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สารบัญ 

 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ ๑ ๑ 
          ๑. ส่วนน า : สภาพปัจจบุันของวิทยาลัยฯ ๑ 
              ๑.๑  ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง ๑ 
              ๑.๒  ตราสัญลักษณ์  ๑ 
              ๑.๓  ดอกไม้ประจ าวทิยาลัย ๑ 
              ๑.๕  สีประจ าวิทยาลยั ๑ 
              ๑.๖  ธงประจ าวิทยาลยั ๑ 
          ๒.  ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย ๒ 
              ๒.๑  ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ๒ 
              ๒.๒  อัตลักษณ์ของบณัฑิต  ๔ 
              ๒.๓  เอกลักษณ์ของวทิยาลัย ๕ 
              ๒.๔  คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ ๕ 
              ๒.๕  นโยบายของวิทยาลัย ๖ 
              ๒.๖  ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ๘ 
              ๒.๗  โครงสร้างวิทยาลัย ๑๑ 
              ๒.๘  จ านวนบุคลากร ๑๒ 
              ๒.๙  ปัจจัยเกื้อหนุน ๑๓ 
              ๒.๑๐  จ านวนบุคลากร ๙ 
ส่วนที่ ๒  การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
            (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 

 
๑๔ 

          หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ๑๔ 
          หมวดที ่๒  อาจารย ์ ๒๐ 
          หมวดที่ ๓  นักศึกษาและบัณฑิต ๒๕ 
          หมวดที่ ๔  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคณุภาพการสอนในหลักสตูร ๓๘ 
          หมวดที่ ๕  การบริหารหลักสูตร ๖๒ 
          หมวดที่ ๖  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณุภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน ๗๑ 
          หมวดที่ ๗  แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ๗๓ 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ๗๕ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ๗๕ 
ตาราง ป.๑ สรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ๗๖ 
ตาราง ป.๒ ตารางวิเคราะหผ์ลการประเมินระดับหลักสตูร ๗๗ 
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๑. ส่วนน ำ : สภำพปัจจุบันของวิทยำลัย 
 
๑.๑  ชื่อหน่วยงำน ที่ต้ัง 

ชื่อหน่วยงำน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
ที่ต้ัง  เลขท่ี ๓๕๔ หมู่ ๒ ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ้านเปด็ อ าเภอเมือง จังหวัดขอแก่น ๔๐๐๐๐ 
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ –๔๒๓๒๑๐  ๐๔๓-๔๒๓๒๑๑    โทรสาร  ๐๔๓-๔๒๓๒๑๒ 
เว็บไซต์  www.bcnkk.ac.th 
E-mail address bcnkk@bcnkk.ac.th 

 
๑.๒ ตรำสัญลักษณ์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย  คือ ดอกคูน 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔  สี   ประจ าวิทยาลัย  คือ สีเหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 
 
๑.๕  ธง  ประจ าวิทยาลัย ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูปพระนามย่อ “ สว ”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 

http://www.bcnkk.ac.th/
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๒. ข้อมูลทั่วไปของวิทยำลัย 
 
๒.๑ ประวัติวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข เดิมช่ือโรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดด าเนินการ เมื่อวันที่             
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕  

 หลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ.๒๕๐๕ ถึง พ.ศ.๒๕๐๙ คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา ๑ ๑/๒ ปี ด าเนินการสอน ๔ รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๖๖ คน 

 พ.ศ.๒๕๐๘ เปลี่ยนช่ือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” เป็น “เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เปิดสอน
หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 
๑ ๑/๒ ปี ด าเนินการสอน ๓๖ รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๒,๐๓๔ คน 

 พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ.๒๕๓๑ เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ใช้ระยะเวลา ๒ ปี ด าเนินการสอน ๗ รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๒๓ คน 

 พ.ศ.๒๕๓๐ เปลี่ยนช่ือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เป็น “วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขอนแก่น” 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้
ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ด าเนินการสอน ๑๒ รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๗๖๔ คน 

 พ.ศ.๒๕๓๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพ” ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ และมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ขอนแก่น แยกออกจากศูนย์อนามัยที่ 
๖ เพื่อไปสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ ท่ีได้รับพระราชทานช่ือเป็นสถาบันพระบรมราชชนกในปี พ.ศ.๒๕๕๓ 

และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ                      
พระนามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นช่ือของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด  ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น  จึงเปลี่ยนช่ือเป็น 
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  หนังสือวังสระประทุมลงวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗ ประกาศใน                         
พระราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนพิเศษ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ หน้า ๘-๑๒  

พ.ศ.๒๕๓๖ วิทยาลัยได้ย้ายมาสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ระดับต้น รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ด าเนินการสอน ๔ รุ่น มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา ๔๘๑ คน 

พ.ศ.๒๕๓๘ เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยในท่ีดินแห่งใหม่  ในวงเงิน ๘๙,๘๖๐,๐๐๐ สร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๑  ได้ท าเรื่อง
ขอพระราชทานทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 
๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

 พ.ศ.๒๕๔๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ด าเนินการสอน ๑ รุ่น รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี มผีู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ จ านวน ๕๐ คน 

 พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๕ เปิดสอดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  แต่เมื่อส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เนื่องจาก พ.ศ.๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าเป็น
สถาบันสมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเ์ป็นหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีผู้ส าเร็จการศึกษา
รุ่นที่ ๒ ถึง รุ่นท่ี ๕ จ านวน ๒๑๓ คน 

 พ.ศ.๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗ วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏาน ในการผลิตพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน ๕ คน ส าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ 



 ๓ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 พ.ศ.๒๕๔๓ ถึง พ.ศ.๒๕๔๙ วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี  มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๗ รุ่น 
รวม ๔๓๔ คน 

 พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๕) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอน ๑ รุ่น คือรุ่นท่ี ๗  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน ๕๖ 
คน 

พ. ศ. ๒๕๔๗ ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ ๘ จนถึงรุ่นที่ ๑๒ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๔๓๖ คน 

พ. ศ. ๒๕๕๒ ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอน ๓ รุ่นตั้งแต่รุ่นที่ ๑๓ จนถึงรุ่นที่ ๑๕ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ จ านวน ๓๔๓ คน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ วิทยาลัยได้มีโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ใน
โครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพใน
ภาวะที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมการวางแผนไว้จ านวน ๒๐๐ คน รับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจิตอาสาจากพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ปีละ ๕๐ คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวนท้ังสิ้น ๑๙๙ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ท าการเปิดหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ ๑๖ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้
จ านวน ๑๑๐ คน 

ปัจจุบันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ท าการผลิตบัณฑิตพยาบาล ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จากอดีตถึงปัจจุบันมผีู้อ านวยการที่เป็นผู้น าทางและน าพาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนี ้

  ๑.   ปี พ.ศ.๒๕๐๕ – พ.ศ.๒๕๐๖  นายแพทย์จ าลอง  มุ่งการด ี
  ๒.   ปี พ.ศ.๒๕๐๖ – พ.ศ.๒๕๑๐  นายแพทย์ประมุข  จันทวิมล 
  ๓.   ปี พ.ศ.๒๕๑๐ – พ.ศ.๒๕๑๒  นายแพทย์นภ  สกลุพาณิชย ์
  ๔.   ปี พ.ศ.๒๕๑๒ – พ.ศ.๒๕๑๒  แพทย์หญิงสุรางค ์  ตนัประเสริฐ 
  ๕.   ปี พ.ศ.๒๕๑๒ – พ.ศ.๒๕๑๕  นายแพทย์นภดล  สูตรสุคนธ ์
  ๖.   ปี พ.ศ.๒๕๑๕ – พ.ศ. ๒๕๑๗  นายแพทย์ประธาน  นิมมานเหมินทร ์
  ๗.   ปี พ.ศ.๒๕๑๗ – พ.ศ.๒๕๑๘  นายแพทย์โสภณ  ชาลปต ิ
  ๘.   ปี พ.ศ.๒๕๑๘ – พ.ศ.๒๕๔๓  อาจารย์ชุมพล  พลนรา 
  ๙.   ปี พ.ศ.๒๕๔๓ – พ.ศ.๒๕๔๗  อาจารย์พึงพิศ  การงาม 
  ๑๐. ปี พ.ศ.๒๕๔๘ – พ.ศ.๒๕๕๐  ดร.นฤมล   เอนกวิทย ์
  ๑๑. ป ีพ.ศ.๒๕๕๑ – พ.ศ.๒๕๕๕  ดร.มกราพันธุ ์  จูฑะรสก 
  ๑๒. ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๘  ดร.จริาพร  วรวงศ์ 
  ๑๓. ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน   ดร. วัชรี    อมรโรจน์วรวุฒิ 
 

 
 
 



 ๔ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
๒.๒ อัตลักษณ์ของบัณฑิต     

อัตลักษณ์บณัฑติวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคือ “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย”์  ประกอบด้วย 
จิตบริการ (Service mind : S)  การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
(Participation : P) ทั้ง ๓ องค์ประกอบนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณาการผสมผสานเป็นเนื้อเดียว  มีความหมายในแตล่ะ
ประเด็นดังนี ้

 ควำมเป็นผู้มีจิตบริกำร (Service mind)    
หมายถึง การให้บริการที่เป็นมติร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปญัหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและ

ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการให้บริการ โดยค านึงถึง
ความเป็นเหตุเป็นผลบนพ้ืนฐานของความเข้าใจคนอ่ืนตามความเปน็จริงซึ่งมีคุณลักษณะดังนี ้

๑) ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยเข้าใจผู้อื่นตามเงื่อนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆยอมรับในความคิด พฤติกรรม และ
ความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคดิของตนเองไปตดัสิน 

๒) ให้บริการหรือกรท ากิจกรรมตา่งๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเหน็ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
๓) ให้บริการตามปญัหาและความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคลอ้งกับบริบทและสภาพจริงของผูร้บับริการด้วย

ความใส่ใจในปัญหา ความทุกข์ของผู้รับบริการและผูเ้กี่ยวข้อง 

เป็นผู้มีควำมคิดเชิงวิเครำะห์  (Analytical thinking) 
การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมลูที่หลากหลายตามสภาพความเปน็จริงเพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณโดยเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพการด ารงชีวิตโดยมคีุณลักษณะดังนี ้

๑) มองความจริงตามความเป็นจรงิของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณ์ตามความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ 
๒) รวบรวมข้อมลูที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างต่อเนือ่ง 
๓) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนพื้นฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ 
๔) เชื่อมโยงความรู้วิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ โดยสอดคลอ้งกับบริบท 
๕) พัฒนาตนเองโดยไม่ยดึตดิกับกรอบแนวคิดหรือความรู้วิชาการหรอืประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียว 
๖) พัฒนาตนเองโดยไม่ยดึตดิกับกรอบแนวคิด หรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียว 

กำรบริกำรโดยให้ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วม (Participation) 
เป็นการให้บริการสุขภาพที่ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลซึ่งเกดิจากความเข้าใจ สภาพการด ารงชีวิต บริบท 

เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รบับริการ ท้ังนี้ผู้ให้บริการสามารถกลั่นกรอง คัดเลือก
ความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้รบับริการน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยใหผู้้รับบริการมสี่วนร่วมรับรู้ 
ตัดสินใจและแก้ปญัหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้ โดยมีคณุลักษณะดังนี ้

๑) ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ 
๒) ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรบัรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและ

ครอบครัว 
๓) ผู้ให้บริการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา แก่ผูร้ับบริการแตม่ิใช่

เป็นผู้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน 
๔) กระตุ้น ส่งเสริมใหผู้้รับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแกป้ัญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อ

น าไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 



 ๕ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒.๓ เอกลักษณ์ของวิทยำลัย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน  พร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน  มีความมุ่งหวังเป็นสถาบันการศึกษาที่    ๑) มีความสมบูรณ์ในการจัดการศึกษาที่
เน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน   ผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาท่ีคัดเลือกคนจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบผู้สมบูรณ์พร้อมด้วย
ความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ชุมชน  ชุมชนและผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับและเช่ือมั่นในคุณลักษณ์ของบัณฑิตจน
เป็นที่ประจักษ ์  ๒) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถโดยจดัการศึกษาระยะสั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ที่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการ
พัฒนาจากวิทยาลัยมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภารกิจด้านสาธารณสุขในชุมชน  

เอกลักษณ์ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “ผลิตบณัฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ี
เน้นชุมชน ” 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขได้ด าเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  สร้าง
องค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพน าสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ  โดยพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสุขภาพด้วย
การให้บริการวิชาการและจัดท าคลังความรู้ด้านการพยาบาลชุมชน   เน้นการน าส่งความรู้และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กร
สุขภาพท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นกลไกท่ีส าคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่
เพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นก าหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯเป็น “ผลิต
บัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุท่ีเน้นชุมชน” โดยผลิตบัณฑติพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขหมายถึง 
การสร้างคนทั้งในระบบการเรียนการสอน และการจัดอบรม ประชุมวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทาง
สาธารณสุข 

เน้นชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตท่ีกว้างขวางเกี่ยวข้อง
กับเหตุและปัจจัยต่างๆที่มผีลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบคุคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบบริการ
สุขภาพชุมชน(Community Health System) 

๒.๔ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๑) มีทัศนคติที่ดตี่อวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคณุภาพ 
๒) มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตัดสินใจดี 
๓) มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชนส์่วนรวม 
๔) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ี 
๕) เป็นผู้มคีวามสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ 
๖) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดตีามครรลองของสังคมไทย 
๗) ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๘) มีความสามารถใช้ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม ได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้ภาษาสากลได้ รวมทั้ง

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๙) มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจติใจ 
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๒.๕ นโยบำยของวิทยำลัย 

นโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำสถำบันของผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  ขอนแกน่ 

๑. กำรพัฒนำสถำบันและบุคลำกร   
   ๑)  พัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งความสุข องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และองค์กร

แห่งการเรียนรู้ บนฐานของ Mindfulness Organizational Development (MOD) ธรรมาภิบาล วัฒนธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

    ๒)  เร่งรัดการพัฒนา ขับเคลื่อน และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร การตัดสินใจ 
และการด าเนินงานในทุกพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ให้ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และทันสมัย   

๓)  บริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้วย
กระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การมีส่วนร่วม การปฏิบัติอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) เพื่อการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

๔) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปะวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร  ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ 

   ๕)  การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ การพัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาท่ีปฏิบัติงาน  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒. กำรผลิตบัณฑิต 
   ๑)  การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาการ

เรียนรู้ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม บนฐานของ
ความร่วมมือระหว่างระบบการจัดการศึกษา ระบบสุขภาพ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้บัณฑิต 
วิชาชีพ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   

   ๒)  การออกแบบและจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ และการกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ และการวิจัย
และพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ผ่านในครั้งแรก 

   ๓) การพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี เป็นผู้มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  มี
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ  

๓. กำรวิจัย 
๑)  เร่งรัดการเพิ่มปริมาณ คุณภาพ และเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ  รวมทั้งการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทุกกลุ่มสาขาทางการพยาบาล บนฐานของการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และความเช่ียวชาญทางวิชาการ  ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

         ๒)  พัฒนากระบวนการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก   

๔. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม   
   ๑)  พัฒนาการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม สอดคล้อง

กับสถานการณ์และความจ าเป็นทางสุขภาพ ความต้องการของชุมชนและสังคม 
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   ๒)  พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และการศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ในพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข การบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสุขภาพท่ีเน้นชุมชน และเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

   ๓)  ยกระดับศักยภาพวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพด้านการ
พยาบาลชุมชน สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และรองรับความต้องการของ
ชุมชนและประเทศ  

๕. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   ปลูกฝัง ช้ีน า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม            

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภาคอีสานตอนบนและของไทยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 

นโยบำยคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย 

๑. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
   ๑) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีปัญญาทางสุขภาพ มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุขภาวะ
ของชุชนได้อย่างแท้จริง 
   ๒) จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ (TQF) 
   ๓) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการเรียนรู้จัดการ
เปลี่ยนแปลงโดยค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคลของนักศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
ยืดหยุ่น เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในสถาบัน แหล่งฝึก ชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
   ๔) พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
   ๕) พัฒนานักศึกษาเป็นนักปฏิบัติการคุณภาพ มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
และมีสมรรถนะด้านการพยาบาลชุมชน 
   ๖) การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
และการเปลี่ยนแปลงภายใน (Transformative education) 
   ๗) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ อาทิเช่น Blended Learning 
Research Based Learning (RBL) Problem Based Learning (PBL) Simulation Learning , Service Learning การ
จัดการศึกษาบูรณาการสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นต้น 
   ๘) สร้างสรรค์ระบบการเรียนการสอน ให้มีความเป็นเลิศที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ เข้าใจและเข้าถึงชุมชน ให้มีความเช่ียวชาญและเข้าถึงชุมชน มีการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริงและถอด
ประสบการณ์เรียนรู้ 
   ๙) พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาของวิทยาลัยมี อัตลักษณ์
และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อย่างเท่าเทียมกันภายใต้จิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
   ๑๐) พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้
เป็น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็นจิตอาสา และอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
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   ๑๑) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตกับหน่วยงาน แหล่งฝึก
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

 

๒. ด้ำนกำรวิจัยและผลงำนวชิำกำร 
๑) พัฒนางานวิจัยและผลงานวิขาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๒) สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ 
๓) สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
๔) สง่เสริมและสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ มาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน  
๕) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖) สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดย

สนับสนุนทุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัล 

 
๓. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

   ๑) พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ เพื่อสร้างรายรับ
จากการบริการวิชาการ 
   ๒) พัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 

 
๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

   ส่งเสริมให้วิทยาลยัด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ อย่างมีส่วนร่วม และน า
ผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน 

 
๕. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๑) ท านุบ ารุง รักษา ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานักศึกษา 
   ๒) มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดีงาม 
เพือ่รักษาเอกลักษณ์ชุมชนและของชาติ 
   ๓) มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการด้วย                  
หัวใจความเป็นมนุษย์ 
 
๒.๖  ทิศทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  ขอนแกน่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)   

วิสัยทัศน์(Vision) 
 เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน า๑ ใน ๕ ของกลุ่มวิทยาลัพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

พันธกิจ  (Mission) 
พันธกิจเป็นกรอบการด าเนินงานตามภารกจิขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี  ขอนแก่นได้ก าหนดพันธ์กิจไว้ ๕ พันธกิจ ดังนี้ 
๑. ผลิตบัณฑติพยาบาลสูร่ะบบสุขภาพชุมชน  
๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้



 ๙ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๓. บริการวิชาการแกส่ังคมตามเอกลกัษณ์ของสถาบัน 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. พัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นหลักที่ส าคัญ หรือเป็นวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ที่จะ
พัฒนาด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. การผลติบัณฑติพยาบาลที่มีคณุภาพและมสีมรรถนะโดดเด่นดา้นการพยาบาลชุมชน 
๒. การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นสุขภาวะ 
๓. การบริการวิชาการเสริมสร้างสขุภาวะชุมชน 
๔. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๕. การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ 

 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งเป้าประสงค์ เป็น  ๓  

เป้าประสงค์หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพได้รับการสร้างและพัฒนาให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์และหัวใจความเป็นมนุษย์

สอดคล้องกับระบบสุขภาพ 
๒. สถาบันมีความเข้มแข็งด้าน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นที่พึ่ง

ของท้องถิ่นชุมชนและสังคม  ได้รับการยอมรับระดับประเทศและอาเซียน 
๓. สถาบันมีความเข้มแข็งด้านบริหาร วิจัย บริการวิชาการ และ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้องค์กรแห่งความสขุ 

สามารถพ่ึงตนเองได้ เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นชุมชนและสังคม ได้รับการยอมรับระดับประเทศและอาเซียน 
 

กลยุทธ ์(Strategic)  
กลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจของวิทยาลัย ประกอบไปด้วยดังน้ี 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์และเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 
๒. สร้างเครือข่ายการวิจัย นวัตกรรม การจัดการความรู้ของการเรียนรู้สู่สุขภาวะ 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการการบริหารจัดการของสถาบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาสถาบันสู่องค์กรต้นแบบคุณธรรม และมีความสุข  
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและสังคมสุขภาวะ  
๖. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ตอบสนองความจ าเป็นด้านสุขภาพและระบบสุขภาพเป็นท่ียอมรับระดับสากล 
๗. พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งเน้นการดูแลระยะยาวที่บ้านในภูมิภาค 

ASEANใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๘. ยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
๙. พัฒนากลไกจัดการความรู้ให้เอื้อต่อการบูรณาการใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและบริการ

สุขภาพ 
๑๐. พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง/ที่มุ่งสร้างสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน บริการสุขภาพด้วย

จริยธรรมและหัวใจความเป็นมนุษย์ 



 ๑๐ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๑. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 
๑๒. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการในระบบสุขภาพอย่าง

มีคุณภาพ 
๑๓. สืบสานอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ในการสร้างเสริมสุขภาพ 
๑๔. พัฒนาบัณฑิตให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม  
๑๕. พัฒนาคลังความรู้และผลงานวิชาการเชิงประจักษ์และเผยแพร่สู่สาธารณชนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้ าน

สุขภาพในบริบทสังคมไทย 
๑๖. สร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการแบบครบวงจร 

 



 ๑๑ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๒.๗ โครงสร้างการบริหารองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 - 2561 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสถาบัน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป สารบรรณ พัสดุ 
และอาคารสถานที่ 

 

งานการเงิน บัญชี ตรวจสอบและประเมินผล 
 
 

 
งานทรัพยากรบุคคล และการเจ้าหน้าที่ 

 
 

 
งานวิทยบริการ และสารสนเทศ 

งานนโยบายและแผน จัดการความรู้ ประชาสัมพันธ์  และ
ยานพาหนะ 

 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุมภายใน 

และบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มวิชาการ 

ภาควิชาพ้ืนฐานบริหาร พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและ
การศึกษาทั่วไป 

 
 

 

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 
 
 

 

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน และการ 
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 
 

 

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ 
และการพยาบาลจิตเวช 

งานบริหารหลักสูตร ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 
 
 

 

กลุ่มวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

 
งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 

 
 

 
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม        และกิจการพิเศษ 

 
 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและผลงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค์กร 

มติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 



 

 ๑๒ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.๘ จ ำนวนบุคลำกร 
 
จ ำนวนบุคลำกรในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  มีดังนี ้

ต ำแหน่ง บุคลำกร
ทั้งหมด 

ปฏิบัติงำนจริง หมำยเหตุ 

อำจำรย์พยำบำลที่มีคณุสมบัตติำมเกณฑ ์ ๔๑ ๓๕.๕ ลำเรยีนปรญิญำเอก ๕ คน 
ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน ๒ ๒  
พนักงำนรำชกำร ๔ ๔  
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ๑๕ ๑๓ ลำเรยีนปรญิญำโท ๒ คน 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว ๕ ๕  
ลูกจ้ำงเหมำบริกำร ๔ ๔  
 
วุฒิกำรศึกษำอำจำรย์พยำบำล 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวนทั้งหมด หมำยเหตุ 
๑. ปริญญำเอก ๔.๕  
๒. ปริญญำโท ๓๑  

รวม ๓๕.๕  
 
จ ำนวนนักศึกษำในปกีำรศึกษำ ๒๕๕๘ มีดังนี้ 

 
 

 

  

หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

จ ำนวน (คน) 

    - ช้ันปีท่ี ๑ ๑๐๙ 
   -  ช้ันปีท่ี ๒ ๑๑๐ 
   -  ช้ันปีท่ี ๓ ๑๐๖ 
   -  ช้ันปีท่ี ๔ ๑๑๐ 

รวม ๔๓๕ 



 

 ๑๓ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒.๙  ปัจจัยเกื้อหนุน 
 
ล ำดับ อำคำรสถำนที ่ จ ำนวน หน่วย 

๑ อาคารอ านวยการ ๑ หลัง 
      ๑.๑  ห้องผู้อ านวยการ ๑ ห้อง 
      ๑.๑  ห้องประชุม ๒ ห้อง 
      ๑.๒  ห้องพักอาจารย์ ๔ ห้อง 
      ๑.๓  ห้องทะเบียนวัดประเมินผล ๑ ห้อง 
      ๑.๔  ห้องทะเบียนนักศึกษา  ๑ ห้อง 
      ๑.๕  ห้องธุรการ ๑ ห้อง 
      ๑.๖  ห้องการเงิน ๑ ห้อง 
      ๑.๗  ห้องอาหาร ๑ ห้อง 

๒ อาคารเรยีน ๒ หลัง 
      ๒.๑  ห้องเรียน ๕ ห้อง 
      ๒.๒  ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ๑ ห้อง 
      ๒.๓  ห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร ์ ๑ ห้อง 
      ๒.๔  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ ๑ ห้อง 
      ๒.๕  ห้องสมุด ๑ ห้อง 
      ๒.๖  ห้องแนะแนวให้ค าปรึกษา ๑  ห้อง 
      ๒.๗  ห้องสมาคมศิษยเ์ก่า ๑ ห้อง 
      ๒.๘  ห้องพัสดุ ๑ ห้อง 
      ๒.๙  ห้องโสตทัศนูปกรณ ์ ๑ ห้อง 
      ๒.๑๐  ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร ์ ๑ ห้อง 
      ๒.๑๑  ห้องประชุม ๑ ห้อง 
      ๒.๑๒  ห้องพักคร ู ๒ ห้อง 

๓ หอประชุม ๑ หลัง 
๔ โรงอาหาร ๑ หลัง 
๕ บ้านพักอาจารย ์ ๔  หลัง 
๖ แฟลตอาจารย ์ ๑ หลัง 
๗ บ้านพักเจ้าหน้าที ่ ๒ หลัง 
๘ หอพักนักศึกษาและห้องพักอาจารย์เวร ๒ หลัง 
๙ อาคารเยี่ยมญาต ิ ๑ หลัง 

๑๐ หอพระ ๑ หลัง 
๑๑ โรงจอดรถยนต์ราชการ ๑ หลัง 
๑๒ ลานจอดรถจักรยานยนต ์ ๑ แห่ง 
๑๓ สนามเปตอง ๑ สนาม 
๑๔ สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม 
๑๕ สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม 
๑๖ สนามฟุตบอล ๑ สนาม 
๑๗ ระบบบ าบดัน้ าเสีย ๑  ระบบ 

 



 

 ๑๔ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่รายงาน  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร   ๒๕๕๒๐๐๓๑๑๐๗๙๒๑ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

มคอ. ๒ ปัจจุบัน หมายเหต ุ
๑. นางพรรณิภา    ทองณรงค ์                             
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- หนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรพยาบาล
เวชปฏิบัติทารกแรกเกิด  คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล 

๑. นางพรรณิภา    ทองณรงค ์                             
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 

คงเดิม 

๒. นางดวงชีวัน     เบญจมาศ   
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 
-หนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
มารดาทีม่ีภาวะแทรกซ้อน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี) 

๒. นางดวงชีวัน     เบญจมาศ   
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 
 

คงเดิม 

๓. นางสมใจ        เจียระพงษ์                                    
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

๓. นางสมใจ        เจียระพงษ์                                    
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คงเดิม 

๔. นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท์  
- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน ) คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

๔. นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท์  
- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน ) คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คงเดิม 

๕. นางวัชรี         อมรโรจน์วรวฒุิ             
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่ ) คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
 

๕. นางจรรยา        คนใหญ่    
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นางวัชรี      
อมรโรจน์วรวุฒิ ย้ายไปรับ
ต าแหน่งผู้อ านวย การวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชนนี สรุินทร์  

 ๖. ดร.ศุภวด ี แถวเพีย 
- Ph.D in Nursing University of San Diego 
USA Hahn 
- พย.ม. (การแม่และเด็ก) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการ
สอน และให้มคีุณสมบัตติามเกณฑ์
ที่ก าหนดของสภาวิชาชีพและสกอ 

ส่วนที่ ๒ 



 

 ๑๕ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มคอ. ๒ ปัจจุบัน หมายเหต ุ
 ๗. ดร.ศิราณ ี ศรีหาภาค 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น- - พย.ม. (การพยาบาล
ชุมชน)  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

 ๘. นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก 
- พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)  คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
 

 
๑. อาจารย์ผู้สอน    
      ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอาจารย์ผู้สอน  จ านวน ๓๖ คน ทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑส์ภา  
ล าดับ ชื่อ-สกลุ เลขที่ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพฯ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ

ปฏิบัติการพยาบาลไม่
น้อยกว่า ๒ ปี 

๑ นางวัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ 
 

๔๕๑๑๐๒๑๙๑๘ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 

วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขา
หลักสตูรและการสอน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น          

วิทยาลัยพยาบาล
ขอนแก่น  พ.ศ.๒๕๓๘-
๒๕๕๕ และ ๒๕๕๘-
ปัจจุบัน) 
วิทยาลัยพยาบาล
สุรินทร์   
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

๒ นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์ 
 

๔๕๑๑๐๒๑๙๒๑ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลชุมชน)  พ.ศ.  
๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปัจจุบัน 

๓  นางสมใจ  เจียระพงษ์ ๔๕๑๑๐๒๑๙๑๙ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอายุ ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลสุขภาพจติ และจิต
เวช) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปัจจุบัน 

๔ นางสาวศุภวดี  แถวเพีย ๔๕๑๑๐๖๕๙๙๘ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค. ๕๕ 
วันหมดอายุ ๒๓ ธ.ค. ๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลมารดาทารก) พ.ศ. 
๒๕๔๐ Ph.D.in Nursing 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน 

๕ นางพรรณภิา  ทองณรงค ์
 

๔๕๑๑๐๓๔๖๐๘ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ.  
๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึงปัจจุบัน 

๖ นางสุจินดา ศรสีุวรรณ ๔๖๑๑๑๐๘๕๒๖ 
วันออกบัตร ๒๔ พ.ย.๕๖ 
วันหมดอาย ุ๒๓ พ.ย.๖๑ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การบริหารการพยาบาล) พ.ศ.
๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน 

๗  นางดวงชีวัน  เบญจมาศ 
 

๔๕๑๑๐๒๑๙๑๓ 
วันออกบัตร  ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอายุ ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน 
 



 

 ๑๖ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ เลขที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ
ปฏิบัติการพยาบาลไม่

น้อยกว่า ๒ ปี 
๘ นางแก้วจิต   มากปาน 

 
๔๕๑๑๐๒๑๙๑๖ 

วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

การศึกษามหาบณัฑติ(จิตวิทยา
แนะแนว) พ.ศ.๒๕๔๐ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน 
 

๙ นางธรณิศ  สายวัฒน์ 
 

๔๕๑๑๐๒๑๙๒๒ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ
(จิตวิทยาการศึกษา)  พ.ศ. 
๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น        
พ.ศ.๒๕๓๗ – ปัจจุบัน  

๑๐  นางสาวปราณ ี แสดคง 
 

๔๕๑๑๐๕๗๑๗๕ 
วันออกบัตร  ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน 

๑๑ นายสุพจน์  แก้วบุดดี 
 

๔๖๑๑๑๐๗๔๗๒ 
วันออกบัตร ๒ พ.ย.๕๘ 
วันหมดอาย ุ๑ พ.ย.๖๓ 

การศึกษามหาบณัฑติ
(เทคโนโลยีการศึกษา)  พ.ศ. 
๒๕๔๔ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน 

๑๒ นางรัชน ี พจนา 
 

๔๕๑๑๐๒๑๙๑๕ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน 

๑๓ นางพิริยากร  คล้ายเพ็ชร 
 

๔๕๑๑๐๒๑๙๑๔ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
๒๕๔๐  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน 

๑๔ นางรุ่งทิพย ์ พรหมบตุร 
 

๔๕๑๑๐๒๑๙๓๒ 
วันออกบัตร  ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) พ.ศ. 
๒๕๔๕มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน 

๑๕ นายณรงค์  ค าอ่อน ๔๕๑๑๐๒๒๐๔๖ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอายุ ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการ
พยาบาล มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น พ.ศ. 2548 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบัน 

๑๖ นางสาวสายใจ ค าทะเนตร 
 

๔๕๑๑๐๒๑๙๑๑ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลสุขภาพจติและจิต
เวช)   พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๓๘- ปัจจุบัน 

๑๗ นางศรีสุดา  ลุนพุฒิ 
 

๔๖๑๑๑๐๐๔๙๕ 
วันออกบัตร ๓ เม.ย.๕๖ 
วันหมดอาย ุ๒ เม.ย.๖๑ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลชุมชน)พ.ศ. 
๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน 

๑๘ 
 

นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง 
 
 

๔๖๑๑๐๙๗๓๑๘ 
วันออกบัตร ๓๐ มี.ค.๕๖ 
วันหมดอาย ุ๒๙ มี.ค.๖๑ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (การพยาบาลเด็ก) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น           

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน 

๑๙ นางกล้วยไม้  ธิพรพรรณ 
 

๔๕๑๑๐๙๓๐๐๓ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การบริหารการพยาบาล) 
๒๕๔๕  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน 



 

 ๑๗ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ เลขที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ
ปฏิบัติการพยาบาลไม่

น้อยกว่า ๒ ปี 
๒๐ นางสุวารี  ค าศิรริักษ ์ ๔๕๑๑๐๖๘๘๖๘ 

วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ(การ
พยาบาลชุมชน) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน 

๒๑ นางนิระมล   สมตัว ๔๓๑๑๑๙๐๗๙๔ 
วันออกบัตร ๓๐ มี.ค.๕๘ 
วันหมดอาย ุ๒๙ มี.ค.๖๓ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ.
๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน 

๒๒ นางศิราณี  ศรหีาภาค ๔๕๑๑๐๐๗๔๒๑ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ.
๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๖ 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน 

๒๓ นางนวลละออง  ทองโคตร ๔๓๑๑๑๕๓๘๔๒ 
วันออกบัตร ๓๐ มี.ค.๕๘ 
วันหมดอาย ุ๒๙ มี.ค.๖๓ 

 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลสุขภาพจติและจิต
เวช) พ.ศ.๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน 

๒๔ นางสาวจุรี  แสนสุข ๔๕๑๑๐๙๓๒๕๔ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต พ.ศ.
๒๕๔๖ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน 

๒๕ นางสาวอริณรดา  ลาดลา ๔๕๑๑๑๖๗๒๕๒ 
วันออกบัตร ๑ เม.ย.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๓๑ มี.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลผู้สูงอายุ) พ.ศ. 
๒๕๕๔มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน 

๒๖ นางสาวสุธิดา อินทรเพชร ๔๕๑๑๐๓๔๕๒๑ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค. ๕๕ 
วันหมดอายุ ๒๓ ธ.ค. ๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 

๒๗ นางสุพิศตรา   พรหมกลู ๔๕๑๑๐๙๓๓๔๙ 
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๓ ธ.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลเด็ก) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน 

๒๘ 
 

 นางปิยนุช ภิญโย 
 

๔๕๑๑๑๗๓๖๑๔ 
วันออกบัตร ๒๙ ก.ค.๕๕ 
วันหมดอาย ุ๒๘ ก.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ. 
๒๕๕๗  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน 

๒๙ นางพัฒนี  ศรีโอษฐ ์ 5111036886 
วันออกบัตร ๒๓ มี.ค.๕๖ 
วันหมดอายุ ๒๓ มี.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2551 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.
๒๕๕๑ – ปัจจุบัน 

๓๐  นางจรรยา  คนใหญ่ 
 

๔๗๑๑๑๘๒๙๓๓ 
วันออกบัตร ๓๑ มี.ค.๕๗ 
วันหมดอาย ุ๓๐ มี.ค.๖๒ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) พ.ศ. 
๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน 

๓๑ นายศักดิ์ขรินทร์  นรสาร 
 

๔๙๑๑๑๙๖๗๑๒ 
วันออกบัตร ๓๑ ก.ค.๕๔ 
วันหมดอาย ุ๓๐ ก.ค.๕๙ 

Master Degree in Caring 
Science พ.ศ. ๒๕๕๔ 
Malardalen University 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน 
 



 

 ๑๘ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ เลขที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ
ปฏิบัติการพยาบาลไม่

น้อยกว่า ๒ ปี 
๓๒  นางสาวสุรสัวดี พนมแก่น 

 
๔๙๑๑๑๙๖๗๑๕ 

วันออกบัตร ๓๑ ก.ค.๕๔ 
วันหมดอาย ุ๓๐ ก.ค.๕๙ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ   
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก) 
๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน 

๓๓ นางสุธิดา  สิงห์ศิรเิจรญิกุล 
 

๔๕๑๑๑๗๕๒๓๑ 
วันออกบัตร ๒๕ พ.ย.๕๕ 
วันหมดอายุ ๒๔ พ.ย.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ      
( การผดุงครรภ์ขั้นสูง) พ.ศ. 
๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน 

๓๔ นางสาวสรญัญา   
เปล่งกระโทก 
 

๔๕๑๑๑๖๖๖๘๕ 
วันออกบัตร ๑ เม.ย. ๕๕ 
วันหมดอาย ุ๓๑ มี.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก) พ.ศ.
๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน 

๓๕ นางสาวธิติพร   
เกียรติกังวาน 
 

๔๕๑๑๑๖๖๖๓๒ 
วันออกบัตร ๑ เม.ย..๕๕ 
วันหมดอายุ ๓๑ มี.ค.๖๐ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  
(การพยาบาลผู้ใหญ่) พ.ศ. 
๒๕๕๔  มหาวิทยาลยัมหดิล 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน 

๓๖ นางน้ าทิพย์  ไพค านาม 4611096111  
วันออกบัตร ๒๔ ธ.ค.๕๖ 
วันหมดอาย ุ๒๓ มี.ค.๖๑ 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น       
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 

 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สกอ.๑.๑) 
  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  
 
 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  วิทยาลัยมอีาจารย์ประจ าหลักสตูร 
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕) จ านวน ๘ คน คือ  
     ๑) นางพรรณิภา    ทองณรงค์    
     ๒) นางดวงชีวัน     เบญจมาศ  
     ๓) นางสมใจ  เจียระพงษ์    
     ๔) นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท์   
     ๕) นางจรรยา  คนใหญ่    
     ๖) ดร.ศุภวดี  แถวเพีย 
     ๗) ดร.ศิราณี  ศรีหาภาค 
     ๘) นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก  
       
     โดยล าดับที่  ๖-๘  ปรับเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๘   เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร และ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ วิทยาลัยได้ท าหนังสือ ถึง สภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  ผ่ า น ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และได้รับหนังสือตอบรับจากสภามหาวิทยาลัย 

๑.๑-๑-๑  ส าเนา มคอ ๒ แสดง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรหน้า ๔๘ 
๑.๑-๑-๒  เอกสารชุดรายงานการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ า
หลักสตูรปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑.๑-๑-๓  เอกสารชุดรายงานการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ า
หลักสตูรปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   ๑.  รายงานประชุม
กรรมการบริหารหลักสตูร ครั้งท่ี 
๕/๒๕๕๘ 
     วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  
    ๒.  รายงานการประชุมคณะ
กรรม  การบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
๗ /๒๔๔๘ ลงวันท่ี ๒๐  
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
    ๓. ส าเนาหนังสือจากคณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ถึงวิทยาลัย 



 

 ๑๙ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ขอนแก่น วิทยาลัยได้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘   ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนติดตามการเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากสภาการพยาบาล
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๑.๑-๑-๒ และ
๑.๑-๑-๓) 

ที่ ศธ.๐๕๑๔.๖.๑.๒.๑/๓๙๕๓ ลง
วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง
แจ้งการเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
    ๔. ส าเนาหนังสือจากวิทยาลัย 
ถึงสภาการพยาบาลและ สกอ. ลง
วันท่ี 30 มิ.ย.๒๕๕๙  เรื่องตดิตาม
หนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

๒ คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  
 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด ๘ คน 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
และมีวุฒิปริญญาเอก ๒ คน ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
ที่สภาวิชาชีพก าหนด (๑.๑-๒-๑)   

๑.๑-๒-๑  เอกสารสรุปคณุวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑๑ การปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕) ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕   ได้รับความเห็นชอบจากสภาการ
พยาบาล วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ  สกอ ในวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ (๑.๑-๑๑-๑)  ได้มีการใช้หลักสูตรเป็นปีที่ ๔  
จะครบรอบปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงได้
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยคณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ได้ร่างหลักสูตรฯ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอ
หลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ (๑.๑-๑๑-๒ , ๑.๑-๑๑-๔ ) 

๑.๑-๑๑-๑  ส าเนาปกหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่
ประทับตรารับรองจาก สกอ.และ
สภาการพยาบาล 
๑.๑-๑๑-๒ คณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ 
๑.๑-๑๑-๓  แผนการด าเนินงาน
พัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) 
๑.๑-๑๑-๔ ส าเนาปกร่างหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๐ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หมวดที่ ๒  อาจารย์ 
 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.๔.๑)   
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๔.๑.๑ การรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (๔.๑.๑-๑) และมีการด าเนินการดังนี้ 
     ๑. งานพัฒนาบุคลากรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของ ส านักการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สกอ.) และสภาการพยาบาลพร้อมด าเนินการสรรหาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด (๔.๑.๑-๒, ๔.๑.๑-๓) 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สกอ.ได้ก าหนดเกณฑ์ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ประชุมร่วมกันทบทวนพบว่า
ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกและไม่มีวุฒิการศึกษาด้านการพยาบาลเด็ก ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ จึงได้จัดท าแผนและสรรหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพิ่มเติมจ านวน ๓ คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสูตร โดยการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มจ านวน ๒ คน และปริญญาโท
สาขาการพยาบาลเด็ก ๑ คน รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ได้รับการสรรหาเพิ่มเติมจ านวน ๓ คน  
      ๒.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และได้รับความเห็นชอบ (๔.๑.๑-
๔)  
     ๓.  ผู้อ านวยการออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรปี
การศึกษา ๒๕๕๘ (๔.๑.๑-๕)  
     ๔.  กลุ่มวิชาการเสนอขออนุมัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสภาการพยาบาล  (๔ .๑ .๑ -๖) ซึ่ งสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
(๔.๑.๑-๗) ขณะนี้วิทยาลัยฯ ด าเนินการติดตามผลการอนุมัติ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาการ
พยาบาล (๔.๑.๑-๘) 
     ๕.  งานพัฒนาบุคลากร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกันประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานของระบบการรับและต่างตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(๔.๑.๑-๙) 
     ๖.  งานพัฒนาบุคลากรน าผลการประเมินน าเข้าพิจารณา
ต่อคณะกรรมการบรหิารเพื่อพิจารณา (๔.๑.๑-๑๐) น าไปใช้ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙(๔.๑.๑-๑๑) 
 
 
 

๔.๑.๑-๑  ระบบและกลไกการรับ
แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 
๔.๑.๑ -๒  แผนรับและแต่งตั้ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
๔.๑.๑-๓  สรุปผลการคัดเลือก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๑-๑-๔  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
๔.๑-๑-๕ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปี ๒๕๕๘ 
๔.๑ .๑ -๖ หนั งสื อน าส่ งคณะ
พยาบาลศาสตร์ มข. สกอ.  และ
สภาการพยาบาล 
๔.๑.๑ -๗ หนังสือตอบรับการ
อนุมัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๑.๑-๘ หนังสือติดตามผลการ
อนุมัติต่อ  สกอ. และสภาการ
พยาบาล 
๔.๑.๑-๙ สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ 
๔ .๑ .๑ -๑ ๐  ร าย ง านประ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร 
๔.๑.๑ -๑๑ คู่มื อกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 



 

 ๒๑ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
๔.๑.๒.การบริหารอาจารย์ วิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(๔.๑.๒-๑) โดย 
        ๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์สถานการณ์
การคงออยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจ และการจัดสรรงบประมาณในการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (๔.๑.๒-๒)   
        ๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดท าแผนการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร(๔.๑.๒-๒)  โดย 
            ๑) ก าหนดวาระการท างานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีวาระ ๔ ปีอยู่ได้ไม่เกิน ๒ วาระ 
            ๒) วางแผนทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในกรณี
เกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ การย้ายที่ท างาน หรือ
เปลี่ยนแปลงหน้าท่ี 
            ๓) สร้างแรงจูงใจ เช่น การให้เวลาและงบประมาณใน
การท าผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและสาขาที่
เชี่ยวชาญ การสนับสนุนการศึกษาดูงาน  
     ๓. งานบริหารทรัพยากรบุคคลน าเข้าคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ พิจารณากลั่นกรองแผนบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และเสนอผู้อ านวยการอนุมัติแผน (๔.๑.๒-๒)  
     ๔. งานบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการธ ารงรักษา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแผน เช่น ด าเนินการส่งเสริมการไป
พัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพ (๔.๑.๒-๓)  
     ๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อระบบการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ผลการประเมิน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการบริหาร
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ๔.๗๑  (๔.๑.๒-๔)   
     มีการน าผลการประเมินเข้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา (๔.๑.๒ -๖)   ผู้อ านวยการประกาศใช้คู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ (๔.๑.๒-๗) 

๔.๑.๒-๑  มีระบบและกลไกการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๔ . ๑ . ๒ -๒   แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๔.๑.๒-๓ สรุปผลการไปพัฒนา
ต น เ อ ง ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
๔ .๑ .๒ -๔  สรุ ปร ายงานกา ร
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ขอ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริ ห ารหลั กสู ต รปี ก ารศึ กษา 
๒๕๕๘   
๔.๑.๒-๕ สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ 
๔ . ๑ . ๒ -๖  ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร 
๔ .๑ .๒ -๗  คู่ มื อ กร ะบวนกา ร
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 

๔.๑.๓ การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

     วิทยาลัยมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (๔.๑.๓-๑) 
     ๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และงานบริหารทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย (๔.๑.๓-๒ , ๔.๑.๓-๓)  
     ๒. งานแผน  น าแผนเข้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
เพื่อพิจารณา และเสนอผู้อ านวยการอนุมัติแผน (๔.๑.๓-๓ , 

๔.๑.๓ -๑ ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
๔.๑-๓-๒ แผนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
คู่ มื อ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พัฒ น า
บุคลากร  
๔.๑-๓-๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔ . ๑ . ๓ -๔  ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม



 

 ๒๒ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
๔.๑.๓-๔)  
     ๓. งานบริหารทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกด้านวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
พัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย (๔.๑.๓-๕) 
     ๔.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และงานบริหารทรัพยากรบุคคลประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรผลการประเมิน
พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๙๑ (๔.๑-๓-๖ , ๔.๑.๓-๗) พร้อมทั้งประเมิน
กระบวนการ  (๔.๑.๓-๘)   และ น าผลการประเมินเข้าคณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ( ๔ . ๑ . ๓ -๙ )    
ผู้อ านวยการประกาศใช้คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ 
(๔.๑.๓-๑๐) 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาแผน 
๔.๑ .๓ -๖ สรุปผลการพัฒนา
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔.๑.๓.๗ สรุปรายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลั กสู ต รปี ก ารศึ กษา 
๒๕๕๘   
๔.๑.๓-๘ สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ 
๔ . ๑ . ๓ -๙ ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร 
๔.๑.๓ -๑๐ คู่มื อกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 

 
คุณภาพอาจารย์( สกอ ๔.๒) 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑. ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

วิทยาลัยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสตูรพยาบาลบณัฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)  จ านวน ๘ คน มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ๒ คน (๔.๒-๑-
๑ , ๔.๒-๑-๒) 
คิดเป็นร้อยละ (๒X๑๐๐)/๘  เท่ากับ  ๒๕   
คิดเป็นค่าระดับคะแนน  ๕ 

๔ . ๒ -๑ -๑  ส า เ น า ร า ย ช่ื อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๔.๒.๑-๒ เอกสารสรุปรายช่ือ
ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

๒. ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

วิทยาลัยฯ  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)  จ านวน ๘ คน มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการพยาบาล
วิชาชีพช านาญการพิเศษ เทียบเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๕  คน 
(๔.๒.๒-๑ ,๔.๒.๒-๒) 
คิดเป็นร้อยละ  (๕X๑๐๐)/๘  เท่ากับ  ๖๒.๕๐  คิดเป็นค่าระดับคะแนน  ๕ 
คะแนน 

๔ . ๒ . ๒ -๑  ส า เ น า ร า ย ช่ื อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๔.๒.๒-๒ เอกสารสรุปรายช่ือ
ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

๓. ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน ๖ คนจาก ๘  คนที่
จัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร             (๔.๒-๓-๑) 
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งหมดจ านวน ๙ เรื่อง  (๔.๒-$-๒) ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒ -๓ -๑ ส า เนาหลักสูตร  
มคอ. ๒ หน้าที่  ๔๘ ที่มี ช่ือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ส าเนาแจ้งสภาการพยาบาลที่
ปรับเปลี่ยนอาจารย์เป็น  ๘ 
คน 
๔.๒-๓-๒  เอกสารสรุปรายช่ือ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่  วิทยาลัยพยาบาล
บ ร ม ร า ช ช น นี  ข อ น แ ก่ น



 

 ๒๓ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

ผลงาน ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
 / 

จ านวน 
(เร่ือง) 

ผลการ
ด าเนินง
านรวม 

ค่า
น้ าหนัก 

๒๕๕๘ 
นางดวงชวีัน  เบญจมาศ  
(๒เรื่อง) 
ดร.ศุภวดี  แถวเพีย  
(๑ เรื่อง) 
นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก  
(๑ เรื่อง) 
นางจรรยา  คนใหญ ่
 (๑ เรื่อง) 
นางวิไลวรรณ  วัฒนานนท ์
(๑ เรื่อง) 

Proceeding 
ระดับชาต ิ

๖ ๑.๒ o.๒o 

นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก  
นางพรรณิภา  ทองณรงค ์
(๑ เรื่อง) 

Proceeding 
ระดับนานาชาต ิ

๑ o.๔o o.๔o 

ดร.ศุภวดี  แถวเพีย  
(๑ เรื่อง) 

TCI ๒ ๑ o.๖o o.๖o 

ดร.ศุภวดี  แถวเพีย 
(๑ เรื่อง) 

TCI ๑ ๑ o.๘o o.๘o 

 รวม ๙ ๓ - 

คะแนนที่ได้รับ 
- ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ ๓.oo 
- ร้อยละของผลรวมคา่ถ่วงน้ าหนัก ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า
หลักสตูรเท่ากับ (๓.oo / ๘) x ๑oo = ๓๗.๕o 
คิดเป็นค่าคะแนน (๓๗.๕o / ๒o) x ๕ = ๙.๓๘ คะแนนท่ีได้  เท่ากับ  ๕ 
คะแนน 

จ าแนกตามปีปฏิทิน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ (สกอ ๔.๓)   

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
๑.การคงอยู่ของอาจารย ์
 
 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ –๒๕๕๘ 
(๔.๓.๑-๑)    มีดังนี ้

หมายเหตุ  
- ปีการศึกษา ๒๕๕๖* นางวัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ย้ายไปรับ
ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ดังนั้น
วิทยาลัยจึงแต่งตั้ง นางจรรยา คนใหญ่ แทน โดยผ่านความเห็นชอบ

ปีการศึกษา จ านวน 
(คน) 

ปรับเพิ่ม อัตราคงอยู่ 

๒๕๕๕ ๕ - ๑๐๐ 
๒๕๕๖ ๕ ๑* ๑๐๐ 
๒๕๕๗ ๕ - ๑๐๐ 
๒๕๕๘ ๘ ๓** ๑๐๐ 

๔.๓.๑ -๑ ส าเนา มคอ ๒ 
แ ส ด ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 
๔.๓.๑-๓ ส าเนาหนังสือสภา
การพยาบาลที่ สภ.พ.๐๑/
๐ ๕ / ๗ ๗ ๙  ถึ ง วิ ท ย า ลั ย
พย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี 
ขอนแก่ น   ล ว  ๓๐  มิ ย .
๒๕๕๗ เรื่องผลการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยน 
แ ป ล ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรพยาบาลศาสตร



 

 ๒๔ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จาก สกอ. และสภาการพยาบาล   (๔.๓.๑-๒ และ ๔.๓.๑-๓) 
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ** วิทยาลัยฯแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพิ่ม ๓ คน คือ ๑. ดร.ศุภวดี แถวเพีย   ๒.ดร.ศิราณี ศรีหา
ภาค และ ๓.นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (๔.๓.๑-๔ ) และปัจจุบันอยู่
ในขั้นตอนติดตามการเห็นชอบการเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจาก สกอ. และสภาการพยาบาล  (๔.๓.๑-๕ ) 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ปีการศึกษา รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
๒๕๕๕ ๑.นางพรรณิภา  ทองณรงค์   

๒.นางดวงชวีัน   เบญจมาศ   
๓.นางสมใจ       เจียระพงษ์   
๔.นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์  
๕. นางวัชรี       อมรโรจน์วรวุฒิ 

๒๕๕๖ ๑.นางพรรณิภา  ทองณรงค์   
๒.นางดวงชวีัน   เบญจมาศ   
๓.นางสมใจ      เจียระพงษ์   
๔.นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์  
๕. นางจรรยา    คนใหญ*่ 

๒๕๕๗ ๑.นางพรรณิภา  ทองณรงค์   
๒.นางดวงชวีัน   เบญจมาศ   
๓.นางสมใจ       เจียระพงษ์   
๔.นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์  
๕. นางจรรยา    คนใหญ ่

๒๕๕๘ ๑.นางพรรณิภา  ทองณรงค์   
๒.นางดวงชวีัน   เบญจมาศ   
๓.นางสมใจ       เจียระพงษ์   
๔.นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์  
๕.นางจรรยา     คนใหญ ่
๖.ดร.ศุภวดี      แถวเพีย** 
๗.ดร.ศิราณ ี     ศรีหาภาค** 
๘.นางสาวสรัญญา    เปล่งกระโทก**  

บัณฑิต 
๔.๓.๑-๒ ส าเนาหนังสือสภา
การพยาบาลที่ สภ.พ.๐๑/
๐๕/๗๗๘  ลว  ๓๐ มิ ย .
๒ ๕ ๕ ๗  ถึ ง เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่ อ งผลการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการเปลี่ยน 
แ ป ล ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิต 
๔.๓.๑-๔ ส าเนาหนังสือจาก
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ถึง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ช น นี  ข อ น แ ก่ น  ที่  ศ ธ 
๐๕๑๔.๖.๑.๒.๑ /๓๙๕๓  
ล ง วั น ที่  ๒ ๒  กั น ย า ย น  
๒ ๕ ๕ ๘  เ รื่ อ ง แ จ้ ง ก า ร
เห็นชอบการเปลี่ยน แปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๓.๑-๕ ส าเนาหนังสือจาก
วิทยาลัย ถึง สกอ.และสภา
การพยาบาล ลงวันที่  ๓๐  
มิถุนายน ๒๕๕๙  เรื่องขอ
แจ้งการเห็นชอบการเปลี่ยน 
แ ป ล ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 
 

๒. ความพึงพอใจของ
อาจารย ์
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕)  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ (๔.๓.๒-๑)  ผลการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
      อาจารย์ประจ าหลักสตูร จ านวน ๘ คน ตอบแบบสอบถาม ๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีระดับความพึงพอใจ ภาพรวมค่าเฉลี่ย 
๔.๘๑ ระดับดมีาก แยกเป็น ๓ประเด็นดังนี้  

ประเด็น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

๔.๘๕ 

2. ระบบการบริหารอาจารย์ ๔.๗๑ 
3. ระบบการสง่เสรมิและพัฒนา

อาจารย์ 
๔.๙๑ 

 
         รวม X = ๔.๘๑, SD = ๐.๑๖ 

๔.๓.-๒-๑ สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และ 
๒๕๕๘ 



 

 ๒๕ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
แนวโน้มระดับความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย 

๒๕๕๕ N/A 
๒๕๕๖ N/A 
๒๕๕๗ ๔.๔๖ 
๒๕๕๘ ๔.๘๑ 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแนวโน้มดีขึ้น 
 
 

หมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ 
   
 
  ปีการศึกษา 

 
 

จ านวนรับเข้า 

 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 

จ านวนที่ลาออกสิน้ปีการศึกษาท่ีประเมิน ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒๕๕๓ ๑๓๐ ๑๒๘ 
 

- - ลาออก ๒ คน 

๒๕๕๔ ๑๓๖ - ๑๓๖ 
 

- - 

๒๕๕๕ ๑๑๕ - - ๑๑๐ 
 

ลาออก ๔ คน 
เรียนซ้ าช้ัน ๑ คน 

สรุปอัตราคงอยู่ ๙๘.๔๖% ๑๐๐% ๙๖.๕๒% - 

การประกันคุณภาพหลักสูตร ด้านนักศกึษาและบัณฑิต มีผลการด าเนินการดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
(สกอ.๓.๑) 
 
๓.๑.๑ การรับ
นักศึกษา 
 
 

 
 
 
วิทยาลัยมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ๓ ระบบ คือระบบคัดตรงจากพื้นที่ 
ระบบสอบตรง และระบบสอบกลาง ซึ่งในแต่ละระบบมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
ระบบคัดตรงจากพื้นที ่
     ๑.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด
เป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากแผนการรับนักศึกษา ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (๓.๑.๑-๑)  และตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล 
ในการควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
     ๒. วิทยาลัยแจ้งเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาต่อสถาบันพระบรมราชชนก 
สถาบันพระบรมราชชนกส่งข้อมูลการจดัสรรโควตาให้กับวิทยาลยั (๓.๑.๑-๒) พร้อม
กับประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล  ศาสตรบัณฑิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบ

 
 
 
๓.๑.๑-๑  ส าเนา มคอ.
๒ หน้า ๑๒ 
๓.๑.๑-๒  หนังสือ สบช. 
เลขท่ี ๐๒๐๓.๐๕๔/
๙๔๙๓ เรื่อง โควตา
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๑.๑.๓ ประกาศ
ส านักงานปลัดกรทรวง
สาธารณสุข เรื่องการรับ



 

 ๒๖ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คัดตรงจากพ้ืนท่ี (๓.๑.๑-๓) 
     ๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการรับสมัคร
และคัดเลือก ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์, คณะอนุกรรมการรับ
สมัคร, คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ, คณะอนุกรรมการประมวลผล , 
คณะอนุกรรมการตัดสินผลการคัดเลือก, คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่าย, 
คณะอนุกรรมการประเมินคะแนนกิจกรรมเข้าค่าย และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ผลตรวจร่างกาย (๓.๑.๑-๔) 
     ๔. คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครก าหนดแนวทางการคัดเลือก (๓.๑.๑-๕) 
โดย ก าหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ในการรับสมัครและคัดเลือกดังนี้  
       ๔.๑ เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษา 
           ๑) ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในอ าเภอที่สมัคร 
           ๒) ผลการเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ และกลุ่มสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
           ๓) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คะแนน และ
ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาด้านวิทยาศาสตร์ (PAT๒) ไม่น้อยกว่า 
๗๐ คะแนน 
        ๔.๒  องค์ประกอบท่ีใช้ในการคัดเลือก 
           ๑) ผลการสอบความถนัดท่ัวไป ร้อยละ ๔๐ 
           ๒) ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๔๐ 
           ๓) ผลการประเมินสมรรถนะในการเข้าค่าย ร้อยละ ๒๐ 
      ๔..๓ คุณสมบัติทั่วไป 
          ๑) ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 
๑ ปี หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิด
ภาคการศึกษา 
          ๒) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
          ๓) ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 
          ๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ 
          ๕) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 
๒๕๕๘ 
          ๖) ผู้ใช้สิทธิบุตรข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยก าเนิด
หรือสายโลหิตเท่าน้ัน  
      ๔.๔ คุณสมบัติด้านการศึกษา 
         ๑) ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ ๖ หลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมที่เป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่รับผู้จบ
การศึกษานอกโรงเรียน 
         ๒) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต สาระคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิต 
     ๕. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด าเนินการเผยแพร่การรับสมัครและ

สมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ระบบคดัตรง
จากพ้ืนท่ี 
๓.๑.๑- ๔ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ด าเนินการรับสมัคร 
และคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี 
๓.๑.๑-๕  แนวทางการ
คัดเลือก 
๓.๑.๑-๖ หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ประชาสมัพันธ์การเข้า
ร่วมประชุม 
๓.๑.๑-๗ หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ประชาสมัพันธ์การเข้า
ร่วมประชุม 
๓.๑.๑-๘ รายงาน
สรุปผลจ านวนผู้เข้า
สมัครประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ระบบคดัตรง
จากพ้ืนท่ี 
๓.๑.๑-๙ รายงานการ
ตัดสินผู้มสีิทธ์ิเข้าค่าย 
๓.๑.๑-๑๐ ประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าค่าย 
๓.๑.๑-๑๑ แบบ
ประเมินกจิกรรมการเข้า
ค่าย “To Be PBRI 
Nurse” 
๓.๑.๑-๑๒ ประกาศชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจ าปีการศึกษา 



 

 ๒๗ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คัดเลือก โดยติดต่อประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ ๒๓, และ 
๒๕ และลงพื้นที่ช้ีแจงแนวทางการสมัคร และคัดเลือกตามโรงเรียน มัธยมศึกษาใน
เขตพื้นท่ี จังหวัดขอนแก่น และสกลนคร (๓.๑.๑-๖) (๓.๑.๑-๗) 
      ๖. คณะอนุกรรมการรับสมัคร ด าเนินการรับสมัครโดย ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย รูปถ่าย บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา หนังสือรับรองผลการเรียน , ใบประกาศผลการ
ทดสอบความถนัดท่ัวไป และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑๙ คน จาก
ภูมิล าเนาจังหวัดขอนแก่น ๑๕๑ คน ภูมิล าเนาจังหวัดกลนคร ๖๘ คน (๓.๑.๑-๘)            
      ๗. คณะอนุกรรมการประมวลผล ประมวลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป 
และผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โดยคิดน้ าหนักและสัดส่วนอย่างละ 
๔๐ เปอร์เซ็น โดยเรียงล าดับคะแนนโดยแยกเป็นรายอ าเภอของแต่ละจังหวัด แล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๙ คน 
จากภูมิล าเนาจังหวัดขอนแก่น ๖๕ คน และภูมิล าเนาจังหวัดสกลนคร ๔๔ คน 
(๓.๑.๑-๙) 
      ๘. วิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 
๓ อันดับของแต่ละอ าเภอ  (๓.๑.๑-๑๐) 
       ๙. ผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย เข้าร่วมกิจกรรมค่าย To Be PBRI NURSE โดยมีการ
ประเมินสมรรถนะ ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางภาษา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการสื่อสาร 
(๓.๑.๑-๑๑) 
       ๑๐. คณะอนุกรรมการประมวลผล ประมวลคะแนนรวมทั้งหมดโดยคิดค่า
น้ าหนักการเข้าค่ายเป็นร้อยละ ๒๐ รวมกับคะแนน GAT และ PAT๒ อีกร้อยละ 
๘๐ รวมเป็นร้อยละ ๑๐๐ และเรียงล าดับสูงสุดของแต่ละอ าเภอ และวิทยาลัย
ประกาศรายช่ือผลการคัดเลือก โดยประกาศตัวจริงที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละ
อ าเภอ (๓.๑.๑-๑๒) 
        ๑๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นตัวจริงของแต่ละอ าเภอเข้ารับการตรวจร่างกาย
ตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยก าหนด ซึ่งผู้มีเข้ารับการตรวจร่างกายทั้งสิ้น จ านวน ๔๑ 
คน จากภูมิล าเนาจังหวัดขอนแก่น ๒๕ คน และภูมิล าเนาจังหวัดสกลนคร ๑๖ คน  
        ๑๒. คณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย ตรวจสอบผลตรวจ
ร่างกายและรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ (๓.๑.๑-๑๓) 
         ๑ ๓ .  วิ ท ย า ลั ย ป ร ะ ก า ศ ร า ย ช่ื อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษ า ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.bcnkk.ac.th  (๓.๑.๑-๑๔) 
         ๑๔. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาช าระค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดย
โอนเข้าบัญชีวิทยาลัยฯ ตามจ านวนที่ก าหนด (๓.๑.๑-๑๕)  เมื่อครบก าหนดการ
ช าระเงิน งานทะเบียนวัดและประมวลผลตรวจสอบการช าระเงินและรายงาน
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาช าระเงินจ านวน ๔๐ คน จากภูมิล าเนา
จังหวัดขอนแก่น ๒๔ คน และภูมิล าเนาจังหวัดสกลนคร ๑๖ คน (๓.๑.๑-๑๖) 
         ๑๕. วิทยาลัยประกาศรายช่ือนักศึกษา หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตใน
เว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th (๓.๑.๑-๑๗) งานทะเบียน วัดและประมวลผล
การศึกษา กลุ่มวิชาการ ประกาศก าหนดการและแนวทางการรายงานตัวเข้าศึกษา 
ในเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th  โดยก าหนดวันรายงานตัวพร้อมกับผู้ผ่านการ

๒๕๕๘ ระบบคดัตรง
จากพ้ืนท่ี 
๓.๑.๑-๑๓ รายงานผล
การตรวจสอบผลตรวจ
ร่างกาย การคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
(ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี) 
๓.๑.๑-๑๔ ประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี 
๓.๑.๑-๑๕ แบบฟอร์ม
ช าระเงินค่าลงทะเบียนฯ 
ส าหรับนักศึกษา
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ระบบคัด
ตรงจากพ้ืนท่ี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๑.๑-๑๖ รายงานผล
การช าระค่าลงทะเบียน 
และค่าใช้จ่าย ในระบบ
คัดตรงจากพ้ืนท่ี 
๓.๑.๑-๑๗ ประกาศ
รายชื่อนักศึกษา
หลักสตูรพยาบาล  
ศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี 
๓.๑.๑-๑๘ บันทึก
รายงานสรุป
ผู้อ านวยการ 
๓.๑.๑-๑๙ คู่มือ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ฉบับ
ปรับปรุง 
๓.๑.๑-๒๐ ระบบและ
กลไกการรับนักศึกษา
ระบบสอบตรงและสอบ
กลาง 
๓.๑.๑-๒๑ หนังสือ 



 

 ๒๘ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คัดเลือกระบบสอบตรงและสอบกลาง ต่อจากนั้น งานทะเบียนวัดและประมวลผล
การศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยด าเนินการตรวจสอบหลักฐานทั่ วไป 
หลักฐานเอกสารการศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และใบแจ้งย้ายส าเนาทะเบียน
บ้าน และหลักฐานการช า   ระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารายงานตัว
ทั้งสิ้น ๔๐ คน 
           ๑๖. งานทะเบียนวัดและมวลผลการศึกษา บันทึกผลการรายงานตัวของ
นักศึกษาใหม่ ในระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย (๓.๑.๑-๑๘) 
            ๑๗. เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน พบว่าจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่ครบตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ เนื่องจากนักเรียนมัธยมในเขตอ าเภอบ้านแฮดไม่มีผู้ที่มีผลคะแนนสอบ
ตามเกณฑ์ จึงไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ และมีนักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือกที่มีสิทธิ์ช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้  
          ดั งนั้นจึ งปรับปรุ งระบบการรับนักศึกษาในขึ้นตอนของการช าระ
ค่าลงทะเบียน โดยเพิ่มขั้นตอนของการติดตามตัวส ารอง เพื่อให้ช าระค่าลงทะเบียน
ทดแทน (๓.๑.๑-๑๙) 
ระบบสอบตรงและสอบกลาง มีขั้นตอนการด าเนินงานในระบบและกลไกการรับ
นักศึกษาระบบสอบตรงและสอบกลาง (๓.๑.๑-๒๐) ที่เหมือนกันดังน้ี 
       ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด
เป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากแผนการรับนักศึกษา ในหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต และตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล ในการ
ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
        ๒. วิทยาลัยแจ้งเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาต่อสถาบันพระบรมราชชนก 
และสถาบันพระบรมราชชนกส่งข้อมูลการจัดสรรโควตาให้กับวิทยาลัย (๓.๑.๑-๒๑) 
พร้อมกับคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
คัดเลือก (๓.๑.๑-๒๒) 
        ๓. ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการรับรายงานตัว คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ คณะกรรมการตรวจสอบผลตรวจร่างกาย และคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
(๓.๑.๑-๒๓) 
        ๔. คณะกรรมการก าหนดแนวทางการด าเนินการคัดเลือกโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ (๓.๑.๑-๒๔)  ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทั่วไป  ประกอบด้วย 
            ๑) ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาเข้าศึกษา ไม่น้อย
กว่า ๑ ปี หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวัน
เปิดภาคการศึกษา 
            ๒) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
            ๓) ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 
            ๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ 
            ๕) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือน
เมษายน ๒๕๕๘ 

สบช. เลขท่ี 
๐๑๐๓.๐๕๔/ว.๑๙๒๐ 
เรื่อง ขอส่งข้อมูลการ
จัดสรรโควตาฉบับ
ปรับปรุง 
๓.๑.๑-๒๒ คู่มือการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสตูรตา่งๆ ของ
สถาบันพระบรมราช
ชนกประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๓.๑.๑-๒๓ ค าสั่งที่ ๑๗/
๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการคดัเลือกฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๑.๑-๒๔ เอกสาร
ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
๓.๑.๑-๒๕ ประกาศ
สถาบันพระบรมราช
ชนก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ
สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายในระบบสอบ
ตรง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๓.๑.๑-๒๖ ประกาศ
สถาบันพระบรมราช
ชนก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ
สัมภาษณ์ และตรวจ
ร่างกายในระบบสอบ
กลาง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๑.๑-๒๗ ตัวอย่าง
รายงานประกอบการ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานวันสมัภาษณ ์
๓.๑.๑-๒๘ ตัวอย่าง 
แบบฟอร์มส่งเข้า
คณะกรรมการ
อ านวยการ 
๓.๑.๑-๒๙ ตัวอย่าง
แบบฟอร์มรายงานผล



 

 ๒๙ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
            ๖) ผู้ใช้สิทธิบุตรข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยก าเนิด
หรือสายโลหิตเท่าน้ัน 
คุณสมบัติด้านการศึกษา ประกอบด้วย 
            ๑) ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ ๖ หลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่รับผู้จบการศึกษา
นอกโรงเรียน 
            ๒) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต สาระคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิต 
            คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย ด าเนินการตรวจสอบผล
การตรวจร่างกาย ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่มีโรค
ประจ าตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกแสดงผลการตรวจ
ร่างกาย ที่ได้รับการตรวจจากสถานบริการสุขภาพของรัฐตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
(๓.๑.๑-๒๐) 
 
      ๕. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครผ่านระบบออนไลน์  ในเว็บไซต์ 
http://admission.pi.in.th 
      ๖. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ด าเนินการประมวลคะแนน
โดยก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนน ในระบบสอบตรง คือ ผลการสอบ GAT ร้อยละ 
๔๐ PAT ๒ ร้อยละ ๖๐ ในระบบสอบกลาง GPAX ร้อยละ ๒๐ ผลการทดสอบ O-
NET ร้อยละ ๓๐ GAT ร้อยละ ๒๐ และ PAT ๒ ร้อยละ ๓๐ หลังประมวลคะแนน
กลุ่มพัฒนาการศึกษาประกาศช่ือผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และตรวจร่างกายในเว็บไซต์ 
http://admission.pi.in.th (๓.๑.๑-๒๕) , (๓.๑.๑-๒๖) 
       ๗. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ประชุมเตรียมความพร้อมการสัมภาษณ์
และตรวจร่างกายโดยทบทวนแนวทางตามที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการตรวจสอบ
คุณสมบัติ การตรวจสอบผลตรวจร่างกายและการสัมภาษณ์ (๓.๑.๑-๒๗) 
       ๘. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย รายงานตัวพร้อมแสดงเอกสาร
หลักสูตรฉบับจริงและส าเนา ประกอบด้วย 
              ๑) ใบสมัคร 
              ๒) บัตรประชาชน 
              ๓) เอกสารรับรองผลการศึกษา 
              ๔) ทะเบียนบ้าน 
              ๕) กรณีใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการ แสดงทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา
มารดา และบัตรประจ าตัวข้าราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
              ๖) รายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
      ๙. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติการศึกษา ตามแนวทางที่ก าหนด และบันทึกผลการตรวจในรายงาน
การตรวจสอบหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในวันสัมภาษณ์ 
(๓.๑.๑-๒๗) และคณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย ด าเนินการ
ตรวจสอบผลตรวจร่างกาย แล้วบันทึกในแบบฟอร์มการตรวจสอบผลการตรวจ

การสัมภาษณ ์
๓.๑.๑-๓๐ รายงานผล
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และสัมภาษณ ์
๓.๑.๑-๓๑ ตัวอย่าง
บันทึกผลการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน การ
สัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกาย 
๓.๑.๑-๓๒ ประกาศ
สถาบันพระบรมราช
ชนก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ
เข้าศึกษาฯ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๑.๑-๓๓  ก าหนการ
และแนวทางการ
รายงานตัวเข้าศึกษา 
๓.๑.๑.๓๔  รายงาน
จ านวนนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๓.๑.๑.๓๕ ระบบและ
กลไกการรับนักศึกษา
ระบบสอบตรงและสอบ
กลางในคู่มือปฏิบัติงาน
คุณภาพ ฉบับปรับปรุง 



 

 ๓๐ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร่างกาย (๓.๑.๑-๒๘) 
      ๑๐. กรณีผู้รับการคัดเลือก มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์แต่ละ คณะกรรมการ
ส่งเข้าพบคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ช่วยเหลือ แก้ไข หรือ
ตัดสิทธ์ิ ผู้รับการคัดเลือก 
      ๑๑. คณะกรรมการสัมภาษณ์ด าเนินการสัมภาษณ์ส าหรับผู้รับการคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ และมีผลการตรวจร่างกายที่ปกติ และบันทึกผลการ
สัมภาษณ์  (๓.๑.๑-๒๙)   
      ๑๒. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการตรวจสอบผลตรวจ
ร่างกาย และคณะกรรมการสัมภาษณ์ ประชุมสรุปผลการด าเนินการตรวจสอบ
หลักฐานและสัมภาษณ์   
      ๑๓. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ , คณะกรรมการตรวจสอบผลตรวจ
ร่างการ และคณะกรรมการสัมภาษณ์รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการ
อ านวยการ (๓.๑.๑-๓๐) 
       ๑๔. คณะกรรมการอ านวยการ ประชุมพิจารณาผลการด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย และผลการสัมภาษณ์ 
              โดยประธานคณะกรรมการอ านวยการรับรองผลการตรวจสอบคุณสมบตัิ 
ผลการตรวจร่างกาย และผลการสัมภาษณ์ 
      ๑๕. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ, คณะกรรมกรรมการตรวจสอบผลการ
ตรวจร่างกาย และคณะกรรมการสัมภาษณ์ บันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 
บันทึกและยืนยันผลการตรวจร่ายกาย บันทึกและยืนยันผลสัมภาษณ์ในฐานข้อมูล
การรับนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก (๓.๑.๑-๓๑)  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี ้
ขั้นที่ ๑  บันทึกการมารายงานตัวสัมภาษณ์ “มา” หรือ “ไม่มา” 
ขั้นที่ ๒ บันทึกผลการตรวจเอกสาร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” กรณีไม่ผ่านต้องระบุ
สาเหตุ “หลักฐานทั่วไปไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง” 
ขั้นที่ ๓ ตรวจสอบผลตรวจร่างกาย “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” กรณีไม่ผ่านต้องระบุ
สาเหตุ 
ขั้นที่ ๔ การสัมภาษณ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” กรณีไม่ผ่านต้องระบุสาเหตุ 
        ๑๖. ส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา (๓.๑.๑-๓๒) 
        ๑๗. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาช าระค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยโอน
เข้าบัญชีวิทยาลัยฯ ตามจ านวนที่ก าหนด 
        ๑๘. งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา กลุ่มวิชาการ ประกาศ
ก าหนดการและแนวทางการรายงานตัวเข้าศึกษา ในเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th 
(๓.๑.๑-๓๓) และ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในวันที่ก าหนด โดยด าเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานทั่วไป หลักฐานเอกสารการศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และให้
แจ้งย้ายส าเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
        ๑๙. งานทะเบียนวัดและมวลผลการศึกษา บันทึกผลการรายงานตัวของ
นักศึกษาใหม่ ในระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย (๓.๑.๑-๓๔) 
        ๒๐. เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ



 

 ๓๑ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ครบตามเกณฑ์ได้จ านวนท้ังสิ้น ๑๑๒ คน โดยรับจากระบบคัดตรงจากพื้นที่ ๓๙ คน 
ระบบสอบตรง ๓๓ คน และระบบสอบกลาง ๔๐ คน ซึ่งไม่ตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ช าระค่าใช้จ่าย ทางการศึกษาไม่มารายงาน
ตัวเข้าศึกษา จากการสอบถามข้อมูลพลว่า นักศึกษาได้เข้าศึกษาหลักสูตรอื่น ของ
สถาบันการศึกษาอื่น ดังนั้นควรปรับปรุงระบบโดยเพิ่มกระบวนการให้ผู้ที่ช าระ
ค่าใช้จ่ายแล้ว แจ้งสละสิทธิ์ก่อนวันรับรายงานตัวเข้าศึกษา เพื่อวิทยาลัยจะได้
ด าเนินการติดตามตัวส ารองต่อไป (๓.๑.๑-๓๕) 

๓.๑.๒ การเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังน้ี 
     ๑.   วิทยาลัยฯ โดยงานพัฒนานักศึกษา วางแผนจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาใหม่ โดยส ารวจความรู้ทางวิชาการ จากผลการสอบ ONET , 
GAT และ PAT๒ และศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต  ในหมวดที่ ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ ๒.๓ ปัญหา
ของนักศึกษาแรกเข้า และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการ (๓.๑.๒-๑) 
     ๒.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม โดยพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมและการประเมินผล  (๓.๑.๒-๒) 
     ๓.  งานพัฒนานักศึกษาด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ 
โดยด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ 
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับตัว ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๑๒ 
คน (๓.๑.๒-๓  , ๓.๑.๒-๔) 
     ๔.  งานพัฒนานักศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการให้
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาล และอุปกรณ์การศึกษาแก่
นักศึกษา  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๔๕๐ คน เข้าร่วมครบทุกคน การเตรียม
ความพร้อม จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  ผลการถอดบทเรียน
จากการเรียนรู้ และร้อยละจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับดี การได้รับการพัฒนาทักษะอยู่ใน
ระดับดี (๓.๑.๒-๕) และผลประเมินระดับความคิดเห็นโครงการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ (๓.๑.๒-๖) 
     งานพัฒนานักศึกษาประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อม และก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป (๓.๑.๒-๗ , ๓.๑.๒-๘) 

๓.๑.๒-๑  ส าเนา มคอ.
๒ หมวดที่ ๓ 
๓.๑.๒-๒  รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร เรื่อง
พิจารณารูปแบบ
กิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมก่อนศึกษา 
๓.๑.๒-๓  โครงการ
พัฒนานักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การ
เรียนรู ้
๓.๑-๒-๔ โครงการ
ฝึกอบรมการให้ห้องสมดุ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
และอุปกรณ์การศึกษา
แก่นักศึกษา ในเล่ม
สรุปผลการฝึกอบรม
โครงการฯ 
๓.๑.๒-๕  ผลการ
ประเมินโครงการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเรียนรู ้
๓.๑.๒-๖ ผลประเมิน
โครงการฝึกอบรม
ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
และอุปกรณ์การศึกษา
แก่นักศึกษา 
๓.๑.๒-๗ คู่มือการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ 
๓.๑.๒-๘ คู่มือการ
ปฏิบัติงานคณุภาพฉบับ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปรับปรุง 

๓.๒ การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(สกอ.๓.๒) 
๓.๒.๑การควบคุม
การดูการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี 

 
 
 
วิทยาลัยมีระบบในการควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษา วิชาการ วิชาชีพและการ
แนะแนวแก่นักศึกษาในคุ่มือนักศึกษา (๓.๒.๑-๑) มีการปฏิบัติ ๗  ขั้นตอน ดังนี ้
๑. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มวิชาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงต่อผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ และก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มืออาจารย์     
ที่ปรึกษา  ประกอบด้วย   
       ๑.๑) อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งหมด  ๔๑  คน คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ ต่อนักศึกษา 
เฉลี่ย ๑:๑๐-๑๑ คน  มีหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านวิชาการ วิชาชีพและด้านชีวิตส่วนตัว 
และมีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของนักศึกษาเป็นรายบุคคล (๓.๒.๑-๒) 
       ๑.๒) ก าหนดหน้าที่อาจารย์ประจ าช้ัน ช้ันปีละ ๒ คน มีหน้าที่ดูแลการ
จัดระบบการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา (๓.๒.๑-๓) 
       ๑.๓) ก าหนดหน้าที่อาจารย์เวรประจ าวัน มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมงวันละ ๒ คน ในวันราชการ และวันละ ๓ คน ในวันหยุดราชการ (๓.๒.๑-๔) 
       ๑.๔) ก าหนดหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง โดยแต่งตั้งจาก
อาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญด้านการให้ค าปรึกษา จ านวน ๕ คน มีหน้าที่ดูแล
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผลการเรียนต่ า ส าเร็จการศึกษาช้า มีปัญหาด้าน
พฤติกรรม (๓.๒.๑-๕) 
๒. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มวิชา  ก าหนดแนวทางและกระบวนการให้
ค าปรึกษาของวิทยาลัย  โดยบูรณาการระบบให้ค าปรึกษากับระบบครอบครัวเสมือน  
โดยระบุในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางด าเนินงาน (๓.๒.๑-๖) 
๓.งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มวิชาการน าเสนอแนวทางและกระบวนการ
การดูแล ให้ค าปรึกษา วิชาการ วิชาชีพและการแนะแนวแก่นักศึกษาต่อ อาจารย์ที่
ปรึกษาในการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา (๓.๒.๑-๗) 
๔. งานบริการและพัฒนานักศึกษา  และอาจารย์ที่ปรึกษา น า แนวทางและ
กระบวนการการดูแล ให้ค าปรึกษา วิชาการ วิชาชีพและการแนะแนวแก่นักศึกษา 
ไปจัดบริการให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตโดยจัดการให้
ค าปรึกษา บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือน  เพื่อให้ค าแนะน าด้านวิชาการ 
วิชาชีพและด้านชีวิตส่วนตัว และจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ลักษณะของนักศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน ใช้เป็นข้อมูลให้อาจารย์ น าไปพัฒนา
นักศึกษา (๓.๒.๑-๘ ) จากการด าเนินงานพบว่า   มีนักศึกษามาขอรับบริการให้
ค าปรึกษาจ านวน ๑๒๘  คน  จากนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น  ๔๔๐  คน ประเด็น
ปัญหาที่พบ  คือปัญหาการเรียนเกรดต่ า  เรียนไม่เข้าใจ  เรียนไม่ทันเพื่อน  จ านวน 
๖๕ คน  ปัญหาด้านพฤติกรรม  เครียดจากการท าผิดระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ 
การเข้าหอพักช้า  จ านวน ๑๓ คน  ด้านการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ไม่อยาก
เข้าร่วมกิจกรรม  ทะเลาะกับเพื่อน จ านวน ๓๒ คน มีนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีถูก
ส่งต่อมารับบริการจ านวน  ๓ คน ในเรื่องพฤติกรรมการท าผิดระเบียบวินัยบ่อยครั้ง  
๒ คน  ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาก ๑ คน  และแยกตัวเข้ากับเพื่อน
ไม่ได้  ๑ คน (๓.๒.๑-๙ )   

 
 
 
๓.๒.๑-๑คู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ   
๓.๒.๑-๒ -ค าสั่ง
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี  ขอนแก่น ท่ี 
๗๗ /๒๕๕๘ เรื่อง  
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 
๓.๒.๑-๓ ค าสั่งวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแก่น ที่ ๗๔/๒๕๕๘  
เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าช้ัน 
๓.๒.๑-๔ ตารางเวร
ประจ าวัน 
๓.๒.๑-๕ ค าสั่งวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแก่น ที่ ๒๘ /
๒๕๕๘  เรื่อง  แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาท่ีมีความเสี่ยง
สูง 
๓.๒.๑-๖  คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา 
๓.๒.๑-๗ รายงานผล
การประชุมอาจารย์ที่
ปรึกษา 
๓.๒.๑-๘ ตัวอย่างบันทึก
การให้ค าปรึกษา  
๓.๒.๑-๙ รายงานสรุป
การให้ค าปรึกษา  ปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ 
๓.๒.๑-๑๐  รายงานผล
การประเมินการ
จัดบริการและกจิกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 

 ๓๓ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
๕.  งานบริการและพัฒนานักศึกษา ด าเนินการประเมินผลแนวทางและกระบวนการ
ให้ค าปรึกษา แก่นักศึกษาเสนอรายงาน รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ โดยประเมิน
คุณภาพของการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  โดยใช้
แบบประเมินที่ปรับปรุงมาจากสถาบันพระบรมราชชนก ผลการประเมิน พบว่า  
คุณภาพการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา อยู่
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๕) ข้อที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ  นักศึกษาเข้าถึงระบบบริการให้
ค าปรึกษาได้ง่าย  สะดวก (ค่าเฉลี่ย) (๓.๒.๑-๑๐  )   
๖.  งานบริการและพัฒนานักศึกษา น าผลประเมินแนวทางและกระบวนการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษามาปรับปรุง  โดยจากการประเมินกระบวนการที่ด าเนินการที่
พบผลการประเมินของนักศึกษาในการเข้าถึงระบบบริการให้ค าปรึกษาได้ง่าย และ
สะดวกในภาคการศึกษาที่ ๒ และ ๓ เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาติดภารกิจนิเทศ 
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่สามารถให้นักศึกษาพบในวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๔.๐๐ น. ของทุก จึงได้มีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา  ทาง
โทรศัพท์  ไลน์  เฟสบุ๊ค ( ๓.๒.๑-๑๑)  จัดตั้งแกนน านักศึกษาในด้านการให้
ค าปรึกษาทุกช้ันปี (๓.๒.๑-๑๒ )  เพื่อสามารถประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ และ
เมื่อมีการประเมินซ้ าเมือ่สิ้นปีการศึกษาโดยการใช้ Focus group ผลการประเมินสิน้
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ยของการเข้าถึงระบบบริการให้ค าปรึกษา เพิ่มขึ้นจาก
เดิมค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ เป็นค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ (๓.๒.๑-๑๓ ) พบว่านักศึกษาบอกว่าเข้าถึง
ระบบบริการให้ค าปรึกษาได้ง่าย  สะดวก ขึ้น   และมีการน าผลการประเมินมา
พัฒนาแนวทางและกระบวนการแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษามา ในปี
ต่อไป 
 ๗. งานบริการและพัฒนานักศึกษา น าเสนอแนวทางการปรับปรุงการดูแล ให้
ค าปรึกษา วิชาการ วิชาชีพและการแนะแนวแก่นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
ด าเนินงานการดูแลให้ค าปรึกษา ฯแก่นักศึกษา  ( ๓.๒.๑-๑๔ , ๓.๒.๑-๑๕) 

๓.๒.๑-๑๑  ตัวอย่าง
การให้ค าปรึกษาผ่าน
ไลน์   
๓.๒.๑-๑๒  รายชื่อแกน
น านักศึกษาในด้านการ
ให้ค าปรึกษาในทุกช้ันป ี
๓.๒.๑-๑๓ รายงาน 
Focus group ผลการ
ประเมินการจดับริการ
และกิจกรรม ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๒.๑-๑๔  สรุปการ
ทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๓.๒.๑-๑๕ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๓ .๒ .๒ .กา ร พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๕๘  
(๓.๒.๒-๑)  มี  ๗ ขั้นตอน ดังนี ้
     ๑. งานบริการและพัฒนานักศึกษาฯร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ทั้งในและนอกห้องเรียน (๓.๒.๒-๒) 
     ๒. งานบริการและพัฒนานักศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งในและนอกหลักสูตร ( ๓.๒.๒-๓)  โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
และการน าเสนอผลงาน (๓.๒.๒-๔)  
     ๓. งานบริการและพัฒนานักศึกษาน าเสนอแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ 
(๓.๒.๒-๕) 
     ๔. งานบริการและพัฒนานักศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑น าลงสู่การปฏิบัติ โดย
ด าเนินการ ๒ โครงการ ดังน้ี   

๓.๒.๒-๑  ระบบและ
กลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในคู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๒.๒-๒ รายงานการ
ประชุมกลุม่วิชาการ  
เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการ
เสรมิสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ทั้งในและนอกห้องเรียน 



 

 ๓๔ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
        ๑) โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะโดดเด่นทางการ
พยาบาลชุมชน  บริการด้วยจริยธรรมและหัวใจความเป็นมนุษย์ และพัฒนา
นักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑ (๓.๒.๒-๖)  และ 
        ๒) โครงการ  English  camp (๓.๒.๒-๗) 
     ๕. งานบริการและพัฒนานักศึกษาและผู้รับผิดชอบประเมินผลการด าเนิน
โครงการและจัดท าเอกสารสรุปรายงานต่อหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผลการประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 
         ๑) โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน  บริการสุขภาพด้วยจริยธรรมและหัวใจความเป็นมนุษย์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑   พบว่าสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่  ๒๑  มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ๓.๙๑  ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี ๓.๗๑  ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการ
น าเสนอผลงานค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ อยู่ในระดับ (๓.๒.๒-๘) 
          ๒) โครงการ  English  camp  พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ๔.๓๕  (๓.๒.๒-๙) 
     ๖. งานบริการและพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ประเมิน
กระบวนการ พบว่าขั้นตอนที่ ๓ การจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ เรื่องการน าเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่นักศึกษาพัฒนาโดยน ามา
มาปรับปรุงการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยเพิ่มการสนับสนุน
งบประมาณและหาเวทีน าเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม โดยก าหนดโครงการ
สนับสนุนน าเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมพร้อมสร้างแรงจูงใจโดยจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ช่ืนชมผู้น าเสนอผลงานในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (๓.๒.๒-๑๐) 
     ๗. งานบริการและพัฒนานักศึกษาน าเสนอการปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๙  (๓.๒.๒-๑๑)   

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
๓.๒.๒-๓  แผน
ยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และ ๒๕๕๙ 
๓.๒.๒-๔ รายงานผล
ประเมินการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๓.๒.๒-๕  รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเรื่องการอนุมตัิให้
ใช้แผนยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
และ ๒๕๕๘ 
๓.๒.๒-๖  โครงการ
พัฒนานักศึกษาสู่การ
เป็นบัณฑติที่มีสมรรถนะ
โดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน  บริการ
สุขภาพด้วยจริยธรรม
และหัวใจความเป็น
มนุษย์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ 
๓.๒.๒-๗  โครงการ 
Englis  camp   
๓.๒.๒-๘  บทสรุป
ผู้บริหารโครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเป็น
บัณฑิตที่มสีมรรถนะโดด
เด่นด้านการพยาบาล
ชุมชน  บริการสุขภาพ
ด้วยจริยธรรมและหัว
ใจความเป็นมนุษย์และ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่  ๒๑   
๓.๒.๒-๙  บทสรุปผล
การด าเนินงานการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการ  English  



 

 ๓๕ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
camp   
๓.๒.๒-๑๐ สรุปการ
ทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๓.๒.๒-๑๑  แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๓.๓.ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
(สกอ.๓.๓) 
๓.๓.๑ การคงอยู่ 

        
 
 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัย มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ดังแสดงในตารางดังนี ้ 

ปีการศึกษา จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศกึษาตามหลกัสูตร จ านวนที่ลาออกสิน้ปี
การศกึษาที่ประเมนิ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒๕๕๓ ๑๓๐ ๑๒๘ 
 

- - ลาออก ๒ คน 

๒๕๕๔ ๑๓๖ - ๑๓๖ 
 

- - 

๒๕๕๕ ๑๑๕ - - ๑๑๐ 
 

ลาออก ๔ คน 
เรียนซ้ าชั้น ๑ คน 

สรุปอัตราคงอยู ่ ๙๘.๔๖% ๑๐๐% ๙๖.๕๒% - 

หมายเหตุ: อัตราการคงอยู่ หมายถึง ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ของนักเรียนรุ่นเดียวกันของระดับ
การศึกษานั้น 

 
 
 
๓.๓.๑-๑ รายชื่อ
นักศึกษาแรกเข้าแตล่ะปี
การศึกษาระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๕๓ -
๒๕๕๕ 
๓.๓.๑-๒ รายชื่อ
นักศึกษาท่ีส าเรจ็
การศึกษาปีการศึกษา        
๒๕๕๖ -๒๕๕๘    

๓.๓.๒  การส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ -๒๕๕๘ วิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยมรีหสั
ประจ าตัวนักศึกษาท่ีขึ้นต้นด้วยปพีุทธศักราชเดียวกัน และใช้เวลาในการศึกษาไม่
เกิน ๔ ปี ดังแสดงในตาราง ดังนี ้

ปีการศึกษาที่
รับเข้า/รุ่น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา๒๕๕๘ 

แรกรับ ส าเร็จ
การศกึษา 

แรกรับ ส าเร็จ
การศกึษา 

แรกรับ ส าเร็จ 
การศกึษา 

๒๕๕๓ 
(รุ่น ๑๔) 

๑๓๐ ๑๒๘ 
 

- - - - 

๒๕๕๔ 
(รุ่น ๑๕) 

- - ๑๓๖ ๑๓๖ 
 

- - 

๒๕๕๕ 
(รุ่น ๑๖) 

- - - - ๑๑๕ ๑๑๐ 
 

สรุปอัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

๙๘.๔๖% ๑๐๐% ๙๕.๖๕% 

๓.๓.๒-๑ รายชื่อ
นักศึกษาท่ีส าเรจ็
การศึกษา และอตัรา
ส าเรจ็การศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ -
๒๕๕๘      
 



 

 ๓๖ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
     จากตารางพบว่า ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรมีค่าสูง โดยมีจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๙๕ ในแต่ละปีการศึกษา 

๓.๓.๓ ความพึง
พอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียน
ของนักศกึษา 

       วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา๒๕๕๖ –๒๕๕๘ ดังแสดงใน
ตาราง ดังนี้    

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ประเด็นความพึงพอใจ ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ 
ปีการศึกษา

๒๕๕๗ 
ปีการศึกษา

๒๕๕๘ 
๑. การรับสมัครนักศึกษา ๔.๐๖ ๔.๑๕ ๔.๒๓ 
๒. การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ๔.๑๖ ๔.๒๒ ๔.๒๕ 
๓. การให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวิตและ
ด้านวิชาการ 

๔.๐๑ ๔.๑๖ ๔.๒๐ 

๔. การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ ๒๑ 

๓.๙๒ ๔.๐๔ ๔.๒๘ 

๕. การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ๓.๘๓ ๔.๑๕ ๔.๓๐ 
๖. การบริหารหลักสูตร ๔.๔๙ ๔.๔๒ ๔.๓๐ 

 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
        วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน (๓.๓.๓-๔)  และ
ท าประกาศของวิทยาลัย ฯ เรื่องแนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
โทษทางวิชาการระดับปริญญาตร ี (๓.๓.๓-๕) ก าหนดช่องทางการร้องเรยีนพร้อม
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ เช่น web siteวิทยาลัยฯ สายตรง
ผู้บริหาร (๓.๓.๓-๖) ซึ่งในปีการศกึษา ๒๕๕๘ ไม่พบข้อร้องเรยีน 
 
 
 

๓.๓.๓-๑ รายงานการ
ประเมินหลักสูตร   
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๓.๓.๓-๒ รายงานการ
ประเมินหลักสูตร        
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๓.๓.๓-๓ รายงานการ
ประเมินหลักสูตร        
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๓.๓-๔  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ข้อร้องเรียน  
๓.๓.๓-๕  ประกาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี  ขอนแก่น 
เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการขออุทธรณ์
และการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทาง
วิชาการ ระดับปริญญา
ตรี และแนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน  
๓.๓.๓-๖  ช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน 
๓.๓.๓-๗  แบบฟอร์ม
บันทึกข้อร้องเรียน 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า/

รุ่น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา๒๕๕๘ 

แรกรับ ส าเร็จ
การศึกษา 

แรกรับ ส าเร็จ
การศึกษา 

แรกรับ ส าเร็จ 
การศึกษา 

๒๕๕๓ 
(รุ่น ๑๔) 

๑๓๐ ๑๒๘ 
 

- - - - 

๒๕๕๔ 
(รุ่น ๑๕) 

- - ๑๓๖ ๑๓๖ 
 

- - 

๒๕๕๕ 
(รุ่น ๑๖) 

- - - - ๑๑๕ ๑๑๐ 
 

สรุปอัตราการส าเร็จ
การศึกษา 

๙๘.๔๖% ๑๐๐% ๙๕.๖๕% 



 

 ๓๗ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.๒.๑) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑติ (คะแนน
เต็ม 5) 

วิทยาลัยได้มีการติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจ านวน  ๑๓๖   คน โดยให้ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมิน ผู้ใช้บัณฑิตได้ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจ านวน 
๑๒๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๕ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ ๖ 
ด้าน โดย  
- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต เท่ากับ 
๕๕๘ คะแนน 
-จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินเท่ากับ  ๑๒๙ คน 
คิดค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตได้เท่ากับ =  (๕๘๘/
๑๒๙)  = ๔.๕๖  
พบผลการประเมินรายด้านดังน้ี 
     ๑. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ 
     ๒. ด้านความรู้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖ 
     ๓. ด้านทักษะทางปัญญาค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ 
     ๔. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๘ 
     ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕ 
     ๖. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๕๖  (๒.๑-๑) 

๒.๑-๑ รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ มาต ร ฐ าน คุณ วุ ฒิ
อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ และ
การพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์บัณฑิต ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

 
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สกอ.๒.๒) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี เป็นคะแนน
ระหว่าง ๐-๕ ก าหนดให้
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 
๑๐๐ 

วิทยาลัยฯ มีการส ารวจการมีงานท า  ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา๒๕๕๘ จ านวน ๑๓๖ คน พบว่ามีงาน
ท าภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๓๖   
คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
คะแนนท่ีได้ เท่ากับ (๑๐๐x๕)/๑๐๐ เท่ากับ ๕   (๒.๒-๑) 

๒.๒-๑ รายงานการส ารวจการ
ได้งานท าของบัณฑิต ที่ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓๘ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หมวดที่ ๔ ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
๑. พ.๑๑๐๑ ชีววิทยา ๑/๒๕๕๘ ๗ ๑๖ ๒๓ ๒๕ ๓๕ ๔ - - ๑๑๐ ๑๑๐ 
๒. พ.๑๑๐๓ กายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา ๑ 

๑/๒๕๕๘ ๒ ๔ ๑๒ ๓๘ ๒๔ ๒๓ ๗ - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๓. ภ.๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

๑/๒๕๕๘ ๓๔ ๕๓ ๒๓ - - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๔. ภ.๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน 

๑/๒๕๕๘ ๙ ๑๕ ๑๓ ๔๔ ๒๙ - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๕. สม.๑๑๐๒ ทักษะชีวิต ๑/๒๕๕๘ ๓๗ ๖๕ ๘ - - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 
๖. สม.๑๑๐๓ พัฒนา
กระบวนการคดิอย่างเป็น
ระบบ 

๑/๒๕๕๘ ๓๓ ๕๗ ๒๒ - - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๗. วค.๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ใน
ชีวติประจ าวัน 

๑/๒๕๕๘ ๒ ๒ ๑๑ ๑๓ ๒๐ ๒๖ ๓๘ - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๘. พล.๑๑๐๑ พลานามัย  
และสันทนการ 

๑/๒๕๕๘ ๑๗ ๙๐ ๕ - - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
๙. พ.๑๑๐๒ จุลชีววิทยา 
และปรสิตวิทยา 

๒/๒๕๕๘ ๒๐ ๓๕ ๔๑ ๑๐ ๒ ๑ - - ๑๐๙ ๑๐๙ 

๑๐. พ.๑๑๐๔ กายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา ๒ 

๒/๒๕๕๘ ๒๕ ๓๓ ๒๕ ๑๘ ๕ ๑ ๒ - ๑๐๙ ๑๐๙ 

๑๑. พ.๑๑๐๕ ชีวเคม ี ๒/๒๕๕๘ ๓๐ ๔๐ ๒๖ ๑๑ ๑ ๑ - - ๑๐๙ ๑๐๙ 
๑๒. พ.๑๐๐๘ จิตวิทยา
พัฒนาการ 

๒/๒๕๕๘ - ๖ ๓๖ ๔๗ ๒๐ - - - ๑๐๙ ๑๐๙ 

๑๓. สม.๑๑๐๑ มนุษย์กับ
การอยู่ร่วมกัน 

๒/๒๕๕๘ ๓๔ ๕๑ ๒๔ - - - - - ๑๐๙ ๑๐๙ 

๑๔. วค.๑๑๐๒ เทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

๒/๒๕๕๘ ๑๖ ๕๙ ๒๖ ๘ - - - - ๑๐๙ ๑๐๙ 

๑๕. ล.๑๐๐๑ พลวตักลุม่
และการท างานเป็นทีม 

๒/๒๕๕๘ ๓๘ ๔๑ ๓๐ - - - - - ๑๐๙ ๑๐๙ 

ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓ 
๑๖. สม.๑๑๐๔ อารยธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๓/๒๕๕๘ ๑๔ ๗๙ ๑๖ - - - - - ๑๐๙ ๑๐๙ 

๑๗. พ.๑๑๐๗ โภชนศาสตร ์ ๓/๒๕๕๘ ๓๔ ๕๔ ๒๐ ๑ - - - - ๑๐๙ ๑๐๙ 
๑๘. พ.๑๑๐๖ มนุษย์ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

๓/๒๕๕๘ ๒๘ ๖๑ ๒๐ - - - - - ๑๐๙ ๑๐๙ 



 

 ๓๙ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

๑๙. ล.๑๐๐๓ การพัฒนา
บุคลิกภาพและวุฒิภาวะทาง
อารมณ ์

๓/๒๕๕๘ ๒๑ ๗๘ ๑๐ - - - - - ๑๐๙ ๑๐๙ 

ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
๒๐. พย.๑๒๐๑ มโนมติ 
ทฤษฎีและกระบวนการ
พยาบาล 

๑/๒๕๕๘ ๓ ๑๘ ๔๘ ๒๗ ๑๖ - - - ๑๑๒ ๑๑๒ 

๒๑. พย.๑๒๐๒ การ
ประเมินสุขภาพ 

๑/๒๕๕๘ - ๔ ๒๒ ๖๐ ๒๖ - - - ๑๑๒ ๑๑๒ 

๒๒. พย.๑๒๐๓ หลักการ
และเทคนิคการพยาบาล 

๑/๒๕๕๘ ๒๓ ๔๙ ๓๒ ๘ - - - - ๑๑๒ ๑๑๒ 

๒๓. พย.๑๒๐๕ การสอน
และการใหค้ าปรึกษาทาง
สุขภาพ 

๑/๒๕๕๘ ๑๔ ๕๐ ๔๒ ๖ - - - - ๑๑๒ ๑๑๒ 

๒๔. พย.๑๒๐๖ การสื่อสาร
และสารสนเทศทางการ
พยาบาล 

๑/๒๕๕๘ ๒๙ ๕๘ ๒๑ ๓ ๑ - - - ๑๑๒ ๑๑๒ 

๒๕. ภ.๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานเชิงวิชาการ 

๑/๒๕๕๘ - - ๗ ๓๑ ๗๔ - - - ๑๑๒ ๑๑๒ 

๒๖. พ.๑๒๐๙ พยาธิวิทยา ๑/๒๕๕๘ - ๑ ๔ ๑๖ ๑๕ ๑๘ ๓๕ ๑ ๑๑๒ ๑๑๑ 
๒๗. พ.๑๒๑๐ เภสัชวิทยา ๑/๒๕๕๘ ๒ ๑๒ ๑๙ ๒๔ ๒๘ ๑๔ ๑๓ - ๑๑๒ ๑๑๒ 

ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
๒๘. พย.๑๒๐๗ จริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 

๒/๒๕๕๘ ๑๙ ๔๑ ๓๑ ๑๔ ๕ - - - ๑๑๐ 
 

๑๑๐ 

๒๙. พย.๑๒๐๘ การสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

๒/๒๕๕๘ ๑ ๑๒ ๔๓ ๕๔ - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๓๐. พย.๑๒๑๐ การ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา 
สุขภาพ ๑ 

๒/๒๕๕๘ ๑๗ ๓๙ ๔๒ ๑๒ - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๓๑. พ.๑๒๑๑ 
เศรษฐศาสตร์กับระบบ
สุขภาพ 

๒/๒๕๕๘ ๑ ๑๐ ๒๘ ๗๑ - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๓๒. พ.๑๒๑๒ ระบาดวิทยา
และชีวสถิต ิ

๒/๒๕๕๘ ๓๕ ๔๑ ๒๖ ๗ ๑ - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๓๓. ล.๑๐๐๕ นวัตกรรม
ทางการพยาบาล 

๒/๒๕๕๘ ๒๐ ๖๓ ๒๗ - - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๓๔. พย.๑๒๐๔ ปฏิบัติ
หลักการและเทคนิคการ
พยาบาล 

๒/๒๕๕๘ ๖ ๒๕ ๕๐ ๒๗ ๔ - - - ๑๑๒ ๑๑๒ 



 

 ๔๐ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๓ 
๓๕.พย.๑๒๐๙ ปฏิบตัิการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

๓/๒๕๕๘ ๔ ๔๖ ๖๐ - - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๓๖.พย.๑๒๑๑ ปฏิบตัิการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ ๑ 

๓/๒๕๕๘ ๑ ๑๘ ๖๕ ๒๕ ๑ - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
๓๗.พย.๑๓๑๒ การ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา 
สุขภาพ ๒ 

๑/๒๕๕๘ ๕ ๓๓ ๓๓ ๒๕ ๑๐ - - - ๑๐๖ ๑๐๖ 

๓๘.พย.๑๓๑๔ การ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ ๓ 

๑/๒๕๕๘ ๑ ๑๒ ๔๕ ๔๔ ๔ - - - ๑๐๖ ๑๐๖ 

๓๙.พย. ๑๓๑๖ การ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๑ 

๑/๒๕๕๘ - ๘ ๕๒ ๔๖ - - - - ๑๐๖ ๑๐๖ 

๔๐.พย.๑๓๑๘ การ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
ทางจิต 

๑/๒๕๕๘ ๓ ๑๒ ๓๘ ๓๔ ๑๙ - - - ๑๐๖ ๑๐๖ 

๔๑.พย.๑๓๒๐ การ
พยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์  ๑ 

๑/๒๕๕๘ - - ๓ ๙๗ ๕ - - ๑ ๑๐๖ ๑๐๕ 

๔๒.พย.๑๓๒๒ การวิจยั
ทางการพยาบาล 

๑/๒๕๕๘ ๑ ๑๐ ๓๗ ๓๔ ๒๔ - - - ๑๐๖ ๑๐๖ 

๔๓. ล.๑๐๐๕ นวัตกรรม
ทางการพยาบาล 

๑/๒๕๕๘ ๑๐ ๘๒ ๑๒ - - - - - ๑๐๖ ๑๐๖ 

ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
๔๔.พย.๑๓๑๓ ปฏิบตัิการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ ๒ 

๒/๒๕๕๘ - ๑๙ ๗๕ ๙ ๑ - - ๑ ๑๐๖ ๑๐๕ 

๔๕.พย.๑๓๑๕ ปฏิบตัิการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ ๓ 

๒/๒๕๕๘ - ๔๒ ๔๗ ๑๖ ๑ - - - ๑๐๖ ๑๐๖ 

๔๖.พย.๑๓๑๗ ปฏิบตัิการ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๑ 

๒/๒๕๕๘ ๒ ๓๒ ๖๘ - ๒ - - ๑ ๑๐๖ ๑๐๕ 

๔๗.พย.๑๓๑๙ ปฏิบตัิการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
ทางจิต 
 

๒/๒๕๕๘ ๔ ๓๒ ๖๐ ๘ ๑ - - ๑ ๑๐๖ ๑๐๕ 



 

 ๔๑ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

๔๘.พย.๑๓๒๑ ปฏิบตัิการ
พยาบาลมารดา ทารกและ
ผดุงครรภ์ ๑ 

๒/๒๕๕๘ ๔ ๒๒ ๖๖ ๑๐ ๓ - - ๑ ๑๐๖ ๑๐๕ 

ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที ่๑ 
๔๙. พย.๑๔๓๑ แนวโน้ม
และพัฒนาการของวิชาชีพ
พยาบาล 

๑/๒๕๕๘ ๙ ๒๒ ๔๑ ๒๙ ๙ - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๕๐. พย.๑๔๒๙ การบริหาร
การพยาบาล 

๑/๒๕๕๘ ๑๔ ๔๖ ๓๗ ๑๓ - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๕๑. พย.๑๔๒๗ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

๑/๒๕๕๘ ๒ ๒๔ ๕๐ ๓๔ - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๕๒. พย.๑๔๒๕ การ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๒ 

๑/๒๕๕๘ ๒๒ ๔๙ ๓๕ ๔ - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๕๓. พย.๑๔๒๓ การ
พยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ ๒ 

๑/๒๕๕๘ - - ๒ ๙๒ ๑๖ - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๕๔. ภ.๑๔๐๕ ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า 

๑/๒๕๕๘ - ๒ ๔ ๒๓ ๘๑ - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
๕๕. พย.๑๔๓๐ ปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาล 

๒/๒๕๕๘ ๑๙ ๓๒ ๒๖ ๒๑ ๑๒ - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๕๖. พย.๑๔๒๘ ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

๒/๒๕๕๘ ๓๑ ๔๘ ๓๑ - - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๕๗. พย.๑๔๒๖ ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๒ 

๒/๒๕๕๘ ๒ ๔๙ ๕๙ - - - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

๕๘. พย.๑๔๒๔ ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ ๒ 

๒/๒๕๕๘ - ๕ ๔๔ ๖๐ ๑ - - - ๑๑๐ ๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๔๒ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร (สกอ.๕.๑) 
๕.๑-๑ การออกแบบ
หลักสตูรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
 

 
 
     วิทยาลัยมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร (๕.๑.๑-๑) โดยด าเนินการเปิดใช้หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕) มาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการ
ออกแบบหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มีอยู่ และในปี ๒๕๕๕ 
หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สภาการ
พยาบาลและคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามล าดับ (๕.๑.๑-
๒) และจะครอบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อใช้ครบ ๕ ปี 
คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
     ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (มคอ.๒) โดยจัดโครงการสัมมนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (๕.๑.๑-๓) และโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ (๕.๑.๑-๔) ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
การเรียนการสอน นักศึกษาอาจารย์พิเศษและอาจารย์พี่เลี้ยง
แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ เกิดความเข้าใจในหลักสูตร การก าหนดผล
การเรียนรู้ แนวทางจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ การทวนสอบ 
การวัดและประเมินผล และการจัดท า มคอ.๕ และ มคอ.๖ โดย
จัดท าคู่มืออาจารย์ (๕.๑.๑-๕) 
     ๒.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียน
การสอนโดยด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท า มคอ.๓ และ
มคอ.๔ การก ากับติดตามโดยการทวนสอบ การวัดและ
ประเมินผล และการจัดท า มคอ.๕ และ มคอ.๖ (๕.๑.๑-๖) 
     ๓.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประเมินหลักสูตร โดยด าเนินการประเมินหลักสูตรของนักศึกษา
ช้ันปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อน าผลมาปรับปรุงหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตรต่อไป (๕.๑.๑-๗) 
     ๔.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท า มคอ.๗ 
(๕.๑.๑-๘)  
     ๕.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร (๕.๑.๑-๙) พบว่าขาดขั้นตอนการก ากับ/ติดตาม/
ประเมินหลักสูตร และในช้ันตอนท่ี ๑ การวางแผนการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕) จะครบ
วงรอบการใช้หลักสูตรเป็นปีท่ี ๕  
     ๖. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรมาปรับปรุงกระบวนการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตรมาพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

 
 
๕ .๑ . ๑ -๑   ร ะ บบกา รออกแบ บ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
๕.๑.๑-๒  หลักสตูาพยาบาลศาสร
บัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕ ประทับตรา
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สภาการพยาบาล และ สกอ. 
๕.๑ .๑ -๓  เอกสารสรุปรายงาน
โครงการสัมมนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๑ .๑ -๔  เอกสารสรุปรายงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๕.๑.๑-๕  คู่มืออาจารย์ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๕.๑.๑-๖  รายชื่อรายวิชา คอ.๓ มคอ.
๔ และผู้ รั บผิ ดชอบรายวิ ชาและ
รายงาน มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
๕.๑.๑-๗  รายงานผลการประเมิน
ห ลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ปี ที่  ๔  ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๑.๑-๘  มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
๕ . ๑ . ๑ -๙   บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ ระบบการออกแบบ
หลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร
และเอกสารระบบและกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑.๑-๑๐  รายงานการวิจัยเรื่องการ
ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕) 
๕ . ๑ .๑ -๑ ๑   แ ผน ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร 
๕ . ๑ . ๑ -๑ ๒   ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๖๐) 
๕.๑.๑ -๑๓ ร่างหลักสูตรพยาบาล



 

 ๔๓ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

          ๖.๑) วิจัยประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕) (๕.๑.๑-๑๐) 
           ๖.๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแผนการปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐) (๕.๑.๑-
๑๑) 
           ๖ . ๓ )  อ าจ า ร ย์ ป ร ะจ า หลั ก สู ต ร เ สน อแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (๕.๑.๑-๑๒) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ออกแบบหลักสูตร น าผลการวิเคราะห์หลักสูตร/วิจัยการใช้
หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตมาประกอบการพิจารณาออกแบบ
หลักสูตร 
          ๖.๔) จัดท าร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๖๐) (๕.๑.๑-๑๓) เสนอต่อสถาบันพระบรมราช
ชนก เพื่อรับการวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญ 
     ๗. ปรับปรุงระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในขั้นตอนท่ี ๕,  ๖ , ๗ , ๑๐ และ ๑๑ (๕.๑.๑-๑๔) 

ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐) 
๕.๑.๑ -๑๔  ระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑-๒ การปรับปรุง
หลักสตูรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ 

     วิทยาลัยมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ (๕.๑.๒ -๑)  โดย
ด าเนินการดังนี ้
     ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยค านึงความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและนโยบายสาธารณสุข ผลการประเมินจาก 
มคอ.๕, มคอ. ๖ พบว่ากระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขับเคลื่อนนโยบายระบบบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) ทุกเขตบริการสุขภาพ เพื่อให้จัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  และทุก
สถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข (๕.๑.๒-๒)  
     ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมอบให้อาจารย์ประจ าวิชา
ออกแบบจัดท าร่างหลักสูตรปรับปรุง/สาระรายวิชาในหลักสูตร 
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน ๒ (๕.๑.๒-๓)  
     ๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างหลกัสูตรปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา (๕.๑.๒-๔) 
     ๔.อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
ไปเปิดท าการสอน โดยประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้อง 
อาทิ  อาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
นักศึกษา อาจารย์พิเศษและอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
(๕.๑.๒-๕)  
     ๕. อาจารย์ประจ าวิชาที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตร/สาระวิชาที่
ได้รับการปรับปรุงไปใช้จัดการเรียนการสอน (มคอ.๓ รายวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒) (๕.๑.๒-๖) 

๕.๑ .๒ -๑  ระบบและกล ไกการ
ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
๕ .๑ .๒ -๒   ร าย ง านการประ ชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
๕/๒๕๕๘ วันท่ี  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๘  
๕.๑.๒-๓  มคอ.๓  การออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
พยาบาลครอบครัว ๒ 
๕ .๑ .๒ -๔   ร าย ง านการประ ชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 
๗ /๒๕๕๘ วั นที่  ๒๕  กรกฎาคม 
๒๕๕๘ 
๕.๑.๒ -๕  สรุปโครงการสัมมนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๑.๒-๖  มคอ.๓  วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุน ๒ 
๕.๑ .๒ -๗  มคอ .๕  รายวิ ชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 
๕ . ๑ . ๒ -๘  บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรหั่นสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
๕ .๑ .๒ -๙   ร าย ง านการประ ชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 



 

 ๔๔ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

     ๖. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลการใช้หลักสูตรจาก 
มคอ.๕ (๕.๑.๒-๗) 
     ๗. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรให้ทันสมัย (๕.๑.๒-๘)  พบว่าขาดขั้นตอนที่ ๑๐ การ
ประเมินผลและ ในขั้นตอนที่ ๕ ค าอธิบายไม่ครอบคลุมชัดเจน
เกี่ยวกับการปรับปรุงสาระรายวิชา นอกจากนี้ยังพบว่าใน
ขั้นตอนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยยังขาดการน า
เนื้อหาโรคอุบัติใหม่ โรคซิกา (Zika) ซึ่งมีการระบาดในปี ๒๕๕๙ 
และการพยาบาลมาปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย(๕.๑.๒-๙) 
     ๘. อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรจากผลการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร 
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาการ
พยาบาลบุคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ ออกแบบ มคอ.๓ ให้มีเนื้อหา
ความรู้และการพยาบาลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่  “ซิกา” (Zika) 
(๕.๑.๒-๑๐) 
     ๙. ปรับปรุงระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ขั้นตอนที่ ๑๐ (๕.๑.๒-๑๑) 

๘/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๒๔ กรกฎาคม 
๒๑๕๕๘ 
๕.๑.๒ -๑๐  มคอ.๓ รายวิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภา ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๑.๒-๑๑  ระบบกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรและสาระรายวิชาปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.๕.๒) 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๕.๒.๑ การก าหนด
ผู้สอน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการเปิด(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕) มีระบบและกลไกก าหนดผู้สอน (๕.๒.๑-
๑) และมีการด าเนินการ ดังนี้ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมกันศึกษาเนื้อหาการจัดการศึกษา ในแต่ละรายวิชาที่
เปิดสอนจากมคอ.๒ (๕.๒.๑-๒) และพิจารณาเอกสารสอนในรอบ
ปี ๒๕๕๗ (๕.๒.๑-๓) แล้วจึงร่วมกันก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาให้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์สภาการพยาบาล (๕.๒.๑-๔) โดย 
๑) วิชาทางการพยาบาลก าหนดคุณสมบัติผู้สอนตามระเบียบ
บังคับของสภาการพยาบาล ๒) วิชาการศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาเลือก ก าหนดคุณสมบัติผู้สอนจากคุณวุฒิ
การศึกษา ปริญญาโท/ ปริญญาเอก หรือประสบการณ์การสอน 
หรือการท างานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ในกรณีที่
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเสนอแนะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา 
         ผู้รับผิดชอบวิชาเสนอคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนต่อคณะ
กรรมบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจาก
อนุมัติแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานการออกแบบการ

๕.๒.๑-๑ ระบบและกลไก 
๕.๒.๑-๒ ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๕.๒.๑-๓ สรุปรายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒.๑-๔ คุณสมบัติผู้สอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  
ในคู่มือการจัดการเรียนการสอน ปี 
๒๕๕๘ 
๕.๒.๑-๕ ข้อมูลอาจารย์ประจ า และ
อาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ในคู่มือการจัดการเรียนการสอน ปี 
๒๕๕๘ 
๕.๒.๑-๖ แฟ้มมคอ.๓ และมคอ.๔ 
๕.๒.๑-๗ รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพการสอน ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒.๑-๘ รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน



 

 ๔๕ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดการเรียนการสอน และเชิญอาจารย์ผู้สอน (๕.๒.๑-๕)  
         อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการสอนรายบท สื่อการสอน และ
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนให้สอดคล้องตาม มคอ.๓ หรือ มคอ.
๔   และด าเนินการสอนตามแผนการการสอน (๕.๒.๑-๖) 
        ผู้รับผิดชอบวิชาและคณะกรรมการนิเทศการสอน ติดตาม
ประเมินการสอน (๕.๒.๑-๗) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
โดยผู้เรียนและคณะกรรมการนิเทศการสอน (๕.๒.๑-๘)  
       เมื่อสุดกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และผู้รับผิดชอบวิชา ประเมินการก าหนดผู้สอน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติครบถ้วน ผล
การประเมินประสิทธิภาพการสอนในภาพรวมอยู่ระดับดีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๕ . ๒ . ๒  ก า ร ก า กั บ 
ติดตาม และตรวจสอบ
ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
เรียนรู้  (มคอ.๓ และ 
มคอ.๔) 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และมคอ.๔) และจัดการเรียนการสอน 
(๕.๒.๒-๑) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกันศึกษา มคอ.๒ และวางแผนการจัดการศึกษาพร้อมจัดท า
คู่มือการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๕.๒.๒-
๒)  พร้อมเผยแพร่แผนการจัดการศึกษาและคู่มือการจัดการเรียน
การสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๕.๒.๒ -๓) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา หัวหน้าภาคจัดท ารายละเอียดการจัดการเรียน
การสอน มคอ.๓ และมคอ.๔ (๕.๒.๒-๔) 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หัวหน้าภาค งานบริหารหลักสูตร และผู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา  
วิพากษ์ มคอ.๓ และมคอ.๔ ก่อนการน าไปใช้ ให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้อง มคอ.๒และความครอบคลุมผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข (๕.๒.๒-๕) เสนอมคอ.๓ และมคอ.
๔ หลังการปรับปรุงแก้ไข ต่อหัวหน้าภาควิชา/งานจัดการศึกษา
และรองกลุ่มวิชาการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพื่อรับรองการ
น าไปใช้ (๕.๒.๒-๕) 
        ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประชุมช้ีแจงมคอ.๓ และมคอ.๔ ต่อ 
ผู้สอน/ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สอนจัดท าแผนการสอนให้สอดคล้องกับ 
มคอ.๓ และมคอ.๔  และด าเนินการสอน (๕.๒.๒-๖)  
        รองฯ กลุ่มวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
โดยการตรวจเยี่ยม/นิเทศการสอนและประเมินประสิทธิภาพการ
สอน และรายงานผลการนิเทศต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(๕.๒.๒-๗)  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคและแนว

๕.๒.๒-๑ ระบบและกลไก 
๕.๒.๒-๒ คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒.๒-๓ ส าเนารายงานการประชุม
ประจ าเดือนกรกฎาคม 
๕.๒.๒-๔ แฟ้ม มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
จ านวน ๕๘ รายวิชา 
๕.๒.๒-๕ ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๕.๒.๒-๖ แฟ้ม มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
จ านวน ๕๘ รายวิชา 
๕.๒.๒-๗ รายงานการเยี่ยมสอน 
๕.๒.๒-๘ ฐานข้อมูล PIEiS 



 

 ๔๖ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ทางการแก้ไข ใน มคอ.๕ และมคอ.๖ ซึ่งประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ และนักศึกษา 
แล้วจึงน าผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ไปปรับปรุงใน
การวางแผนจัดท ามคอ.๓ และมคอ.๔ ปีการศึกษาต่อไป พบว่าไม่
มีการลงระบบฐานข้อมูล PIES (๕.๒.๒-๘)  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประชุมทบทวนกระบวนการ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และมคอ.๔) และการจัดการเรียนการ
สอน  เพื่อปรับปรุงระบบและกลไก น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา พร้อมประกาศการพัฒนาปรับปรุง และน าผล
มาพัฒนาในรอบต่อไป 

๕.๒.๓ การจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ปริญญาตรีที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การ
บริ ก า ร วิ ช า ก า รทา ง
สั งคม  และการท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

หลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2555) มีระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมก าหนด
ในคู่มือกระบวนการท างานคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น (๕.๒.๓-๑) มีการด าเนินการดังนี้ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์คัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการกับพันธกิจวิจัย บริการ
วิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยศึกษา ตัวบ่งช้ีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และเกณฑ์การประเมินและผลประเมิน
กระบวนการวงรอบที่ผ่านมา 
และได้วิเคราะห์คัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการกับการเรียนการ
สอนกับพันธกิ จวิ จั ย  บริ การวิ ชาการและการท านุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้คัดเลือกการเรียนการ
สอนบูรณาการกับพันธกิจต่างๆดังนี้ 
      -  บูรณาการกับการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการใน
รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบคืออาจารย์ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 
     -  บูรณาการกับการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบคืออาจารย์
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
     -  บู รณาการกับการเรี ยนการสอนกับการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบคืออาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  
(๕.๒.๓-๒) ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ. ๓ และ
มคอ.๔ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเขียนแผนการสอน เสนอ
หัวหน้าภาควิชา (๕.๒.๓-๓, ๕.๒.๓-๔, ๕.๒.๓-๕)      อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นชอบโครงการ (๕.๒.๓-๖)  อาจารย์ผู้สอนด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการสอนที่ก าหนด เมื่อเสร็จกิจกรรมอาจารย์ผู้สอนด าเนินการ

๕.๒.๓-๑ ระบบและกลไกการ บูรณา
การการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิ ชาการและการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในคู่มือกระบวนการ
ท างานคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
๕.๒.๓-๒ รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ 
๒๔ ก.ค.๒๕๕๘ 
๕.๒.๓-๓ มคอ.๓ และแผนการสอน
รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ ๒ ที่บูรณาการการบริการ
วิชาการ 
๕.๒.๓-๔ มคอ.๔ และแผนนิเทศรายวิชา
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ที่บูรณา
การการวิจัย 
๕.๒.๓-๕ มคอ.๓ และแผนการสอน
รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพที่บูรณ
การการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕.๒.๓-๖ รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ 
๒๗ ส.ค.๒๕๕๘ 
๕.๒.๓-๗ บันทึกผลการเรียนการสอน
และรายงานสรุปโครงการ“วัยรุ่น..รู้
ก่อนท่ีจะรัก” (Safe sex safe life) 
๕.๒.๓-๘ บันทึกผลการเรียนการสอน
และรายงานสรุปโครงการการใช้แหล่ง
ประโยชน์ในชุมชน เทคโนโลยีภูมิปัญญา



 

 ๔๗ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินความส าเร็จตามตัวช้ีวัดโครงการ/ กิจกรรม และ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้(๕.๒.๓-๗, ๕.๒.๓-๘, ๕.๒.๓-๙) รายงาน
ผลการด าเนินงานต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร (๕.๒.๓-๑๐)  
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน  
     เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการ 
     - การพิจารณางบประมาณตามแผนงานโครงการการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับพันธกิจบริการ ท านุบ ารุง ได้ด าเนินการใช้
งบประมาณงานผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดท าแผนงานบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (๕.๒.๓-๑๑) 
     - ขาดขั้นตอนประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน
การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการด้านวิจัยบริการวิชาการ หรือ
ท านุบ า รุ งศิ ลปวัฒนธรรมและขาดขั้ นตอนการประ เมิ น
กระบวนการ 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน    
     ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปรับขั้นตอน การพิจารณาโครงการ
เป็นหน้าที่ชองคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์
ประจ าวิชาประสานกับผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ และงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการฯ เพื่อให้งานที่
เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ     
    เพิ่มขั้นตอนประเมินความ ส าเร็จ ตามตัวช้ีวัดของโครงการ/ 
กิจกรรม และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการด้านวิจัย 
บริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    และเพิ่มขั้นตอนประเมินผลกระบวนงานการด าเนินงานการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการด้านวิจัย บริการวิชาการ หรือการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (๕.๒.๓-๑๒) 

ท้องถิ่นและสุขภาพทางเลือกในการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการ
เจ็บป่วยของบุคคลทุกช่วงวัย 
๕.๒.๓-๙ บันทึกผลการเรียนการสอน
และรายงานสรุปบูรณาการกับการเรียน
การสอนกับการวิจัย 
๕.๒.๓-๑๐ รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ 
๒๙ ก.ค.๒๕๕๙ 
๕.๒.๓-๑๑ รายงานปรับกระบวนการ
ด าเนินงานการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการ 
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕.๒.๓-๑๒ ระบบและกลไกการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิ ชาการและการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
การประเมินผู้เรียน (สกอ.๕.๓) 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
๕.๓.๑ การประเมิน
ผู้ เ รี ย น ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (๕.๓.๑-๑) ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี ้
      ผู้รับผิดชอบวิชาและผู้ร่วมสอน ทบทวนรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการประเมินและ
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมา แล้วร่วม
ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
       ผู้รับผิดชอบวิชาก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ใน 
มคอ. ๓, ๔ ตามคู่มือท่ีก าหนด (๕.๓.๑-๒) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๕.๓.๑-๑ ระบบและกลไกการประเมิน
ผู้ เ รี ยนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
๕.๓.๑-๒ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ในแฟ้ม
รายวิชาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๓.๑-๓ รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
๕.๓.๑-๔ ตัวอย่างเครื่องมือประเมินวัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๕.๓.๑-๕ ตัวอย่างการวิพากษ์วิเคราะห์



 

 ๔๘ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
      ผู้รับผิดชอบวิชาน าเสนอมคอ. ๓, ๔ ต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (๕.๓.๑-๓) เพื่อ
พิจารณาวิธีการและเกณฑ์การประเมินผล 
      ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท าเครื่องมือประเมินตามที่ก าหนด กรณี
รายวิชาทฤษฎีและทดลองวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านที่ ๑ ๕ และ
กรณีรายวิชาปฏิบัติวัดผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๑-๖ (๕.๓.๑-๔) 
      ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอนวิพากษ์แบบประเมินโดย
ยึดตามผลลัพธ์การเรียนรู ้จัดการเรียนรู้ และประเมินผลตาม TQF 
มคอ. ๓, ๔ การประเมินทักษะด้านความรู้ด าเนินการวัดผลการ
เรียนรู้ตาม Test blueprint ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา   
       อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลตาม มคอ. 
๓, ๔ โดยมีการประเมินสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดังนี้ 
       ๑. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาทฤษฎี  
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนออกแบบการประเมินผลให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน TQF พร้อมทั้งประเมินองค์ความรู้ตาม 
Test blueprint ส่งมาวิพากษ์โดยคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ
ของภาควิชา และน าข้อสอบส่งที่งานวัดและประมวลผลจัดท าชุด
ข้อสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการทดสอบตาม
ตารางสอบหลังจากสิ้นสุดการสอบงานทะเบียนจะวิเคราะห์
ข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพไว้ในคลังข้อสอบ (๕.๓.๑-
๕) แล้วแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชารับทราบเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาข้อสอบ 
          ๒. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชา
ปฏิบัติ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับ TQF (๕.๓.๑-๖) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
การด าเนินงานวัดประมวลผลการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีแนวโน้ม
ที่จะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ จะมีวิธีการช่วยเหลือ
ตาม ระเบียบคู่มือด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๕.๓.๑-๗)  
         เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
งานทะเบียนฯ ประเมินกระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอน พบว่า
ในขั้นตอนของการก าหนดวิธีการและเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ในรายวิชาปฏิบัติมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมิน
คุณลักษณะวิชาชีพ ดังนั้นจึงมีการเพิ่มกิจกรรมวิพากษ์เครื่องมือ
วัดคุณลักษณะวิชาชีพ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน (๕.๓.๑-๘) 

ข้อสอบและข้อสอบที่มีคุณภาพ 
๕.๓.๑-๖ ตัวอย่างคู่มือฝึกภาคปฏิบัติ
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ ๑ 
๕.๓.๑-๗ คู่มือด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
๕.๓.๑ -๘ แบบประเมินคุณลักษณะ
วิชาชีพการพยาบาล 

๕.๓.๒ การตรวจสอบ
การประ เมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

      วิทยาลัยมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (๕.๓.๒-๑) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
       วิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูร้ะดบัรายวิชา (๕.๓.๒-๒) และระดับหลกัสตูร 
(๕.๓.๒-๓) 
       คณะกรรมการฯ วางแผนก าหนดขั้นตอนการทวนสอบ 
ก าหนดวันทวนสอบ และแบบบันทึกผลการทวนสอบไว้ในคู่มือ

๕.๓.๒-๑ ระบบกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๕ . ๓ . ๒ -๒  ส า เ น า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ระดับรายวิชา 
๕ . ๓ . ๒ -๓  ส า เ น า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ



 

 ๔๙ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษาทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร (๕.๓.๒- ๔)     
       คณะกรรมการฯ ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ.๓ และมคอ.๔ โดยพิจารณาเครื่องมือการประเมินผล  และ
หลักฐานการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
และทุกภาคการศึกษา ลงบันทึกผลการทวนสอบตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด (๕.๓.๒-๕)  
       งานวัดและประมวลผลการศึกษาสรุปรายงานผลการทวน
สอบเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร รายงานผลการทวนสอบระดับรายวิชารายงานทุกภาค
การศึกษา (๕.๓.๒-๖) และระดับหลักสูตรรายงานเมื่อสิ้นสุดการ
จัดการศึกษา 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานทุกประเด็นและพบขั้นตอนที่เป็นปัญหาคือขั้นตอนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
พบว่า คณะกรรมการทวนสอบ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
หัวหน้าภาควิชา ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบรายวิชา 
จึงมีการวางแผนที่จะให้อาจารย์รายวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทวนสอบในรายวิชา (๕.๓.๒-๗) ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึง
ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าวิชาเป็นคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ระดับรายวิชา (๕.๓.๒-๘)   

เรียนรู้ระดับหลักสูตร 
๕.๓.๒-๔  คู่มือด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
๕.๓.๒-๕ รายงานผลการทวนสอบของ
คณะกรรมการทวนสอบ  
๕.๓.๒-๖ รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการ บริหารหลักสูตร   
๕.๓.๒-๗  เอกสารสรุปผลการประเมิน
กระบวนการด าเนินงานและแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร       
๕.๓.๒-๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๓.๓ การก ากับการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.๕ มคอ.๖ และ 
มคอ.๗) 

     วิทยาลัยมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(๕.๓.๓-๑)                 โดย
ด าเนินการ ดังนี้  
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วางแผนการก ากับโดยก าหนดแนวทางการจัดท า มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย (๕.๓.๓-๒ ) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามก ากับ ให้ค าแนะน า
ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ารายงานผล มคอ. ๕ มคอ. ๖ ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๑๕ วัน (๕.๓.๓-๓) 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เสนอมคอ.๕ และมคอ.๖ ต่อ 
หัวหน้าภาควิชา  และหัวหน้าภาควิชาด าเนินการตรวจสอบมคอ. 
๕ และ มคอ. ๖ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วัน และรวบรวมส่งรองฯ 
กลุ่มวิชาการ  
       รองฯ กลุ่มวิชาการด าเนินการตรวจสอบมคอ. ๕ และ มคอ. 
๖ และลงช่ือรับรองท้ายเอกสารให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วัน และ
รวบรวมส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       กรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ. 
๕ และ มคอ. ๖ พบว่ามีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น ๔๘ รายวิชา 
ประกอบด้วย มคอ. ๕ จ านวน ๔๐ รายวิชา และมคอ. ๖ จ านวน 
๘ รายวิชา ส่งได้ตามก าหนดภายใน  ๓๐ วัน (๕.๓.๓-๔)  

๕.๓.๓ -๑ ระบบกลไกการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
๕.๓.๓-๒ คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ 
๕.๓.๓-๓ ส าเนาสรุปรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕ . ๓ . ๓ -๔  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่องผล
การวิพากษ์ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ 
๕.๓.๓-๕ รายงานผลด าเนินงาน ตาม
มคอ. ๗ 
๕ . ๓ . ๓ -๖  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เรื่อง 
การให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง การเรียน
การสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๓.๓-๗ รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบมคอ. ๗    



 

 ๕๐ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบมคอ. ๗ หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้น
วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (๕.๓.๓-๕) และน า      เสนอ มคอ. ๗ 
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๕.๓.๓-๖) และ
น าส่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ (๕.๓.๓-
๗) 

 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ.๕.๔) 
     ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีตัวบง่ช้ีทั้งสิ้น ๑๓ ตัวบ่งช้ี มีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังน้ี 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ.๕.๔) 
 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป 

ตาม
เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน 

๑) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  อาจารย์ประจ า
หลักสตูรทั้ง  ๘ คน มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร จ านวน ๑๑ ครั้ง  
และทุกคนเข้าร่วมประชุมระหว่างร้อยละ 
๘๗.๕ - ๑๐๐  (๕.๔-๑-๑) 

  ๕.๔-๑-๑ ชุดส าเนา
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร จ านวน ๑๑
ครั้ง   

๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ในทุก
ประเด็นเป็นอย่างน้อย 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ในทุกประเด็น    (๕.๔-๒-๑)   

  ๕.๔-๒-๑ ส าเนาปก
หลักสตูร พยาบาลศา
สตรบณัฑติ(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ 
จ านวน ๔๖ รายวิชาและ มคอ.๔ จ านวน 
๑๒ รายวิชา รวม ๕๘  รายวิชา  ครบทุก
รายวิชา ก่อนการเปิดหลักสูตร คดิเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ (๕.๔-๓-๑) 

  ๕.๔-๓-๑ เอกสาร
สรุปผลการตรวจสอบ  
มคอ. ๓ และ มคอ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผูร้ับผดิชอบรายวิชา 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.๕ จ านวน  ๔๖ วิชา  และ มคอ.๖  
๑๒ วิชา    ครบทั้ง  ๕๘ วิชา ภายใน ๓๐ 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๕.๔-๔-๑) 
 

  ๕.๔-๔-๑  
เอกสารสรุปผลการ
ตรวจสอบ มคอ ๕ 
มคอ. ๖  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 



 

 ๕๑ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ.๕.๔) 
 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป 

ตาม
เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน 

๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

วิทยาลัยฯ จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูรตามแบบ มคอ.๗ 
แล้วเสร็จในวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๙  
โดยผ่านคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ (๕.๔-
๕-๑) 

  ๕.๔-๕-๑  รายงาน
ประชุมของ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย พิจารณา 
มคอ. ๗วันท่ี ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๕.๔-๕-๑ ส าเนาเล่ม
มคอ. ๗ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่
ละปีการศึกษา(๕.๔-๖-๑) 

วิทยาลัยโดยคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ ด าเนินการทวนสอบผล 
สัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ 
จ านวน ๕๘  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ (๕.๔-๖-๑) 

  ๕.๔-๖-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ 
 ๕.๔-๖-๒ เอกสาร
สรุปการทวนสอน
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้การเรียนรู้ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ทุก
ภาคการศึกษา 

๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว  
 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานในรายงานการ
ประชุมของกรรมการบรหิารหลักสูตร  
และ ใน มคอ.๗  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘ (๕.๔-๗-๑) 

  ๕.๔-๗-๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย เรื่อง
ผลด าเนินการการ
พัฒนาปรับปรุง
หลักสตูร ครั้งท่ี ๖ 
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘. 
๕.๔-๗-๒ ส าเนา มคอ 
๗  หมวด ๗ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘ 

๘) อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคนมี
คุณสมบัติครบตามก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตรเ์ป็นอย่าง
น้อย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีอาจารย์พยาบาล
ประจ าหลักสตูร ๘ คนและอาจารย์
พยาบาลประจ า ๒๘ คน  รวม ๓๖ คน
และทุกคนมีคณุสมบัติครบตามก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  ๕.๔-๘-๑  เอกสาร
สรุปข้อมลูอาจารย์
พยาบาลประจ า
หลักสตูร และอาจารย์
พยาบาลประจ า   ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 



 

 ๕๒ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ.๕.๔) 
 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป 

ตาม
เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน 

(๕.๔-๘-๑) 
๙) อาจารย์ใหม(่ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอาจารย์ใหม ่๔ คน 
และทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ และ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๕.๔-๙-๑) 
 

  ๕.๔-๙-๑ เอกสารสรุป
การพัฒนาอาจารย์
ใหม่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

๑๐) อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชากาและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อป ี

อาจารย์พยาบาลประจ า ๓๖ คนทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวชิาชีพ 
จ านวนช่ัวโมงระหว่าง  ๒๒  - ๔๕๑          
ช่ัวโมง  (๕.๔-๑๐-๑) 

  ๕.๔-๑๐-๑ เอกสาร
สรุปการพัฒนา
อาจารย์พยาบาล
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

๑๑) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนได้รับการพัฒนาตรงตาม
งานท่ีได้รับผิดชอบทุกคนในแต่ละ
ปีไม่น้อยกว่าคนละ ๑๐ ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน จ านวน  ๗ คน และทุกคนไดร้ับการ
พัฒนาตรงตามงานท่ีจ านวนช่ัวโมง
ระหว่าง  ๓๕  - ๑๖๑     ช่ัวโมง  (๕.๔-
๑๑-๑) 

  ๕.๔-๑๑-๑ เอกสาร
สรุปการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
การเรยีนการสอนปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

๑๒) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕.๐๐* 

- - - - 

๑๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อบณัฑิตใหม่เฉลีย่
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ 
๕.๐๐* 

- - - - 

๑๔) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเตม็ ๕.๐๐ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย ท่ีมีต่อคณุคณุภาพหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒              

  ๕.๔-๑๒-๑ เอกสาร
สรุประดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มตี่อคุณ
คุณภาพหลักสตูร 

๑๕) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕๑.๓.๓ 
จากคะแนนเตม็ ๕ 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนการสอนมี
สอนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑   
 คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ (๕.๔-๑๕-๑) 

  ๕.๔-๑๕-๑ แฟ้มสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีน
การสอน 

๑๖) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่ออัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยด้านจิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เฉลี่ยไม่

- - - - 



 

 ๕๓ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ.๕.๔) 
 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป 

ตาม
เกณฑ ์

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หลักฐาน 

น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
รวมตัวบ่งช้ีในปี ๒๕๕๗๘  ๑๓  ไม่ประเมิน ๓ ตัวบ่งช้ี 

๑๒,๑๓,๑๖ 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัว

บ่งช้ีที่ ๑-๕ 
 ๕   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ 
 

 ๑๐๐   

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ี 
ด าเนินการผ่าน 

 ๑๓   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้  ๑๐๐   
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

ล าดั
บ 

รหัส/ชื่อรายวิชา/ 
ภาคการศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

๑ พ.๑๐๐๘ จติวิทยา
พัฒนาการ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

มี ๔ เกรด ไมม่ี A 
 

คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการตรวจสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(LO)  การออกแบบ
การเรยีนการสอน 
สัดส่วนการ
ประเมินผล Test 
blueprint ตาม 
มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ
ผลงานนักศึกษา 
 

เป็นรายวิชาที่เชิญอาจารย์
จากภายนอกสอน การตัด
เกรดใช้การอิงเกณฑ์ การ
ได้เกรด A นักศึกษาต้องมี
คะแนนผ่านตามเกณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ แต่
จากการตรวจสอบพบว่า  
ไม่มีนักศึกษาได้คะแนน
ตามเกณฑ์ จึงไม่มีนักศึกษา
ได้เกรด A ในรายวิชา
ดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา ควรมีการ
ทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ และพิจารณา
ข้อสอบที่เน้นการการ
คิดวิเคราะห์และการ
น าไปใช้ โดยให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู ้

๒ ภ.๑๒๐๓ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
เชิงวิชาการ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

มี ๓ เกรด ไมม่ี A และ 
B+ 

 
 

๓ พ.๑๒๐๙ พยาธิวิทยา 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

มี ๖ เกรด ไมม่ี A และมี 
F = 1 

๔ ภ.๑๔๐๕ 
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

มี ๔ เกรด ไมม่ี A 

๕ พย.๑๒๐๒ การ
ประเมินสุขภาพ ภาค
การศึกษาท่ี ๑ 
 
 

มี ๔ เกรด ไมม่ี A 
 

คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการตรวจสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(LO)  การออกแบบ
การเรยีนการสอน 
สัดส่วนการ
ประเมินผล Test 
blueprint ตาม 
มคอ. ๓ มคอ. ๕ 
มคอ. ๔ มคอ. ๖ 

เป็นรายวิชาที่อาจารย์
ภายในจัดการเรยีนการ
สอนเอง ใช้วิธีการตัดเกรด
แบบอิงเกณฑ์ การได้เกรด 
A นักศึกษาต้องมีคะแนน
ผ่านตามเกณฑ์ ในรายวิชา
ทฤษฎีอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ และรายวิชาปฏิบัติ
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ จาก
การตรวจสอบพบว่าไม่มี

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา ควรมีการ
ทบทวนการออกแบบ
การจัดการเรยีนการ
สอนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
เรียนรูโ้ดยจัดการเรียน
การสอนเน้นใหผู้้เรยีน
มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ 
และมุ่งเน้นการ

๖ พย. ๑๓๑๖ การ
พยาบาลครอบครัว
และชุมชน ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

มี ๓ เกรด ไมม่ี A 
 



 

 ๕๔ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ล าดั
บ 

รหัส/ชื่อรายวิชา/ 
ภาคการศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

๗ พย.๑๓๒๐ การ
พยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

มี ๓ เกรด ไมม่ี A และมี 
F = 1 

 
 

และผลงานนักศึกษา 
 

นักศึกษาได้คะแนนตาม
เกณฑ์ จึงไม่มีนักศึกษาได้
เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว  
 

น าไปใช้ 
 ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และพิจารณาวิพากษ์
ข้อสอบที่สามารถ
วัดผลไดต้รงตาม
วัตถุประสงค์และ
ลักษณะรายวิชา 
 

๘ พย.๑๓๑๕ ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

มี ๔ เกรด ไมม่ี A 
 
 

๙ พย.๑๔๒๓ การ
พยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

มี ๓ เกรด ไมม่ี A และ 
B+ 

 

๑๐ พย.๑๔๒๔ ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

มี ๔ เกรด ไมม่ี A 
 

๑๑ พย.๑๓๑๓ ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

มี ๔ เกรด ไมม่ี A และมี 
F = 1 

 
 
 

คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการตรวจสอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(LO)  การออกแบบ
การเรยีนการสอน 
สัดส่วนการ
ประเมินผล Test 
blueprint ตาม 
มคอ. ๔ มคอ. ๖และ
ผลงานนักศึกษา 
 

     ในรายวิชาที่นักศึกษา
ได้เกรด F คน เดียว ๔ 
วิชา )  เนื่องจากไม่ผา่น
ทักษะปฏิบัติและไม่ส่ง
ช้ินงานตามรายวิชาที่
ก าหนดและชิ้นงานไม่มี
คุณภาพ อาจารย์ประจ า
วิชาและอาจารย์นิเทศได้ให้
การช่วยเหลือและติดตาม
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด แต่
นักศึกษายังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้เมื่อรวมคะแนน
แล้วไดต้่ ากว่าเกณฑ์ (น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐)   

     ในรายวิชาที่มีผล
การเรยีนและคะแนน
ต่ าจัดให้มีการเรียน
ซ่อมเสริมหรือมีสื่อการ
สอนหลากหลาย และ
เฝ้าระวังนักศึกษาท่ีมี
ผลการเรยีนอ่อนอย่าง
ใกล้ชิด 
   วัดและประเมินผล
การศึกษาตามเกณฑ์
และตามสภาพจริง
ภายหลังจากให้การ
ดูแลและช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิดแล้ว 

๑๒ พย.๑๓๑๗ ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัว
และชุมชน ๑ ภาค
การศึกษาท่ี ๒ 

มี F = 1 

๑๓ พย.๑๓๑๙ ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต ภาค
การศึกษาท่ี ๒ 

มี F = 1 

๑๔ พย.๑๓๒๑ ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์ ๑ ภาค
การศึกษาท่ี ๒ 

มี F = 1 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
                   ไม่มี 
รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
                   ไม่มี 

 
 



 

 ๕๕ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

คุณภาพของการสอน 
 
 การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
๑.พ.๑๑๐๑ ชีววิทยา 

 
๑   แจ้งผลการประเมินให้ผูส้อนพิจารณาปรับเทคนิคการสอน 

เช่น สอนเร็วนักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทัน 
๒. พ.๑๑๐๓ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา ๑ 

๑   ปรับเพิ่มโมเดลสื่อการสอนใหเ้พียงพอต่อจ านวนกลุ่ม 

๓. ภ.๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

๑   ปรับห้องเรียนใหเ้หมาะสมในการจัดกิจกรรมระหว่างเรยีน 
เป็นห้องเรียนพื้นราบ 

๔. ภ.๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑   แยกสอนเป็นสองห้องเรียน  และปรับให้เหมาะสอนกับ
จ านวนนกัศึกษา 

๕. สม.๑๑๐๒ ทักษะชีวิต ๑   วางแผนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
๖. สม.๑๑๐๓ พัฒนากระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ 

๑   การแบ่งกลุ่มนักศึกษาใหม้ีอัตราสว่นท่ีเหมาะสมลดจ านวน
น้อยลง 

๗. วค.๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

๑   เพิ่มอาจารย์ทีม่ีความเช่ียวชาญตรงตามสาขา 

๘. พล.๑๑๐๑ พลานามัย  
และสันทนการ 

๑   เหมาะสม 

๙. พ.๑๑๐๒ จุลชีววิทยา และปรสิต
วิทยา 

๒   ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑๐. พ.๑๑๐๔ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา ๒ 

๒   การจัดห้องเรียน สื่อการสอน หนังสือและอุปกรณ์ให้
ทันสมัย และเหมาะสมกับรายวิชา 

๑๑. พ.๑๑๐๕ ชีวเคม ี ๒   ในช่ัวโมงทดลอง จัดกลุ่มนักศึกษาให้มีจ านวนน้อยลง 
๑๒. พ.๑๐๐๘ จิตวิทยาพัฒนาการ ๒   เพิ่มสื่อการสอนที่น่าสนใจ ทันสมยั  
๑๓. สม.๑๑๐๑ มนุษย์กับการอยู่
ร่วมกัน 

๒   ปรับการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

๑๔. วค.๑๑๐๒ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

๒   ปรับเทคนิคการสอน เช่น สอนเร็ว  และเพิ่มเอกสาร
ประกอบการสอน แนะน าแหล่งข้อมูลในอินเตอรเ์นต 

๑๕. ล.๑๐๐๑ พลวตักลุม่และการ
ท างานเป็นทีม 

๒   เหมาะสม 

๑๖. สม.๑๑๐๔ อารยธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๓   ปรับการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

๑๗. พ.๑๑๐๗ โภชนศาสตร ์
 

๓   ประสานแหล่งเรียนรู้ และผู้สอนแต่เนิ่น ๆ เพื่อเตรียมความ
พร้อม และจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย น่าสนใจ 

๑๘. พ.๑๑๐๖ มนุษย์ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

๓   จัดเตรียมแหล่งศึกษานอกสถานท่ี และสื่อการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน 

๑๙. ล.๑๐๐๓ การพัฒนาบุคลิกภาพ
และวุฒิภาวะทางอารมณ ์

๓   จัดเตรียมแหล่งศึกษานอกสถานท่ี และสื่อการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน 



 

 ๕๖ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
๒๐. พย.๑๒๐๑ มโนมติ ทฤษฎีและ
กระบวนการพยาบาล 

๑   ทบทวนการเขียนแผนการพยาบาลได้ถูกต้อง ครอบคลมุ 

๒๑. พย.๑๒๐๒ การประเมินสุขภาพ ๑   ทบทวนจ านวนผู้สอน และเนื้อหาการสอนมีจ านวนมาก
เกินไป 

๒๒. พย.๑๒๐๓ หลักการและเทคนิค
การพยาบาล 

๑   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 

๒๓. พย.๑๒๐๕ การสอนและการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

๑   นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนทางสุขภาพแก่ชุมชน  
และเพิ่มชั่วโมงการสอนเทคโนโลยกีารให้ค าปรึกษาให้
ชัดเจน ทันสมัย 

๒๔. พย.๑๒๐๖ การสื่อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาล 

๑   ปรับปรุงระบบอินเตอรเ์นตให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 

๒๕. พ.๑๑๐๔ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา ๒ 

๑   การจัดห้องเรียน สื่อการสอน หนังสือและอุปกรณ์ให้
ทันสมัย และเหมาะสมกับรายวิชา 

๒๖. พ.๑๒๐๙ พยาธิวิทยา 
 

๑   เนื้อหามาก ควรแบ่งสอบ ๓ ครั้ง และมเีอกสาร
ประกอบการสอน และรูปแบบการสอน Problem Solving 
Process 

๒๗. พ.๑๒๑๐ เภสัชวิทยา 
 

๑   เนื้อหามาก ปรับลดรายละเอียดของเนื้อหา เพิ่มการน าไปใช้
ในคลินิก และนักศึกษาสืบค้นแล้วประยุกตเ์ชื่อมโยงกับ
กรณีศึกษา 

๒๘. พย.๑๒๐๗ จริยศาสตร์และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 

๒   ปรับข้อสอบ และสรรหาวิทยากรภายนอกท่ีมีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

๒๙. พย.๑๒๐๘ การสร้างเสรมิ
สุขภาพ 
 

๒   จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
และสะท้อนคิดผ่านโครงการบริการสังคม (Service 
Learning) 

๓๐. พย.๑๒๑๐ การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ ๑ 

๒   ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป็นประโยชน์กับผูเ้รยีนมากที่สุด 

๓๑. พ.๑๒๑๑ เศรษฐศาสตร์กับ
ระบบสุขภาพ 

๒   จัดการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วมมากข้ึน และ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓๒. พ.๑๒๑๒ ระบาดวิทยาและ
ชีวสถิติ 

๒   จัดการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วมมากข้ึน และ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓๓. ภ.๑๓๐๔ ภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพการพยาบาล 

๒   ห้องเรียน และเทคโนโลยีที่พร้อมในการเรยีนการสอน 

๓๔. พย.๑๒๐๔ ปฏิบัตหิลักการและ
เทคนิคการพยาบาล 

๒   การเตรียมทักษะต่าง ๆ ก่อนนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัต ิ

๓๕.พย.๑๒๐๙ ปฏิบตัิการสร้างเสริม
สุขภาพ 

๓   การเตรียมอาจารย์นเิทศในคลินิก และปรับเปลีย่นแหล่งฝึก
การส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) และ Day care 

๓๖.พย.๑๒๑๑ ปฏิบตัิการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ ๑ 

๓   การ conference  เพิ่ม การสรุปองค์ความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ blue print รายวิชา และใช้กระบวนการ
สะท้อนคิด (Reflective thinking) 
 



 

 ๕๗ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
๓๗.พย.๑๓๑๒ การพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหา สุขภาพ ๒ 

๑   จัดการเรียนการสอนแบบ PBL เพิม่การค้นคว้าโดยใช้ EBN 

๓๘.พย.๑๓๑๔ การพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ ๓ 

๑   ออกแบบการสอนที่หลากหลาย 

๓๙.พย. ๑๓๑๖ การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๑ 

๑   ออกแบบการสอนที่หลากหลาย และอนามัยโรงเรียนต้อง
เตรียม นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบตัิ และเตรียมนักเรยีนให้
เพียงพอกับจ านวน นักศึกษา 

๔๐.พย.๑๓๑๘ การพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาทางจิต 

๑   ทบทวนเนื้อหาการสอนใหส้อดคลอ้งกับ test blueprint 
สภาการพยาบาล 

๔๑.พย.๑๓๒๐ การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์  ๑ 

๑   จัดอาจารย์ช่วยสอนร่วมกับอาจารย์ประจ า และจดัการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนมสี่วนร่วมเพิ่มขึ้น เช่น case study, 
Role play ฯลฯ 

๔๒.พย.๑๓๒๒ การวิจยัทางการ
พยาบาล 

๑   ลดเนื้อหา เพิ่มการมีส่วนร่วม และการเข้ากลุม่ 

๔๓.ล.๑๐๐๕ นวตักรรมทางการ
พยาบาล 

๑   จัดท าเอการประกอบการสอนให้ทันสมัย 

๔๔.พย.๑๓๑๓ ปฏิบตัิการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ ๒ 

๒   เตรียมพยาบาลพี่เลีย้งในการสอนทักษะปฏิบัติการพยาบาล
แก่นักศึกษา ก่อนการฝึกปฏิบตัิเพือ่ให้มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 

๔๕.พย.๑๓๑๕ ปฏิบตัิการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ ๓ 

๒   พัฒนาคู่มือการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนเพิ่มการ
สะท้อนคิดในกระบวนการเรียนรู ้

๔๖.พย.๑๓๑๗ ปฏิบตัิการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๑ 

๒   เน้นการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ context base learning  

๔๗.พย.๑๓๑๙ ปฏิบตัิการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต 

๒   เน้นกระบวนการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์บนพ้ืน
ฐานความรู้เชิงประจักษ ์

๔๘.พย.๑๓๒๑ ปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๑ 

๒   ประสานแหล่งฝึก ในการฝึกปฏิบตัิซ้อนกับสถาบันอ่ืน ๆ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๔๙. พย.๑๔๓๑ แนวโน้มและ
พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 

๑   เน้นเนื้อหาท่ีทันสมยัทันต่อเหตุการณ ์

๕๐. พย.๑๔๒๙ การบริหารการ
พยาบาล 

๑   เน้นเนื้อหาท่ีทันสมยัทันต่อเหตุการณ ์

๕๑. พย.๑๔๒๗ การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

๑   เน้นเนื้อหาท่ีทันสมยัทันต่อเหตุการณ ์

๕๒. พย.๑๔๒๕ การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๒ 

๑   ออกแบบการสอนที่หลากหลาย  

๕๓. พย.๑๔๒๓ การพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ ๒ 

๑   ออกแบบการสอนที่หลากหลาย  

๕๔. ภ.๑๔๐๕ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ๑   เน้นทักษะการสื่อสารทางมากข้ึน 
๕๕. พย.๑๔๓๐ ปฏิบัติการบริหาร
การพยาบาล 

๒   เพิ่มการสะท้อนคิดในกระบวนการเรียนรู ้



 

 ๕๘ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
๕๖. พย.๑๔๒๘ ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

๒   เพิ่มการสะท้อนคิดในกระบวนการเรียนรู ้

๕๗. พย.๑๔๒๖ ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๒ 

๒   เพิ่มการสะท้อนคิดในกระบวนการเรียนรู้ และการเพิ่ม 

๕๘. พย.๑๔๒๔ ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๒ 

๒   เพิ่มการสะท้อนคิดในกระบวนการเรียนรู ้

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

๒.๑  คุณธรรม จริยธรรม 
-  การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ควรอยู่ในวิถีชีวิตและศกึษา
จากการฝึกปฏิบัติและใช้สถานการณ์
สภาพจริง ควรเน้นมติิด้านวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจผูร้ับบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
-  จัดการสอนสอดแทรกคณุธรรม 

จริยธรรมในรายวิชา และบูรณาการการ
เรียนการสอนกับกิจกรรม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมใช้ชุมชนเป็นฐาน  

-   แบ่งจ านวนนักศึกษาเป็นกลุ่ม
ย่อย (Small group) เพื่อท่ีจะใช้วิธีการ
สอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาได้
ทั่วถึงมากขึ้น หรืออาจารย์สอนเปน็ทีม
ในบางกิจกรรมอาจเข้าสอนร่วมกัน
หลายคน เมื่อต้องแบ่งกลุ่มย่อย 

-  เพิ่มพูนทักษะการสอนด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ให้กับอาจารยใ์หม่ 
และเชิญอาจารย์พิเศษจากสถาบนั
ภายนอกเป็นวิทยากรสอนคณุธรรม 
จริยธรรม  

-  สร้างความส านึกให้กับอาจารย์ใน
การเป็นแบบอย่างท่ีดี และยกย่อง
อาจารย์ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

-  จัดการสอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา และบรูณาการการเรยีนการสอนกับ
กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใช้ชุมชนเป็น
ฐาน  
-   แบ่งจ านวนนักศึกษาเป็นกลุ่มยอ่ย (Small 
group) เพื่อท่ีจะใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาได้ทั่วถึงมากขึ้น หรืออาจารย์สอนเป็นทีม
ในบางกิจกรรมอาจเข้าสอนร่วมกันหลายคน เมื่อ
ต้องแบ่งกลุ่มย่อย 
-  เพิ่มพูนทักษะการสอนด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ให้กับอาจารย์ใหม่ และเชิญอาจารย์พิเศษจาก
สถาบันภายนอกเป็นวิทยากรสอนคุณธรรม 
จริยธรรม  
-  สร้างความส านึกให้กับอาจารย์ในการเป็น
แบบอย่างท่ีดี และยกย่องอาจารยท์ี่สามารถเป็น
แบบอย่างได ้

๒.๒  ความรู้ 
-  ผลการประเมินความรู้และ

ทักษะทางวิชาชีพยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

-  ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง  
นักศึกษายังมีข้อจ ากัด  

-  นักศึกษาต้องการให้มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏบิัติ
ทุกรายวิชา 

 
- ส่งเสริมให้อาจารยส์ามารถ

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดย 
เน้นการเรียนรู้แบบ self directed 
learning และ small group เช่น 
Research  based Learning, 
Evidence Based Nursing, Problem 
based Learning, Blended Learning, 
Simulation Based Learning 
  -  เพิ่มพูนทักษะการศึกษาค้นควา้
ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มอบหมาย

- ส่งเสริมให้อาจารยส์ามารถออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดย เน้นการเรยีนรูแ้บบ self 
directed learning และ small group เช่น 
Research  based Learning, Evidence Based 
Nursing, Problem based Learning, Blended 
Learning, Simulation Based Learning 
  -  เพิ่มพูนทักษะการศึกษาค้นควา้ให้แก่นักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง มอบหมายงาน ให้นักศึกษา ศึกษา
ก่อนเข้าเรียน และทดสอบเป็นระยะๆ 
-  จัดทบทวนความรู้เพื่อสรุปความรู้ที่จ าเป็นก่อน
ขึ้นฝึกงาน และสอบก่อนฝึกงานทุกรายวิชา 



 

 ๕๙ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

งาน ให้นักศึกษา ศึกษาก่อนเข้าเรยีน 
และทดสอบเป็นระยะๆ 

-  จัดทบทวนความรู้เพื่อสรุปความรู้
ที่จ าเป็นก่อนข้ึนฝึกงาน และสอบก่อน
ฝึกงานทุกรายวิชา นักศึกษาท่ีมีความรู้
ไม่ผา่นเกณฑ์จะต้องมีมาตรการเพื่อ
พัฒนาให้มีความรูผ้่านเกณฑ์ ก่อนถึง
ระยะเวลาครึ่งหนึ่งของการฝึกงาน 

-  เปิดบริการนอกเวลาส าหรับ
ห้องสมุด และห้องฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาลโดยจดัอาจารย์อยู่เวรประจ า 
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีมีความรูไ้มผ่่านเกณฑ์จะต้องมี
มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ผา่นเกณฑ์ ก่อนถึง
ระยะเวลาครึ่งหนึ่งของการฝึกงาน 
-  เปิดบริการนอกเวลาส าหรับห้องสมุด และห้อง
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยจัดอาจารย์อยู่เวร
ประจ า เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 

๒.๓  ทักษะทางปัญญา 
-  ผลประเมินทักษะทางปัญญา

พบว่าสิ่งท่ีต้องพัฒนาคือทักษะการคิด
และตดัสินใจในการแก้ปญัหาซึ่ง
ผู้เรยีนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติงานไดไ้ม่เพียงพอกับสถาน
การจริง 

-  ปรับปรุงวิธีการจัดการเรยีนการ
สอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนาให้ผูเ้รียนเกิดทักษะการคิด
และการตัดสินใจ อาทิ เช่น Problem 
based Learning, Blended Learning, 
Research  based Learning, 
Simulation Based Learning, 
service learning, Evidence Based 
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดทักษะการคดิสร้างสรรค์เพิม่ขึน้ 
      - พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
ทักษะทางปัญญา และทีส่ะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการคดิ ได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่วัดได้ทั้งจากรายงาน กิจกรรม 
และการตอบโต้ในช้ันเรียน 

-  เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนทักษะทางปญัญา 
และการประเมินตามสภาพจริง 

-  ปรับปรุงวิธีการจัดการเรยีนการสอนที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการคิดและการตดัสินใจ อาทิ 
เช่น Problem based Learning, Blended 
Learning, Research  based Learning, 
Simulation Based Learning, service 
learning, Evidence Based และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้เกดิทักษะการคิด
สร้างสรรคเ์พิ่มขึ้น 
      - พัฒนาเครื่องมือในการประเมินทักษะทาง
ปัญญา และที่สะท้อนให้เห็นความสามารถในการ
คิด ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่วัดได้ทั้งจากรายงาน 
กิจกรรม และการตอบโต้ในช้ันเรียน 
-  เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจดัการเรยีนการ
สอนทักษะทางปัญญา และการประเมินตามสภาพ
จริง 

๒.๔  ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

-  นักศึกษาโดยทั่วไปมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทีมสุขภาพ กับ
ผู้รับบริการ และญาติ มีทักษะในการ
สังเกต การฟัง การพูดท่ีดี และเอื้อ
อาทร มีความเอาใจใสต่่อบุคคลอื่น มี
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ไดร้ับ
มอบหมายอย่างดี ปัญหาที่อาจารย์
ผู้สอน และพยาบาลประจ าการใน
แหล่งฝึกสังเกตเห็นในนักศึกษาบาง

    -  อาจารย์แตล่ะรายวิชาเน้นการ
พยาบาลองค์รวมให้ครอบคลมุการดูแล 
ผู้รับบริการ ครอบครัวและชุมชน 

-  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้
เน้นการแบ่งกลุ่ม เรียนรู้สภาพจริง ใช้
ชุมชนเป็นฐาน เพื่อฝึกทักษะการท างาน
เป็นทีม ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบ 
การบริหารเวลา 
   - จัดกิจกรรมบริการวิชาการ พัฒนา
จิตอาสา และการท างานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ เช่น การบูรณาการการจัดการ

    -  อาจารย์แตล่ะรายวิชาเน้นการพยาบาลองค์
รวมให้ครอบคลุมการดูแล ผู้รับบรกิาร ครอบครัว
และชุมชน 
-  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้เน้นการ
แบ่งกลุ่ม เรียนรู้สภาพจริง ใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อ
ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ การบริหารเวลา 
   - จัดกิจกรรมบริการวิชาการ   พัฒนาจิตอาสา 
และการท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เช่น 
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คน คือ มุมมองการดูแลผู้ป่วย ยังไม่
ครอบคลมุถึงครอบครัว และชุมชน 

เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

๒.๕  ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ความสามารถในการใช้สถิติ
เบื้องต้นและการแปลความหมายสถิติ
จากเอกสาร หรืองานวิจัย ยังไม่เพยีง
พอที่จะท าความเข้าใจงานวิจัยเชิง
ปริมาณ และสื่อสารข้อมูลได ้

-  การค านวณขนาดยา และ มี
ความผิดพลาดบ่อยครั้ง เสนอให้
นักศึกษาฝึกการค านวณยาใน
สถานการณ์จ าลอง 

- การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมพื้นฐานของนักศึกษา
โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่อาจารย์และ
แหล่งฝึกพอใจ 

-  การแปลความหมายการอ่าน 
หนังสือต่างประเทศและการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุก
ช้ันปี ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก 
 

     -  จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐานในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล
และวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล 

-  บูรณาการและเพิม่การอ่าน
บทความวิจัยเชิงปริมาณในวิชาทางการ
พยาบาล 

-  ก าหนดความสามารถในการ
ค านวณยา และสารละลายอ่ืนๆ เป็น
เกณฑ์ขั้นต่ าที่นักศึกษาต้องผ่านกอ่นขึ้น
ฝึกงานในหอผู้ป่วยทุกรายวิชา 

-  จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาตินอกสถาบัน 
เช่น มินิมาราธอน นานาชาติ จังหวัด
ขอนแก่น 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เน้นการสืบค้นวารสารต่างประเทศ และ 
Database เพื่อโดยเน้นการใช้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์ (EBN) พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 

-  จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานใน
รายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและวิชานวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
-  บูรณาการและเพิม่การอ่านบทความวิจัยเชิง
ปริมาณในวิชาทางการพยาบาล 
-  ก าหนดความสามารถในการค านวณยา และ
สารละลายอื่นๆ เป็นเกณฑ์ขั้นต่ าที่นักศึกษาต้อง
ผ่านก่อนข้ึนฝึกงานในหอผู้ป่วยทุกรายวิชา 
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการสืบค้น
วารสารต่างประเทศ และ Database เพื่อโดยเน้น
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBN) พัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี   ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม ่๔ คน   จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ๔   คน 

 
๓.๑  สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
  การปฐมนิเทศประกอบด้วยสาระ  ๖  ส่วน คือ 

๑. บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์พยาบาล สิทธิและการพัฒนาวิชาการ 
๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบ ทั้ง

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

๓.๒  สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ ๔ คน จากจ านวนที่รับใหม่ ๔ คน จากการประเมินผลการปฐมนิเทศพบว่า มีการให้
การปฐมนิเทศครอบคลุมประเด็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
๑.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับ
การศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง 

๓๖ - ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรให้ความรู้
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพ  ผลด าเนินงาน ได้
แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะครูมืออาชีพ  แผนสร้างความ
เชี่ยวชาญด้านให้การบริการพยาบาล   
(Faculty  Practice ) และแผนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community : PLC)        

๒.  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูมอื
อาชีพ 

๓๖ - ผลการด าเนินงาน พบว่าอาจารยม์ีความรู้
ความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนแบบ 
SBL มากขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้ 

๓. พัฒนาระบบกลในการวัดและ
ประเมินผล โดยจัดประชุมการ
พัฒนาการประเมินผลทางคลินคิ          
(OSCE)  

๓๖ - มีการพัฒนาระบบกลในการวดัและ
ประเมินผล โดยจัดประชมุการพัฒนาการ
ประเมินผลทางคลินิค (OSCE) ผลด าเนินงาน
พบว่าอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินด้วย OSCE มากขึ้น และมีแผนใน
การประเมินผลทางคลินิกในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 

๔๒ ๒๔ บุลากรทุกคนได้งบการพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๖๒ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หมวดที่ ๕  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาใน

อนาคต 
แหล่งฝึกปฏิบตัิหลักในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมีนักศึกษาจาก
หลายสถาบันเข้าศึกษาเรียนรู ้

ท าให้นักศึกษาได้รับผลกระทบเรื่องจ านวน
ผู้รับบริการที่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๑. จัดท าระบบการบรหิารจดัการ
หลักสตูรในภาคปฏิบัติ โดยวางแผน
ประสาน การฝึกภาคปฏิบัติร่วมกบั
แหล่งฝึกและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
๒. ประสานความร่วมมือกับแหล่งฝึก
ทั้งระดับสถาบันภาควิชาและรายวิชา 

 
 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.๖.๑) 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

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

     วิทยาลัยมีระบบและกลไก ในการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยการมีส่วนร่วมของ อาจารย์ประจ าหลักสูตร งานส่งเสริม
การศึกษา งานอาคาร สถานที่ โดยปรับปรุงมาจากการประเมิน
กระบวนการระบบและกลไกปี ๒๕๕๗ (๖.๑.๑-๑) โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริม
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนได้อย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หัวหน้าภาคฯ หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษา งานเทคโนโลยีและ
สนเทศ งานห้องสมุด งานห้องปฏิบัติการพยาบาล งานอาคาร
สถานท่ี (๖.๑.๑-๒) 
 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท าการ
ส ารวจความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ห้องเรียน 
อุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และห้องสมุด อาคารสถานที่ หอพัก จากอาจารย์และนักศึกษา 
(๖.๑.๑-๓ )   และรายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวกับความต้องการบริการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตาม
ความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา ต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะ (๖.๑.๑-
๔) 
     คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จัดท า
แผนการจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ งด้านกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรี ยนรู้ ให้ เพี ยงพอ ทันสมั ย  และ เหมาะสม  
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับรองแผนแผนการจั ดหาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (๖.๑.๑-๕) 

๖.๑.๑-๑ ระบบและกลไกการ
บริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
๖.๑.๑-๒ คณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
๖.๑.๑-๓ ผลการส ารวจการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
๖.๑.๑-๔ รายงานการประชุม
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ า
หลักสตูร คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร อาจารย์วิทยาลยั ท่ี
รับผิดชอบระบบกลไกงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
และ ๑/๒๕๕๙ 
๖.๑.๑-๕ แผนปฏิบตัิการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ปีงบประมาณ  
๒๕๕๙ 
๖.๑.๑-๖ รายงานการประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

   งานพัสดุด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน งาน
วิทยบริการและสารสนเทศให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้    
 เมื่อสิ้นสุดแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนได้ทุกรายการ ยกเว้นการขยาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตและตัวป้องกันการบุกรุก เนื่องจากคุณลักษณะ
ที่ก าหนดไม่สอดคล้องกับที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด คณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา  
ประเมินกระบวนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้
ตามแผน  (๖.๑.๑-๖) 
     เ มื่ อ สิ้ น สุ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่  ๓  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๘ 
คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ร่วมกัน
ประเมินกระบวนการ พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง ๓.๕๕ - ๓.๘๙ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๔ ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่
ระหว่าง ๓.๗๘ – ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖ (๖.๑.๑-๓) 
     ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ท าการส ารวจความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ห้องเรียน อุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุด อาคารสถานที่ หอพัก จาก
อาจารย์และนักศึกษา น าเสนอผลการส ารวจต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร (๖.๑.๑-๔) 
     คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จัดท า
แผนการจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ งด้านกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐   

๒. จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

     วิทยาลัยมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

๑) ห้องเรียน  มีการด าเนินการจัดห้องเรียน อุปกรณ์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนให้พร้อมใช้งานส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
ห้องเรียนมีความเพียงพอ พร้อมใช้งาน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ ๓.๗๐ และอาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๓.๙๖  
(๖.๑.๒-๑ ) โดยมีอาคารเรียนทั้งหมด ๓ อาคาร มีพื้นที่ใช้สอย
ทั้งหมด ๖,๐๑๐ ตร.ม. แบ่งเป็น  
- อาคาร A มีพื้นท่ี ๒,๑๓๐ ตร.ม.  
เป็นพืน้ท่ีห้องเรียน ๒๒๔ ตร.ม.  
- อาคาร B มีพื้นท่ี ๒,๑๓๐ ตร.ม.  
เป็นพื้นที่ห้องเรียน ๖๘๐ ตร.ม.  
- อาคารศูนย์การเรียนรู้ มีพื้นที่ ๑,๗๕๐ ตร.ม.เป็นพื้นที่ห้องเรียน 
๒๑๖ ตร.ม.  
 

๖.๑.๒-๑ ผลการส ารวจการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
๖.๑.๒-๒ สรุปรายงานปัจจยั
เกื้อหนุนการจัดการศึกษา ภาพถ่าย
ปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาศึกษา 
๖.๑.๒-๓  โครงการฝึกอบรมการใช้
ห้องสมุด ฐานข้อมลู คอมพิวเตอร ์
ห้องปฏิบัติการพยาบาลและอุปกรณ์
การศึกษา 
๖.๑.๒-๔ เอกสารรายการหนังสือ 
ต าราและวารสาร ในห้องสมุด 
๖.๑.๒-๕  เอกสารรายการ
โสตทัศนูปกรณ์ จดุเช่ือมต่อ 
internet  ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๓๑ เครื่อง 



 

 ๖๔ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โดยทุกอาคารมีห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
(๖.๑.๒-๒)   

ประเภทห้อง ขนาด
(m๒) 

จ านวน
ห้อง 

ความจุ 
(คน) 

ห้องเรียนประจ า ๑๑๒ ๓ ๘๐ 
ห้องเรียนประจ า ๑๗๒ ๒ ๑๓๐ 
ห้องเรียนประจ า ๒๒๔ ๑ ๑๓๐ 
ห้องเธียร์เตอร์ ๑๑๒ ๑ ๘๐ 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย ๑๑๒ ๕ ๕๐ 
ห้องสอบ (ใช้
ห้องเรียน) 

๑๑๒/
๑๗๒ 

๕ ๕๐ 

ห้องสมุด ๒๒๔ ๑ ๖๐ 
รวม  ๑๘  

 

๒) ห้องสมุด  

    วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศ การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่ และทุกช้ันปีทุกปี
การศึกษา (๖.๑.๒-๓) มีหนังสือ ต ารา ครบตามสาขาการพยาบาล 
ดังนี ้

- ต าราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน ๑๐ ปี รวม
ทั้งสิ้น ๒,๔๓๖ ช่ือเรื่อง โดยแบ่งตาม ๕ สาขาวิชาหลักทางการ
พยาบาล (๒๙-๑-๑) ที่รายวิชาทางการพยาบาลได้ก าหนดให้เป็น
เอกสารต าราหลัก (๖.๑.๒-๔)  ดังนี ้ 
    ๑. การพยาบาลชุมชน จ านวน ๔๐๗ ช่ือเรื่อง  
    ๒. การพยาบาลเด็ก จ านวน ๓๘๗ ช่ือเรื่อง  
    ๓. การพยาบาลผู้ใหญ่ จ านวน ๙๑๙ ช่ือเรื่อง  
    ๔. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จ านวน ๒๙๕ ช่ือเรื่อง  
    ๕.การพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรภ์ จ านวน ๔๒๘ ช่ือ
เรื่อง  
    - มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 
๒๓,๗๑๔ เล่ม (๒๙-๒-๑) แบ่งเป็น  

         หนังสือทางการพยาบาล จ านวน ๑๗,๔๙๔ เล่ม  
         หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน ๖,๒๒๐เล่ม  
และมีจ านวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เท่ากับ ๔๖๐ คน (๒๙-
๒-๒) ดังนั้นจ านวนหนังสือต่อนักศึกษา เท่ากับ ๕๑.๕๕ เล่ม 
   - มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาล ในประเทศ จ านวน ๒๒ ช่ือ
เรื่อง ที่มีการรับอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษา ดังนี ้

   

ส าหรับให้บริการ  และมี
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของนักศกึษาที่
ลงทะเบียนไว้ จ านวน ๔๓๐ เครื่อง 
๖.๑.๒-๖ คู่มือห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
๖.๑.๒-๗   เอกสารรายการที่พัก
นักศึกษาและสิ่งแวดล้อม  ร้านค้า
บริการอาหารภายในวิทยาลัย 



 

 ๖๕ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

   ๑. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ๒. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ๓. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ๔. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (สมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
   ๕. วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
   ๖. วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing 

Council) 
   ๗. วารสารวจิัยทางการพยาบาล (Pacific Rim International 

Journal of Nursing Research) 
   ๘. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 

   ๙. วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ๑๐. วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ๑๑. วารสารกองการพยาบาล 
   ๑๒. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (วารสารพยาบาล) 
   ๑๓. วารสารพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ๑๔. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สมาคมพยาบาล

จิตเวชแห่งประเทศไทย 
   ๑๕. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing 

Journal)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ๑๖.  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  
   ๑๗. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ  
    ๑๘. วารสารพยาบาลศิริราช  
   ๑๙. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  
    ๒๐. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ  
   ๒๑. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน  
   ๒๒. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
          - มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศจ านวน 
๑๒ ช่ือเรื่องที่มีการรับอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ๕ สาขาวิชาหลัก
ดังนี ้ 

   ๑. สาขาการพยาบาลชุมชน ได้แก่ American Journal of 
Health Promotion, Journal of Community Health Nursing 
   ๒. สาขาการพยาบาลเด็ก ได้แก่ Pediatric Nursing,  
   ๓. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ได้แก่ Critical Care Nurse, 
Geriatric Nursing, Evidence-Based Nursing, Nursing 
Management  
   ๔. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้แก่ Journal 
Psychiatric and Mental Health Nursing, Issue in Mental 
Health Nursing 
 



 

 ๖๖ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

   ๕. สาขาการพยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ได้แก่ 
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 
(JOGNN), Journal of Perinatal and Neonatal Nursing, 
Journal of Midwifery and Woman’s Health 

     มีบริการสืบค้น โดยมีฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ง่าย 
ได้แก่ ThaiLis และ Pubmed 

     มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
สืบค้นได้อย่างสะดวก โดยบอกรับต่อเนื่อง ได้แก่ (๑) ฐานข้อมูล 
CINAHL Plus with Full Text ซึ่งสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็ม
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (๒) ฐานข้อมูล Nursing Reference 
Center ที่สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ทักษะ
และขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา การทดลองในห้องแล็บ 
และ Best practice  

     มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดบริการดังนี้  

   ๑. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Ulibm สาหรับบริการสืบค้นข้อมูล
หนังสือ บทความวารสารและสื่อต่างๆที่มีให้บริการในห้องสมุด
วิทยาลัยฯ โดยสามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

   ๒. มีการให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS สาหรับการสืบค้นข้อมูล
เอกสารฉบับเต็มของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่รวบรวมจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

   ๓. มีระบบการสืบค้นข้อมูลต่างประเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูล 
CINAHL Plus with Full Text และฐานข้อมูล Nursing 
Reference Center  

   ภายในห้องสมุดของวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบใช้
สาย โดย ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น จ านวน ๕  เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์สาหรับการเข้าถึงระบบ
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๑ เครื่อง นอกจากนี้ นักศึกษา
สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless lan) ได้โดย
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ซึ่งงานฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ ได้ส ารวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของ
นักศึกษาที่มีการใช้งานผ่าน WiFi ที่วิทยาลัยจัดให้บริการ โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 
ของนักศึกษา จ านวน ๔๓๐ เครื่อง โดย วิทยาลัยฯ มีบริการ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wifi) โดยติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ 
Wireless จ านวน ๕ จุด สาหรับให้ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ Notebook 
หรือ โทรศัพท์มือถือ smart phone (๖.๑.๒-๕) 



 

 ๖๗ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

- ห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๒๐.๓๐ น.และ
วันอาทิตย์  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.โดยคิดเป็นเวลาเปิด
ให้บริการ ๖๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์  เป็นไปตามมาตรฐานคอื ๖๐ ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

๓) ห้องปฏิบัติการพยาบาล  มีห้องปฏิบัติการพยาบาลจ านวน ๔ 
ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลขั้น
สูง ห้องปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ และห้องปฏิบัติการชุมชน มี
ความเพียงพอ พร้อมใช้งาน(๖.๑.๒-๖) 
-  มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีประจ าห้องปฏิบัติการคือ นางสาว
สายสุดา จันหัวนา นางสาววิลาวัลย์ มาลีพันธ์และนายวชิรศักดิ์  
อภิพัฒฐ์กานต์ ท าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์และช่วยเหลือการจัดการ
เรียนการสอน และมีเจ้าหน้าที่คุณวุฒิปริญญาตรี คือ นางเพียงใจ 
ส าราญพิตรประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาลคอยอ านวยความสะดวก 
จัดสรรตารางการใช้ห้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 
จัดระบบยืม คืน อุปกรณ์ทางการพยาบาลให้สามารถศึกษานอกเวลา
เรียน 

๔) ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ มีโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง
ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียงและล าโพง Projector/Visualizer 
จอภาพ จ านวน ๑๒ ชุด มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน  
  - มีนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ นายอานุภาพ หาญสุริย์ และ
นายเพชร ธนะภูมิชัย ท าหน้าช่วยเหลือในการใช้ระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
  - มีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คือ นายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพย์รักษา 
น้าที่จัดโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ส าหรับห้องเรียน ห้อ ง
ประชุม ห้องอบรม และห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี ้(๖.๑.๒-๕) 

 

ล าดับ รายการ จ านวน 
๑ โทรทัศน์ ขนาด ๔๒ นิ้ว ๘ 
๒ เครื่องขยายเสียง ล าโพง ชุด HOME 

THEATHRE 
๑๒ 

๓ Projector/Visualizer จอภาพ ๑๒ 
๔ กล้องถ่ายรูป/เครื่องถ่ายวีดีโอ ๒ 
๕ ไมค์สาย/ไมค์ลอย ๒๐ 
๖ ตัวควบคุมกล้องวงจรปิด และกล้อง

วงจรปิด 
๒๐ 

๗ Mixer/Mixer Amplifier/Acho/ 
Equalizer/MonoAmp Graphic 
Equalizer 

๙ 

  



 

 ๖๘ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

- มีการจัดบริการจุดเช่ือมต่อ internet ครอบคลุมจ านวนนักศึกษา
และบุคลากรโดยเช่ือมโยงไปยังอาคารเรียน ห้องสมุด อ านวยการ 
และหอพักนักศึกษา ๕ จุด  และมีความเร็วอินเตอร์เนต ๔๕/๒๐ 
Mbh 

   - มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับการสืบค้น และการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ จ านวน  ๓๑ เครื่อง ส าหรับ
ให้บริการ  และมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ 
จ านวน ๔๓๐ เครื่อง 

๕) วิทยาลัยฯ มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (Healthy Workplace) ของนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร (๖.๑.๒-๗)  ดังนี ้ 

ประเภทห้องของนักศกึษา จ านวนห้อง 
ห้องพักนักศึกษา ๑๑๙ 
ห้องสโมสรนักศึกษา ๑ 
ห้องเวรสุขภาพ ๑ 
ห้องอาหาร ๑ 
ห้องแนะแนวและให้
ค าปรึกษา 

๑ 

ห้องสวดมนต์ ๑ 
ประเภทห้องของอาจารย์ 

และบุคลากร 
จ านวนห้อง 

ห้องพัก ๘ 
ห้องอาหาร ๒ 
ห้องสุนทรียสนทนา 
 

๑ 

ประเภทสถานที ่ จ านวน 
ลานกิจกรรม ๑ 
ลานวัฒนธรรม ๑ 
สนามกีฬา ๒ 
ห้องอ่านหนังสือ ๓ 
สวนพักผ่อนหย่อนใจ ๑ 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ๑ 

     วิทยาลัยได้จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามหลักสถานที่น่าอยู่น่า
ท างาน (Healthy Workplace) ดังนี ้ 

๑. จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่า
อาศัย (Clean & Greeen) ดังนี ้ 
     ๑.๑ อาคารเรียนส านักงาน และหอพักมีผู้รับผิดชอบท าความ
สะอาดทุกวัน  
     ๑.๒ นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน



 

 ๖๙ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

วิทยาลัย โดยท ากิจกรรมท าความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
     ๑.๓ จัดสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น มีสวนหย่อม 
รอบๆ อาคารเรียน และหอพัก มีศาลาพักผ่อน และที่นั่ง ซึ่งจัดไว้
ส าหรับการอ่านหนังสือ และพักผ่อน ปลูกต้นไม้จัดสวน ช่วยให้ผ่อน
คลาย  
     ๑.๔ มีสนามกีฬากลางแจ้ง ลานกิจกรรม และเครื่องออกก าลัง
กาย มีกิจกรรมออกกาลังกาย เช่น เล่นกีฬา แอโรบิก และโยคะ  
     ๑.๕ จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี ้ 

          ๑.๕.๑ ส าหรับนักศึกษา  
               ๑) จัดห้องพักนักศึกษาทุกคน โดยมีระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายทั่วทั้งหอพัก และมีห้องสาหรับท ากิจกรรมภายในหอพัก เช่น 
ห้องสวดมนต์ ห้องอ่านหนังสือ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้อง
อเนกประสงค์ มีสนามกีฬา และมีสถานท่ีดูโทรทัศน์  
               ๒) บริการซักรีดเสื้อผ้า รับส่งไปรษณีย์ให้กับนักศึกษา
ทุกวัน  
               ๓) บริการดูแลสุขภาพประจ าวันตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดย
อาจารย์งานปกครองและงานสวัสดิการนักศึกษา อาจารย์และ
นักศึกษาเวร มีห้องเวรสุขภาพและเวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นประจ า
หอพัก และมีการตรวจสุขภาพปีละ ๑ ครั้ง  

          ๑.๕.๒ ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
               ๑) จัดห้องส าหรับผ่อนคลาย 
               ๒) จัดบ้านพัก แฟลตอาจารย์พยาบาล และแฟลต
บุคลากรสายสนับสนุนสาหรับบุคลากรที่มีภูมิล าเนานอกเขต  
 

๒. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy) ดังนี ้ 

     ๒.๑ ส าหรับนักศึกษา  
          ๑) ตรวจสุขภาพประจ าปี  
          ๒) จัดให้นักศึกษาได้รับวัคซีนที่จ าเป็น ได้แก่ วัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่  
          ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวัน  

     ๒.๒ ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
          ๑) ตรวจสุขภาพประจ าปี  
          ๒) จัดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนที่จ าเป็น ได้แก่ 
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ ่ 
          ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย  
          ๔) ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่เจ้าหน้าท่ี  

 

 



 

 ๗๐ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๓. จัดระบบรักษาความปลอดภัย (Safety) ดังนี ้ 

    ๓.๑ จัดอาจารย์ท าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัย
ให้กับนักศึกษาตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยในช่วงเวลาราชการ อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแล นอกจากเวลา
ราชการอาจารย์เวรจะเป็นผู้ดูแล และมีการตรวจบริเวณหอพักดูแล
ความเรียบร้อย และความเป็นอยู่ของนักศึกษา  

     ๓.๒ จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและติดตั้ ง
กล้องวงจรปิดบริเวณรอบวิทยาลัยฯ จ านวน ๒๐ จุด 

     ๓.๓ จัดท าระบบป้องกันอัคคีภัยบริเวณหอพักและวิทยาลัย โดย
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่างๆ จัดอบรมฝึกซ้อมโครงการให้
ความรู้และซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพเบื้องต้น 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาทุกคนเป็นประจ าทุกปี 

๓. กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์ และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๖.๑.๓-
๑ ) ดังนี ้
 

สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน 

ค่าเฉลี่ย 
ผู้บริหาร/
อาจารย์/

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

นักศึกษา 

๑ ห้องเรียน ๓.๙๖ ๓.๗๐ 
๒ ห้องสมุด ๔.๑๗ ๓.๘๙ 
๓ ห้องคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เนต็ 
๔.๐๗ ๓.๕๖ 

๔ โสตทัศนูปกรณ์และ
อาคารเรยีน 

๓.๗๘ ๓.๖๐ 

๕ ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางการพยาบาล 

๔.๑๗ ๓.๖๒ 

๖ สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ 

๔.๑๓ ๓.๖๑ 

๗ ระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความ
ปลอดภัย 

๔.๐๙ ๓.๖๗ 

๘ บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

๔.๐๕ ๓.๖๒ 

๙ ความพึงพอใจต่อข้อ
ร้องเรียน 

๔.๑๘ ๓.๕๕ 

 

๖.๑.๓-๑  รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๙ 



 

 ๗๑ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุง  ได้แก่  
-  จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพ่ิมความเร็วและความแรงในการใช้
อินเทอร์เน็ต 
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์ประจ าห้องเรยีนจ านวน ๓ เครื่อง และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง 
- ขยายสัญญาณความแรงและความครอบคลุมของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-จัดให้มีห้องเรียนกลุ่มย่อยเพิ่มที่อาคารศูนย์การเรียนรู้และ   วิจัยฯ 
จ านวน ๔ ห้อง จากเดิม จ านวน ๔ ห้อง รวมเป็น ๘ ห้อง 
-จัดท าห้องเรียนเธยีร์เตอร์ ๑ ห้อง 

 
หมวดที่ ๖ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
เพิ่มเนื้อหา  
๑. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังทั้งใน

โรงพยาบาลและที่บ้านและผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ระบบสุขภาพ 
สิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการและการ
เข้าถึงบริการของผู้รับบริการทั้งในระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

๒. การพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ ๒๑ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวน
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บัณฑิตพยาบาล  
ได้ปฏิบัติบทบาทหน้าที่สอดคล้อง
กับความต้องการและสภาพความ
เป็นจริงในสังคม มีความพร้อมที่จะ
ท างานในชุมชน หรือสถานบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ
และการดูแลผู้รับบริการครอบคลุม
ทุกช่วงวัยและมีทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง   
 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท านโยบาย
การบริหารการเรียนการสอนประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๘  –๒ ๕ ๖ ๒  โ ด ย
ก าหนดการจัดการ เรี ยนรู้ ให้ มี ความ
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้น
การเปลี่ ยนแปลงขั้นพึ้นฐานและการ
เปลี่ ยนแปลงภายใน(Transformative 
education ) และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษ ที่  ๒๑  
อาทิ Blended  learning ,SBL, PBL          
Service Learning, Authentic Learning 
เป็นต้น  
๒. วางแผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่และนักศึกษาทุกช้ันปี เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาในศตวรรษ 
๒๑  
๓.  วางแผนการสอนทักษะภาษา อังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาโดยอาจารย์ต่างชาติทุก
ช้ันปี  

 

 

 



 

 ๗๒ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
๑.  การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) 
 ๑.๑  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
๒.  การประเมินจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๒.๑  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  ความรู้และทักษะทางการฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เพียงพอ 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
-นักศึกษามีทักษะการแสวงหาความรู้และการสืบค้น การใช้
เทคโนโลยี ทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
-ทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับปาน
กลาง 
-ขาดประสบการณ์ทักษะการเป็นผู้น า 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ควรพัฒนาการเรยีนการสอนที่มุ่ง
พัฒนานักศึกษาทุกด้าน ท้ังด้านความรู้ ความสามารถทาง
วิชาชีพ และภาวะผู้น า ทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ การคดิสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการแสวงหา
ความรู้และส่งเสรมิด้านคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบ
การสอนที่หลากหลายขึ้นและสอดคล้องกับการพัฒนาคนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

 
๒.๒  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๒.๑  (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๗๓ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หมวดที่ ๗ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

๑. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนปฏิบัติการในปี
การศึกษา ๒๕๕๗  

วัน เดือน ป ี
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง 

 สิงหาคม 
๒๕๕๘ –  

สิงหาคม ๒๕๕๙  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและกรรมการ
หลักสตูรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน มีคูม่ือในการบริหาร
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

อ.สมใจ       เจียระพงษ ์
อ.พรรณภิา  ทองณรงค ์
อ.ดวงชีวัน   เบญจมาศ 
  

๒. พัฒนาสมรรถนะครูมือ
อาชีพ 

 สิงหาคม 
๒๕๕๘ –  

สิงหาคม ๒๕๕๙  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรให้ความรู้
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ครูมืออาชีพ  ผลด าเนินงาน ได้แนวทางในการ
พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะครูมืออาชีพ  
แผนสร้างความเชี่ยวชาญด้านให้การบริการ
พยาบาล   (Faculty  Practice ) และ
แผนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community : 
PLC)        

อ.พรรณภิา  ทองณรงค ์
อ.สมใจ   เจียระพงษ์ 

๓. พัฒนากระบวนการเรยีนรู้
และนวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อยกระดับการศึกษาสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

 สิงหาคม 
๒๕๕๘ –  

สงิหาคม ๒๕๕๙  

ผลการด าเนินงาน พบว่าอาจารยม์ีความรู้
ความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนแบบ 
SBL มากขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้ 

อ. สรัญญา   เปล่งกระโทก 
อ. พรรณภิา  ทองณรงค ์
 
 

๔. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลสมรรถนะการ
เรียนรู้แบบครบวงจรมุ่งสู่
บัณฑิตที่มสีมรรถนะและ
จริยธรรมและหัวใจความเป็น
มนุษย ์

 สิงหาคม 
๒๕๕๘ –  

สิงหาคม ๒๕๕๙  

มีการพัฒนาระบบกลในการวดัและประเมินผล 
โดยจดัประชุมการพัฒนาการประเมินผลทาง
คลินิค          (OSCE) ผลด าเนินงานพบว่า
อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
ด้วย OSCE มากขึ้น และมีแผนในการ
ประเมินผลทางคลินิกในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

อ.พิริยากร  คล้ายเพ็ชร 
 

๕. ผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพสูง/
ที่มุ่งสร้างสมรรถนะโดดเด่น
ด้านการพยาบาลชุมชนและ
บริการสุขภาพด้วยจริยธรรม
และหัวใจความเป็นมนุษย์   

 สิงหาคม 
๒๕๕๘ –  

สิงหาคม ๒๕๕๙  

ด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะชมุชนใน
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 พบว่านักศึกษามีสมรรถนะ
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น การตดัสินใจ การ
บริหารจดัการระบบสุขภาพ และน าเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ในการดูแลในผูป้่วยไตวาย
เรื้อรังได้  

อ.ปราณี   แสดคง 
อ.สุจินดา  ศรสีุวรรณ 

 
๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
  ไม่มี 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ไม่ม ี
๒.๓  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 



 

 ๗๔ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

.1 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อรองรับการจัดการเรยีนรูสู้่การ
เปลี่ยนแปลง 

 สิงหาคม ๒๕๕๙ – กรกฎาคม ๒๕๖๐  อ.สมใจ   เจียระพงษ ์
อ.นางรุ่งทิพย์ พรหมบุตร 
  

2. พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ สิงหาคม ๒๕๕๙ –  กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ 
อ.พรรณภิา ทองณรงค ์

3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง 

สิงหาคม ๒๕๕๙ –  กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ.ปราณี  แสดคง 
อ.สรัญญา  เปล่งกระโทก 
อ.ธิติพร  เกียรติกังวาน 

4. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพสูง/ที่มุ่งสร้างสมรรถนะ
โดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชนและบริการสุขภาพ
ด้วยจริยธรรมและหัวใจความเป็นมนุษย์ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ –  กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ.ปราณี แสดคง  
 

5. พัฒนาระบบการประเมินผลสมรรถนะการ
เรียนรู้ในคลินิค 

สิงหาคม ๒๕๕๙ –  กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ.พิริยากร คลา้ยเพ็ชร 
 

6. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
(TQF,จิตบริการและทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ) 

สิงหาคม ๒๕๕๙ –  กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ.แก้วจิต มากปาน  
อ.นิระมล สมตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 ๗๖ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๗๖ มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ตาราง ป.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี ๑ การก ากับมาตรฐาน  
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๑ ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๕๖ 
๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา ๕ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๒ ๔.๗๘ 
องค์ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา  
๓.๑ การรับนักศึกษา ๓ 
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ๓ 
๓.๓ ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา ๓ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๓ ๓.๐๐ 
องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์  
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๓ 
๔.๒ คุณภาพอาจารย์ ๕.๐๐ 
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ ๓ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๔ ๓.๖๗ 
องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมิน  
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ๓ 
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ๓ 
๕.๓ การประเมินผู้เรียน ๕ 
๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๕ ๓.๖๗ 
องค์ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๓ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๖ ๓.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ ๓.๕๘ 

 



 

 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน จํานวนตัวบ่งชี ้ I P O 

  

คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

  ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย 

  ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 

  ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 

  ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ ผ่านการประเมิน     หลักสตูรได้มาตรฐาน 

๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 ๒
-๖

 

๒ 
- - ๒.๑ ๔.๕๖ 

๔.๗๘ ๔.๗๘ ดีมาก 
- - ๒.๒ ๕ 

๓ 

๓ 
๓.๑ ๓ 

๓.๐๐ 
- - 

๓.๐๐ ปานกลาง ๓.๒ ๓ - - 

๓.๓ ๓ - - 

๔ 

๓ 
๔.๑ ๓ 

๓.๖๗ 
- - 

๓.๖๗ ด ี๔.๒ ๕.๐๐ - - 

๔.๓ ๓ - - 

๕ 

๔ 

๕.๑ ๓ ๕.๒ ๓ 
๓.๖๗ 

- 
๓.๕๐ ด ี๕.๓ ๓ - 

๕.๔ ๕ - 

๖ ๑ - ๖.๑ ๓ - ๓ ปานกลาง 

รวม ๑๓ ๗ ๔ ๒     
   ผลการประเมิน ๓.๒๙ ๓.๕๐ ๔.๗๘ ๓.๕๘ ด ี

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก     
 




