
ผูสําเร็จการศึกษา (3.2.2-4)  
     3)  กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมจํานวน 1  โครงการ คือ 
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (3.2.2-5) 
     4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จัดทําโครงการ
จํานวน 1  โครงการ คือ โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิต 
(3.2.2-6)   
3.  วิทยาลัยโดยงานพัฒนานักศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงาน 

3.2.2-1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 
3.2.2-2 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการสนับสนุน
ผลงานวิชาการนักศึกษาสูเวที
ระดับชาติ นานาชาต ิ
3.2.2-3  รายงานสรุปโครงการ
ปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิต
( หนา 4) 
3.2.2-4 รายงานบทสรุป
โครงการปจฉิมนิเทศและมอบใบ
ระเบียนการศึกษาแกผูสําเร็จ
การศึกษา 
3.2.2-5 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน โครงการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 โดยใชแบบประเมินการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
จากการประเมินพบวา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  อยูในระดับดี ( X= 4.19, 
SD=.63  )  ขอที่ ไดคะแนนต่ําสุด คือ การจัดกิจกรรมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา  ขอเสนอแนะ นักศึกษา
ตองการตองการใหจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  หรือ
ภาษาของประเทศในอาเชียน    อยากใหจัดกิจกรรมในเวลาราชการ
ทุกกิจกรรม  (3.2.2-7) 
4. จากผลการประเมินในขอ 3 ผลการประเมินจากขอมูลเชิงคุณภาพ 
งานพัฒนานักศึกษา จึงไดเสนอขอมูลกับกลุมงานกิจการนักศึกษา ใหมี
การจัดกิจกรรมเสริมเพือ่พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ใน Moral  area   
(ชั่วโมงพัฒนานักศึกษา 
          ไดนําผลจากการประเมินกระบวนการ มาปรับปรุงโดยพัฒนา
เครื่องมือประเมินเชิงคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   โดยการทํา Focus 
group ดังนั้นในภาคเรียนที่  2  การประเมินการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21จึงไดนํา 
Focus group  มาใชในการประเมิน  ทําใหทราบปญหาและความ
ตองการของนักศึกษาอยางแทจริงซึ่งจะทําใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษาได  ซึ่งงานบริการนักศึกษาจะนําผลไปปรับแผน
ในปการศึกษา  2558   (3.2.2-8)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2-6 รายงานสรุปโครงการ
ปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิต
( หนา 4) 
3.2.2-7  รายงานผลประเมิน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21  ภาค
เรียนที่  1  ปการศึกษา 2557 
3.2.2-8 รายงานผลประเมินการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21  ภาค
การศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 
2557 

3.3.ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(สกอ.3.3) 
 
3.3.1 อัตราการคงอยูของ
นักศึกษา  
 

 
 
 
วิทยาลัยมีอัตราการคงอยูของนักศึกษา ตามแฟมรายชื่อนักศึกษา 
ระหวางปการศึกษา 2555 –2557 ดังแสดงในตาราง ดังนี ้

 ปการศึกษา 
2555 

ปการศึกษา  
2556 

ปการศึกษา 
 2557 

แนว 
โนม 

แรก
เขา 

คงอยู แรก
เขา 

คงอยู แรก
เขา 

คงอยู  
 
 
 
เพิ่ม 

ชั้นป 3 
(รุน 16) 

115 113 115 112 115 111 

 
 
 
3 . 3 . 1 -1   เ อ ก ส า ร ร า ย ชื่ อ
นักศึกษาระหวางปการศึกษา 
2555 -2557 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รอยละ 100 98.2

6 
100 97.3

9 
100 96.52 ขึ้น 

ชั้นป 2 
(รุน 17) 

- - 107 106 107 105 

รอยละ - - 100 99.0
7 

100 98.13 

ชั้นป 1 
(รุน 18) 

- - - - 112 112 

รอยละ - - - - 100 100 

หมายเหตุ: อัตราการคงอยู หมายถึง รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นป
สุดทายเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาชั้นปที ่1 ของนักเรียนรุน
เดียวกันของระดับการศึกษานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 . 3 . 2  อั ต ร ากา รสํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

ปการศึกษา 2555 -2557 วิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
โดยมีรหัสประจําตัวนักศึกษาที่ขึ้นตนดวยปพุทธศักราชเดียวกัน และ
ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ป ตามแฟมรายชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา(3.3.3-2) ดังแสดงในตาราง ดังนี ้

ป
การศึกษา
ที่รับเขา/

รุน 

ปการศึกษา
2555 

ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 

แนว 
โนม 

แรก
รับ 

สําเร็
จ 

แรก
รับ 

สําเร็
จ 

แรก
รับ 

สําเร็
จ 

 
 
 
 

เพิ่ม 
ขึ้น 

2552 
(รุน 13) 

80 79 
(98.7
5%) 

- - - - 

     2553 
(รุน 14) 

- - 130 128 
(98.4
6%) 

- - 

2554 
(รุน 15) 

- - - - 136 136 
(100
%) 

หมายเหตุ: วิทยาลัยยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ( ฉบับปรับปรุง 2555 ) เนื่องจากนักศึกษาที่

3 .3 .2-1 รายชื่ อและจํานวน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา  2555 -2557      
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศึกษาในหลักสูตรนี้จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2558 
จากตารางพบวา รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลา ที่กําหนดไวในหลักสูตรมีคาสูง โดยมีจํานวนนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไมต่ํากวา รอยละ 95 ในแต
ละปการศึกษา  
 

3.3 .3 ความพึงพอใจตอ
หลักสูตร 
 

วิทยาลัยฯ  มีการประเมินการบรหิารหลักสูตร โดยบัณฑิตที่สําเร็จแต
ละปการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2555 –2557 ดังนี้  
   

ความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร แนวโนม 
ปการศึกษา 2555 2556 2557   

เพิ่มขึ้น ผูตอบฯ 80 128 136 
คาเฉลี่ย 4.38 4.38 4.44  

3.3.3-1 รายงานการประเมิน
หลักสูตร ป 2555 
3.3.3-2 รายงานการประเมิน
หลักสูตร  ป 2556 
3.3.3-3 รายงานการประเมิน
หลักสูตร ป 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4  การจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา 
 

วิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
(3.3.4-1)อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดประเด็นขอรองเรียนพรอมแนวทางการจัดการขอรองเรียน 
และประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติการขออุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี (3.3.4-2) กําหนด
ชองทางการรองเรียนพรอมประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษา
ทราบ เชน web site สายตรงผูบริหาร (3.3.4-3)ในปการศึกษา 
2557 ไมพบขอรองเรียนทั้งทางดานวิชาการและความประพฤติ ทําให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดทุกคน  โดยนักศึกษาชั้นป
ที่ 4 มีจํานวน 136 คน สําเร็จการศึกษา 136  คน คิดเปนรอยละ 
100 ซึ่งเมื่อไมมีขอรองเรียนจึงไมมีผลการประเมินความพึงพอใจตอ
การจัดการขอรองเรียน 
การประเมินกระบวนการ 
อาจารยประจําหลักสูตร ประเมินกระบวนการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา พบวา 
        1. ขั้นตอนการรวบรวม ขอรองเรียนใชแบบบันทึกขอรองเรียน
โดยเปนบันทึกขอความไมทราบวาใครรับผิดชอบ 
        2. ในขั้นตอนพิจารณาแกไขไมมีการกลั่นกรองขอรองเรียนกอน
นําสงเขาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
 
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        1. กําหนดแบบฟอรมขอรองเรียน (3.3.4-4) 
        2. กําหนดผูรับผิดชอบ รวบรวมขอรองเรียน กลั่นกรอง  ขอ
รองเรียน กอนนําเขาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย    (3.3.4-5) 

3.3.4-1 ระบบและกลไกผลการ
จั ด ก า ร ข อ ร อ ง เ รี ย น ข อ ง
นักศึกษา 
3 .3 .4 -2  ประกาศวิทยาลั ย
พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี  
ข อ น แ ก น  เ รื่ อ ง  แ น ว ท า ง
ปฏิบัติการขออุทธรณและการ
พิ จ า ร ณ าอุ ท ธ ร ณ โ ท ษท า ง
วิชาการ ระดับปริญญาตรี และ
แนวทางการจัดการขอรองเรียน  
3.3.4-3  ชองทางการรับเรื่อง
รองเรียน 
3.3.4-4 แบบฟอรมบันทึกขอ
รองเรียน 
3.3 .4-5  (ร าง)  การแต งตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ข อ
รองเรียน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2552) 
ปการศึกษาที่รับเขา (ตั้งแตปการศึกษา
ที่เริ่มใชหลักสูตร) 

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 2555 2556 2557 

2551 จํานวนที่รับเขาในรุน 117   
 จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในรุน 117   
 รอยละของจํานวนที่สาํเร็จการศึกษาในรุน 100   
2552 จํานวนที่รับเขาในรุน  80  
 จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในรุน  79  
 รอยละของจํานวนที่สาํเร็จการศึกษาในรุน  98.75  
2553 จํานวนที่รับเขาในรุน   130 
 จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในรุน   128 
 รอยละของจํานวนที่สาํเร็จการศึกษาในรุน   98.46 
 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2555) ซึ่งดําเนินการใชหลักสูตรปการศึกษา 
2555 ปจจุบันนักศึกษากําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 3 
 

 ภาวะการมีการงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 
วันที่สํารวจ  8  ตุลาคม 2558 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 136 100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 136 100 
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 
     - ตรงสาขาที่เรียน 
     - ไมตรงสาขาที่เรียน 

 
136 

 
100 

 
การวิเคราะหผลที่ได 
 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดไดงานทําครบทุกคน แสดงถึงโอกาสการแขงขัน และคุณภาพของบัณฑิตมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(สกอ.2.1) 
 
 

วิทยาลัยฯไดมีการติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2556 เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจํานวน  128    คน โดยใหผูใชบัณฑิต
ประเมิน ผูใชบัณฑิตไดประเมินบัณฑิตจํานวน 123   คน คิดเปนรอย
ละ   96.09     
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู 6 ดาน โดย  
-ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต เทากับ 503 
คะแนน 
-จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด   123     คน 
คิดคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตไดเทากับ  
=  503  = 4.09 ,SD=0.52 
    123 
(2.1-1) 
รายละเอียดของผลการประเมินแตละดานมีดังนี้คือ 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม คาคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับดี (x = 
4.22 ,SD= 0.56   ) 
2.ดานความรู คาคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับดี  (x = 3.66 ,SD= 
0.80   ) 
3.ดานทักษะทางปญญา คาคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับ ดี (x =3.70 , 
SD=0.61    ) 
4.ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คา
คะแนนเฉลี่ย อยูในระดับ ดี (x =4.35 , SD=0.56 ) 
5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คาคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับ ดี     (x = 4.33  , 
SD=0.76    ) 
6. คุณภาพบัณฑิตดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ คาคะแนนเฉลี่ย 
อยูในระดับ ดี   (x = 4.28  , SD=0.57 ) 
(2.1-2) 

2 . 1 -1  ร าย งานวิ จั ยผ ลกา ร
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ป
การศึกษา 2557 
2 . 1 -2  ต า ร า ง ส รุ ป ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ป
การศึกษา 2557 

2.2 ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตภายในเวลา 1 ป 
(สกอ.2.2) 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา2556 มีจํานวน 128    คน 
และมีงานทําภายในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา จํานวน 128   
คน คิดเปนรอยละ  100      ของผูสําเร็จการศึกษา 
 
คะแนนที่ได เทากบั 100X5 = 5 
                          100 
 
 (2.2-1) 

2.2-1 รายงานการสํารวจการได
ง า น ทํ า ข อ งบั ณ ฑิ ต ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 1 ป 
ของบัณทิตที่สําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2556 และ 2557 
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ ปการศึกษา 2557 
รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป

การศึกษา 
รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง   
ทะเบียน 

สอบ
ผาน 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
1. พ.1101 ชีววิทยา 
 

1/2557 15 28 26 23 14 4 2 - 112 112 

2. พ.1103 กายวิภาค
ศาสตรและสรีรวิทยา 1 
 

1/2557 1 8 37 31 23 8 4 - 112 112 

3. ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

1/2557 43 48 18 2 1 - - - 112 112 

4. ภ.1102 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

1/2557 10 34 38 25 5 - - - 112 112 

5. สม.1102 ทักษะชีวิต 1/2557 39 44 23 4 2 - - - 112 112 
6. สม.1103 พัฒนา
กระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ 

1/2557 36 34 42 - - - - - 112 112 

7. วค.1101 วิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

1/2557 12 30 38 24 6 1 1 - 112 112 

8. พล.1101 พลานามัย  
และสันทนการ 

1/2557 34 69 9 - - - - - 112 112 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
9. พ.1102 จุลชีววิทยา และ
ปรสิตวิทยา 

2/2557 8 26 36 31 7 3 1  112 112 

10. พ.1104 กายวิภาค
ศาสตรและสรีรวิทยา 2 

2/2557 2 30 56 18 4 1 1 - 112 112 

11. พ.1105 ชีวเคม ี
 

2/2557 28 38 27 16 2 1 - - 112 112 

12. พ.1008 จิตวิทยา
พัฒนาการ 

2/2557 - 9 82 21 - - - - 112 112 

13. สม.1101 มนุษยกับการ
อยูรวมกัน 

2/2557 25 55 32      112 112 

14. วค.1102 เทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

2/2557 22 75 15 - - - - - 112 112 

15. ล.1001 พลวัตกลุมและ     
การทํางานเปนทีม 

2/2557 1 57 49 5 - - - - 112 112 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
16. สม.1104 อารยธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

3/2557 38 50 24 - - - - - 112 112 

17. พ.1107 โภชนศาสตร 3/2557 10 64 34 4 - - - - 112 112 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลง   

ทะเบียน 
สอบ
ผาน 

 
18. พ.1106 มนุษย สังคม 
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

3/2557 33 40 39 - - - - - 112 112 

19. ล.1003 การพัฒนา
บุคลิกภาพและวุฒิภาวะทาง
อารมณ 

3/2557 35 23 54 - - - - - 112 112 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
20. พย.1201 มโนมติ 
ทฤษฎีและกระบวนการ
พยาบาล 

1/2557 7 34 39 22 4 - - - 106 106 

21. พย.1202 การประเมิน
สุขภาพ 

1/2557 8 28 52 13 5 - - - 106 106 

22. พย.1203 หลักการและ
เทคนิคการพยาบาล 

1/2557 2 11 31 42 20 - - - 106 106 

23. พย.1205 การสอนและ
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 

1/2557 24 51 31 - - - - - 106 106 

24. พย.1206 การสื่อสาร
และสารสนเทศทางการ
พยาบาล 

1/2557 6 34 50 12 4 - - - 106 106 

25. พ.1104 กายวิภาค
ศาสตรและสรีรวิทยา 2 

1/2557 4 5 7 15 20 18 37 - 106 106 

26. พ.1209 พยาธิวิทยา 
 

1/2557 - 1 9 19 77 - - - 106 106 

27. พ.1210 เภสัชวิทยา 
 

1/2557 1 4 15 51 35 - - - 106 106 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
28. พย.1207 จริยศาสตร
และกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 

2/2557 - 3 18 34 51  - - 106 106 

29. พย.1208 การสราง
เสริมสุขภาพ 

2/2557 23 59 22 2 - - - - 106 106 

30. พย.1210 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 

2/2557 2 13 61 26 4 - - - 106 106 

31. พ.1211 เศรษฐศาสตร
กับระบบสุขภาพ 

2/2557 - - 4 25 47 25 5 - 106 106 

32. พ.1212 ระบาดวิทยา
และชีวสถิต ิ

2/2557 3 19 53 28 3 - - - 106 106 

33. ภ.1304 ภาษาอังกฤษ
ในวิชาชีพการพยาบาล 

2/2557 18 19 23 27 18 1 - - 106 106 

34. พย.1204 ปฏิบัติ
หลักการและเทคนคิการ

2/2557 7 24 60 12 3 - - - 106 106 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลง   

ทะเบียน 
สอบ
ผาน 

พยาบาล 
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
35.พย.1209 ปฏิบัติการ
สรางเสริมสุขภาพ 

3/2557 1 40 62 3 - - - - 106 106 

36.พย.1211 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญหา
สุขภาพ 1 

3/2557 - 18 67 17 4 - - - 106 106 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
37.พย.1312 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญหา สุขภาพ 2 

1/2557 6 19 47 28 11 - - - 111 111 

38.พย.1314 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3 

1/2557 - 5 14 40 52 - - - 111 111 

39.พย. 1316 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

1/2557 2 14 24 35 36 - - - 111 111 

40.พย.1318 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญหาทางจิต 

1/2557 12 29 40 24 6 - - - 111 111 

41.พย.1320 การพยาบาล
มารดาทารกและการผดุง
ครรภ  1 

1/2557 - 1 32 77 1 - - - 111 111 

42.พย.1322 การวิจัย
ทางการพยาบาล 

1/2557 - 2 6 50 39 - - - 111 111 

43.ล.1005 นวัตกรรม
ทางการพยาบาล 

1/2557  19 78 14 - - - - 111 111 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
44.พย.1313 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญหา
สุขภาพ 2 

2/2557 2 15 63 29 2 - - - 111 111 

45.พย.1315 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญหา
สุขภาพ 3 

2/2557 2 19 52 32 6 - - - 111 111 

46.พย.1317 ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 

2/2557 11 57 41 2 - - - - 111 111 

47.พย.1319 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต 

2/2557 7 47 50 7 - - - - 111 111 

48.พย.1321 ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารกและ
ผดุงครรภ 1 
 

2/2557 2 25 67 16 1 - - - 111 111 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร (สกอ.5.1) 
 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

 
 
 

วิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  (5.1.1-1) โดย
ดํา เนินการเปดใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง 2555) มาตั้งแตปการศึกษา 2555 
อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการออกแบบหลักสูตร
ตามระบบและกลไกที่มีอยูและ ในป 2555 หลักสูตรได
ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สภาการ
พยาบาลและคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามลําดับ (5.1.1-
2) และจะครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อใชครบ 5 
ป คือ ปการศึกษา 2559 

ปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตร
ดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตร (มคอ.2) โดยจัด
โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
(5.1.1-3) และโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนสําหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง ปการศึกษา 2557 (5.1.1-4) ทั้งนี้เพื่อให
อาจารย บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษา 
อาจารยพิเศษและอาจารยพี่เลี้ยงแหลงฝกภาคปฏิบัติ เกิด
ความเขาใจในหลักสูตร การกําหนดผลการเรียนรู  แนวทาง
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ. 4  การทวนสอบ การวัดและ
ประเมินผล  และการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ. 6 โดยจัดทํา
คูมืออาจารยและคูมือนักศึกษา (5.1.1-5) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรนําหลักสูตรไปใชใน
การเรียนการสอนโดยดําเนินการใหผูรับผิดชอบวิชาจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ. 4 การกํากับติดตามโดยการการทวน
สอบ การวัดและประเมินผล และการจัดทํา มคอ.5 และ 
มคอ. 6 (5.1.1-6) 

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารยประจํา
หลักสูตรดําเนินการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปที่ 
4 ปการศึกษา 2557 เพื่อนําผลมาปรับปรุงหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการบริการ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร (5.1.1-7) 

3. อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการจัดทํา 
มคอ.7    (5.1.1-8) 

4. อาจารยประจําหลักสูตรประเมินกระบวนการ
ออกแบบ หลักสูตร (5.1.1-9)  พบวาในขั้นตอนที่ 1 ป
การศึกษา2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง 2555) จะครบวงรอบการใชหลักสูตรเปนปที่ 5  

5.อาจารยประจําหลักสูตรนําผลการประเมิน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร มาพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  

-  วางแผนการการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทํา

 
 
 
5.1.1-1 ระบบการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1-2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2555 ประทับตรารับรอง
จากสภาหาวิทยาลัยขอนแกน  สภา
การพยาบาล และ สกอ. 
5.1.1-3 เอกสารสรุปรายงานโครงการ
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ปการศึกษา 2557 
5.1.1-4 เอกสารสรุปรายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานการสอนสําหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง ปการศึกษา 2557 
5.1.1-5  คูมืออาจารยปการศึกษา 
2557 
5.1.1-6 รายชื่อรายวิชา มคอ.3 มคอ.
4 และผูรับผิดชอบรายวิชา 
5.1 .1-7 รายงานผลการประเมิน
หลั ก สู ต รนั ก ศึ ก ษาชั้ นป ที่  4   ป
การศึกษา 2557 
5.1.1-8  มคอ. 7 ปการศึกษา 2557 
5 . 1 . 1 -9   บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ ระบบการออกแบบ
หลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร
และเอกสารระบบและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 5.1.1-10  แผนดําเนินการวิจัยเรื่อง
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง 2555) ใน
แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 
2559  
5 . 1 . 1 -11  ร ะบบแ ละกล ไ กกา ร
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา  
ปการศึกษา 2558 
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
วิจัยประเมินประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง 2552 และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) (5.1.1-10) 
           -  ปรับปรุงระบบกลไกการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชา (5.1.1-11) 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขานั้นๆ     
 

มีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ (5 .1.2-1)โดย
ดําเนินการดังนี้ 
1. อาจารยประจําหลักสูตร วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัยโดยคํานึงความกาวหนาของศาสตรทางการ
พยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ นโยบายสาธารณสุข ผล
การประเมินจาก มคอ 5, มคอ 6 พบวาสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมีการจัดทําหลักสูตร
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร นําไปใชปฎิบัติการ
พยาบาลเพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการตามสิทธิอยางมี
ประสิทธิภาพ (5.1.2-2) 
2. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมเพื่อออกแบบจัดทําราง
หลักสูตรปรับปรุง/สาระรายวิชาในหลักสูตร โดยในป
การศึกษา 2557 ในรายวิชาดังนี้ วิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ 2  วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 และวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
ที่มีปญหาทางจิต  (5.1.2-3) 
3. อาจารยประจําหลักสูตรนําเสนอ รางหลักสูตรปรับปรุง
ตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา โดยไดรับการ
พิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2558 (5.1.2-3) 
4. อาจารยประจําหลักสูตรนําหลักสูตรไดรับการปรับปรุง
ไปเปดทําการสอน โดยประชาสัมพันธหลักสูตรให
ผูเกี่ยวของ อาทิ อาจารย บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน นักศึกษา อาจารยพิเศษและอาจารยพี่เลี้ยงแหลงฝก
ภาคปฏิบัติ (5.1.2-4) 
5. อาจารยประจําวิชาที่เกี่ยวของนําหลักสูตร/สาระวิชาที่
ไดรับการปรับปรุงไปใชจัดการเรียนการสอน (มคอ 3, 
มคอ 4 รายวิชาดังนี้ วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ 2  วิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 และวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทาง
จิต  ) (5.1.2-5) 
6. อาจารยประจําหลักสูตรประเมินผลการใชหลักสูตรจาก 
มคอ 5, มคอ 6 (5.1.2-6) 
7. อาจารยประจําหลักสูตรประเมินกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรใหทันสมัย พบวาในขั้นตอนการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยยังขาดการนํานโยบายการปฏิรูปการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันพระบรมราช

5.1.2-1 ระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา
ในศาสตรสาขานั้นๆ 
5 . 1 . 2 -2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
8/2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 
5.1.2-3 การออกแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใชแนวคิด
หลักประกันสุขภาพ  
5.1.2-3 แผนประจําปงบประมาณการ
2558 
5.1.2-4 สรุปโครงการสัมมนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ปการศึกษา 
2557 
5.1.2-5 มคอ 3, มคอ 4 วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ 2  วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 และวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหา
ทางจิต   
5.1.2-6 สรุปรายงานการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใชแนวคิด
หลักประกันสุขภาพ 
5 . 1 . 2 -8 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่
6/2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
2558 
5.2.1-9 โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 
และแผนการจัดการเรียนรูเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรทุกชั้นป 
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ชนกมาใชอยางครอบคลุม (5.1.2-8) 
8. อาจารยประจําหลักสูตรปรับปรุง /พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรจากผลการประเมินกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร โดยในปการศึกษา 2558 –2562 กําหนด
นโยบายดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน จัดกิจกรรมในโครงการ
เตรียมความพรอมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 
และแผนการจัดการเรียนรูเสริมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรทุกชั้นป (5.1.2-9) 
 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน (สกอ.5.2) 
 
5.2.1 การกําหนดผูสอน 
 

 
 
 
 
มีระบบและกลไกในการกําหนดผูสอน (5.2.1-1)และการ
ดําเนินการ ดังนี้  
   อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรวมกันจัดทําแผนการเรียนการสอนปการศึกษา 
2557 (5.2.1-2) รองผูอํานวยการกลุมวิชาการเสนอ
แ ผ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7  ใ ห
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ (5.2.1-3, 
5.2.1-4)  
  อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรวมกันกําหนดผูสอน โดยพิจารณาลักษณะวิชา 
ผลการประเมินการสอนของอาจารยในปการศึกษาที่ผาน
มา กําหนดใหผูสอนมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร  (5.2.1-5) 
ประกอบดวยอาจารยประจําจํานวน 43 คน และอาจารย
พิเศษจํานวน 95 คน (5.2.1-6)  
  หัวหนาภาคและผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนรวมกัน
ศึกษาลักษณะวิชา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ พรอมทั้งพิจารณาผลการประเมินการสอนของ
อาจารยในปการศึกษาที่ผานมา คุณสมบัติของอาจารย 
ประสบการณ ผลงานวิชาการ จํานวนรายวิชาที่สอนและ
ภาระงาน รวมกันกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาใหมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด(5.2.1-7) 
การประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
     หลังจากสิ้นสุดกระบวนการกําหนดผูสอน  พบวา 
ขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินและการนํา
ผลประเมินไปพัฒนา ไมพบปญหาในการดําเนินงาน 
(5.2.1-8) แตมีขอสังเกตวารายวิชาที่สอนโดยอาจารย
พิเศษ บางรายวิชามีผลการประเมินความพึงพอใจผูสอน
ในระดับปานกลาง (5.2.1-9) และไมมีการกําหนด
คุณสมบัติอาจารยพิเศษ และเกณฑการคัดเลือก จึงควร

 
 
 
 
5.2.1-1 ระบบและกลไกการกําหนด
ผูสอน 
5 . 2 . 1 -2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
2/2557 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 
5 . 2 . 1 -3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2557 
วันที่ 14 มกราคม 2557 
5.2.1-4 แผนการเรียนการสอนป
การศึกษา 2557ที่ไดรับอนุมัติ 
5 . 2 . 1 -5  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
8/2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 
5.2.1-6 ทําเนียบอาจารยประจําและ
อาจารยพิเศษ 
5.2.1-7 ตัวอยาง มคอ. 3 และ 
มคอ.4 
5 . 2 . 1 -8  บั นทึ กผลการประ เมิ น
กระบวนการระบบและกลไกระบบ
การกําหนดผูสอน  
5.2.1-9 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
ประจําปการศึกษา 2557 
5 . 2 . 1 -1 0 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
6/2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
5 .2 .2 -11  ระบบกลไกระบบการ
กําหนดผูสอน ปการศึกษา 2558 
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เพิ่มการกําหนดคุณสมบัติผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษและ
นําผลการประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยมาใชเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
(5.2.1-10) 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน    
     ซึ่งในปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการ
กําหนดผูสอน  เพิ่มคุณสมบัติผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ
และนําผลการประเมินพิจารณาความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย มาใชเปนเกณฑในการ
พิจารณา ในปการศึกษา 2558 (5.2.2-11) 

5.2.2 การกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน 

มีระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน  (5.2.2-1 ) ในการดําเนินการดังนี ้
    อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรวมกันวางแผนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน (5.2.2-2, 5.2.2-3) 
     อาจารยประจําหลักสูตรมีการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ในการประชุม
โครงการสัมมนาประเมินผลและการเตรียมความพรอม
สําหรับการจัดการศึกษาฯ (5.2.2-4) โดยในปการศึกษา 
2557 มี มคอ.3 จํานวน 41 รายวิชา และ มคอ.4 จํานวน 
8 รายวิชา รวม 48 รายวิชา แลวเสร็จกอนเปดการเรียน
การสอนในวันที่  11 สิงหาคม 2557  เสนอ มคอ 3 ,มคอ
4 ตอหัวหนาภาควิชาและรองผูอํานวยการกลุมวิชาการ
รั บ ร อ ง ผ ล    จ า ก นั้ น ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ผ ล ต อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร พบวา มีความครบถวน ถูกตอง 
ตามรายละเอียดของ  มคอ.3 และ มคอ.4  (5.2.2-5 , 
5.2.2-6)   
     อาจารยผูสอนจัดทําแผนการสอนรายบทที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ดําเนินการสอนตามแผนการสอน มีการนํา
ประมวลการสอนรายวิชา มคอ.3 และ มคอ. 4 ชี้แจงและ
แจกนักศึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน อาจารยประจํา
หลักสูตร หัวหนาภาควิชา และอาจารยประจํา รวมกัน
กํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนโดย
การเยี่ยมสอนทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพอยางนอย 1 ครั้ง
ตามแผนการเยี่ยมสอน   พบวา อาจารยมีการสอน
สอดคลองกับแผนการสอน และมีผลการประเมินการสอน
ในระดับดีขึ้นไปทุกรายวิชา  (5.2..2-7) 
การประเมินกระบวนการดําเนินงาน      
       หลังจากสิ้นสุดกระบวนการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

5.2.2-1 ระบบและกลไกการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน 
5 . 2 . 2 -2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
8/2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 
5.2.2-3 แผนการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 
5.2.2-4 รายงานสรุปโครงการสัมมนา
ประเมินผลและการเตรียมความพรอม
สําหรับการจัดการศึกษาฯ 
5.2.2-5 สรุปผลการติดตามและการ
จั ดทํ า แฟม  มคอ .3  และ  มคอ .4 
ประจําปการศึกษา 2557 
5 . 2 . 2 -6  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกร รมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
8/2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  
5.2.2-7 รายงานการเยี่ยมสอน 
5 . 2 . 2 -8  บั นทึ กผลการประ เมิ น
กระบวนการระบบและกลไกระบบ
การกําหนดผูสอน  
5.2.2-9 ระบบกลไกปการศึกษา 2558 
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรได
ประเมินกระบวนการดําเนินงานทุกขั้นตอน ขั้นตอนที่
พบวา ไมมีการกําหนดการบันทึกแผนการเรียนรู ใน
ฐานขอมูล OPEN TQF  มีการบันทึกขอมูลไมครบถวน  
ระบบในการบันทึกขอมูลยังไมเสถียร (5.2.2-8) 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน    
    ในปการศึกษา 2558 ไดเพิ่มขั้นตอนการลงขอมูลใน
ฐาน OPEN TQF พรอมทั้งตัดขั้นตอนมีแนวปฏิบัติที่ดีของ
กระบวนการกําหนดผูสอนฯโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ
ออก เนื่องจากการดําเนินงานใหมีแนวปฏิบัติที่ดี ตองใช
ระยะเวลาอยางนอย 3 ป ไมสามารถดําเนินการไดใน
ระยะเวลา 1 ป (5.2.2-9) 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มีระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธ
กิจวิจัย บริการวิชาการหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มีการดําเนินการดังนี ้
     อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธ
กิจวิจัย บริการวิชาการหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยศึกษาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและได
วิเคราะหคัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการกับการเรียนการ
สอนกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2557 ไดคัดเลือกจะบูรณา
การกับพันธกิจบริการวิชาการในรายวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ 1 บูรณาการกับพันธ
กิจการวิจัยในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 
และบูรณาการกับพันธกิจการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
รายวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ 
โดยกําหนดผูรับผิดชอบคืออาจารยภาควิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ และภาควิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน (5.2.3-2) ซึ่งอาจารยไดรับผิดชอบ
จัดทําแผนงานโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
รายวิชา โดยจัดทํามคอ. 3 และเขียนแผนการสอน เสนอ
หัวหนาภาควิชาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
คร รภ  ( 5 . 2 . 3 -3 )  อ า จา ร ย ป ร ะจํ า หลั กสู ต ร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบโครงการ
(5.2.3-4)อาจารยประจําวิชาดําเนินโครงการ ตามแผนที่
กําหนด เมื่อเสร็จกิจกรรมอาจารยผูรับผิดชอบดําเนินการ
ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ(5.2.3-5) 
รายงานผลอาจารยประจําวิชารวมกับอาจารยประจํา
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (5.2.3-6) 
การประเมินกระบวนการดําเนินงาน      
    ประเมินกระบวนการดําเนินงาน พบวา ขั้นการ
วางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น 
พบวา ผูรับผิดชอบหลักคืองานบริการวิชาการ ทําใหขาด

5.2.3-1 ระบบและกลไกการบูรณา
การการเรียนการสอนกับพันธกิจวิจัย 
บริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.2.3-2 รายงานการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครั้งที่ 8/2557 วันที่ 
28 ก.ค.2557 
 
5.2.3-3 ตัวอยาง มคอ.3 และมคอ.4 
แผนการสอนรายวิชา ที่บูรณาการการ
บริการวิชาการ การวิจัยและกิจการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.2.3-4 รายงานการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครั้งที่ 9/2557 วันที่1 
ส.ค.2557 
5.2.3-5  สรุปโครงการบูรณาการการ
บริการวิชาการ การวิจัยและกิจการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.2.3-6  รายงานการประชุมรวมกัน
ระหว างอาจารยประจํ าหลักสูตร 
คณะกร รมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร 
อาจารยวิทยาลัยที่รับผิดชอบระบบ 
กลไก งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ พิเศษ/2558 
5 . 2 . 3 -7บั น ทึ ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการระบบและกลไกระบบ
และกลไกการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการ
หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
5.2.2-8 ระบบกลไกระบบและกลไก
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ความคลองในการดําเนินการ การอนุมัติงบประมาณจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย การที่จะเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
นั้นควรจะตองมีการดําเนินงานหลายวงรอบ (5.2.3-7) 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน   
     ในปการศึกษา 2558 ปรับผูรับผิดชอบหลักเปนงานจัด
การศึกษา ตัดขั้นตอนของการมีแนวปฏิบัติที่ดีออกจากการ
ดําเนินงานพรอมทั้งการเผยแพรกับสาธารณชนออก นําผล
การประเมินมาวางแผนการพัฒนาปรับปรุงในแผนปฎิบัติ
การประจําปงบประมาณ 2559 ( 5.2.3-8 , 5.2.3-9) 
 
 
 
 
 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจวิจัย บริการวิชาการหรือการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 
2558 
5.2.3-9 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2559 

5.3 การประเมินผูเรียนตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะดับอุ ดมศึ กษาแห งช าติ 
(สกอ.5.3) 
 
5.3.1 การประเมินผูเรียนตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิทยาลัยมีระบบและกลไกการประเมินผูเรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     (5.3.1-1) 
ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี ้
1.  ผูรับผิดชอบวิชาและผูรวมสอน ทบทวนรายละเอียด
และวัตถุประสงคของหลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการ
ประเมินและแนวทางพัฒนาการดํ า เนินงานของป
การศึกษา 2556 แลวรวมวางแผนการประเมินผลการ
เรียนรูของผู เรียนตามการประเมินผู เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และวิธีการซอม
เสริมชวยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไมผานเกณฑ โดย
กําหนดไวในคูมือการดําเนินงานวัดประเมินผลการศึกษา 
(5.3.1-2) และกําหนดเกณฑประเมินผลการเรียนรูใน 
มคอ. 3, 4 (5.3.1-3) และนําเสนอตออาจารยประจํา
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (5.3.1-4) 
เพื่อพิจารณาเครื่องมือประเมินผลตาม Test blueprint 
วิธีการประเมินผล เกณฑการใหคะแนน   
2.  อาจารยผูสอนจัดการเรียนรู และการประเมินผลตาม 
มคอ. 3, 4 โดยมีการประเมินสัมฤทธิ์การเรียนรูดังนี ้
          2.1  ผู รับผิดชอบรายวิชาและผู ร วมสอนใน
รายวิชาทฤษฎี  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลใหสอดคลองตามมาตรฐาน TQF พรอมทั้ง
ประเมินองคความรูตาม Test blueprint และวิพากษ
ขอสอบ โดยคณะกรรมการวิพากษขอสอบของภาควิชา
พรอมเลือกขอสอบที่มีคุณภาพสงจัดทําชุดขอสอบที่งาน
ทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กําหนดและดําเนินการ

 
 
 
 
 
5.3.1-1 ระบบและกลไกการประเมิน
ผู เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
5.3.1-2คูมือดําเนินงานวัดประเมินผล
การศึกษา 
5.3.1-3 มคอ.3 และ มคอ.4  ในแฟม
รายวิชาประจําปการศึกษา 2557 
5.3.1-4 รายงานการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
5.3.1-5 ตัวอยางการวิพากษวิเคราะห
ขอสอบและขอสอบที่มีคุณภาพ 
5.3.1-6 ตัวอยางคูมือฝกภาคปฏิบัติ
รายวิชา ป.การพยาบาลมารดาทารก 
2 
5.3.1-7 แบบประเมินคุณลักษณะ
วิชาชีพการพยาบาล 
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ทดสอบตามตารางหลังจากสิ้นสุดการทดสอบงานทะเบียน
วิเคราะหขอสอบ และจัดเก็บขอสอบที่มีคุณภาพไวในคลัง
ขอสอบ (5.3.1-5) 
          2.2  ผู รับผิดชอบรายวิชาและผู ร วมสอนใน
รายวิชาปฏิบัติ  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับ TQF (5.3.1-6) ตาม
เกณฑที่กําหนดไวในคูมือการดําเนินงานวัดประมวลผล
การศึกษา กรณีที่นักศึกษามีแนวโนมที่จะไมผานเกณฑการ
ประเมินผลการเรียนรู จะมีวิธีการชวยเหลือตาม ระเบียบ
คูมือดําเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา (5.3.1-2)  
   เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนอาจารยประจําหลักสูตร
และงานทะเบียนฯ ประเมินกระบวนการดําเนินงานทุก
ขั้นตอน พบวาในขั้นตอนของการกําหนดวิธีการและเกณฑ
ประเมินผลการเรียนรู มีการใชเครื่องมือที่หลากหลายใน
แตละรายวิชาในการประเมินคุณลักษณะวิชาชีพ ดังนั้นจึง
มีการปรับปรุงใหใชเครื่องมือในการประเมินที่ไดมาตรฐาน
เดียวกัน (5.3.1-7) 
 

5 . 3 . 2  ก า ร ต ร ว จส อบ กา ร
ประ เมินผลการ เ รี ยนรู ขอ ง
นักศึกษา 
 

วิทยาลัย มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษา (5.3.2- 1) โดยมีกระบวนการ 
ดังนี ้
           วิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา (5.3.2- 2)คณะ
กรรมการฯวางแผนกําหนดขั้นตอนการทวนสอบ กําหนด
วันทวนสอบ และแบบบันทึกผลการทวนสอบไวในคูมือ
ดําเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา (5.3.2- 3) 
ดําเนินการทวนสอบ มาตรฐานผลการเรียนรู ใหสอดคลอง
กับการประเมินผลการเรียนรู  ตามที่ระบุไวใน มคอ.3  
และมคอ.4 โดยพิจารณาเครื่องมือการประเมินผล  และ
หลักฐานการประเมินผลในแตละมาตรฐานการเรียนรูทุก
รายวิชา และทุกภาคการศึกษา (5.3.2-4) สรุปรายงานผล
การทวนสอบ นําเสนอตออาจารยประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (5.3.2-5)คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการดําเนินงานทุก
ประเด็นและพบขั้นตอนที่เปนปญหาคือขั้นตอนการแตงตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับ
รายวิชา พบวา คณะกรรมการทวนสอบ เปนอาจารย
ประจําหลักสูตรและหัวหนาภาควิชา ทําใหขาดการมีสวน
รวมของผูรับผิดชอบรายวิชา จึงมีการวางแผนที่จะให
อาจารยรายวิชาเขามามีสวนรวมในการทวนสอบใน
รายวิชา (5.3.2-6)  ดังนั้นในปการศึกษา 2558 จึง
ดําเนินการแตงตั้งอาจารยประจําวิชาเปนคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับระดับรายวิชา (5.3.2-
7)   

5.3.2-1 ระบบกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
5.3.2-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับ
รายวิชา 
5.3.2-3  คูมือดําเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
5.3.2-4  รายงานผลการทวนสอบของ
คณะกรรมการทวนสอบ  
5.3.2-5  รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการ บริหารหลักสูตร   
5.3.2-6  เอกสารสรุปผลการประเมิน
กระบวนการดํา เนินงานและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร      
 5.3.2-7  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาประจําป
การศึกษา 2558 
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5.3.3 การกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7) 
 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(5.3.3-1) โดย
ดํ า เ นิ น ก า ร ดั ง นี้  อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแนวทางการจัดทํา
มคอ.5และมคอ.6 ตามแบบฟอรมของวิทยาลัย (5.3.3-2 ) 
กํากับใหอาจารยประจํารายวิชาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนามตามแบบมคอ.5และมคอ.6ภายใน
30วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปดสอนใหครบทุก
รายวิชาจํานวน 48 รายวิชา (มคอ.5จํานวน 40และมคอ.6 
จํานวน 8 รายวิชา)(5.3.3-3) 
หัวหนาภาควิชาดําเนินการตรวจสอบมคอ.5และ มคอ.6
พรอมเสนอเสนอตอรองวิชาการรับรองภายใน30วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชาพรอม
รายงานผลตออาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา (5.3.3-4) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตร 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7ภายใน60วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา2557 ลงวันที่24
สิงหาคม 2558(5.3.3-5)เสนอ มคอ.7ตอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะใหมีการ
ปรับปรุง การเรียนการสอน ในปการศึกษา 2558 (5.3.3-
6)  
      เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาอาจารยประจําหลักสูตร
ประเมินกระบวนการดํา เนินงานทุกขั้นตอน พบวา 
ขั้นตอนการกํากับการดําเนินงานจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 ยัง
ไมพบรายงานการปรับปรุง มคอ.5 และ มคอ.6 จึงได
จัดทําแบบฟอรมรายงานผลการปรับปรุง มคอ.5 และ 
มคอ.6 หลังการวิพากษ  (5.3.3-7) 

5.3.3-1 ระบบกลไกการกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
5.3.3-2 คูมือการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย 
5.3.3-3 สําเนาสรุปรายวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2557 
5 . 3 . 3 -4  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่องผล
การวิพากษ มคอ.5และ มคอ.6 
5.3.3-5 รายงานผลดําเนินงาน ตาม
มคอ.7 ลงวันที่24 สิงหาคม 2558 
5 . 3 . 3 -6  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เรื่อง 
การใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง การ
เรียนการสอน ปการศึกษา 2558 
5.3.3-7 เอกสารสรุปผลการประเมิน
กระบวนการดํา เนินงานและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(สกอ.5.4) 

 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการดําเนินงาน เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

หลักฐาน 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย ปการศึกษา 2557  อาจารย   5.4-1-1 รายงานการ
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(สกอ.5.4) 
 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

หลักฐาน 

รอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ประจําหลักสูตรทุกคน มสีวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาํเนินงาน
หลักสูตร จํานวน 8 ครั้ง  โดยมี
อาจารยประจําหลักสูตรเขารวม
ประชุม รอยละ 80  จํานวน 2 
ครั้งรอยละ 100จํานวน 6 ครั้ง 
(5.4-1-1) 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 8 
ครั้ง 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็น      (5.4-2-1) 

  5.4-2-1 สําเนาปก
หลักสูตร (มคอ. 2) 
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑิต(หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา  

มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนามในหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ) ตามแบบ มคอ.3 จํานวน 
40รายวิชา  และ มคอ.4 จํานวน 
8 รายวิชา กอนการเปดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา รวม 48  รายวิชา 
คิดเปนรอยละ 100 (5.4-3-1) 

  5.4-3-1 เอกสารสรุป 
มคอ. 3 มคอ 4 ปการ 
ศึกษา 2557 หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 
 
 
 

มีการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนครบทุก
รายวิชาคิดเปนรอยละ 100  
(5.4-4-1) 

  5.4-4-1 เอกสาร
สรุปผลการตรวจสอบ 
 มคอ 5 มคอ. 6ป
การศึกษา 2557 

 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

วิทยาลัยฯ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ปการศึกษา 2557 แลวเสร็จใน
วันที ่ 24 สิงหาคม  2558 ซึ่งแลว
เสร็จภายใน 52 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษาในวันท่ี  3 กรกฎาคม 
2558   (5.4-5-1) 

  5.4-5-1 สําเนามคอ. 
7   
ปการศึกษา 2557  
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

มีการทวนสอนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

  5.4-6-1 รายงาน
สรุปผลการการทวน
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(สกอ.5.4) 
 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

หลักฐาน 

เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละปการศึกษา(5.4-6-1) 

เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4  จํานวน 14 รายวิชา คิด
เปนรอยละ 29.17  ของรายวิชาที่
เปดสอนในในปการศึกษา 2557 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)แตละป
การศึกษา คิดเปนรอยละ100  
(5.4-5-1) 

สอนระดับหลักสูตร  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  
 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ในรายงานการประชุมของ
กรรมการบริหารหลักสูตร (5.4-7-
1) และ ใน มคอ.7  ในปการศึกษา 
2556 แล ะ2557 ( 5.4-7-2) 

  5.4-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เรื่อง
ผลดาํเนินการ การ
พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ครั้งที่ 
6/2558 ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม   2558 
5.4-7-2 มคอ 7 ป
การศึกษา 2556, 
2557 

8) อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมี
คุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตรเปนอยาง
นอย 

ปการศึกษา 2557 มีอาจารย
พยาบาลประจํา 44 คน และทุก
คนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาพยาบาลศาสตร คิดเปนรอย
ละ100 (5.4-8-1) 

  5.4-8-1 เอกสารสรุป
ขอมูลอาจารย
พยาบาลประจําป
การศึกษา 
 2557 

 
9) อาจารยใหม(ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2556 มีอาจารยใหม 
1 คน และไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน คิดเปนรอยละ
100(5.4-9-1) 

  5.4-9-1 เอกสารสรุป
การพัฒนาอาจารย

ใหมปการศึกษา 2557 

10) อาจารยพยาบาลประจําทุกคน
ไดรับการพัฒนาทางวิชากาและ
วิชาชีพไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอป 

อาจารยประจํา 43 คนทุกคน
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง/ป
การศึกษา คิดเปนรอยละ100  
 (5.4-10-1) 

  5.4-10-1 เอกสารสรุป
การพัฒนาอาจารย
พยาบาลประจําป
การศึกษา 2557 

11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนไดรับการพัฒนาตรง
ตามงานที่ไดรับผิดชอบทุกคนใน
แตละปไมนอยกวาคนละ 10 
ชั่วโมงตอปการศึกษา 

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน จํานวน  6 คน และ
ทุกคนไดรับการพัฒนาตรงตาม
งานที่รับผิดชอบ ไมนอยกวาคนละ 
10 คิดเปนรอยละ100 
(5.4-11-1) 

  5.4-11-1 เอกสารสรุป
การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนการ
เรียนการสอนป
การศึกษา 2557 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(สกอ.5.4) 
 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

หลักฐาน 

12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอคุณ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00* 

- - - - 

13) ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตใหมที่มีตอบณัฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00* 

- - - - 

14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพการสอนของอาจารย
พยาบาลเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพการสอนของอาจารย
พยาบาล ทุกคน ไมนอยกวา 3.51 
(คาเฉลี่ย 4.39 ) จากคะแนนเตม็ 
5 ทุกรายวิชา  คิดเปนรอยละ100 
(5.4-14-1) 
 
 
 
 

  5.4-15-1 เอกสารสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย
พยาบาลปการศึกษา 
2557 

15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 (คาเฉลี่ย 4.28) คิดเปนรอย
ละ100 
 (5.4-15-1) 

  5.4-15-1 เอกสารสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอทรัพยากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน 

16) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
บัณฑิต และผูใชบัณฑิตที่มีตออัต
ลักษณของวิทยาลัยดานจิตบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

- - - - 

รวมตัวบงชี้ในป 2557  13  ไมประเมิน 3 ตัวบงชี้ 
12,13,16 

จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนินการผานเฉพาะตัว
บงชี้ท่ี 1-5 

 5   

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1-5  100   
จํานวนตัวบงช้ีในปนี้ที่ดําเนินการผาน  13   

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้  100   
 

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกต ิ
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ลําดับ รหัส/ชื่อรายวิชา/ ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกต ิ มาตรการแกไข 

1 12. พ.1008 จิตวิทยา
พัฒนาการ 
ภาคการศึกษา 2 

มี 3 เกรด ไมมี A 
 

คณะกรรมการดําเนิน 
การตรวจสอบ ผล
การเรียนรู (LO)  การ
ออก แบบการเรียน
การสอน สัดสวนการ
ประเมินผลและ Test 
blueprint 
ตาม มคอ.3 และ 
มคอ.5 และผลงาน
นักศึกษา 
 

เปนรายวิชาที่เชิญอาจารย
จากภายนอกสอน การตัด
เกรดใชการอิงเกณฑ การ
ไดเกรด A นักศึกษาตองมี
คะแนนผานตามเกณฑ
อยางนอยรอยละ 80 แต
จากการตรวจสอบพบวาไม
มีนักศึกษามีคะแนนถึง
เปนไปตามเกณฑ จึงไมมี
นักศึกษาไดเกรด A ใน
รายวิชาดังกลาว 

ขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา ควรมีการ
ทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนรู และพิจารณา
ขอสอบที่เนนการการ
คิดวิเคราะหและการ
นําไปใช โดยให 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการ
เรียนรู 
 

2 26พ.1209 พยาธิ
วิทยา 
ภาคการศึกษา 1 

มี 4 เกรด ไมมี A 
  
 

3 28. พย.1207 จริย
ศาสตรและกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล 
ภาคการศึกษา 2 
 
 

มี 4 เกรด ไมมี A  
  
 

4 พ.1211 เศรษฐศาสตร
กับระบบสุขภาพ 
ภาคการศึกษา 2 

มี 5 เกรดไมมี A, B+ 
 D   =  5 

5 36.พย.1211 
ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปญหา
สุขภาพ 1 
ภาคการศึกษา 2 

มี 3 เกรด ไมมี A 
  

คณะกรรมการดําเนิน 
การตรวจสอบ ผล
การเรียนรู (LO)  การ
ออก แบบการเรียน
การสอน สัดสวนการ
ประเมินผลและ Test 
blueprint 
ตาม มคอ.3 และ 
มคอ.5 และผลงาน
นักศึกษา 
 

เปนรายวิชาที่เชิญอาจารย
จากภายนอกสอน การตัด
เกรดใชการอิงเกณฑ การ
ไดเกรด A นักศึกษาตองมี
คะแนนผานตามเกณฑ
อยางนอยรอยละ 80 แต
จากการตรวจสอบพบวาไม
มีนักศึกษามีคะแนนถึง
เปนไปตามเกณฑ จึงไมมี
นักศึกษาไดเกรด A ใน
รายวิชาดังกลาว 

ขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา ควรมีการ
ทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนรู และพจิารณา
ขอสอบที่เนนการการ
คิดวิเคราะหและการ
นําไปใช โดยให 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการ
เรียนรู 
 

6 38.พย.1314 การ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปญหาสุขภาพ 3 
ภาคการศึกษา 1 
 

มี 4 เกรด ไมมี A 
  
 

7 41.พย.1320 การ
พยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ  1 
ภาคการศึกษา 1 
 

มี 4 เกรด ไมมี A 
  
 

8 42.พย.1322 การวิจัย
ทางการพยาบาล 

มี 4 เกรด ไมมี A 
  

9 43.ล.1005 นวัตกรรม
ทางการพยาบาล 

มี 3 เกรด ไมมี A 
  

 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  
                   ไมมี 
รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  
                   ไมมี 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา แผนการปรับปรุง 
 

1.พ.1101 ชีววิทยา 
 

1 แจงผลการประเมินใหผูสอนพิจารณาปรับ
เทคนิคการสอน เชน พูดเร็ว นศ.ตามไมทัน 

2. พ.1103 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 1 ปรับเพิ่มโมเดลที่เปนสื่อการสอนใหเพียงพอ
ตอกลุม 

3. ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

1 หองเรียนไมเหมาะสมในการจดักิจกรรม
ระหวางเรียน 

4.. ภ.1102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 แยกเปนสองหองเรียนทําใหหองเรยีนไม
เพียงพอ ใช A 101 ซึ่งไมเหมาะสมในการ
เรียนการสอน คับแคบ 

5. สม.1102 ทักษะชีวิต 
 

1 สรรหาอาจารยที่มีความเชียวชาญ และ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง 

6. สม.1103 พัฒนากระบวนการคดิอยางเปนระบบ 1 ควรไดศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกบั
สิ่งแวดลอมรอบตัว และการแบงกลุม นศ.ให
นอยลง 

7. วค.1101 วิทยาศาสตรและคณติศาสตรในชีวิตประจําวัน 1 สรรหาอาจารยที่มีความเชียวชาญตรงตาม
สาขา 

8. พล.1101 พลานามัย  
และสันทนการ 
 

1 วิพากษขอสอบรอยละ 100 

9. พ.1102 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 
 

2 ปรับปรุงเนื้อหาใหทนัตอการเปลี่ยนแปลง 

10. พ.1104 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 2 การจัดหองเรียน สื่อการสอน หนังสือและ
อุปกรณใหทันสมัย และเหมาะสมกับรายวิชา 

11. พ.1105 ชีวเคม ี
 

2 ชั่วโมงทดลองจัดกลุม 
นศ.ใหมีจํานวนนอยลง 

12. พ.1008 จิตวิทยาพัฒนาการ 
 

2 การใชสื่อการสอนที่นาสนใจ ทันสมัย ทั้งภาพ 
และวิดิทัศน สรางโจทยในการเรียนการสอน 

13. สม.1101 มนุษยกับการอยูรวมกัน 
 
 

2  

14. วค.1102 เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 แจงผลการประเมินแกผูสอนเพื่อพจิารณาปรับ
เทคนิคการสอน เชน สอนเร็ว และควรให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามขั้นตอนเสร็จ และมี
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา แผนการปรับปรุง 
 

การจัดทําเอกสารประกอบการสอน แนะนํา
แหลงขอมูลในอินเตอรเน็ต 

15. ล.1001 พลวัตกลุมและการทํางานเปนท ี
 

2  

16. สม.1104 อารยธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 3 สรรหาอาจารยผูสอนที่เชี่ยวชาญ และแหลง
เรียนรูตามสภาพจริง 

17. พ.1107 โภชนศาสตร 
 

3 ประสานแหลงเรียนรู และผูสอนแตเนิ่น ๆ 
เพื่อเตรียมความพรอม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจ 

18. พ.1106 มนุษย สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 3  
 

19. ล.1003 การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ 3 จัดเตรียมแหลงศึกษานอกสถานที ่และสื่อการ
สอนและเอกสารประกอบการสอน 

20. พย.1201 มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล 1 การเขียนแผนการพยาบาลไดถูกตอง 
ครอบคลุม 
 

21. พย.1202 การประเมินสุขภาพ 
 

1  
 

22. พย.1203 หลักการและเทคนคิการพยาบาล 1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

23. พย.1205 การสอนและการใหคําปรึกษาทางสขุภาพ 1 นศ.ฝกประสบการณการสอนทางสุขภาพแก
ชุมชน  และเพิ่มชั่วโมงการสอนเทคโนโลยีการ
ใหคําปรึกษาใหชัดเจน ทันสมัย 

24. พย.1206 การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล 1 ระบบอินเตอรเนตไมเอื้อตอการจดัการเรียน
การสอน เชื่อมตอยากมาก และชา แจงงาน
เทคโนฯ ปรับปรุง 

25. พ.1104 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 1 การจัดหองเรียน สื่อการสอน หนังสือและ
อุปกรณใหทันสมัย และเหมาะสมกับรายวิชา 
 

26. พ.1209 พยาธิวิทยา 
 

1 เนื้อหามาก ควรแบงสอบ 3 ครั้ง และมี
เอกสารประกอบการสอน และรูปแบบการ
สอน Problem Solving Process 
 

27. พ.1210 เภสัชวิทยา 
 

1 เนื้อหามาก ปรับลดรายละเอียดของเนื้อหา 
เพิ่มการนําไปใชในคลินิก และนศ.สืบคนแลว
ประยุกตเชื่อมโยงกับกรณีศึกษา 

28. พย.1207 จริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 2 ปรับขอสอบ และสรรหาวิทยากรภายนอกท่ีมี
ประสบการณและเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 

29. พย.1208 การสรางเสริมสุขภาพ 
 

2 จัดการเรียนการสอนโดยสงเสริมทกัษะการคิด
วิเคราะห และสะทอนคิดผานโครงการบริการ
สังคม (Service Learning) 

30. พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 2 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
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กับความตองการ และเปนประโยชนกับผูเรียน
มากที่สุด 

31. พ.1211 เศรษฐศาสตรกับระบบสุขภาพ 2 จัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมมาก
ขึ้น และมอบหมายงานเปนลายลกัษณอักษร 

32. พ.1212 ระบาดวิทยาและชีวสถิต ิ
 

2  

33. ภ.1304 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพการพยาบาล 2 หองเรียน และเทคโนโลยีที่พรอมในการเรียน
การสอน 

34. พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2 การเตรียมทักษะตาง ๆ กอนนศ.ขึ้นฝกปฏิบัต ิ
35.พย.1209 ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ 3 การเตรียมอาจารยนเิทศในคลินิก และ

ปรับเปลี่ยนแหลงฝกการสงเสริมสุขภาพเด็กดี 
(WCC) และ Day care 

36.พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 3 สรรหาอ.นิเทศที่มีความเชี่ยวชาญกับหอผูปวย
นั้น ๆ เนนการconference โดยสรุปองค
ความรูตามวัตถุประสงค blue print รายวิชา 
และใชกระบวนการสะทอนคิด (Reflective 
thinking) 
 

37.พย.1312 การพยาบาลบุคคลที่มีปญหา สุขภาพ 2 1 จัดการเรียนการสอนแบบ PBL เพิม่การ
คนควาโดยใช EBN 

38.พย.1314 การพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3 1  
 

39.พย. 1316 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 1 ออกแบบการสอนที่หลากหลาย และอนามัย
โรงเรียนตองเตรียม นศ.กอนฝกปฏิบัติ และ
เตรียมนักเรียนใหเพียงพอกับจํานวน นศ. 

40.พย.1318 การพยาบาลบุคคลทีม่ีปญหาทางจิต 1 ตองใหเนื้อหาสอดคลองกับ test blueprint 
สภาการพยาบาล 

41.พย.1320 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ  1 1 จัดอาจารยชวยสอนรวมกับอาจารยประจํา 
และจัดการเรียนการสอนเนนผูเรีนยนมีสวน
รวมเพิ่มขึ้น เชน case study, Role play 
ฯลฯ 
 

42.พย.1322 การวิจัยทางการพยาบาล 1 ลดเนื้อหา เพิ่มการมีสวนรวม และการเขากลุม 
43.ล.1005 นวัตกรรมทางการพยาบาล 1 บูรณาการกับวิชาวิจัยทางการพยาบาล และ

จัดทําเอการประกอบการสอน 
44.พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 2 เตรียมพยาบาลพี่เลี้ยงในการสอนทักษะ

ปฏิบัติการพยาบาลแกนศ. กอนการฝกปฏิบัติ
เพื่อใหมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

45.พย.1315 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3 2 พัฒนาคูมือการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาลบุคคลที่มี
ปญหาสุขภาพ 3 สําหรับอาจารยนิเทศ และ
จัดการเรียนการสอนแบบ SBL 
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46.พย.1317 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 2 จัดทํา master plan ตนเดือนมี.ค. และ
ประสานกับงานกิจการนักศึกษาในการจัดที่
พักนศ.ใหสอดคลองกับ master plan  

47.พย.1319 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต 2 เนนกระบวนการพยาบาลดวยหัวใจความเปน
มนุษยบนพืน้ฐานความรูเชิงประจกัษและใช
ผลการวิจัย 

48.พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ 1 
 

2 อ.นิเทศติดตามนศ. อยางตอเนื่องระหวางการ
ฝกปฏิบัติ เพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึน้ระหวาง
ฝกงาน และการฝกปฏิบัติซอนกับสถาบันอื่น 
ๆ ทําใหจํานวนนศ.ตอเวรเยอะมาก ตองมกีาร
ประสานตกลงกับอ.นิเทศตางสถาบันเพื่อ
จัดทําตารางเวรที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
-  การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

ควรอยูในวิถีชีวิตและศึกษาจากการฝก
ปฏิบัติและใชสถานการณสภาพจริง ควร
เนนมิติดานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ
ผูรับบริการ 

 
 
 
 
 
 

-  จัดการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา และบูรณาการการเรยีนการสอนกับกิจกรรม 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใชชุมชนเปนฐาน  

-   แบงจํานวนนักศึกษาเปนกลุมยอย (Small 
group) เพื่อที่จะใชวิธีการสอนแบบมีสวนรวมของ
นักศึกษาไดทั่วถึงมากขึ้น หรืออาจารยสอนเปนทีมใน
บางกิจกรรมอาจเขาสอนรวมกันหลายคน เมื่อตอง
แบงกลุมยอย 

-  เพิ่มพูนทักษะการสอนดานคณุธรรม จริยธรรม 
ใหกับอาจารยใหม และเชิญอาจารยพิเศษจากสถาบัน
ภายนอกเปนวิทยากรสอนคุณธรรม จริยธรรม  

-  สรางความสํานึกใหกับอาจารยในการเปน
แบบอยางท่ีดี และยกยองอาจารยที่สามารถเปน
แบบอยางได 

2.2  ความรู 
 

-  ผลการประเมินความรูและทักษะ
ทางวิชาชีพยังไมเปนไปตามเกณฑท่ี
คาดหวัง 

-  ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  

- สงเสริมใหอาจารยสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดย เนนการเรยีนรูแบบ self directed 
learning และ small group เชน Research  based 
Learning, Evidence Based Nursing, Problem 
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นักศึกษายังมีขอจํากัด  
-  นักศึกษาตองการใหมีการเตรียม

ความพรอมกอนการฝกปฏิบัติทุกรายวิชา 

based Learning, Blended Learning, Simulation 
Based Learning 
  -  เพิ่มพูนทักษะการศึกษาคนควาใหแกนักศึกษา
อยางตอเนื่อง มอบหมายงาน ใหนกัศึกษา ศึกษากอน
เขาเรียน และทดสอบเปนระยะๆ 

-  จัดทบทวนความรูเพื่อสรุปความรูที่จําเปนกอน
ขึ้นฝกงาน และสอบกอนฝกงานทุกรายวิชา นักศึกษาที่
มีความรูไมผานเกณฑจะตองมีมาตรการเพื่อพัฒนาให
มีความรูผานเกณฑ กอนถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของการ
ฝกงาน 

-  เปดบริการนอกเวลาสําหรับหองสมุด และหอง
ฝกปฏิบัติการพยาบาลโดยจัดอาจารยอยูเวรประจํา 
เพื่อชวยเหลือนักศึกษา 

2.3  ทักษะทางปญญา 
 

2.3  ทักษะทางปญญา 
-  ผลประเมินทักษะทางปญญา

พบวาสิ่งที่ตองพัฒนาคือทักษะการคิดและ
ตัดสินใจในการแกปญหาซึ่งผูเรียนนํา
ความรูมาประยุกตใชในการฝกปฏบิัติงาน
ไดไมเพียงพอกับสถานการจริง 

-  ปรับปรุงวิธีการจัดการเรยีนการสอนท่ี
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาใหผูเรียน
เกิดทักษะการคิดและการตัดสินใจ อาท ิเชน 
Problem based Learning, Blended Learning, 
Research  based Learning, Simulation Based 
Learning, service learning, Evidence Based และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเกิดทักษะการคิด
สรางสรรคเพิ่มขึ้น 
      - พัฒนาเครื่องมือในการประเมินทักษะทาง
ปญญา และที่สะทอนใหเห็นความสามารถในการคิด 
ไดอยางเปนรูปธรรมที่วัดไดทั้งจากรายงาน กิจกรรม 
และการตอบโตในชั้นเรียน 

-  เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการจดัการเรียนการ
สอนทักษะทางปญญา และการประเมินตามสภาพจริง 

2.4  ทักษะดาน
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
 

2.4  ทักษะดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

-  นักศึกษาโดยทั่วไปมีปฏิสัมพันธท่ี
ดีกับทีมสุขภาพ กับผูรับบริการ และญาติ 
มีทักษะในการสงัเกต การฟง การพูดที่ดี 
และเอื้ออาทร มีความเอาใจใสตอบุคคล
อื่น มีความรับผิดชอบในหนาที่ท่ีไดรับ
มอบหมายอยางดี ปญหาที่อาจารยผูสอน 
และพยาบาลประจําการในแหลงฝก
สังเกตเห็นในนักศึกษาบางคน คือ มุมมอง
การดูแลผูปวย ยังไมครอบคลุมถึง
ครอบครัว และชุมชน 

    -  อาจารยแตละรายวิชาเนนการพยาบาลองครวม
ใหครอบคลุมการดูแล ผูรับบริการ ครอบครัวและ
ชุมชน 

-  การจัดประสบการณการเรียนรู เนนการ
แบงกลุม เรียนรูสภาพจริง ใชชุมชนเปนฐาน เพื่อฝก
ทักษะการทํางานเปนทีม ภาวะผูนําและความ
รับผิดชอบ การบริหารเวลา 
   - จัดกิจกรรมบริการวิชาการ   พัฒนาจิตอาสา และ
การทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ เชน การบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

2.5  ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  ความสามารถในการใชสถิติ
เบื้องตนและการแปลความหมายสถิติจาก
เอกสาร หรอืงานวิจัย ยังไมเพียงพอที่จะ
ทําความเขาใจงานวิจัยเชิงปริมาณ และ

     -  จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานใน
รายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและวิชานวัตกรรม
ทางการพยาบาล 

-  บูรณาการและเพิ่มการอานบทความวิจัยเชิง
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 สื่อสารขอมูลได 
-  การคํานวณขนาดยา และ มคีวาม

ผิดพลาดบอยครั้ง เสนอใหนักศึกษาฝก
การคํานวณยาในสถานการณจาํลอง 

- การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม
พื้นฐานของนักศึกษาโดยทั่วไปอยูในเกณฑ
ที่อาจารยและแหลงฝกพอใจ 

-  การแปลความหมายการอาน 
หนังสือตางประเทศและการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป ยัง
ไมเปนที่พึงพอใจของอาจารยผูสอนและ
อาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝก 

 
 

ปริมาณในวิชาทางการพยาบาล 
-  กําหนดความสามารถในการคาํนวณยา และ

สารละลายอื่นๆ เปนเกณฑขั้นต่ําที่นักศึกษาตองผาน
กอนขึ้นฝกงานในหอผูปวยทุกรายวิชา 

-  จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมรวมกับ
ชาวตางชาตินอกสถาบนั เชน มินิมาราธอน นานาชาติ 
จังหวัดขอนแกน 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการสืบคน
วารสารตางประเทศ และ Database เพื่อโดยเนนการ
ใชหลักฐานเชิงประจักษ (EBN) พัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษ 

 
 

การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร ม ี ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม 1 คน  จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ 1 คน 

 
3.1  สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
  การปฐมนิเทศประกอบดวยสาระ  3  สวน คือ 

๑. บทบาทหนาท่ีของอาจารยพยาบาล สิทธิและการพัฒนาวิชาการ 
๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดรายวิชาที่ตองรับผิดชอบ ทั้ง

ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การวัดประเมินผล 
๓. ภาระงานที่ตองรับผิดชอบ (TOR) และการประเมินภาระงาน และผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.2  สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศ 1 คน จากจํานวนที่รับใหม 1 คน จากการประเมินผลการปฐมนิเทศพบวา มีการ
ใหการปฐมนิเทศครอบคลุมประเด็นเพียงพอตอการปฏิบัติงานของอาจารย 

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1.  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
หลักสูตรใหมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตรเพื่อรองรับการเผยแพร
หลักสูตร และ Blended Learning 
การจัดการเรียนรูแบบบรูณาการตาม
สภาพจริง  

64 -  
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
2.  โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย 
การวัดการประเมินผล 
 

64 -  

3.  การจัดการความรูในงานประจาํทุก
ภาควิชา 
 

64 -  

4.  การจัดการความรูสายสนับสนุน 
 

- 20  

 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน

อนาคต 
แหลงฝกปฏิบัติหลักในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมีนักศึกษาจาก
หลายสถาบันเขาศึกษาเรียนรู 

ทําใหนักศึกษาไดรับผลกระทบเรื่องจํานวน
ผูรับบริการที่เพียงพอตอการฝกปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาอยางเต็ม
ศักยภาพ 

๑. จัดทําระบบการบรหิารจัดการ
หลักสูตรในภาคปฏิบัติ โดย
วางแผนประสาน การฝก
ภาคปฏิบัติรวมกับแหลงฝกและ
สถาบันการศึกษาอื่นๆกอนเปด
ภาคการศึกษา 

๒. ประสานความรวมมือกับแหลงฝก
ทั้งระดับสถาบันภาควิชาและ
รายวิชา 
 

 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6.1 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู 
(สกอ.6.1) 
 
6.1.1 ระบบการดําเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวน
รวมของอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

 
 
 
วิทยาลัยมีระบบและกลไก ในการบริหารสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู โดยการมีสวนรวมของ อาจารยประจํา
หลักสูตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานหองสมุด งาน
อาคาร สถานที่ (6.1.1-1) โดยมีการดําเนินการ ดังนี ้
       แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสงเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเพื่อดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน
ไดอยางเพียงพอและมีคุณภาพประกอบดวย อาจารย
ประจําหลักสูตร หัวหนาภาคฯ งานหองสมุด งาน
อาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (6.1.1-2) 
ทําการสํารวจความตองการการใชสิ่งสนับสนุนการ

 
 
 
6.1.1-1 ระบบและกลไกการบริหารสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู 
6.1.1-2 รายชื่อคระกรรมการ
ดําเนินงานสงเสรมิสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
6.1.1-3 ผลการสํารวจการใชสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 
6.1.1-4 แผนปฏิบัติการจัดสรรสิ่ง
สนับสนุนมีงบประมาณ 
6.1.1-5 รายงานการประชุมรวมกัน
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เรียนรู หองเรียน อุปกรณดานการจัดการเรียนการ
สอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุด อาคาร
สถานที่ หอพัก จากอาจารยและนักศึกษา (6.1.1-3)   
และรายงานผลการสํารวจและผลการวิเคราะหขอมลูที่
เกี่ยวกับความตองการบริการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทั้งดานกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรูที่
เพียงพอและเหมาะสมตามความตองการของ
คณาจารยและนักศึกษา ตออาจารยประจําหลักสูตร 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา และให
ขอเสนอแนะ จัดทําแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทั้งดานกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรูให
เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม (6.1.1-4) เสนอแผน
ตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนและให
ขอเสนอแนะ หากไมเห็นชอบนํากลับที่คณะกรรมการ
ฯ เพื่อปรบัปรุงแกไขแผน  หากเห็นชอบใหดําเนินการ
จัดหาตอไป  งานพัสดุดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูและใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งดาน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู   คณะกรรมการ
ดําเนินงานสงเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   กํากับ
ติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่องทุก
ภาคการศึกษา 
ประเมินกระบวนการใหบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรูตามแผน  (6.1.1-5) 
       มีการปรับปรุงกระบวนการใหบริการและจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย นักศึกษา
ผลลัพธการใหบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู และ      รายงานผลการพัฒนาปรับปรุง
การใหบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อใหขอเสนอแนะ 
 
 

ระหวางอาจารยประจําหลักสูตร 
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
อาจารยวิยาลัย ที่รับผิดชอบระบบ
กลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่พิเศษ/2557 
 

6.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน 
 

วิทยาลัยมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
1) หองเรียน  มีการดําเนินการจัดหองเรียน อุปกรณ
ส ง เสริมการเรียนรู ในหองเรียนใหพรอมใชงาน     
(6.1.2-1) 
2) หองสมุด (6.1.2-2) 
- มีการปฐมนิเทศ การใชหองสมุดและการสืบคน
ขอมูลผานระบบเครือขายออนไลน ใหกับนักศึกษา
ใหมทุกปการศึกษา  
- มีจํานวนหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาชีพการ
พยาบาลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ทันสมัย

6.1.2-1 หองเรียน และอุปกรณใน
หองเรียน 
6.1.2-2  ต า ร า ง ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษาใหมเกี่ยวกับการใชหองสมุด 
- จํานวนหนังสือ ตํารา วารสาร 
- ตารางการเปดใหบริการของ
หองสมุด 
- ตารางการใชหอง และการยืม คืน 
อุปกรณ ในหองปฏิบัติการพยาบาล 
6.1.2-4  เ อ ก ส า ร ร า ย ก า ร
โสตทัศนูปกรณ จุดเชื่อมตอ internet  
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ตามเกณฑที่สภากําหนด (จํานวนไมนอยกวา 1 คนตอ 
50 เลม) ครอบคลุมทุกสาขาวิชาไมนอยกวา 5 สาขา 
(ได 8 สาขาวิชา) สัดสวน หนังสือปการศึกษา 2557 
ไดสัดสวน จํานวน 1 คน ตอ 50.94  วารสารวิชาชีพ
การพยาบาลภาษาไทย ไมนอยกวา 10 ชื่อเรื่อง ได
จํานวน 22 ช่ือเรื่อง วารสารภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 
10 ชื่อเรื่อง มี 12 ชื่อเรื่อง 
- หองสมุดเปดใหบริการวันจันทร-ศุกร เวลา 8.30-
20.30 น.และวันอาทิตย  เวลา 13.00 – 17.00 น.โดย
คิดเปนเวลาเปดใหบริการ 64 ช่ัวโมง/สัปดาห   
3) หองปฏิบตัิการพยาบาล  (6.1.2-3) 
- มีเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาลคอย
อํานวยความสะดวก จัดสรรตารางการใชหอง 
จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการเรียนการสอน  
- ระบบยืม คืน อุปกรณทางการพยาบาลใหสามารถ
ศึกษานอกเวลาเรียน 
4) ระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ (6.1.2-4) 
- มีเจาหนาที่งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยมีนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือใน
การใชระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- จัดโสตทัศนูปกรณที่พรอมใชงาน สําหรับหองเรียน 
หองประชุม หองอบรม และหองสมุดเพื่อสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอน 
- มีการจัดบริการจุดเชื่อมตอ internet ครอบคลุม
จํานวนนักศึกษาและบุคลากรโดยเชื่อมโยงไปยังอาคาร
เรียน หองสมุด อํานวยการ และหอพักนักศึกษา 5 จุด  
และมีความเร็วอินเตอรเนต45/20 Mdh 
- มีหองเรียนคอมพิวเตอร สําหรับการสืบคน และการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีคอมพิวเตอร จํานวน  31 
เครื่อง สําหรับใหบริการ  และมีคอมพิวเตอร 
โนตบุคของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว จํานวน 430 
เครื่อง 
5) ที่พักนักศึกษาและสิ่งแวดลอม  (6.1.2-5) 
- มีการจัดที่พักนักศึกษา มีความพรอมทางกายภาพ 
ภูมิทัศน และสิ่งอํานวยความสะดวก 
- มีรานคาบริการอาหารภายในวิทยาลัย มีอาหาร
เพียงพอ และสะอาด 

หองเรียนคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร  จํ านวน  31 เครื่ อง 
สําหรับใหบริการ  และมีคอมพิวเตอร
โนตบุคของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว 
จํานวน 430 เครื่อง 
6.1.2-5   เอกสารรายการที่พัก
นักศึกษาและสิ่งแวดลอม  รานคา
บริการอาหารภายในวิทยาลัย 

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นั กศึ กษาและอาจารย ต อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู 

วิทยาลัยไดมีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา 2557 (6.1.3-1) 
ดังนี ้
1.หองเรียน มีผลการประเมินในระดับดี คาเฉลี่ย 3.87 
2.หองสมุด มีผลการประเมินในระดับดี คาเฉลี่ย 4.06 
3.หองปฏิบัติการพยาบาล  มีผลการประเมินในระดับดี

6.1.3-1  รายงานวิจัย ความพึงพอใจ
ตอคุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ที่
เอื้อตอการเรียนรู ของผู ใชบริการ 
วิ ท ยาลั ยพย าบาลบรมร าชชนนี 
ขอนแกน ป 2557 
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
มาก คาเฉลี่ย 4.51ระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ มี
ผลการประเมินในระดับดี คาเฉลี่ย 3.53 
4.ที่พักนักศึกษาและสิ่งแวดลอม  มีผลการประเมินใน
ระดับดี คาเฉลี่ย 4.13 
การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
   ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง  ไดแก  
-  การปรับปรุงหอพักนักศึกษาที่ วิทยาลัยฯ เดิมใน
ศูนยอนามัยที่ 6 พบวา นักศึกษาและอาจารยมีการ
ประเมินความพึงพอใจในหอพัก ภายหลังการปรับปรุง
แลว อยูในระดับดี 
- เพิ่มสัดสวนหนังสือ นักศึกษา 1 คน ตอหนังสือ 
53.49 เลม 
- จัดซื้อคอมพิวเตอรเพิ่ม ของปงบประมาณ 2558 ได
จํานวน 40 เครื่อง และ ไดรับบริจาคคอมพิวเตอร 
จํานวน  12 เครื่อง  
-จัดใหมีหองเรียนกลุมยอยเพิ่มที่อาคารศูนยการเรียนรู
และวิจัยฯ จํานวน 9 หอง 

 
 

หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

เพิ่มเนื้อหาในการดูแลผูปวยเรื้อรัง
ทั้ งในโรงพยาบาลและที่บานและผู
พิการ ผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุ ระบบสุขภาพ สิทธิประโยชน
ของผูรับบริการและการเขาถึงบริการ
ของผูรับบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
  การพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษ 21 
 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ท บ ท ว น
ข อ เ ส น อ แ น ะ  เ พื่ อ ใ ห บั ณ ฑิ ต
พยาบาล  ไดปฏิบัติบทบาทหนาที่
สอดคลองกับความตองการและ
สภาพความเปนจริงในสังคม มีความ
พรอมที่จะทํางานในชุมชน หรือ
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ห รื อ ทุ ติ ย ภู มิ แ ล ะ ก า ร ดู แ ล
ผูรับบริการครอบคลุมทุกชวงวัย
และมีทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
 

        อาจารยประจํ าหลักสูตรจัดทํ า
นโยบายการบริหารการเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา 2558 –2562 โดย
กํ าหนดการจั ดการ เรี ยนรู ให มี ความ
หลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนน
การเปลี่ ยนแปลงขั้นพึ้นฐานและการ
เปลี่ ยนแปลงภายใน (Transformative 
education ) และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษ ที่ 21  อาทิ 
Blended  learning ,SBL, PBL          
Service Learning , Authentic 
Learning เปนตน  
     วางแผนเตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหมและนักศึกษาทุกชั้นป เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจการจัดการศึกษาในศตวรรษ 
21  
     วางแผนการสอนทักษะภาษา อังกฤษ
สําหรับนักศึกษาโดยอาจารยตางชาติทุก
ชั้นป  
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
1.  การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) 
 ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา  
 1.1  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
ไมม ี ไมม ี

 
 
2.  การประเมินจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
 2.1  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
  ความรูและทักษะทางการฝกปฏิบัติการพยาบาลไมเพียงพอ 
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

-นักศึกษามีทักษะการแสวงหาความรู
และการสืบคน การใชเทคโนโลยี ทักษะ
ในการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษยังอยู
ในระดับปานกลาง 
-ทักษะในการคิดแก ไขปญหาอย า ง
สรางสรรคอยูในระดับปานกลาง 
-ขาดประสบการณทักษะการเปนผูนํา 

ในปการศึกษา 2557 ควรพัฒนาการเรียนการสอนที่มุงพัฒนานักศึกษาทุกดาน 
ทั้งดานความรู ความสามารถทางวิชาชีพ และภาวะผูนาํ ทักษะการคดิ วิเคราะห
อยางเปนระบบ การคิดสรางสรรค ทักษะการสื่อสารและการแสวงหาความรูและ
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม โดยใชรูปแบบการสอนที่หลากหลายขึ้นและ
สอดคลองกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 

 
2.2  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1  (ถามี) 

  ไมมี 
 

หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 
แผนปฏิบัติการในป
การศึกษา 2557  

วดป ที่
ดําเนินการ 

ผลดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบฐานขอมูลการ  สิงหาคม 2557 มีพัฒนาระบบฐานขอมลูการจัดการเรียนการ  อ.พรรณิภา  ทองณรงค 
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แผนปฏิบัติการในป
การศึกษา 2557  

วดป ที่
ดําเนินการ 

ผลดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลสัมฤทธิก์ารใช
มาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 6 
ดาน  
 
 
 

-  สิงหาคม 
2558 

สอนและประเมินผลสัมฤทธิ์การใชมาตรฐาน
ผลการเรียนรูทั้ง  6 ดาน ในฐานขอมูล TQF 
จํานวน 58 วิชา 

 อ.สมใจ      เจียระพงษ 
 อ.ดวงชีวัน  เบญจมาศ 

2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนานัก
ปฏิบัติการคุณภาพ 

 Problem based 
Learning  

 Blended 
Learning  

 Simulation 
Based Learning 

5 มิถุนายน 
 - 17 กรกฎาคม 

2558 

    ดําเนินการ โครงการพัฒนาอาจารยดาน
การจัดการเรียนการสอนการเรียนรูสูการ
เปลี่ยนแปลง         (Transformative 
Learning) 
   ( ปรับชื่อโครงการเนื่องจากเพิ่มกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนใหทันสมยั
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ) 
ผลดําเนินการ 
บรรลุตามวัตถุประสงค 
๑. อาจารยไดแนวทางในการจัดการเรียนรู

สูการเปลี่ยนแปลง  
๒. มีแผนการจัดการเรียนรู เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง โดยมีรูปแบบการเรียน
การสอน อาทิ PBL, SBL, RBL , 
Blended Learning , project 
based ,Authentic 
Learning ,Reflective Learning, Flip 
classroom    

อ.พรรณิภา ทองณรงค 
อ.พิริยากร  คลายเพ็ชร 
อ.จรรยา    คนใหญ 
อ.ดวงชีวัน  เบญจมาศ  
อ.สรัญญา  เปลงกระโทก 

3 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการสภาพจริง 

ธันวาคม 2557 
-กรกฏาคม 

2558 

ดําเนินการจัดการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการสภาพจริงในวิชาปฎิบัตกิาร
พยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต และวิชา
มนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม 
ผลดําเนินการ 
1.ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง 
2. นักศึกษามีความเขาใจในตนเองและผูอื่น 
3 มีการพัฒนาการคิดวิเคราะห 
4.มีการพัฒนาอัตลักษณจิตบริการดวยหัว
ใจความเปนมนุษย 

อ.พรรณิภา ทองณรงค 
อ.สมใจ     เจียระพงษ 
อ.ปราณี    แสดคง 

4 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการบริการวิชาการ 

 Service Learning  

30 กันยายน 
2558 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู การ
บริการสังคม ในรายวิชาการพยาบาล
ครอบครัวชุมชน 1 เรื่องบริการสุขภาพ
อนามัยโรงเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมี
ความรูและทักษะดานการเฝาระวงัเด็กวัย
เรียนละการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม  
ผลดําเนินการ 

อ.พรรณิภา ทองณรงค 
อ.ปราณี    แสดคง 
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แผนปฏิบัติการในป
การศึกษา 2557  

วดป ที่
ดําเนินการ 

ผลดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.ไดแนวทางการจัดการเรียนรุในการบริการ
สังคม 
2. นักศึกษามีความรูความเขาใจการเฝาระวัง
เด็กวัยเรียนละการสงเสริมสุขภาพแบบองค
รวม  
3. นักศึกษาเกิดทักษะการใหการบริการ
อนามัยโรงเรียนโดยผานการบริการสังคม 

5 พัฒนาอาจารยเพื่อ
พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

18-19 กันยายน 
2558 

ปรับโครงการ 
   โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
วิชาการหลักสูตรใหมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ผลดําเนินการ 
1 อาจารยมีความรูความเขาใจในการบริหาร
หลักสูตรเพิ่มขึ้น 
2 มีแนวทางในการบริหารหลักสูตร 
 

อ.พรรณิภา ทองณรงค 
อ.สมใจ     เจียระพงษ 
อ.ปราณี    แสดคง 

 
2.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1  ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
  - 
 2.2  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธกีารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

- 
2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

                 แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2558 
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
.1 พัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง 

 สิงหาคม 2558 –  สิงหาคม 2559  อ. สมใจ      เจียระพงษ 
อ. พรรณิภา  ทองณรงค 
  

2. พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ  สิงหาคม 2558 –  สิงหาคม 2559  อ. พรรณิภา ทองณรงค 
อ. สรัญญา  เปลงกระโทก 

3. พัฒนากระบวนการเรียนรูและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาสูการเปลี่ยนแปลง 

 สิงหาคม 2558 –  สิงหาคม 2559  อ. พรรณิภา ทองณรงค 
อ. สรัญญา  เปลงกระโทก 
             ธิติพร 
 

4. พัฒนาระบบการประเมินผลสมรรถนะการ
เรียนรูแบบครบวงจรมุงสูบัณฑิตทีม่ีสมรรถนะและ
จริยธรรมและหัวใจความเปนมนุษย 

 สิงหาคม 2558 –  สิงหาคม 2559  พริิยากร /  สุจินดา 

5. ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพสูง/ที่มุงสรางสมรรถนะ
โดดเดนดานการพยาบาลชุมชนและบริการสุขภาพ
ดวยจริยธรรมและหัวใจความเปนมนุษย   

 สิงหาคม 2558 –  สิงหาคม 2559  ปราณี /  ธิติพร 
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แผนปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :  
 

อ.พรรณิภา  ทองณรงค 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน      
อ.ดวงชีวัน  เบญจมาศ 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน      
อ.สมใจ  เจียระพงษ 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน      
 

อาจารยประจําหลักสูตร 
ประธานหลักสูตร :  
อ.พรรณิภา  ทองณรงค 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน      
อ.ดวงชีวัน  เบญจมาศ 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน      
อ.สมใจ  เจียระพงษ 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน      
อ.วิไลวรรณ   วัฒนานนท 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน      
อ.จรรยา    คนใหญ 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน      
 
เห็นชอบโดย นางสาวจิราพร   วรวงศ  (ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน) 
ลายเซ็น :       วันที่รายงาน :      
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ตาราง ป.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงชี ้ ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน   
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ผาน  

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 ผาน  
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต   
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 4.09  
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 5  

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 4.55  
องคประกอบท่ี 3   
3.1 การรับนักศึกษา 3  
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4  

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 3.33  
องคประกอบท่ี 4   
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3  
4.2 คุณภาพอาจารย 3  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4  

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 3.33  
องคประกอบท่ี 5   
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  
5.2 การวางระบบผูสอนและการะบวนการจัดการเรียนการสอน 3  
5.3 การประเมินผูเรียน 3  
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

5 
 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5 3.5  
องคประกอบท่ี 6   
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3  

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 6 3  
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.51  
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ตาราง ป.2  ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับหลักสูตร 
องคประกอบ

คุณภาพ 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 2.00   นอย 
2.01 – 3.00   ปานกลาง 
3.01 – 4.00   ดี 
4.01 – 5.00   ดีมาก 

1 ผาน  
2 2 - - 4.55 4.55 ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
3 3 - 3 - 3 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 
4 3 3.33 - - 3.33 ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี
5 4 3 3.67 - 3.34 ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี
6 1 - 3 - 3 ผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

รวม 13    3.51  
ผลการประเมิน    3.51 ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 




