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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้มาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการก ากับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การรับนักศึกษา การส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มมคอ7)  ประจ าปีการศึกษา 2559 ดดยได้รายงานการ
ด าเนินงานครบถ้วนทั้ง ) หมวด 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มมคอ7)  ประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดดยมุ่งหวังว่าจะได้รับการช้ีแนะจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในปีต่อไป 

 
 
 

 
                                                                                              (นางวัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ) 
                                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
                                                                                                12 ตุลาคม พ7ศ7 2560 
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สารบัญ 

 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบญั ข 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา 1 
     1. ช่ือสถาบันการศึกษาและองค์กรต้นสังกัด 1 
     2. ท่ีตั้ง 1 
     3. พ้ืนท่ี 1 
     4. ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย 3 
     5. ดอกไม้ประจ าวิทยาลยั 3 
     6. สีประจ าวิทยาลัย 3 
     7. ธงประจ าวิทยาลัย 3 
     8. เจ้าของ 3 
     9. หัวหน้าองค์กร 3 
     10. ผู้อ านวยการ 3 
     11. ประวัติความเป็นมา 3 
     12. หลักสตูรที่เปดิใหม ่ 4 
     13. จ านวนอาจารย ์ 4 
     14. จ านวนนักศึกษา 4 
ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 5 
     1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และพนัธกิจ 7 
        1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันพระบรมราชชนก 7 
        1.2 ปรัชญา วสิัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 8 
        1.3  การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์ และการรับรู้ของวิทยาลัย 8 
     2. นโยบายและวตัถุประสงคข์องวิทยาลัย 9 
        2.1 นโยบายการบริหารของวิทยาลัย 9 
        2.2  วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 9 
        2.3  เอกลักษณ์ของวิทยาลัย    9 
        2.4  อัตลักษณ์ของวิทยาลยั 10 
        2.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ์       11 
     3.  โครงสร้างการบริหารองค์กร 12 
ส่วนท่ี 2  การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
            (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
13 

      หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 13 
      หมวดที่ 2  อาจารย์ 20 
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สารบัญ (ต่อ) 
  
 หน้า 
      หมวดที่ 3  นักศกึษาและบณัฑิต      28 
      หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรยีนรายวิชาของหลักสตูรและคณุภาพการสอนในหลักสูตร      38 
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      หมวดที่ 6  ข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน      78 
      หมวดที่ 7  แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสตูร      79 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร      81 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร      81 
ตาราง ป.1 สรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      82 
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1. ช่ือสถาบันการศึกษาและ
องค์กรต้นสังกัด 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

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

3. พ้ืนท่ี  มีพื้นท่ี 51 ไร่ 1 งาน 49 1/10 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 12,156.80 ตารางเมตร  
3.1 อาคารสถานที่ต้ังของสถาบันการศึกษา และห้องต่างๆ เป็นสัดส่วน มีที่ท างานเฉพาะ 
เหมาะสมและเพียงพอแก่การด าเนินงาน ดังน้ี 
1) อาคารเรียน A , B (3 ช้ัน)                                              จ านวน  2  หลัง 
2) หอพักนักศึกษา (5 ช้ัน)                                          จ านวน  2  หลัง 
3) อาคารอ านวยการ (3 ช้ัน)                                       จ านวน  1  หลัง 
4) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรมและวิจยัทางการพยาบาล

และสุขภาพ     (3 ช้ัน) 
จ านวน  1  หลัง 

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

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา  

 

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

 

5. ดอกไม้ประจ าวิทยาลยั ดอกคูน หรือ ดอกราชพฤกษ์ 
 
 
 
 
 

 
 
6. สีประจ าวิทยาลัย 

 
สีเหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความเจรญิรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 

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

8. เจ้าของ สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 

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

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

11. ประวัติความเป็นมา ปีการศึกษา 2505 – 2509   เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์ 
 ปีการศึกษา 2508 – 2525   เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย 
 ปีการศึกษา 2526 – 2532   เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)  
 ปีการศึกษา 2530 – 2536   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ (ระดับต้น) 
 ปีการศึกษา 2537 – 2539   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น 
 ปีการศึกษา 2540               เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์
 ปีการศึกษา 2541 – 2544   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2543 – 2549   เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
 ปีการศึกษา 2545               เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร พ.ศ.

2545) 
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 ปีการศึกษา 2546 – 2551     เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
                                     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) 

 ปีการศึกษา 2552 – 2554     เปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
                                     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 

 ปีการศึกษา 2555 – ปัจจุบัน   เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
                                     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

12. หลักสตูรที่เปดิใหม่  ไม่ม ี
13. จ านวนอาจารย ์ จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 43 คน 

    ปริญญาเอก  จ านวน  6 คน 
    ปริญญาโท   จ านวน  37 คน (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 5 คน)      

14. จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาท้ังหมด  449  คน 
     ช้ันปีท่ี 1  จ านวน  124  คน 
     ช้ันปีท่ี 2  จ านวน  109  คน 
     ช้ันปีท่ี 3  จ านวน  111  คน 
     ช้ันปีท่ี 4  จ านวน  105  คน 
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ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดด าเนินการ เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505  

 หลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ.2509 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 1/2 ปี ด าเนินการสอน 4 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 166 คน 

 พ.ศ.2508 – 2525  เปลี่ยนช่ือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” เป็น “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” 
เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปัจจุบัน) ใช้
ระยะเวลาศึกษา 1 1/2 ปี ด าเนินการสอน 36 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 2,034 คน 

 พ.ศ. 2526 -  2532 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลา 2 ปี ด าเนินการสอน 7 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 423 คน 

 พ.ศ.2530 - 2536 เปลี่ยนช่ือจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เป็น “วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขอนแก่น” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 
6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 764 คน 

 พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้ง “สถาบันพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพ” ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2536 และมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ขอนแก่น แยกออกจากศูนย์อนามัยที่ 
6 ในขณะนั้น เพื่อไปสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ ที่ได้รับพระราชทานช่ือเป็นสถาบันพระบรมราชชนกในปี                    
พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 112 ตอนที่ 53ก วันท่ี 25 ธันวาคม 2538 

และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระ
นามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นช่ือของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด  ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขอนแก่น                     
จึงเปลี่ยนช่ือเป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น” หนังสือวังสระประทุม  ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2537 ประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ 36ง. ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2537 หน้า 8-12  

พ.ศ.2537 – 2539 วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 364 คน 

พ.ศ.2538 เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยในที่ดินแห่งใหม่  ในวงเงิน 89,860,000 บาท สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2541  ท า
เรื่องขอพระราชทานทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารใหม่ เมื่อ
วันท่ี                 22 ธันวาคม พ.ศ.2542 

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

 พ.ศ.2541 – 2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ แต่เมื่อส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เนื่องจาก พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าเป็น
สถาบนัสมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเ์ป็นหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีผู้ส าเร็จการศึกษา
รุ่นที่ 2 ถึง รุ่นท่ี 5 จ านวน 213 คน 



 

 

 

 ๖ มคอ.7 ผลการด าเนินงาน หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2547 วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏาน ในการผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาล   
ศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 คน ส าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2547 

 พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2549 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี  มีผู้ส าเร็จการศึกษา 7 รุ่น 
รวม 434 คน 

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

พ. ศ. 2546 – 2551 เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 8 จนถึงรุ่นที่ 12 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 436 คน 

พ. ศ. 2552 – 2554 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่นตั้งแต่รุ่นท่ี 13 จนถึงรุ่นที่ 15 มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 343 คน 

พ.ศ. 2552 – 2555 วิทยาลัยได้มีโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ใน
โครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพใน
ภาวะที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมีการวางแผนผลิตจ านวน 200 คน รับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจิตอาสาจากพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น ปีละ 50 คน จ านวน 4 ปี  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวนท้ังสิ้น 199 คน 

ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 16 จนถึงปัจจุบันมีผู้ส าเร็จการศึกษา 
1 รุ่น จ านวน 136 คน 

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ท าการผลิตบัณฑิตพยาบาล 1  หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้อ านวยการที่เป็นผู้น าทางและน าพาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

  1.   ปี พ.ศ.2505 – พ.ศ.2506  นายแพทย์จ าลอง  มุ่งการดี 
  2.   ปี พ.ศ.2506 – พ.ศ.2510  นายแพทย์ประมุข  จันทวิมล 
  3.   ปี พ.ศ.2510 – พ.ศ.2512  นายแพทย์นภ  สกุลพาณิชย ์
  4.   ปี พ.ศ.2512 – พ.ศ.2512  แพทย์หญิงสุรางค์  ตันประเสริฐ 
  5.   ปี พ.ศ.2512 – พ.ศ.2515  นายแพทย์นภดล  สูตรสุคนธ์ 
  6.   ปี พ.ศ.2515 – พ.ศ. 2517  นายแพทย์ประธาน  นิมมานเหมินทร์ 
  7.   ปี พ.ศ.2517 – พ.ศ.2518  นายแพทย์โสภณ  ชาลปติ 
  8.   ปี พ.ศ.2518 – พ.ศ.2543  อาจารย์ชุมพล  พลนรา 
  9.   ปี พ.ศ.2543 – พ.ศ.2547  อาจารย์พึงพิศ  การงาม 
  10. ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2550  อาจารย์นฤมล  เอนกวิทย ์
  11. ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555  ดร.มกราพันธุ์  จูฑะรสก 
  12. ปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558  ดร.จิราพร  วรวงศ์ 
  13. ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน  ดร. วัชรี    อมรโรจน์วรวุฒิ 
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1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
1.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันพระบรมราชชนก  

ปรัชญา  
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นและระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
 
วิสัยทัศน์  
พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าเพื่อสร้างก าลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชน

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

 
 1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
   

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

 
วิสัยทัศน์(Vision) 

  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน าท่ีเน้นชุมชน 
 
พันธกิจ  (Mission) 
พันธกิจเป็นกรอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่นได้ก าหนดพันธ์กิจไว้ 5 พันธกิจ ดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
3. บริการวิชาการแก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาสถาบันและบุคลากร 
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 1.3  การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์ และการรับรู้ของวิทยาลัย  
 ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้มาจากการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของวิทยาลัยฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานได้ร่วมกันทบทวน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 – 8 พฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 2 วันที่ 2-
3 พฤษภาคม 2559 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสถาบันพระบรมราชชนก แลคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ให้
ครอบคลุมทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการและน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพและการบริการสุขภาพสู่ชุมชน 
 
2. นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
 2.1 นโยบายการบริหารของวิทยาลัย 
  2.1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และปัญญา มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุขภาวะของชุมชนได้อย่าง
แท้จริง 
  2. จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) 
  3. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ 
  4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้น
การเปลี่ยนแปลงภายใน (Transformative education) 
  5. พัฒนานักศึกษาใหม้ีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเน้นสมรรถนะด้านการพยาบาล
ชุมชน 
  6. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์จิตบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์  
  7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนานักศึกษากับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 
  2.1.2 นโยบายด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ 
  1. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ 
  3. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
  5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศให้
เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดยสนับสนุนทุน 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัล 
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  2.1.3 นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  1. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม และประเทศส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของสถาบัน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่วิทยาลัย 
  2. พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพชุมชน 

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

2. มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และ
การสร้างเสริมสุขภาพ 
  2.1.5 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ส่งเสริมให้วิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน 
  2.1.6 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  2. ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจริยธรรม วิชาชีพ จรรยาบรรณครู  โดยการให้ความรู้และมีการก ากับ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง 
  3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์กร สู่องค์กรคุณธรรม 
  5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเพื่อพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
 
 2.2  วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
  วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประกอบด้วย 

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

 
2.3  เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน  พร้อมที่จะพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน  มีความมุ่งหวังเป็นสถาบันการศึกษาที่ 1) มีความสมบูรณ์ในการจัดการศึกษา
ที่เน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน ผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาท่ีคัดเลือกคนจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบผู้สมบูรณ์พร้อมด้วย
ความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ชุมชน  ชุมชนและผู้ใช้บัณฑิตให้การยอมรับและเช่ือมั่นในคุณลักษณ์ของบัณฑิตจน
เป็นที่ประจักษ ์  2) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถโดยจดัการศึกษาระยะสั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ที่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการ
พัฒนาจากวิทยาลัยมีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภารกิจด้านสาธารณสุขในชุมชน  



 

 

 

 ๑๐ มคอ.7 ผลการด าเนินงาน หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

   เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเน้นชุมชน ” 

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

โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขหมายถึง การสร้างคนทั้งในระบบการเรียนการ
สอน และการจัดอบรม ประชุมวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 

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

 2.4  อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
  อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
ประกอบด้วย จิตบริการ (Service mind : S) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ (Participation : P) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณาการผสมผสานเป็นเนื้อเดียว มี
ความหมายในแต่ละประเด็นดังนี้ 
  ความเป็นผู้มีจิตบริการ (Service mind) 
  หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการให้บริการ โดย
ค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลบนพ้ืนฐานของความเข้าใจคนอ่ืนตามความเป็นจริงซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1)  ให้บริการด้วยวามเต็มใจโดยเข้าใจผู้อื่นตามเง่ือนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆ ยอมรับในความคิด
พฤติกรรม และความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 
  2)  ให้บริการหรือกระท ากิจกรรมตา่งๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
  3)  ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู้รับบริการด้วยความใส่ใจในปัญหา ความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
  เป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) 
  การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณโดยเช่ือมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับ
บริบทสภาพการด ารงชีวิตโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1)  มองความจริงตามความเป็นจริงของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณ์ตามความเป็นจริงอย่าง
เป็นระบบ 
  2)  รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง 
  3)  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนพื้นฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ 
  4)  เช่ือมโยงความรู้วิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ โดยสอดคล้อง
กับบริบท 
  5)  พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดหรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่าง
เดียว 
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  การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (Participation) 
  เป็นการให้บริการสุขภาพที่ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลซึ่งเกิดจากความเข้าใจ สภาพการด ารงชีวิต 
บริบท เง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถกลั่นกรอง 
คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้รับบริการน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยให้ผู้รับบริการมี ส่วน
ร่วมรับรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 
  1)  ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ 
  2)  ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
  3)  ผู้ให้บริการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา แก่
ผู้รับบริการแต่มิใช่เป็นผู้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน 
  4)  กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวเพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
 2.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  1. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตัดสินใจดี 
  3. มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  5. เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  6. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามครรลองของสังคมไทย 
  7. ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  8. มีความสามารถใช้ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม ได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้ภาษาสากล
ได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  9. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 
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3.  โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 3.1  แสดงโครงสร้างการบรกิารของสถาบันการศกึษาพยาบาล และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร 

3.1.1 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ปีการศึกษา 2559 – 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารวทิยาลัยฯ 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุม
ภายใน และจดัการความรู้  

งานส่งเสริมการศกึษา  
- ห้องสมุด  
- คอมพวิเตอร ์สารสนเทศ  
- ประชาสมัพันธ ์ 
- ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 
 

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป  
- สารบรรณ พัสด ุ 
- ยานพาหนะ อาคารสถานที ่และซ่อม
บ ารุง  

งานการเงนิ บัญชี ตรวจสอบและ
ประเมนิผล 

งานทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที ่

งานนโยบายและแผน 
 

กลุ่มวชิาการ 
 

ภาควิชาพื้นฐานบริหาร พัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาลและการศึกษาทั่วไป   

ภาควิชาการพยาบาลครอบครวัชุมชน 
และการรกัษาพยาบาลเบื้องตน้   

 

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ และ
ผู้สูงอายุ  

 

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก 
ผดุงครรภ์ และการพยาบาลจิตเวช 

 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

งานบริหารหลกัสูตร 
 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และกจิการพิเศษ 

 

งานทะเบียน วัดและประมวลผล 
 

งานบริการ พัฒนานกัศกึษา  
และศิษย์เก่า 

 

กลุ่มบริการการศึกษา 
 

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิเทศ
สัมพันธ ์ 

 

งานบริการวิชาการและศนูย์ความ
เป็นเลิศ 

รับรองจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั  
ครั้งที่ 11 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 

1 2  
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ประจ าปีการศึกษา 2559  วันที่รายงาน  12 ตุลาคม 2560 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลกัสูตร   25520031107921 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร   

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. นางพรรณิภา    ทองณรงค ์                             
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- หนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรพยาบาล
เวชปฏิบัติทารกแรกเกิด  คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล 

1. นางพรรณิภา    ทองณรงค ์                             
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร์    พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 

คงเดิม 

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

2. นางดวงชีวัน     เบญจมาศ   
- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  
คณะพยาบาลศาสตร์   พ.ศ. 2544   
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 

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

3. นางสมใจ        เจียระพงษ์                                    
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช)
คณะพยาบาลศาสตร์    พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คงเดิม 

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

4. นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท์  
- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน ) คณะพยาบาล
ศาสตร์   พ.ศ. 2544   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คงเดิม 

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

5. นางจรรยา        คนใหญ่    
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)   คณะพยาบาล
ศาสตร์   พ.ศ. 2550   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ในปีการศึกษา 2556 นางวัชรี      
อมรโรจน์วรวุฒิ ย้ายไปรับ
ต าแหน่งผู้อ านวย การวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชนนี สรุินทร์  

 6. ดร.ศุภวด ี แถวเพีย 
- Ph.D in Nursing University of San Diego 
USA Hahn 
- พย.ม. (การแม่และเด็ก)    คณะพยาบาล
ศาสตร์   พ.ศ. 2540   มหาวิทยาลัยมหดิล   

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
หลักสตูรและการจัดการเรยีนการ
สอน และให้มคีุณสมบัตติามเกณฑ์
ที่ก าหนดของสภาวิชาชีพและ 
สกอ. 

ส่วนที่ 2 
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มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
 7. ดร.ศิราณ ี ศรีหาภาค 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต    (การพัฒนาชุมชน) 
พ.ศ. 2556      มหาวิทยาลัยขอนแก่น          
- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน)  คณะพยาบาล
ศาสตร์  พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 

 8. นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก 
- พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)      คณะพยาบาล
ศาสตร์  พ.ศ. 2554   มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
 

 

 

1. อาจารย์ผู้สอน    
      ปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ผู้สอน  จ านวน 38 คน ทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑส์ภา  
ล าดับ ชื่อ-สกลุ เลขที่ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพฯ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ

ปฏิบัติการพยาบาลไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

1 นางวัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ 
 

4511021918 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 

วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  (หลักสตูร
และการสอน)    พ.ศ.2557    
มหาวิทยาลยัขอนแก่น          

วิทยาลัยพยาบาล
ขอนแก่น  พ.ศ.2538-
2555 และ 2558-
ปัจจุบัน) 
วิทยาลัยพยาบาล
สุรินทร์   
พ.ศ.2556-2558) 

2 นางพรรณภิา  ทองณรงค ์
 

4511034608 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ.  
2537  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน 

3 นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์ 
 

4511021921 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลชุมชน)  พ.ศ.  
2544  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน 

4  นางสมใจ  เจียระพงษ์ 4511021919 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลสุขภาพจติ และจิต
เวช) พ.ศ. 2542 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน 

5 นางธรณิศ  สายวัฒน์ 
 

4511021922 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติสาขาวัดและ
ประเมินผล พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น        
พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน  

6 นางสาวศุภวดี  แถวเพีย 4511065998 
วันออกบัตร 24 ธ.ค. 60 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 65 

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

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน 

7  นางดวงชีวัน  เบญจมาศ 
 

4511021913 
วันออกบัตร  24 ธ.ค.60 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
2542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 



 

 ๑๕ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ เลขที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ
ปฏิบัติการพยาบาลไม่

น้อยกว่า 2 ปี 
8 นางสุจินดา ศรสีุวรรณ 4611108526 

วันออกบัตร 24 พ.ย.56 
วันหมดอาย ุ23 พ.ย.61 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การบริหารการพยาบาล) พ.ศ.
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน 

9  นางสาวปราณ ี แสดคง 
 

4511057175 
วันออกบัตร  24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ 23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
2538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน 

10 นางพิริยากร  คล้ายเพ็ชร 
 

4511021914 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
2540  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน 

11 นางแก้วจิต   มากปาน 
 

4511021916 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

การศึกษามหาบณัฑติ(จิตวิทยา
แนะแนว) พ.ศ.2540 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน 
 

12 นางรุ่งทิพย ์ พรหมบตุร 
 

4511021932 
วันออกบัตร  24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ 23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) พ.ศ. 
2545มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน 

13 นายสุพจน์  แก้วบุดดี 
 

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

การศึกษามหาบณัฑติ
(เทคโนโลยีการศึกษา)  พ.ศ. 
2544 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน 

14 นางรัชน ี พจนา 
 

4511021915 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
2543 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน 

15 นายกิตตภิูมิ ภญิโย 4511086944 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.65 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ          
(การพยาบาล) พ.ศ.2556
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

16 นายณรงค์  ค าอ่อน 4511022046 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต  (การบรหิารการ
พยาบาล)  พ.ศ.2548
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน 

17 นางสาวสายใจ ค าทะเนตร 
 

4511021911 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลสุขภาพจติและจิต
เวช)  พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน 

18 นางศรีสุดา  ลุนพุฒิ 
 

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

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลชุมชน)พ.ศ. 
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

19 
 

นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง 
 
 

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

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
พ.ศ. 2545 (การพยาบาลเด็ก) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น           

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 



 

 ๑๖ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ เลขที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ
ปฏิบัติการพยาบาลไม่

น้อยกว่า 2 ปี 
20 นางกล้วยไม้  ธิพรพรรณ 

 
4511093003 

วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การบริหารการพยาบาล) 
2545  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 

21 นางสุวารี  ค าศิรริักษ ์ 4511068868 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ(การ
พยาบาลชุมชน) พ.ศ.2552 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน 

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

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ.
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

23 นางศิราณี  ศรหีาภาค 4511007421 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ           
(การพัฒนาชุมชน)  พ.ศ. 2556  
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั 

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

 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลสุขภาพจติและจิต
เวช) พ.ศ.2553 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน 

25 นางสาวจุรี  แสนสุข 4511093254 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

สาธารณสุข  ศาสตรมหาบณัฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์)   
พ.ศ.2546
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน 

26 นางสาวอริณรดา  ลาดลา 4511167252 
วันออกบัตร 1 เม.ย.60 
วันหมดอาย ุ31 มี.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลผู้สูงอายุ) พ.ศ. 
2554มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 

27 นางสาวสุธิดา อินทรเพชร 4511034521 
วันออกบัตร 24 ธ.ค. 60 
วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 65 

วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
(ระบาดวิทยาคลินิก)          
พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั 

28 นางสุพิศตรา   พรหมกลู 4511093349 
วันออกบัตร 24 ธ.ค.60 
วันหมดอาย ุ23 ธ.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลเด็ก) พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 

29 
 

 นางปิยนุช ภิญโย 
 

4511173614 
วันออกบัตร 29 ก.ค.60 
วันหมดอาย ุ28 ก.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลชุมชน) พ.ศ. 
2557  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 

30 นางพัฒนี  ศรีโอษฐ ์ 5111036886 
วันออกบัตร 23 มี.ค.56 
วันหมดอายุ 23 มี.ค.61 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  
(การพยาบาลสุขภาพจติและ  
จิตเวช)  พ.ศ. 2558   
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.
2551 – ปัจจุบัน 

31  นางจรรยา  คนใหญ่ 
 

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

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) พ.ศ. 
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน 



 

 ๑๗ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ เลขที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การ
ปฏิบัติการพยาบาลไม่

น้อยกว่า 2 ปี 
32 นายศักดิ์ขรินทร์  นรสาร 

 
4911196712 

วันออกบัตร 31 ก.ค.59 
วันหมดอาย ุ30 ก.ค.64 

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

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 

33  นางสาวสุรสัวดี พนมแก่น 
 

4911196715 
วันออกบัตร 31 ก.ค.59 
วันหมดอาย ุ30 ก.ค.64 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ   
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก) 
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 

34 นางสุธิดา  สิงห์ศิรเิจรญิกุล 
 

4511175231 
วันออกบัตร 25 พ.ย.60 
วันหมดอายุ 24 พ.ย.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ      
( การผดุงครรภ์ขั้นสูง) พ.ศ. 
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 

35 นางสาวสรญัญา   
เปล่งกระโทก 
 

4511166685 
วันออกบัตร 1 เม.ย. 60 
วันหมดอาย ุ31 มี.ค.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก) พ.ศ.
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 

36 นางวรรณภา เหนือกาฬสินธุ ์ 4611078402 
วันออกบัตร  28 ก.ค.56 
วันหมดอายุ 27 ก.ค.61 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลครอบครัว) พ.ศ. 
2537   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 

37 นางน้ าทิพย์  ไพค านาม 4611096111  
วันออกบัตร 24 ธ.ค.56 
วันหมดอาย ุ23 มี.ค.61 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลผู้ใหญ่) พ.ศ.
2557   มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 

38 นายวิทยา  วาโย 5511231562 
วันออกบัตร 30 เม.ย.60 
วันหมดอายุ 29 เม.ย.65 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
(การพยาบาลผู้สูงอายุ) พ.ศ. 
2559   มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 
การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (สกอ.1.1) 
ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 
 
 

ในปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยมอีาจารย์ประจ า
หลักสตูร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) จ านวน 8 คน คือ 
     1) นางพรรณภิา    ทองณรงค์   
     2) นางดวงชีวัน     เบญจมาศ 
     3) นางสมใจ  เจียระพงษ ์  
     4) นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท ์ 
     5) นางจรรยา  คนใหญ ่  
     6) ดร.ศภุวด ี แถวเพีย 
     7) ดร.ศริาณ ี ศรีหาภาค 
     8) นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก 
 
      โดยล าดับที ่ 6-8  ปรับเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 
2558   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร

1.1-1-1  ส าเนา มคอ 2 แสดง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร หน้า 48 
1.1-1-2  รายงานประชุมกรรมการ 
บริหารหลักสตูร ครั้งท่ี 
5/2558    ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2558 
1.1-1-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย  ครั้ง
ที่ 9 /2448 ลงวันท่ี 27 
กันยายน  2558 
1.1-1-4  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-1-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-1-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-1-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-1-4.pdf


 

 ๑๘ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และการจัดการเรยีนการสอน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากกรรมการบรหิารหลักสตูร คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาการ
พยาบาลเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  (1.1-1-1 ถึง 1.1-1 - 6  ) 
 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 28 
กันยายน 2558 
1.1-1-5 ส าเนาหนังสือจากคณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ถึงวิทยาลัย 
ที่ ศธ.0514.6.1.2.1/3953 ลง
วันท่ี 22 กันยายน 2558 เรื่องแจ้ง
การเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1.1-1-6. ส าเนาหนังสือจากสภา
การพยาบาลถึงวิทยาลัย ลงวันที่ 
29 กันยายน 2559  เรื่องแจ้ง
ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
 

ในปกีารศึกษา 2559  อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ทั้งหมด 8 คน มีคุณวุฒิระดับปรญิญาโทในสาขาท่ีตรง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  และมีวุฒปิริญญาเอก 2 คน 
ทุกคนมีคุณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพ
ก าหนด (1.1-2-1)   

1.1-2-1  เ อ ก ส า ร ส รุ ป คุ ณ วุ ฒิ
การศึ กษาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

11 การปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) (1.1-11-1) เปิดใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555 และครบรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559 
     ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน
พระบรมราชชนก จึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2560) (1.1-11-2) 
     วิทยลัยด าเนินการจดัท าหลักสูตรฯ โดยผ่าน
กระบวนการปรับปรุงแกไ้ขจากคณะกรรมการต่างๆ 
ดังนี ้ 
     ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (1.1-11-3) 
     ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรและการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราช
ชนกให้ความเห้นชอบหลักสตูร (1.1-11-4) 
     ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในคราว
ประชุมสามัญครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันท่ี 27 
ธันวาคม 2559 (1.1-11-5) 
     ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม

1.1-11-1  ส าเนาปกหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
1.1-11-2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น   ค าสั่งของเครือข่าย
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
และค าสั่งของสถาบันพระบรมราช
ชนก 
1.1-11-3  รายงานประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นครั้ง
ที่ 11 /2559 เมื่อ
วันท่ี  25  สิงหาคม 2559 
1.1-11-4  รายงานการประชุมของ 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและ
การเรยีนการสอนสถาบันพระบรม
ราชชนก ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2559  เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 

http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-1-5.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-1-6.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-2-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-11-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-11-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-11-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-11-4.pdf


 

 ๑๙ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ครั้งท่ี 18/2560 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2560 
(1.1-11-6) และด าเนินการส่งหลักสูตรให้สภา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พร้อมกับสภาการพยาบาล 
เพื่อให้ทันตามระยะเวลาการขอเปดิหลักสูตรตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ สภาการพยาบาลว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภร์ะดับวิชาชีพ พ.ศ.2554 ผ่าน
ความเห้นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลใน
คราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2560 (1.1-11-7) 
     ปัจจุบันอยู่ระหว่างการได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลยั ขอนแก่น และ สกอ. วิทยาลัยได้
ด าเนินการเปิดใช้หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ในปีการศึกษา 
2560 (1.12-11-8) 
 
 

2559 
1.1-11-5 หนังสือจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ถึงวิทยาลัย 
เรื่อง การเห็นชอบหลักสูตรฯ ลง
วันท่ี 10 มกราคม 2560 
1.1-11-6 หนังสือจากวิทยาลัยถงึ 
สภามหาวิทยาลยั ขอนแก่น ผ่าน
คณะพยาบาลศาสตร์ วันท่ี 16 
มิถุนายน 2560  เรื่อง การ
เห็นชอบหลักสตูรฯ 
1.1-11-7 หนังสือจากสภาการ
พยาบาลถึงวิทยาลัย เรื่อง การ
เห็นชอบ หลักสูตรฯลงวันท่ี 20 
มิถุนายน 2560 
1 .1 -11 -8  ประกาศ วิ ทย าลั ย 
เรื่อง    เปิดใช้หลักสูตร หลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) วันที่  17 
กรกฎาคม 2560 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

หมวดที่ 2  อาจารย์ 
 
การบริหารและพัฒนาอาจารย ์(สกอ.4.1)   
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-11-5.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-11-6.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-11-7.pdf
http://110.164.94.213/che60/cur/1.1/1.1-11-8.pdf


 

 ๒๐ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
4.1.1 การรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ปีการศึกษา 2558 มีการทบทวนระบบและกลไก (4.1-1-1) 
ในขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกอย่าง
น้อยร้อยละ 20 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้แต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มเติมอีกจ านวน 2 
คน คือดร.ศุภวดี แถวเพีย และ ดร.ศิราณี ศรีหาภาค และได้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ทุกคน (4.1.1 -2) โดยในปีการศึกษา 
2559 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกดังน้ี 
     1. งานทรัพยากรบุคคล  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกันพิจารณา ทบทวน
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และสรรหาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติม เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมาการ
ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภา
การพยาบาล เรื่องคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่มีวุฒิปริญญาเอก 
คณะกรรมการจึงมีมติให้เพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกเพิ่มจ านวน 2 คน (4.1.1-3) 
     2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายช่ืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
และเห็นชอบ (4.1.1-4) 
     3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอข้อมูลอาจารย์เพื่อ
ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม 
ส ม อ . 0 8  ต่ อ ค ณ บ ดี  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4.1.1-5) 
     4. สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งมติ เห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (4.1.1-6) 
     5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (4.1.1 -7) 
และเลขาธิการสภาการพยาบาล (4.1.1-8) 
     6. สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
แจ้งมติเห็นชอบเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการประชุมครั้ง
ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 และรับรองรายงาน
การประชุม ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 
2559 (4.1.1-9) 
     7. ผู้อ านวยการวิทยาลัย ออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2559 ยังคง
เป็นชุดเดิม  (4.1.1-10) 

4.1.1-1 สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพปี 
2558 
4.1.1-2 คู่มือปฏิบัติงานคุณภาพ
ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 
4.1.1 -3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 28 มิ.ย.
2558 วาระที่ 4.2 การพิจารณา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติม 
4.1.1 -4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  9 / 2 5 5 8  วั น ที่  2 7 
กรกฎาคม 2558 วาระที่ 3.5 
การพิจารณาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพิ่ม 
4.1.1 -5 ส า เนาหนังสือน าส่ง
คณบดี  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ที่  สธ 
0203.0931/1045 ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1.1-6 ส าเนาหนังสือจากส านัก 
งานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น           
ที่ ศธ.0514 33.2/1960  ลง
วันท่ี 16 กันยายน 2558 
4.1.1 -7 ส า เนาหนังสือน าส่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ สธ 0203.0931/ 
1148 ลงวันที่  30 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แจ้งการเห็นชอบการ
เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
4.1.1 -8 ส า เนาหนังสือน าส่ง
เลขาธิการสภาการพยาบาล ที่ สธ 
0203.0931/1147 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้ง
การเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1.1 -9 หนังสือจากสภาการ
พยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/633 
วันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน พบว่าบรรลุเป้าหมายเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ทุกคน ( 8 คน) 
     8. งานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประเมินกระบวนการด าเนินงาน ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 พบว่า ใน
ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบัติของผู้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ยัง
ไม่ครอบคลุมวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ และการมี
ผลงานทางวิชาการ  ตามเกณฑ์คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของ สกอ. ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงพิจารณา
ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่ม และปรับ
เป้าหมายให้สอดคล้องกับการก าหนดคุณสมบัติ คือ  จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 100  และ อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโน้มดีขึ้น ตลอดหลักสูตร 
(4.1.1-11) 
           9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมิน
กระบวนการ มาพิจารณาและน าผลการปรับปรุงใช้ในปี
การศึกษา 2560  โดยมีระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ใน  (4.1.1-1-2 , 4.1.1-1-3 , 4.1.1-1-
4) 
          ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
เกษียณอายุราชการ 1 คน คือ นางพรรณิภา  ทองณรงค์  ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงพิจารณาสรรหาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทดแทน  โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560)  ซึ่งทั้ง 6 คน มีคุณสมบัติครบทั้ง 5 
สาขาวิชา มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน  มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 
คน และทุกคนมีผลงานทางวิชาการ  (4.1.1-1-5 , 4.1.1-1-
6) 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
4 . 1 . 1 -1 0  ค า สั่ ง  วิ ท ย า ลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ที่  87 /2558 เ รื่ อ ง  แต่ งตั้ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1.1-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร ครั้งที่ 1 
วันที่ 25 สิงหาคม 2560  เรื่อง 
3.1 การประเมินกระบวนการ
ด า เนิ นงานตามระบบในการ
บริหารหลักสูตร 
4.1.1-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ครั้ งที่  8  วันที่  29  กั นยายน 
2560 
4.1.1-13 สรุปการทบทวนคู่มือ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ณ ภ า พ               
ปีการศึกษา2560 
4.1.1 -14 คู่มื อกระบวนการ
คุณภาพฉบับปรับปรุง 2560  
4.1.1-15 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค รั้ ง ที่  8 / 2 5 5 9  วั น ที่  2 4 
มิถุนายน 2559  วาระที่  3.2 
การก าหนดคุณสมบัติและสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4.1.1-16 ส าเนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) หน้า 3-5 
ร าย ช่ื ออาจ า รย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร 
 

4.1.2.การบริหารอาจารย ์ ปีการศึกษา 2559 มีการทบทวนระบบกลไกการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (4.1.2-1) ได้ปรับเปลี่ยนระบบและ
กลไกใหม่ทุกข้ันตอน มีเป้าหมายการด าเนินงานคือ อัตราการคง
อยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 (4.1.2-2) โดยมี
การด าเนินงานตามระบบกลไก ดังนี้ 
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์สถานการณ์
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ 
และการจัดสรรงบประมาณในการบริหารอาจารย์ประจ า

4.1.2-1 รายงานสรุปการทบทวน
คู่ มื อกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
คุณภาพ ปี 2560 
4.1.2 -2 ระบบและกลไกการ
บริหารอาจารย์ 
4 . 1 . 2 -3   แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1.2-4 สรุปผลการไปพัฒนา
ต น เ อ ง ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตร 
        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดท าแผนการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย 
            1) ก าหนดวาระการท างานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีวาระ 5 ปี ตามวงรอบของหลักสูตร 
            2) วางแผนทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในกรณี
เกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ การย้ายที่ท างาน หรือ
เปลี่ยนแปลงหน้าท่ี 
            3) สร้างแรงจูงใจ เช่น การให้เวลาและงบประมาณใน
การท าผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและสาขาที่
เชี่ยวชาญ การสนับสนุนการศึกษาดูงาน 
         3. งานบริหารทรัพยากรบุคคลน าเข้าคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ พิจารณากลั่นกรองแผนบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และเสนอผู้อ านวยการอนุมัติแผน (4.1.2-3) 
         4. งานบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการธ ารงรักษา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแผน เช่น ด าเนินการส่งเสริมการไป
พัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพ (4.1.2-4) 
         5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อระบบการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ผลการประเมิน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการ
บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.81  (4.1.2 -5) และ
บรรลุเป้าหมายคือ มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100   
         จากการประเมินระบบและกลไกการด าเนินงาน ปี 
2559 ไม่พบปัญหาในขั้นปฏิบัติการการด าเนินงาน (4.1.2-6 
4.1.2-7) 

หลักสูตรด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
4 .1 .2 -5  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 
2559 
4.1.2-6  สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2559 
4 .1 .2 -7  คู่ มื อ กร ะบวนกา ร
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
2559 

4.1.3 การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

ปีการศึกษา 2559 มีการทบทวนระบบกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ (4.1.3-1) ได้ปรับเปลี่ยน ระบบและกลไก ใหม่
ทุกขั้นตอน โดยก าหนดเป้าหมายไว้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาทุกคน (4.1.3-2) มีการด าเนินงานตามระบบ 
กลไก ดังนี ้
     1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และงานบริหารทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย (4.1.3-3 , 4.1.3-4) 
      
     2 .  จั ดท าแผนส่ ง เสริ ม  และงานแผน  น าแผนเข้ า
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา และเสนอ
ผู้อ านวยการอนุมัติแผน (4.1.3-5 , 4.1.3-6) 

4.1.3-1  สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2557 
4 .1 .3 -2  คู่ มื อ กร ะบวนกา ร
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2559 
4.1-3-3 แผนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
คู่ มื อ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พัฒ น า
บุคลากร 
4.1-3-4 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
4 . 1 . 3 -5  ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาแผน 



 

 ๒๓ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     3. งานบริหารทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอกด้านวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
พัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย 
     4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และงานบริหารทรัพยากรบุคคลประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรผลการประเมิน
พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.85  และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรไดร้ับการพัฒนาทุก
คน (4.1-3-7,4.1.3-8) พร้อมท้ังประเมินกระบวนการ และน า
ผลการประเมินเข้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ผู้อ านวยการประกาศใช้คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ 
(4.1.3-9 , 4.1.3-10 , 4.1.3-11 , 4.1.3-12)      

4.1.3-6 สรุปความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อการ
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 
4.1 .3 -7 สรุปผลการพัฒนา
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
ปีงบประมาณ 2560 
4.1.3.8 สรุปรายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลั กสู ต รปี ก ารศึ กษา 
2559  
 

 
สรุปผลการประเมิน 

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

 
คุณภาพอาจารย์( สกอ 4.2) 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

วิทยาลัยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสตูรพยาบาลบณัฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555)  จ านวน 8 คน มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 2 คน (4.2-1-
1 , 4.2-1-2)คิดเป็นร้อยละ (2X100)/8  เท่ากับ  25  คิดเป็นค่าระดับ
คะแนน  5 

4 . 2 . 1 -1  ส า เ น า ร า ย ช่ื อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปี
การศึกษา 2559 
4.2.1-2 เอกสารสรุปรายช่ือ
ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 

2. ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555)  จ านวน 8 คน มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการพยาบาล
วิชาชีพช านาญการพิเศษ เทียบเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  5  คน 
(4.2.2-1 ,4.2.2-2)คิดเป็นร้อยละ  (5X100)/8  เท่ากับ  62.50  คิด
เป็นค่าระดับคะแนน  5 คะแนน 

4 . 2 . 2 -1  ส า เ น า ร า ย ช่ื อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปี
การศึกษา 2559 
4.2.2-2 เอกสารสรุปรายช่ือ
ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 

3. ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ปี พ.ศ. 2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 6 คนจาก 8  คนท่ี
จัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย ์(4.2-3-1) และได้รบัการตีพมิพ์
เผยแพร่ ท้ังหมดจ านวน  9 เรื่อง  (4.2-3-2) ดังนี ้

4.2 -3 -1 ส า เนาหลักสูตร  
มคอ. 2 หน้าที่  48 ที่มี ช่ือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ส าเนาแจ้งสภาการพยาบาล              



 

 ๒๔ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

จัดท าผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ 

รายการ 

ผลการ
ด าเนินง

านปี
ปฏิทิน 

/ 
จ านวน 
(เรื่อง) 
2559 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนิน 
งานรวม 

 Proceeding 
ระดับชาต ิ

- 0.20 - 

 Proceeding 
ระดับ
นานาชาติ 

- 0.40 - 

ศิราณี  ศรีหาภาค* 
 

TCI 2 1 0.60 0.6 

ศุภวดี  แถวเพีย  
ศิราณี  ศรีหาภาค* 
สมใจ  เจียะพงษ์  
จรรยา  คนใหญ ่
ดวงชีวัน  
เบญจมาศ 
 

TCI 1 8  0.80 6.4 

วิไลวรรณ 
วัฒนานนท์  
 

หนังสือท่ีผ่าน
การพิจารณา
ตาม
หลักเกณฑ์
การประเมิน
ต าแหน่งทาง
วิชาการแต่
ไม่ได้น ามา
ขอรับการ
ประเมิน
ต าแหน่งทาง
วิชาการ   

1 1.00 1.0 

 รวม 10 - 8.0  
คะแนนที่ได้รับ 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนัก  เท่ากับ 8 
- ร้อยละของผลรวมคา่ถ่วงน้ าหนัก ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า
หลักสตูรเท่ากับ (8.0 / 8) x 100 = 100.0 
 (10.00 x 5) / 20 = 25.00 
ได้ค่าคะแนน 5 คะแนน 

ที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ 
เป็น  8 คน 
4.2-3-2 เอกสารสรุปรายช่ือ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลั กสู ต ร วิ ทยาลั ย
พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี 
ขอนแก่นจ าแนกตามปีปฏิทิน 
2559 (n = 9) 



 

 ๒๕ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ร้อยละ 100.00 5 คะแนน บรรล ุ

 
ผลที่เกิดกับอาจารย ์(สกอ 4.3)   

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.การคงอยู่ของอาจารย ์
 
 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2555 –2559 (4.3-
1-1)    มีดังน้ี 
 

 
หมายเหตุ  
- ปีการศึกษา 2556* นางวัชรี อมรโรจน์วรวุฒ ิย้ายไปรับ
ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ดังนั้น
วิทยาลัยฯจึงแต่งตั้ง นางจรรยา คนใหญ่ แทน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาการพยาบาล      (4.3-1-2 และ 4.3-1-3) 
- ปีการศึกษา 2558 ** วิทยาลัยฯแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 8 คน (4.3-1-4 ) โดยแต่งตั้งเพิ่ม 3 คน  คือ 

1. ดร.ศุภวดี แถวเพีย    
2. ดร.ศิราณี ศรีหาภาค และ 
3. นส.สรัญญา เปล่งกระโทก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4.3-1-5 )และสภาการพยาบาล (4.3-1-6 ) 
และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนติดตามการเห็นชอบการเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากคณะกรรมการอุดมศึกษา  
(4.3-1-7 ) 

 
 
 

ปีการศึกษา จ านวน 
(คน) 

ปรับเพ่ิม อัตราคงอยู่ 

2555 5 - 100 
2556 5 1* 100 
2557 5 - 100 
2558 8 3** 100 
2559 8 - 100 

4.3 -1 -1 ส า เน า  มคอ  2 
แสดงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.3-1-2 ส าเนาหนังสือสภา
ก า ร พ ย า บ า ล ที่  ส ภ . พ .
01/05/779 ถึงวิทยาลัย
พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี 
ขอนแก่น  ลว 30 มิย. 57 
เรื่องผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยน แปลง
อาจ า รย์ ป ร ะจ า หลั ก สู ต ร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต 
4.3-1-3 ส าเนาหนังสือสภา
ก า ร พ ย า บ า ล ที่  ส ภ . พ .
01/05/778  ลว 30 มิย.
5 7  ถึ ง เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่องแจ้งผลการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการเปลี่ ยน 
แปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
4 . 3 -1 -4  ส า เ น า ค า สั่ ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ที่ 87/2558 
เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
4.3-1-5 ส าเนาหนังสือจาก
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ที่ศธ 0514.33.2/ 



 

 ๒๖ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา รายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
2555 1.นางพรรณิภา  ทองณรงค์   

2.นางดวงชีวัน   เบญจมาศ   
3.นางสมใจ       เจียระพงษ ์  
4.นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์  
5. นางวัชรี       อมรโรจน์วรวุฒิ 

2556 1.นางพรรณิภา  ทองณรงค์   
2.นางดวงชีวัน   เบญจมาศ   
3.นางสมใจ      เจียระพงษ์   
4.นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์  
5. นางจรรยา    คนใหญ่ 

2557 1.นางพรรณิภา  ทองณรงค์   
2.นางดวงชีวัน   เบญจมาศ   
3.นางสมใจ       เจียระพงษ์   
4.นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์  
5. นางจรรยา    คนใหญ่ 

2558 1.นางพรรณิภา  ทองณรงค์   
2.นางดวงชีวัน   เบญจมาศ   
3.นางสมใจ       เจียระพงษ์   
4.นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์  
5.นางจรรยา     คนใหญ่ 
6.ดร.ศุภวดี      แถวเพีย** 
7.ดร.ศิราณ ี     ศรีหาภาค** 
8.นส.สรญัญา    เปล่งกระโทก** 

2559 1.นางพรรณิภา  ทองณรงค์   
2.นางดวงชีวัน   เบญจมาศ   
3.นางสมใจ       เจียระพงษ์   
4.นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์  
5.นางจรรยา     คนใหญ่ 
6.ดร.ศุภวดี      แถวเพีย 
7.ดร.ศิราณ ี     ศรีหาภาค 
8.นส.สรญัญา    เปล่งกระโทก  

1960  ลว 16 กันยายน  
2558 เรื่องขอความเห็นชอบ
กา ร เ ปลี่ ย น แ ปล งร าย ช่ื อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.3-1-6 ส าเนาหนังสือจาก
สภาการพยาบาล ที่  สภ.พ.
0 1 / 0 5 / 6 3 3  ล ว   2 9 
กันยายน 2559  ถึงวิทยาลัย
พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี 
ข อ น แ ก่ น  เ รื่ อ ง ข อ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
4.3-1-7 ส าเนาหนังสือจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ช น นี  ข อ น แ ก่ น  ที่ ส ธ 
0203.0931/1148 ลว 
30  มิ ถุ นายน  2559 ถึ ง
เลขาธิ การคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องขอแจ้งการ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. ความพึงพอใจของ
อาจารย ์
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ปี
การศึกษา 2559 (4.3-2-1)  ผลการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
      
 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 คน ตอบแบบสอบถาม 8 คน ในปี
การศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 100 มีระดับความพึงพอใจ ระดับดี
มาก ( =4.86, SD = 0.13 ) และแยกเป็น 3ประเด็นดังน้ี 
แนวโน้มระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร 5 ปีย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
N/A N/A X = 

4.46, 
SD = 
0.23 

X = 
4.81, SD 
= 0.16 

X = 
4.86, 
SD = 
0.13 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร มีแนวโนม้ดีขึ้น 
 

ประเด็น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลกัสูตร 

1. ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

X = 4.91, SD = 0.10 
 

2. ระบบการบริหาร
อาจารย ์

X = 4.81, SD = 0.16 
 

3. ระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย ์

X = 4.85, SD = 0.12 
 

         รวม   X = 4.86, SD = 0.13 

4.3-2-1 สรุปรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ปี
การศึกษา 2559   

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศกึษา   ปีการศึกษา 2557 ถึง 2559 
   
 
  ปีการศึกษา 

 
 

จ านวนรับเข้า 

 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
 

จ านวนที่ลาออกสิ้นปีการศึกษาท่ีประเมิน 
2557 2558 2559 

2554 136 136 - - - 

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

2556 107 - - 105 ลาออก 2 คน 

สรุปอัตราคงอยู่ 100% 96.52% 98.13% - 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตร ด้านนักศึกษาและบัณฑิต มีผลการด าเนินการดังน้ี 
3.1 การรับนักศกึษา (สกอ.3.1) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.1.1 การรับ
นักศึกษา 

วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 
2558 (3.1.1-1)  ได้ว่า ระบบและกลไกการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2559  สบช. มีนโยบาย ให้มีการเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษาเป็น 3 
ระบบ ได้แก่ 1.ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี 2.ระบบสอบตรง และ 3. สอบกลาง 
จึงได้ปรับระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาออกเป็น 2 ระบบ  ได้แก่ 1) 
ระบบและกลไกการรับสมัครแบบคัดตรงจากพื้นที่ 2) ระบบและกลไกการ
รับสมัครแบบสอบตรงและแบบสอบกลาง ในปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ว่ามีการรับนักศึกษาใหม่ จ านวน 120 
คน (3.1.1-2)    แต่จากนโยบายของ สบช. ได้ก าหนดเป้าหมายให้ใน
ภายหลัง โดยให้วิทยาลัยรับนักศึกษา จ านวน 128 คน เนื่องจาก ในปี
การศึกษา 2558 รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย จ านวน 8 คน มีการ
ด าเนินงานดังน้ี 
ระบบการรับสมัครแบบคัดตรงจากพื้นที่ 
     1.  อาจารย์ประจ าหลักสตูร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด
เป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากแผนการรับนักศึกษา ใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (3.1.1-3)  และตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สภาการพยาบาล ในการควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
     2. วิทยาลัยแจ้งเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาต่อสถาบันพระบรมราช
ชนก และสถาบันพระบรมราชชนกส่งข้อมูลการจัดสรรโควตาให้กับวิทยาลัย 
พร้อมกับประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจ าปี

3 . 1 . 1 -1  ส รุ ป ทบ ทวน คู่ มื อ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2558 (หน้า 9-17) 
3 .1 .1 -2  คู่ มื อ กร ะบวนกา ร
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2559 (หน้า 2-11) 
3.1.1-3  ส าเนา มคอ.2 หน้า 
12 
3.1.1-4  หนังสือ สบช. เลขที่ 
0203/28095 เรื่อง ประกาศ
ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข เรื่องการรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระบบคัดตรง
จากพ้ืนท่ี 
3 .1 .1 -5  ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
ด าเนินการรับสมัคร และคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระบบคัดตรง
จากพ้ืนท่ี 



 

 ๒๙ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

การศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี (3.1.1-4) 
     3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 แต่งตั้ง
คณะกรรมการด า เนินการรับสมัค รและคั ด เ ลื อก  ประกอบด้ วย 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครและตรวจ
หลักฐาน, คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์,คณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ตรวจร่างกาย, คณะกรรมการประมวลผลและบันทึกข้อมูล, คณะกรรมการ
การเงิน, คณะกรรมการยานพาหนะ สวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม , 
คณะกรรมการเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ (3.1.1-5) 
     4. คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครก าหนดแนวทางการคัดเลือก 
(3.1.1-6) โดย ก าหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ในการรับสมัครและคัดเลือก 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 0203./28095  
เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่    และ  ตาม
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 0203./33640  เรื่อง
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระบบสอบตรง       
     5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ด าเนินการเผยแพร่การรับสมัครและ
คัดเลือก โดยติดต่อประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 23  
และ 25 และลงพื้นที่ช้ีแจงแนวทางการสมัครและคัดเลือกตามโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ สกลนคร และจัดประชุมช้ีแจงที่วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น ในเขตพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น        
      6. คณะกรรมการรับสมัคร ด าเนินการรับสมัครโดย ให้ผู้สมัครยื่นใบ
สมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย รูปถ่าย บัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา หนังสือรับรองผลการเรียน , ใบ
ประกาศผลการทดสอบความถนัดทั่วไป และผลการทดสอบความถนัดทาง
วิชาชีพ และวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น 839 คน จากภูมิล าเนาจังหวัดขอนแก่น 525 คน 
ภูมิล าเนาจังหวัดกลนคร 314 คน มีผู้มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
จ านวน 511 คน ภูมิล าเนาจังหวัดขอนแก่น 511 คน ภูมิล าเนาจังหวัดกล
นคร 252 คน (3.1.1-7)            
       7. วิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามภูมิล าเนา 
และโควตา ทางเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th (3.1.1-8) 
       8. คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติของผู้สมัคร และสอบ
สัมภาษณ์ 
       9. คณะกรรมการประมวลผลบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ลงในระบบ
รับสมัคร  
       10. วิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกายตามภูมิล าเนา 
และโควตา ทางเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th   
         11. วิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามภูมิล าเนา และ
โควตา ทางเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th  (3.1.1-9) 
         12. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาช าระค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

3.1.1-6  แนวทางการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 
2559 ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี  
3.1.1-7 รายงานสรุปผลจ านวนผู้
เ ข้ าสมั ครประจ าปี การศึ กษา 
2559 ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี  
3.1.1-8 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ตามภูมิล าเนา 
และโควตา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี 
3.1.1-9 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2559  
3 .1 .1 -10 ประกาศร าย ช่ื อ
นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร พ ย า บ า ล  
ศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2559  
3.1.1-11 รายงานการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ครั้ งที่  9/2559 วันที่ 29 
กรกฎาคม 2559  
เรื่ อง  จ านวนนักศึกษาใหม่  ปี
การศึกษา 2559 
3.1.1-12 สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ  
ปี 2560 
3.1.1-13 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
2560 
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โดยโอนเข้าบัญชีวิทยาลัยฯ ตามจ านวนที่ก าหนด เมื่อครบก าหนดการช าระ
เงิน งานทะเบียนวัดและประมวลผลตรวจสอบการช าระเงินและรายงาน
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
        13. วิทยาลัยประกาศรายช่ือนักศึกษา หลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิตในเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th (3.1.1-10) งานทะเบียน วัดและ
ประมวลผลการศึกษา ประกาศก าหนดการและแนวทางการรายงานตัวเข้า
ศึกษา ในเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th  โดยก าหนดวันรายงานตัวพร้อมกับผู้
ผ่านการคัดเลือกระบบสอบตรงและสอบกลาง ต่อจากนั้น งานทะเบียนวัด
และประมวลผลการศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยด าเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานทั่วไป หลักฐานเอกสารการศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา 
และใบแจ้งย้ายส าเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการช าระค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา  
           14. งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา บันทึกผลการ
รายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ในระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระ
บรมราชชนก และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย 
(3.1.1-11) 
            15. เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
ประเมินผลการด าเนินงาน พบว่าจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้จ านวนท้ังสิ้น 125 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 128 
คน และ   เนื่องจากนักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อไปศึกษาหลักสูตร
อื่น  
            16. คณะกรรมการสอบและคัดเลือกบุคคลฯและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการในการด าเนินงานพบว่า ไม่มีขั้นตอนการ
เรียกนักเรียนตัวส ารองกรณีนักศึกษาไม่ครบตามจ านวนและทันเวลา    
     ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงเพิ่มขั้นตอนการเรียกตัวส ารองให้เร็วขึ้น
เพื่อให้ครบตามจ านวนเป้าหมาย  และปรับการเขียนระบบกลไกการรับ
สมัคร เดิมมี 2 ระบบ ซึ่งมีความซ้ าซ้อน จึงปรับเป็นระบบเดียว ปรับ
เป้าหมายการรับสมัครโดยก าหนดให้ผู้ เข้าศึกษามีคุณสมบัติครบตาม
หลักสูตรที่ก าหนด และรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาได้ อย่างน้อย ร้อยละ 95  
(3.1.1-12, 3.1.1-13) 

3.1.2 การ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
1.วิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์  มคอ.2 ใน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของ
หลักสูตร (3.1.2-1) ผลการส ารวจสมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า     ( 3.1.2-
2)  ผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา2558  (3.1.2-3) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ไทย
แลนด์ 4.0 (3.1.2-4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลน าเข้าในออกแบบการวางแผน
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์
พบว่าปัญหานักศึกษาแรกเข้า คือนักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกัน ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาใหม่พบว่า สมรรถนะ

3.1.2-1  ส าเนา มคอ.2 หมวดที่ 
3 
3.1.2-2 ผลการส ารวจสมรรถนะ
นักศึกษาแรกเข้า  
3 . 1 . 2 -3   ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการเตรียมความพร้อมของ
นั กศึ กษา ใหม่ ในปี ก ารศึ กษา
2558 
3.1.2-4  เอกสารเรื่องทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ไทย
แลนด์ 4.0 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ภาษาอังกฤษ คะแนนอยู่ในระดับต่ า  และผลการประเมินโครงการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2558 นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอ
ว่า รูปแบบกิจกรรมดีทุกกิจกรรม ท าให้นักศึกษาได้ปรับตัว รู้สึกอบอุ่น
เหมือนกับอยู่ที่บ้านตนเอง  และอยากให้เพิ่มการเตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษ การพัฒนากระบวนการคิด    (3.1.2-5) 
2.กลุ่มงานบริการการศึกษาและกลุ่มงานวิชาการ  ออกแบบวางแผนการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาโดย (3.1.2-6) 
     2.1ด้านวิชาการ เน้นเรื่องการพัฒนาLearning How to Learn  ได้แก่ 
Clitical thinking ,Maping และReflection  
     2.2 ด้านการพัฒนานักศึกษา เน้น เรื่ อง การปรับตัว คุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะภาษาอังกฤษ  
3.อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณาความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการประเมินผล  (3.1.2-7) 
4.งานพัฒนานักศึกษา  ด าเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ก่อนเข้าศึกษาโดย(3.1.2-8) 
   4.1.เขียนโครงการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ โดยเน้นการ
พัฒนา4ด้าน ได้แก่  Learning How to Learn , การปรับตัว ,คุณธรรม
จริยธรรม  และ ทักษะภาษาอังกฤษ  
    4.2.น าเสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติจากผู้อ านายการฯ 
    4.3.ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
    4.4.ด าเนินการตามโครงการฯซึ่งกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย  
          4.4.1.การพัฒนาLearning How to Learn  ในเรื่อง Clitical 
thinking ,Maping และReflection  
          4.4.2.การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   
          4.4.3.การปรับตัวสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
          4.4.4. การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
          4.4.5.กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ 
          4.4.6.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
          4.4.7. การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้  และทักษะทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อมชุมชน   
5.เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ตามโครงการ มีการ ประเมินผลลัพธ์โครงการ
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
ตามตัวช้ีวัดโครงการ  พบว่า (3.1.2-9) 
   5.1 นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ร้อยละ 
100   
  5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาอยู่ระดับดีมาก ( X = 4.56   ,SD=  0.62 ) ร้อยละ 80 
6.กลุ่มงานบริการการศึกษาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาครั้งต่อไป (3.1.2-10) 

3.1.2-5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเข้าในการวางแผนจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.1-2-6 รายงานผลการออกแบบ
วางแผนการเตรียมความพร้อม
นั กศึ กษาประจ าปี ก า รศึ กษา 
2559 
3.1.2-7 ผลการพิจารณากิจกรรม
การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม ่
3.1.2-8 โครงการปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา  2559 
3.1.2-9 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา  2559 
3.1.2-10 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา  2559 
3.1.2-10 รายงานการประชุม
คณะกรรการบริหารหลักสูตร ครั้ง
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 25 
สิ งห าคม  2560  เ รื่ อ ง  ก า ร
ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพการบริหารหลักสูตร 
3.1.2-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  8  / 256 0  วั นที่  2 9 
กันยายน 2560 เรื่อง การรับรอง
การทบทวนกระบวนปฏิบัติงาน
คุณภาพการบริหารหลักสูตร 
3.1 .2 -12 รายงานสรุปการ
ท บ ท ว น คู่ มื อ  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2560 
3.1.2 -13 คู่มื อกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
2560 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

     งานพัฒนานักศึกษาฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประเมิน
กระบวนการและได้ก าหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในครั้งต่อไป ในปีการศึกษา 2560 (3.1.2-10 , 3.1.2-11 , 3.1.2-12 , 
3.1.2-13) 

 
สรุปผลการประเมิน 

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

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.2.1การควบคุม
การดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตร ี

วิทยาลัย มีระบบและกลการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน
การจัดบริการทางวิชาการวิชาชีพและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมากค่าเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป มีการด าเนินงานตามระบบในการ
ควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษา วิชาการ วิชาชีพและการแนะแนว
แก่นักศึกษา(3.2.1-1) มีการด าเนินการตามระบบดังน้ี 
1. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา วางแผน 
ก าหนดแนวทางและกระบวนการให้ค าปรึกษาของวิทยาลัยฯ  มี
การบูรณาการระบบให้ค าปรึกษากับระบบครอบครัวเสมือน  โดยระบุ
ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางด าเนินงาน  
 (3.2.1-2) 
2. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษาเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ(3.2-1-3)  และก าหนด
บทบาทหน้าที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
(3.2.1-4)  
3. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา  จัดบริการให้
ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพและด้านสุขภาพและการด าเนินชีวิต  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัดการให้ค าปรึกษา บูรณาการกับระบบ
ครอบครัวเสมือน(3.2-1-5)   มีห้องให้ค าปรึกษา (3.2.1-6)   และมี
ช่องทางที่หลากหลาย  เช่น  ไลน์  Facebook  (3.2.1-7)  และมีการ
จัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ลักษณะของ
นักศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อน าข้อมูลนักศึกษาน าไปพัฒนานักศึกษา
ต่อไป (3.2.1-8) 
4.  งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา ด าเนินการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการให้ค าปรึกษา  โดยรวบรวมผล
การประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาเพื่อ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดบริการและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
โดยประเมินคุณภาพของการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่ 
นักศึกษาปริญญาตรี  (3.2.1-9) 

3.2.1-1 ระบบกลไกในคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ
ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา2559 
หน้า 13 
3.2.1-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษา  2559 หน้า 10 
3.2.1-3 ค าสั่งท่ี  69/2559  
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559  
3.2-4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษา  2559 หน้า 4 
 3.2.1-5 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในระบบระบบครอบครัว
เสมือน ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.2.1-6  ภาพถ่ายห้องให้
ค าปรึกษา ตารางเวรการให้การ
ปรึกษาประจ าวัน 
3.2.1-7 ตัวอย่างการให้
ค าปรึกษาผ่านไลน์ Facebook 
3.2.1-8 ตัวอย่างรายงานผลการ
ดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2.1-9 รายงานผลการประเมิน
โครงการให้ค าปรึกษา แนะแนว
และบริการนักศึกษาปีการศึกษา  
2559 วันท่ี 11 ธันวาคม 2559 
3.2.1-10 ตัวอย่างรายงานผล
การให้การช่วยเหลือนักศึกษาและ
สรุปผลการให้การช่วยเหลือ 
3.2.1-11 รายงานผลการ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
5. งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา โดยอาจารย์
แนะแนวและให้ค าปรึกษาก ากับติดตามผลการให้การช่วยเหลือ
นักศึกษาก ากับติดตามช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเป็นระยะ (3.2.1 -
10) 
6.งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา ประเมินผล
การให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหา (3.2.1-10) 
     งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา ประเมินผล
การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดพบว่าการด าเนินงานการ
จัดบริการทางวิชาการวิชาชีพและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ในระดับดี
มากค่าเฉลี่ย 4.67 (3.2.1-11) 
  ประเมินระบบกระบวนการไม่มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและผล
การด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการปรับปรุงระบบโดยงาน
บริการและพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล
การประเมินและผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา(3.2.1 -
12 ) 
พร้อมท้ังก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานตามระบบนักศึกษาได้รับ
การดูแลและได้รับบริการการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร สุขภาพและการด าเนินชีวิตร้อยละ100(3.2.1-13 , 
3.2.1-14 , 3.2.1-15) 

ด าเนินงานการจดับริการทาง
วิชาการวิชาชีพและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 
3.2.1-12 แบบรายงานผลและ
การประเมินผลโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแนะแนว ให้
ค าปรึกษาปีการศึกษา  2559 
3.2.1-13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 
25 สิงหาคม 2560 เรื่องการ
ทบทวนกระบวนการปฏิบตัิงาน
คุณภาพการบริหารหลักสตูร 
3.2.1-14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 29 
กันยายน 2560 เรื่อง การรับรอง
การทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพการบริหาร
หลักสตูร 
3.2.1-15 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปีการศึกษา 
2560 

3 .2 .2 การ พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายกิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการน าเสนอผลงาน
ต้องมีผลอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไปมีการด าเนินงานตามระบบ
ในการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี21(3.2.2-1) ดังนี ้
1.วิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3.2.2-1) 
2.  งานบริการและพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท า
แผนการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น(3.2.2-2)และการน าเสนอผลงานของนักศึกษาทุกช้ันปีและ
งานแผนน าแผนเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
(3.2.2-3)    
 3.  งานบริการและพัฒนานักศึกษา กลุ่มบริการการศึกษาได้จัดท า
โครงการ English camp การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและการน าเสนอผลงานพร้อมก ากับติดตาม
และประเมินผลประจ าปีงบประมาณ 2559 (3.2.2-4)       
4. งานบริการและพัฒนานักศึกษา กลุ่มบริการการศึกษาได้
ประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ผลการด าเนินงาน 

3.2.2-1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 
3.2.2-2 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครั้งที่9/2559 วันที่ 22 กค 59 
เรื่องการวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที2่1 
3.2.2-3 แผนปฎิบัติการประจ าปี
งบประมาณ2559 และรายงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลั ย เรื่ อ งการอนุมั ติ แผน
ปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2559 
3.2.2-4 ส รุ ปร ายงานผลการ
พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ด้านกิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย  3.12 ทักษะ
ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นได้ค่าเฉลี่ย 3.52 
และการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ค่าเฉลี่ย 3.50 (3.2.2-5)       
5. งานพัฒนานักศึกษาฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมิน
ระบบกระบวนการและพัฒนาปรับปรุงพบว่าไม่มีขั้นตอนการศึกษา
วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21/ผลการ
ประเมินการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ในปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับ
กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานบริการการศึกษา  และ    ปรับปรุง
โดยเพิ่มคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ  และ
กลุ่มงานบริการการศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้และ
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21  /ผลการประเมินการด าเนินงานพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ในปีท่ีผ่านมา  
     ปรับเป้าหมายในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
      1.  นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ครอบคลุมทุกด้าน ร้อยละ100 
      2.  นักศึกษามีทักษะการเรียนในศตวรรษที่  21 ทุกด้าน  
ค่าเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป  (คะแนนเต็ม 5)  ร้อยละ 80 (3.2.2-6 , 
3.2.2-7 , 3.2.2-8 , 3.2.2-9) 

พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและการ
น า เ ส น อผ ล ง านปี ก า รศึ กษ า 
2559 
3.2.2-5  รายงานผลประเมินการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่  21  ปี ก า รศึ กษา 
2559 
3.2.2-6 รายงานการประชุมคณะ
กรรการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 วันที่  25 
สิ งห าคม  2560  เ รื่ อ ง  ก า ร
ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพการบริหารหลักสูตร 
3.2.2 -7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ค รั้ ง ที่  8  / 256 0  วั นที่  2 9 
กันยายน 2560 เรื่อง การรับรอง
การทบทวนกระบวนปฏิบัติงาน
คุณภาพการบริหารหลักสูตร 
3.2.2-8 รายงานสรุปการทบทวน
คู่มื อ  กระบวนการปฏิบัติ งาน
คุณภาพ ปี 2560 
3 .2 .2 -9  คู่ มื อ กร ะบวนกา ร
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ
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3.3.ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.3.1 การคงอยู ่ ปีการศึกษา 2557 -2559  วิทยาลัยฯ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ดังแสดง
ในตาราง ดังนี้  
    ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสตูร 

จ านวนที่
ลาออกสิ้นปี
การศึกษาท่ี
ประเมิน 

2557 2558 2559 

2554 136 136 - - - 

2555 115 - 110 - 
 

ลาออก 4 คน 
เรียนซ้ าช้ัน 1 

คน 
2556 107 - - 105 ลาออก 2 คน 

สรุปอัตราคงอยู่ 100% 96.52% 98.13
% 

- 

หมายเหตุ: อัตราการคงอยู ่หมายถึง ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
เปรียบเทยีบกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ของนักเรียนรุ่นเดียวกันของระดับ
การศึกษานั้น 
 

3.3.1-1 รายชือ่นักศึกษา
แรกเข้าแตล่ะปีการศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2554 
-2556 
3.3.1-2 รายชื่อนักศึกษาท่ี
ส าเรจ็การศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 -
2559      

3.3.2  การ
ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 -2559 วิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศกึษาโดยมรีหัส
ประจ าตัวนักศึกษาท่ีขึ้นต้นด้วยปพีุทธศักราชเดียวกัน และใช้เวลาในการศึกษาไม่
เกิน 4 ปี ตามแฟ้มรายชื่อนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษา (3.3.2-1) ดังแสดงใน
ตาราง ดังนี ้

ปี
การศึกษ

าที่
รับเข้า/

รุ่น 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา2559 

แรก
รับ 

ส าเรจ็
การศึกษา 

แรก
รับ 

ส าเรจ็
การศึกษา 

แรก
รับ 

ส าเรจ็ 
การศึกษา 

2554 
(รุ่น 15) 

13
6 

136 
(100%) 

- - - - 

     
2555 
(รุ่น 16) 

- - 115 110 
(95.65%

) 

- - 

2556 
(รุ่น 17) 

- - - - 107 105 
(98.13

%) 
จากตารางพบว่า ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ก าหนดไว้
ในหลักสูตรมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ร้อยละ 95 

3.3.2-1 รายช่ือนักศึกษาที่
ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ปี
การศึกษา  2557 -2559      



 

 ๓๖ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.3.3 ความพึง
พอใจและผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษา     

ประเด็นความพึงพอใจ ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

1. การรบัสมคัรนักศึกษา 4.23 4.25 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเรยีน 4.25 4.67 
3. การให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวิต
และด้านวิชาการ 

4.20 4.67 

4. การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ท่ี 21 

4.28 4.31 

5. การจดัการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4.30 4.35 

6. การบริหารหลักสูตร 4.46 4.68 
     วิทยาลัยฯ  มีระบบ กลไกรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา 
(3.3.3.1)  มีการประชาสัมพันธ์ และก าหนดช่องทางการอุทรธรและร้องเรียน ให้
นักศึกษารับทราบโยการประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน ในปี
การศึกษา 2559 ไม่มีเรื่องอุทรธรและร้องเรียนจากนักศึกษา 
     ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนชองนักศึกษา  พบว่า
อยู่ในระดับดี (x =4.35 ,SD 0.07  ) (15.5.2) นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง
ให้เพิ่มช่องทางในการอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา งานบริการจึงได้ให้
ด าเนินการเพิ่มเว็บไซด์อุทรธรและร้องเรียนจากนักศึกษา (3.3.3.3) 

3.3.3-1ระบบกลไกการรับ
เรื่องอุทรธรและร้องเรยีน
จากนักศึกษา .ในคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ฉบับปรับปรุง ปี
การศึกษา 2559 หน้า 
61-62 
3.3.3-2ผลการประเมิน
ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนชอง
นักศึกษา ปีการศึกษา 
2559 
15.5.3 
3.3.3-3เว็บไซด์รับเรื่อง
อุทรธรและร้องเรียนจาก
นักศึกษา 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน บรรล ุ

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 2557 - 2559 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า/
รุ่น 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา 2559 

แรกรับ 
ส าเร็จ

การศึกษา 
แรกรับ 

ส าเร็จ
การศึกษา 

แรกรับ 
ส าเร็จ 

การศึกษา 
2554 
(รุ่น 15) 

136 136 
 

  - - 

2555 
(รุ่น 16) 

  115 110 
 

- - 

2556 
(รุ่น 17) 

- - - - 107 105 

สรุปอัตราการส าเร็จ
การศึกษา 

100% 95.65% 93.13% 

 
 



 

 ๓๗ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑติ (คะแนน
เต็ม 5) 

วิทยาลัยฯได้มีการติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจ านวน  111   คน 
โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมนิ ได้ประเมินบัณฑิตจ านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 82     
ซึ่งครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน โดย  
- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เท่ากับ 416    
คะแนน 
-จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 91 คน 
คิดค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตได้เท่ากับ = 416/91 = 
4.57  
                 
โดยมีผลการประเมินรายด้านดังน้ี 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  = 4.61, SD= 0.51 
2.ด้านความรู้   = 4.56, SD= 0.53 
3.ด้านทักษะทางปัญญา   4.54, SD= 0.62 
4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ = 
4.57, SD= 0.52 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ = 4.55, SD= 0.68 
6.ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  = 4.59, SD= 0.52 

2.1-1 รายงานผลการวิจัย
เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ติดตามผลการปฏิบัติของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี  ขอนแก่น ที่ ส า เร็ จ
การศึกษาในปีการศึกษา 
2558 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
≥ 4.51 4.57 4.57 บรรล ุ

 
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สกอ.2.2) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
100 

วิทยาลัยฯ มีการส ารวจการมีงานท า  ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 111 คน พบว่ามีงาน
ท าภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 111 
คน คิดเป็นร้อยละ  100 คะแนนที่ได้ เท่ากับ (100x5)/100 
เท่ากับ 5 (2.2-1) 
 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 105 คน พบว่ามีงานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ  100 คะแนนทีไ่ด้ เท่ากบั (100x5)/100 เท่ากับ 5   
(2.2-2) 

2.2-2 รายงานการส ารวจการ
ได้งานท าของบัณฑิต ที่ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 
 
 



 

 ๓๘ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรล ุ

 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2559 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป ี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ชั้นปีที่ 1    

1. พ.1101 ชีววิทยา 1/2559 1 12 20 34 27 18 12 - 124 124 
2. พ.1103 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1 

1/2559 3 10 15 20 33 22 21 - 124 124 

3. ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2559 4 31 56 27 6 - - - 124 124 

4. ภ.1102 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2559 10 18 32 23 17 19 5 - 124 124 

5. สม.1102 ทักษะชีวิต 1/2559 10 38 56 20 - - - - 124 124 
6. สม.1103 พัฒนากระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ 

1/2559 21 78 25 - - - - - 124 124 

7. วค.1101 วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

1/2559 2 6 16 36 32 25 7 - 124 124 

8. พล.1101 พลานามัยและ
สันทนาการ 

1/2559 25 79 20 - - - - - 124 124 

9.  พ.1102 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา 

2/2559 5 22 36 37 15 8 1 - 124 124 

10. พ.1104 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 2 

2/2559 8 21 25 31 16 14 9 - 124 124 

11. พ.1105 ชีวเคม ี 2/2559 1 6 25 44 29 13 6 - 124 124 
12. พ.1008 จิตวิทยาพัฒนาการ 2/2559 6 26 57 27 8 - - - 124 124 
13. สม.1101 มนุษย์กับการอยู่
ร่วมกัน 

2/2559 37 78 10  - - - - 124 124 

14. วค.1102 เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

2/2559 18 31 46 29 - - - - 124 124 

15. สม.1104 อารยธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2/2559 6 26 58 27 7 - - - 124 124 

16. ล.1103 การพัฒนาบุคลิกภาพ
และวุฒิภาวะทางอารมณ ์

2/2559 5 28 59 26 6 - - - 124 124 

17. ภ.1203 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
เชิงวิชาการ 

3/2559 7 18 46 47 5 - - - 123 123 

18. พ.1107 โภชนศาสตร ์ 3/2559 22 56 27 10 8 - - - 123 123 



 

 ๓๙ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป ี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

19. พ.1106 มนุษย์ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3/2559 9 51 51 12 - - - - 123 123 

20. ล.1008 การนวดเพื่อบ าบัด
แผนไทย 

3/2559 23 26 12 4 - - - - 65 65 

21. ล.1006 พืชสมุนไพร 3/2559 12 16 20 6 4 - - - 58 58 

ชั้นปีที่ 2     

22. พย.1201 มโนมติ ทฤษฎีและ
กระบวนการพยาบาล 

1/2559 19 37 39 11 3 - - - 109 109 

23. พย.1202 การประเมิน
สุขภาพ 

1/2559 10 44 43 12 - - - - 109 109 

24. พย.1203 หลักการและ
เทคนิคการพยาบาล 

1/2559 5 20 37 37 10 - - - 109 109 

25. พย.1205 การสอนและการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

1/2559 18 45 31 15 - - - - 109 109 

26. พย.1206 การสื่อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาล 

1/2559 9 19 34 34 13 - - - 109 109 

27. พ.1209 พยาธิวิทยา 1/2559 5 14 35 44 8 2 2 - 110 110 
28. พ.1210 เภสัชวิทยา 1/2559 3 11 26 28 28 9 4 - 109 109 
29. ภ.1203 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
เชิงวิชาการ 

1/2559 4 4 17 19 36 29 - - 109 109 

30. พย.1207 จริยศาสตร์และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 

2/2559 12 21 21 36 19 - - - 109 109 

31. พย.1208 การสร้างเสรมิ
สุขภาพ 

2/2559 7 32 34 24 12 - - - 109 109 

32. พย.1210 การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 1 

2/2559 3 17 32 38 19 - - - 109 109 

33. พ.1211 เศรษฐศาสตร์กับ
ระบบสุขภาพ 

2/2559 6 16 36 26 14 11 - - 109 109 

34. พ.1212 ระบาดวิทยาและ 
ชีวสถิติ 

2/2559 6 14 25 34 19 11 - - 109 109 

35. ล.1005 นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

2/2559 39 50 20 - - - - - 109 109 

36. ภ.1304 ภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพการพยาบาล 

2/2559 6 17 29 24 21 11 1 - 109 109 

37. พย.1204 ปฏิบัติหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล 

2/2559 20 42 39 8 - - - - 109 109 

38. พย.1209 ปฏิบัติการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

3/2559 18 71 20 - - - - - 109 109 



 

 ๔๐ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป ี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

39. พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 1 
 
 

3/2559 4 29 57 19 - - - - 109 109 

ชั้นปีที่ 3     
40. พย.1312 การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 2 

1/2559 1 19 41 39 9 - - - 111 111 

41. พย.1314 การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 3 

1/2559 10 19 38 32 12 - - - 111 111 

42. พย.1316 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

1/2559 3 31 50 24 2 - - - 111 111 

43. พย.1318 การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต 

1/2559 5 22 38 40 6 - - - 111 111 

44. พย.1320 การพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

1/2559 0 7 20 60 25 - - - 111 111 

45. พย.1322 การวิจัยทางการ
พยาบาล 

1/2559 10 32 40 24 5 - - - 111 111 

46. ภ.1304 อังกฤษในวิชาชีพการ
พยาบาล 

1/2559 6 16 17 26 16 14 16 - 111 111 

47. พย.1315 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ  3 

2/2559 4 52 44 10 1 - - - 111 111 

48. พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

2/2559 0 44 57 8 2 - - - 111 111 

49. พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ  2 

3/2559 5 46 46 12 2 - - - 111 111 

50. พย.1317 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

3/2559 13 58 38 1 1 - - - 111 111 

51. พย.1319 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต 

3/2559 4 34 62 9 2 - - - 111 111 

ชั้นปีที่ 4  

52. พย.1423 การพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

1/2559 0 22 46 28 9 - - - 105 105 

53. พย.1425 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

1/2559 9 40 44 12 - - - - 105 105 

54. พย.1427 การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

1/2559 6 28 38 26 7 - - - 105 105 

55. พย.1429 การบริหารการ
พยาบาล 

1/2559 5 25 42 25 8 - - - 105 105 

56. พย.1431 แนวโน้มและ 1/2559 6 13 30 37 19 - - - 105 105 



 

 ๔๑ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป ี

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล 
57. ภ.1405 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า 

1/2559 5 7 20 23 28 13 9 - 105 105 

58. พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

1/2559 6 40 48 10 1 - - - 105 105 

59. พย.1426 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

2/2559 9 69 27 - - - - - 105 105 

60. พย.1428 ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

2/2559 12 53 37 3 - - - - 105 105 

61. พย.1430 ปฏิบัติการบริหาร
การพยาบาล 

2/2559 23 58 24 - - - - - 105 105 

 
 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ.5.1) 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

5.1.1 การออกแบบ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
 

     วิทยาลัยมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร และก าหนดเป้าหมาย ได้ร่างหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(5.1.1-1) โดยด าเนินการเปิดใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 
และปีการศึกษา 2559 ซึ่งยังคงใช้หลักสูตรเดิม (5.1.1-2) 
     หลักสูตรฯ 2555 จะครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 
5 ปี ในปีการศึกษา 2559 ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน  คือหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง 2560)  ดังนี้ 
     1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วิเคราะห์ สภาพและ
สถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย   โดยการ
น าผลการศึกษาจากการวิจัยการประเมินหลักสูตร หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 (5.1.1-3) 

2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย น าผลการวิเคราะห์มา
วางแผนในการจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพ โดย 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น และ ของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของ
สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตร/
สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 (5.1.1-4)   

5 . 1 -1 -1   ร ะบ บก า รออกแ บ บ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
5.1-1-2  หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต  พ.ศ .2555 ประทับตรา
รับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สภาการพยาบาล และ สกอ. 
5.1-1-3  รายงานการวิจัยประเมนิผล
หลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) 
5.1-1-4  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น   ค าสั่งของเครือข่าย
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ค าสั่งของสถาบันพระบรมราชชนก 
5.1-1-5 ร่างหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
2560) 
5 . 1 -1 -6   ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกร รมกา รบริ ห า ร วิ ทย าลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นครั้งที่ 



 

 ๔๒ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3.  คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสต
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  ด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร และได้ร่างหลักสูตรที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ 
สอบแก้ไข (5.1-1-5 ) 

4   หลักสูตรฯ ได้ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น       
(5.1-1-6 )   ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก 
(5.1-1-7 ) ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะพยาบาลศาสตร์  
สถาบันสมทบ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (5.1-1-8 )   และผ่านการพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล (5.1-1-9 )      

ปัจจุบันหลักสูตรอยู่ระหว่างการเห็นชอบจากสภามหา 
วิทยาลัยขอนแก่น และ สกอ.รับทราบ (5.1-1-10)   

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง    
     ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง 2555) โดยจัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ
หลักสูตรและรายวิชา แก่อาจารย์ก่อนเปิดการสอนในปี
การศึกษา 2559 ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล และการเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 (5.1-1-11)       
เผยแพร่หลักสูตรแก่นักศึกษาและผู้ปกครองในโครงการปฐม 
นิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมนักศกึษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 (5.1-1-12) และโครงการพัฒนานักศึกษา สู่
การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรและ
รายละเอียดวิชาแก่นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4 (5.1-1-1)  
     6. น าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการ
สอนโดยด าเนินการ ก าหนดคุณสมบัติผู้สอน และให้ผู้รับผิดชอบ
วิชาจัดท า มคอ.3 และมคอ.4  และการก ากับติดตามโดยการ
ทวนสอบ  การวัดและประเมินผล และการจัดท า มคอ.5 และ 
มคอ.6 ไว้ในคู่มือการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  
(5.1-1-14) และคู่มือการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2559 (5.1-1-15) 
     7. ก ากับติดตามคุณภาพ 
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามตรวจสอบ โดยผ่าน
หัวหน้าภาควิชาก ากับให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท ามคอ. 3 
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา (5.1-1-16)    จัดท า มคอ. 5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน  ครบทุกรายวิชา    

11 /2559 เมื่อวันที่  25  สิงหาคม 
2559 
5.1-1-7  รายงานการประชุม 
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน สถาบันพระ
บรมราชชนก ในการประชุมครั้งที่ 
3/2559  เมื่อวันที่  23 กันยายน 
2559  
5.1-1-8  หนังสือจากคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง
วิทยาลัย เรื่อง การเห็นชอบหลักสูตรฯ 
ลงวันท่ี 10 มกราคม 2560  
5.1 -1 -9   หนั งสือจากสภาการ
พยาบาล ถึง วิทยาลัย เรื่ อง การ
เห็นชอบหลักสู ตรฯ ลงวันที่  20 
มิถุนายน 2560  
5.1-1-10  หนังสือจากวิทยาลัยถึง 
สภามหาวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย 
ขอนแก่น ผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ 
วันท่ี 16 มิถุนายน 2560  เรื่อง การ
เห็นชอบหลักสูตรฯ  
5.1-1-11  สรุปรายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้ านการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล
การ และการเตรียมความพร้อมในการ
จั ด กา ร เ รี ย นการสอน  ประจ า ปี
การศึกษา 2559  
5.1-1-12  สรุปรายงานโครงการ
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559  
5.1 -1 -13  สรุปโครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตมีคุณภาพ  
5.1-1-14  คู่มือการบริหารหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559 
5.1-1-15  คู่มือการจัดการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา 2559 
5.1 -1 -16 รายงานการประ ชุม
กรรมการบริหารหลักสู ตรครั้ งที่ 
9/2559 ลงวันที่ 29 ก.ค.2559 
เรื่องการส่ง มคอ 3 , 4 ตาม
ก าหนดเวลา 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

(5.1-1-17)  และก ากับติดตามทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ 3 และ 
มคอ.4   อย่างน้อยร้อยละ 25 จ านวน 15 วิชา ของรายวิชาที่
เปิดสอน 59 ในปีการศึกษา 2559  (5.1-1-18) 
     8.ประเมินหลักสูตร  
     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559  อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อน า
ผลมาปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรต่อไป 
(5.1-1-19) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท า มคอ.7 
ตามเวลาที่ก าหนด (5.1-1-20)     
     9.  ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุง 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร (5.1-1-21 , 5.1.1-
22) โดยประเมินเป้าหมาย พบว่า บรรลุเป้าหมาย ได้หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่
ผ่านการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล  ก่อนเปิดการเรียนการ
สอน ภายใน 120 วัน และเปิดใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 
2560 ส่วนการประเมินกระบวนการพบว่า  

    1.) ในขั้นวิเคราะห์ สภาพและสถานการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย โดยการประเมินหลักสูตรฯ 
2555  ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร  ในประเด็น
ส าคัญ เช่น 

        1.1) การปรับลดจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร 
และเพิ่มจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ    

        1.2) ปรับชื่อรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ เช่น วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1,2,3 
ควรปรับเป็นช่ือวิชาที่เป็นสากล เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ฝึก
ปฏิบัติในระบบสุขภาพ เช่น การพยาบาลเด็ก การพยาบาล
ผู้ใหญ่ ฯลฯ   ปรับหลักสูตรไม่ต้องเป็นหลักสูตรบูรณาการ  
เนื่องจากมีการบูรณาการเฉพาะการพยาบาล เด็ก ผู้ ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ   ไม่ครอบคลุมทุกรายวิชาในหลักสูตร   

        1.3).ปรับ Learning outcome (LO)  กับ
ลักษณะวิชา ให้มีความสอดคล้อง และจ านวน LO เหมาะสมไม่
มากเกินไป    

  2).การก าหนดเป้าหมายควรก าหนดให้ชัดเจน และ
สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

 3).การเขียนระบบและกลไกในปีการศึกษา 2559 
ในขั้นตอนการพิจารณา สภาการพยาบาลพิจารณาเห็นชอบ 
จากนั้นส่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง ต้องส่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบก่อน ดังนั้นจึง
ปรับขั้นตอนใหม่ และปรับเพิ่มในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน

5.1 -1 -17  รายงานการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร  ครั้ งที่  
3/2559 ลงวันที่  29 ธ.ค. 2559
เ รื่ อ ง ก า ร ส่ ง  ม ค อ  5 ,6  ต า ม
ก าหนดเวลา 
 5.1-1-18 รายงานการทวนสอบ
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
5.1-1-19 รายงานผลการประเมิน
ห ลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ปี ที่  4  ปี
การศึกษา 2559 
5 . 1 -1 -2 0   ม ค อ . 7  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2559 
5.1-1 -21   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่
1 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง 
การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพการบริหารหลักสูตร 
5.1 .1 -22 รายงานการประ ชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 
เ รื่ อ ง  ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร ท บ ท ว น
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพการ
บริหารหลักสูตร 
5.1.1-23 รายงานสรุปการทบทวน
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ 
ปี 2560 
5.1 -1 -24  ร ายงานการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร  ในเล่มหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง 2560) 
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การปฏิบัติที่เขียนไม่ชัดเจน  เมื่อน าไปปฏิบัติท าให้เข้าใจไม่
ตรงกันและยากในการปฏิบัติ   
     10. ปรับปรุง /พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการ
ประเมินให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรมาปรับปรุงกระบวนการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตรมาพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
           1)  ปรับปรุงปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร รายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามผลการประเมิน
หลักสูตร ได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรฯ 2560 ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2558 และผลการประเมินหลักสูตรฯ 2555 ของวิทยาลัยใน
เครือ่ข่าย และ สถาบันพระบรมราชชนก  โดยปรับลดจ านวน
หน่วยกิต จาก 144 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต   โดยหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ยังคงเดิม หน่วยกิต แต่ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย 
หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 99 หน่วยกิต ปรับลดลง 9 หน่วยกิต 
(หลักสูตร 2555 จ านวน 108 หน่วยกิต) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 หน่วยกิต (หลักสูตร 2555 จ านวน 
29 หน่วยกิต)  กลุ่มวิชาชีพ 77 หน่วยกิต (หลักสูตร 2555 
จ านวน 79 หน่วยกิต ) หมวดวิชาเลือกเสรีคงเดิม 6 หน่วยกิต 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต ลดลงเกิดจากปรับให้สอดคลอ้งกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น การเคลื่อนย้ายของประชากร  การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเข้าสู่สังคมอาเซียน นโยบายการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use) การให้บริการสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient 
Safety)  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและของประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 
นอกจากนี้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตยังเป็นหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (5.1.1-23) 
     จากผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก แยกตาม
สถาบันสมทบ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาและอาจารย์
ต้องการให้แยกการจัดการศึกษาตามช่วงวัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
การให้บริการตามระบบสุขภาพที่ยังคงแยกช่วงวัยของการ
ให้บริการและการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ัน 1 สอบเป็น 8 รายวิชาแยก
ตามช่วงวัย 
           2.) การก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และสะท้อนถึง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา คือ 
                  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
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ปรับปรุง พ.ศ.2560)ได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล    
และสภามหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา (สภาเห็นชอบหลักสูตร
ก่อนเปิดการเรียนการสอน ภายใน 120 วัน )  
                  2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เปิดใช้ในปีการศึกษา 2560 
                  3. นักศึกษาทุกช้ันปีผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี มากว่า ร้อยละ 60  
            3) ปรับปรุงระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชา โดยเพิ่มรายละเอียดของขั้นตอนปฏิบัติในทุก
ขั้นตอนให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน (5.1.1-24) 

5.1.2 การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาน้ันๆ 

ทยาลัยมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ (5.1-2-1)  โดยมีเป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยอย่างน้อย 1 รายวิชาโดยมี
การก าหนดระบบที่ไม่สามารถที่จะด าเนินการตามระบบที่
ก าหนดได้เนื่องจากได้เขียนระบบเป็นการปรับปรุงหลักสูตรตาม
วงรอบห้าปีดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆในปีการศึกษา 2559ได้
ด าเนินการดังนี ้
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยค านึง
ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องและนโยบายสาธารณสุข  และผลการประเมินจาก 
มคอ.5, มคอ. 6 พบว่ากระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขับเคลื่อนนโยบายระบบบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) ทุกเขตบริการสุขภาพ โดยเพิ่มใน
รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1, 2  และวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1  และในโรคอุบัติใหม่
เช่นโรค”ซิก้า” (Zika)  ด าเนินการในรายวิชาการพยาบาล 
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  (5.1-2-2)    
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมอบให้อาจารย์ประจ าวิชาออกแบบ
ปรับปรุงและเสนอหัวหน้าภาคและรองฯกลุ่มวิชาการพิจารณา
สาระรายวิชาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ในรายวิชา 
(มคอ 3., มคอ.4)  มีจ านวน 4   รายวิชาที่มีการพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ทันสมัย คือ รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
1, 2  และวิชาปฎิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1  และ
ในโรคอุบัติใหม่เช่นโรค”ซิกา้” (Zika)  ด าเนินการในรายวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  (5.1.2- 3)   
3.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตามแผนการสอนในรายวิชาที่
ก าหนด(5.1.2- 4)   
4. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ประจ าวิชา ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

5 .1 .2 -1  ระบบและกล ไกการ
ปรับปรุ งหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
5 .1 .2 -2   ร าย ง านการประ ชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
ที่ 8/2559 วันท่ี 24 มิ.ย. 2559 
5.1.2-3  มคอ.3,4 การออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1, 2 
และ การพยาบาลมารดา ทารกและ
ผดุงครรภ์ 2  วิชาปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 
5.1 .2 -4 แผนการสอนวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1, 2 
และ การพยาบาลมารดา ทารกและ
ผดุงครรภ์ 2 และแผนสอนในคลินิก 
วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 
 
5 . 1 . 2 -5  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารครั้งท่ี 9/2559 
ปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 มิ.ย.
2560 
5.1.2-6  มคอ.3 , 5 วิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 และ 
2  และการพยาบาลมารดา ทารกและ
ผดุงครรภ์ 2 
5.1.2-7 มคอ. 4 , 6 รายวิชา 
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1  
5.1.2 -8 บันทึกการประเมินการ



 

 ๔๖ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

และแผนการปรับปรุงในรายวิชา มคอ.5 และมคอ.6   (5.1.2-
5 , 5.1.2-6, 5.1.2-7, 5.1.2-8)  
5. อาจารย์ประจ าวิชาน าผลการจัดการเรียนการสอนเสนอ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณา  (5.1.2-9) 
    จากการด าเนินงานพบว่ามีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
จากที่ก าหนดไว้ 1 รายวิชาได้เป็น 4 รายวิชา ครบทุกประเด็นที่
ก าหนด 
    ในการพิจารณาระบบและกลไกของการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนดไดเ้นื่องจากไดเ้ขียนระบบเป็นการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบห้าปีดังนั้นจึงปรับปรุงระบบและ
กลไกการด าเนินการใหม่เป็น 8 ขั้นตอน และมีการปรับ
เป้าหมายการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยอย่างน้อย 4 
รายวิชา  และประเด็นที่ปรับปรุงจากสองประเด็นเป็นสาม
ประเด็นโดยเพิ่มเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในรายวิชา
เกสัชวิทยา และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในปีการศึกษา 
2560 (5.1.2-9, 5.1.2-10, 5.1.2-11  )   

ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
5 . 1 . 2 -9  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
10 ปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม .2560 
5.1 .2 -10 รายงานการประ ชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 25 
สิงหาคม .2560 
5.1.2 -10 สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ  ปี 
2560 
5 . 1 . 2 -1 1  คู่ มื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติ งานคุณภาพฉบับปรับปรุ ง 
2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

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

 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.5.2) 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

5.2.1 การก าหนด
ผู้สอน 

    ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยมีระบบและกลไกการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดเป้าหมาย
ผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร้อยละ 100  (5.2.1-1)  มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไก  
ดังนี ้
   1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วางแผนก าหนดผู้สอนโดยศึกษาเนื้อหาการจัดการศึกษา ในแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนจากมคอ.2 (5.2.1-2) และพิจารณาผลการ
สอนจากรอบปีก่อนแล้วจึงร่วมกันก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์สภาการพยาบาล โดย 1) วิชา
ทางการพยาบาลก าหนดคุณสมบัติผู้สอนตามระเบียบบังคับของ
สภาการพยาบาล 2) วิชาการศึกษาท่ัวไป วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาเลือก ก าหนดคุณสมบัติผู้สอนจากคุณวุฒิการศึกษา ปริญญา
โท/ ปริญญาเอก หรือประสบการณ์การสอน หรือการท างานใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ในกรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

5.2.1-1 ระบบและกลไกการทบทวน
ระบบผู้สอน 
5.2.1-2 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการ
วางแผนก าหนดผู้สอน ครั้งที่ 8/2559 
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
5 . 2 . 1 -3  ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2559 จ านวน 32คน ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2559 
5.2.1 -4 แฟ้ม มคอ.3 และมคอ.4 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.2.1-5 รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพการสอน ปี
การศึกษา 2559 



 

 ๔๗ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑ์แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
เสนอแนะคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณา 
    2.ผู้รับผิดชอบวิชาเสนอคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนต่อคณะกรรม
บริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจาก
อนุมัติแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน และเชิญอาจารย์ผู้สอน (5.2.1-3)  
    3.อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการสอนรายบท สื่อการสอน และ
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนให้สอดคล้องตามมคอ.3 หรือ มคอ.4   
และด าเนินการสอนตามแผนการการสอน (5.2.1-4) 
      4. ผู้รับผิดชอบวิชาและคณะกรรมการนิเทศการสอน ติดตาม
ประเมินการสอน ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เรียน 
เท่ากับ 4.42 (5.2.1-5) และระดับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์เท่ากับ 4.68 (5.2.1-6) 
    เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงานฯตาม
เป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย คือผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร้อยละ 
100  
     5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ประเมินระบบและกลไก ขั้นตอนประเมินการสอน 
พบว่ายังขาดขั้นตอนการติดตามเยี่ยมสอน ดังนั้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนจึงเพิ่มขั้นตอนการติดตามเยี่ยมสอนและ
เพิ่มเป้าหมายของระบบกลไกคือ ร้อยละของผลประเมินความพึง
พอใจโดยผู้เรียนและอาจารย์ต่อคุณภาพการสอนมากกว่าหรือ
เท่ากบั 4.00 อย่างน้อยร้อยละ 50 (5.2.1-7, 5.2.1-8, 5.2.1-
9) 

5.2.1-6 รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ปีการศึกษา 2559 
5 . 2 . 1 -7  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1 
ปี ก า รศึ กษา  2559  ล งวั นที่  25 
สิงหาคม 2560 
5 . 2 . 1 -8  ส รุ ป ก า ร ท บ ท ว น คู่ มื อ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ  ปี 
2560 
5.2.1-9 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพฉบับปรับปรุง 2560 

5 . 2 . 2  ก า ร ก า กั บ 
ติดตาม และตรวจสอบ
ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
เรียนรู้  (มคอ.3 และ 
มคอ.4) 

ปีการศึกษา 2559 มีระบบและกลไกการก ากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4 โดย 
ก าหนดเป้าหมายผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชา มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไก (5.2.2-1) ดังนี ้
      1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสูตร
วางแผนการจัดการศึกษาและจัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน 
และเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ประจ า 
(5.2.2-2, 5.2.2-3, 5.2.2-4)  
       2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และหัวหน้าภาควิชา ก ากับให้ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3,4) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ านวน 59 วิชา 
(5.2.2-5)  
     3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ด าเนินการวิพากษ์ มคอ.3,4 ก่อนการน าไปใช้ ให้มีการ

5.2.2-1 ระบบและกลไกการก ากับ 
ติ ดตาม  และตรวจสอบการจั ดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
5.2.2-2 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่อง
วางแผนการจัดการศึกษาและจัดท าคู่มือ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน  ค รั้ ง ที่ 
8/2559 วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
5.2.2-3 คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2559 
5.2.2-4 ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2559 จ านวน 32คน ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2559 
5 . 2 . 2 -5  แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร จั ด ท า



 

 ๔๘ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดการเรียนการสอนสอดคล้อง มคอ.2 และครอบคลุมผลลพัธ์การ
เรียนรู้ และน าไปปรับปรุงแก้ไข เสนอหัวหน้าภาค เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา มคอ.ฉบับสมบูรณ์เสนอ กรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาก่อนการน าไปใช้ ให้มี
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง มคอ.2 และความครอบคลุม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (5.2.2-6) รองวิชาการและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร รับรอง มคอ.3,4 ฉบับสมบูรณ์จ านวน 59 วิชา (5.2.2-
7, 52.2-8) 
        4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ประชุมช้ีแจง มคอ.3,4 ต่อ
ผู้สอนเพื่อจัดท าแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนในทุกรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มการจัดท า
แผนการสอนให้สอดคล้องกับ มคอ.3 , 4 และด าเนินการสอน
(5.2.2-9)  
       5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยการตรวจ
เยี่ยม/นิเทศการสอน และประเมินประสิทธิภาพการสอน (5.2.2-
10 , 5.2.2-11) 
     6. ผู้เรียนประเมินคุณภาพการสอนในระบบ และอาจารย์
ประเมินคุณภาพการสอนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (5.2.2 -10) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา สรุปและประมวลผลใน มคอ.5,6 
(5.2.2-11) 
     เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงานฯตาม
เป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย คือผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4)ทุกรายวิชา 
     7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ประเมินระบบและกลไก ขั้นตอนประเมินการสอน 
พบว่า ขั้นตอนการจัดท า มคอ.3 ,4 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า 
มคอ.3,4 ไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และในขั้นตอนการทวน
สอบมาตรฐานได้ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ ดังนั้นปีการศึกษา 2560 จึงปรับแบบฟอร์มใหม่ และ
ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มเป้าหมายคือ 1) มี
รายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดการศึกษา 1 สัปดาห์ทุกรายวิชา 
และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชา 2) มีแผนการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลในรายวิชาชีพร้อยละ 100 (5.2.2-
13, 5.2.2-14, 5.2.2-15) 
 

รายละเอียดรายวิชาในคู่มือการจัดท า
มคอ. และแผนการสอนฯ 
5.2.2-6 สรุปรายงานการวิพากษ์ มคอ.
3 และมคอ.4  
5.2.2-7 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 
9/2559 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
5.2.28 แฟ้ม มคอ.3 และ มคอ.4 
จ านวน 59 รายวิชา 
5.2.2-9 คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.2.2-10 สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การเยี่ยมสอน 
5.2.2-11 รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ และผู้ เ รี ยน  ต่ อ
คุณภาพการสอน ปีการศึกษา 2559 
5.2.2-12 รายงานสรุปผลประเมิน
คุณภาพการสอน  
5 . 2 . 2 -1 3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 
2560 เรื่อง การทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพการบริหารหลักสูตร  
5.2 .2 -14 สรุ ปการทบทวนคู่ มื อ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ  ปี 
2560 
5.2.2-15 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพฉบับปรับปรุง 2560 

5.2.3 การจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ปริญญาตรีที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การ

ปีการศึกษา 2558 มีการทบทวนระบบและกลไกการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พบว่า ขั้นตอนการได้มาของงบประมาณต้องอยู่ใน
แผนปฏิบัติการตามพันธกิจที่บูรณาการและผ่านคณะกรรมการ 

5 . 2 . 3 -1  ส รุ ป ก า ร ท บ ท ว น คู่ มื อ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ  
ปี 2559 
5 . 2 . 3 -2  ร ะ บ บ ก ล ไ ก ใ น คู่ มื อ
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

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 

บริหารอนุมัติตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ/ต้นปีการศึกษา ดังนั้นจึงปรับ 
ขั้นตอนการส่งแผนงานโครงการที่บูรณาการฯ ให้กับงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ  และขาด
ขั้นตอนการประเมินกระบวนการ (5.2.3-1) จึงปรับเป็นระบบ
และกลไกปีการศึกษา 2559  โดยมีเป้าหมาย มีการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยพันธกิจละ 1 รายวิชา 
(5.2.3-2)   มีการด าเนินงานตามระบบกลไก ดังนี้ 
   1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์คัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการกับพันธกิจวิจัย บริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยศึกษาตัวบ่งช้ีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และเกณฑ์การประเมิน ได้รายวิชาดังนี้ 
1) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ใน
รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ผู้รับผิดชอบคือ 
อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  2) การบูรณา
การกับการเรียนการสอนกับการวิจัย และ  3)การบูรณาการเรียน
การสอนกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์ภาควิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  (5.2.3-3)  
    2.อาจารย์ประจ าวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 
จัดท าแผนงานโครงการการเรียนการสอนบูรณาการกับบริการ
วิชาการ และ มคอ. 3 จัดส่งให้ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ 
(5.2.3-4)  อาจารย์ประจ าวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
1 จัดท าแผนงานโครงการการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ มคอ.3 จัดส่งให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยและผู้รับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (5.2.3-5 และ 5.2.3-6) เพื่อให้งานที่เกี่ยวข้องจัดท า
แผนปฏิบัติการและน าแผนงานโครงการน าเข้าคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560  (5.2.3-7) 
   3. อาจารย์ประจ าวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ขอ
อนุมัติโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ ช่ือ
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และประสานงานต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพระดับอ าเภอที่มุ่งเน้นการดูแลระยะยาวที่บ้านสู่ความ
เป็นเลิศทางการพยาบาลชุมชน และอาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการ
สอนบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ (5.2.3 -8 
และ 5.2.3-9)   อาจารย์ประจ าวิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 ขออนุมัติโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ช่ือโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่คุณภาพการศึกษาและบริการสุขภาพ และ
อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการสอนบูรณาการเรียนการสอนกับท านุ

กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพฉบับ
ปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 
5.2.3-3  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครั้งที่1/2559 วันที่ 
19ส.ค. 2559  
5.2.3.4 มคอ 3 วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 และ แผนงาน/
โครงการการเรียนการสอนบูรณาการกับ
บริการวิชาการ  
5.2.3-5  มคอ.3 วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 และ แผนงาน/
โครงการการเรียนการสอนบูรณาการกับ
งานวิจัย และโครงการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแนวทางเพื่อชะลอไตเสื่อมชุมชน
บ้านตูม 
5.2.3-6 แผนงาน/โครงการการเรียน
การสอนบูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.2.3 -7 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560 หน้า 27 
5.2.3 -8 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้และประสานงานต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพระดับอ าเภอที่มุ่งเน้นการ
ดูแลระยะยาวที่บ้านสู่ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาลชุมชน 
5.2.3-9 แผนการสอนบูรณาการการ
เ รี ย นการสอนกั บบริ ก า รวิ ช า กา ร 
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 
บทที่  2  ปัญหาสุขภาพ ชุมชนของ
ประเทศไทย 
5.2.3-10 โครงการบูรณาการเรียนการ
สอนกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ช่ือโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คุณภาพการศึกษา
และบริการสุขภาพ 
5.2.3-11  แผนการสอนบูรณาการ
เรียนการสอนกับท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม วิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 บทที่ 3.1 ครอบครัวและ
ชุมชนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.2.3-10 และ 5.2.3-11)  และ
แผนการสอนที่บูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย (5.2.3-12)  
 4.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่
ก าหนด และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ าวิชาและ ภาควิชาฯ สรุป  มคอ. 5 พร้อม
ประเมินผลการด าเนินงานการเรียนการสอนที่มีการบูรณาด้านการ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย และ
น าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (5.2.3-13 และ 5.2.3-14) 
     เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงานฯตาม
เป้าหมาย จากที่ก าหนดว่าโดยมีเป้าหมาย มีการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยพันธกิจละ 1 รายวิชา แต่จากการ
ด าเนินงานพบว่ามีการด าเนินงานบูรณาการครบทุกพันธกิจแต่มี
การด าเนินงานใน 2 วิชา 
   ในการประเมินระบบและกลไก พบว่าขั้นตอนการคัดเลือกและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต้องผ่าน
การประชุมของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและรองผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจที่บูรณา
การ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแผน/ตารางการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจต่างๆ ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา      
   ในการก าหนดเป้าหมายได้ปรับเป้าหมายให้เป็น ว่ามีการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอุดมศึกษา  
   ในการปรับระบบและกลไกในการคัดเลือกและก าหนด
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ
อื่นๆ จากการประชุมร่วมกันของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและรองผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับพันธกิจที่บูรณาการ และเพิ่มขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบ
แผน/ตารางการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงปรับเป็นระบบและกลไกปี
การศึกษา 2560  (5.2.3-15, 5.2.3-16  และ5.2.3-17  ) 

5.2.3-12  แผนการสอนบูรณาการ
เรียนการสอนกับการวิจัย วิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 บทที่ 
3.3 การใช้กระบวนการพยาบาลในการ
เยี่ยมบ้าน  
5.2.3-13 มคอ.5 วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 และวิชาการ
พยาบาลครอบครั ว และ ชุมชน  2            
และสรุปการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับพันธกิจต่างๆ 
5.2.3-14 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
ครั้ งที่  10/2559 วันที่  28 ก .ค . 
2560  
5 . 2 . 3 -1 5  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 
2560 เรื่อง การทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพการบริหารหลักสูตร 
5.2 .3 -16 สรุ ปการทบทวนคู่ มื อ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ  ปี 
2560 
5 . 2 . 3 -1 7   คู่ มื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ
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การประเมินผู้เรียน (สกอ.5.3) 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

5.3.1 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 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดเป้าหมาย
ทุกรายวิชาภาคทฤษฎีมีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน และภาคปฏิบัติ
ครบ 6 ด้าน (5.3.1-1)  และด าเนินตามระบบดังน้ี  
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน ทบทวนรายละเอียด
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการประเมิน
และแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของปีการศึกษา 2558 แล้ว
ร่วมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(5.3.1-3) 
      2.ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน ก าหนดเกณฑ์ประเมิน
ใน มคอ. 3, 4 (5.3.1-4)และน าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน วิธีการสอบซ่อมเสริมและแนว
ทางการช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณา
ตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF และ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไข
ปรับปรุง (5.3.1-4) (5.3.1-5) (5.3.1-6) 
3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน 
วิธีการสอบซ่อมเสริมและช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่าน
เกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม 
TQF และ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
และแก้ไขปรับปรุง(5.3.1-) 
   4. ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ และน าเครื่องมือไปวิพากษ์ในภาควิชา
(5.3.1-5) 
    5.อาจารย์ผู้สอน น าไปจัดการเรียนรู้ และประเมินผลตาม 
มคอ. 3, 4 โดยภาคทฤษฎี การประเมินทักษะด้านความรู้
ด าเนินการวัดผลการเรียนรูต้าม Test blueprint ที่ก าหนดของแต่
ละรายวิชา และภาคปฏิบัติ 
    7. การประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (L.O) 
1.ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทฤษฎี  
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินผลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน TQF พร้อมทั้ง
ประเมินองค์ความรู้ตาม Test blueprint และวิพากษ์ข้อสอบ 
โดยคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบของภาควิชาพร้อมเลือกข้อสอบ
ที่มีคุณภาพส่งจัดท าชุดข้อสอบท่ีงานวัดและประมวลผลการศึกษา 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการทดสอบตามตาราง  

5.3.1-1 ระบบกลไกในคู่มือกระบวน
ปฏิบัติ งานคุณภาพฉบับปรับปรุ งปี
การศึกษา 2559  
5 . 3 . 1 -1  ส รุ ป ก า ร ท บ ท ว น คู่ มื อ
กระบวนการปฏิบัติ งานคุณภาพ ปี 
2558)  
5 . 3 . 1 -2  ส รุ ป ก า ร ท บ ท ว น คู่ มื อ
กระบวนการปฏิบัติ งานคุณภาพ ปี 
2559)  
5.3.1 -3 คู่มือการวัดประเมินผลปี
การศึกษา 2559 
5.3.1-4) ตัวอย่างมคอ.3 และ มคอ.4 
ในแฟ้มรายวิชาประจ าปีการศึกษา 
2559 
5.3.1-4 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
5.3.1-รายงานการประชุมเรื่องการ
พิจารณาการวัดประเมินผล 
5.3.1-5 ตัวอย่างเครื่องมือประเมินวัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
5.3.1-6 ตัวอย่างคู่มือฝึกภาคปฏิบัติ
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 2 
5.3.1-7 คู่มือด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
5 . 3 . 1 -8  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 
2560 เรื่อง การทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพการบริหารหลักสูตร 
5 . 3 . 1 -9  ส รุ ป ก า ร ท บ ท ว น คู่ มื อ 
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ  ปี 
2560 
5 . 3 . 1 -1 0   คู่ มื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 2560 
(ระบบกลไกการประเมินผู้ เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ)  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หลังจากสิ้นสุดการทดสอบ   งานวัดและประมวลผลการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบท่ีมีคุณภาพไว้ในคลังข้อสอบ  
2.ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ TQF ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินงาน
วัดประมวลผลการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้  จะมีวิธี การช่วยเหลือตาม 
ระเบียบคู่มือด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา    
       เมื่อสิ้นสุดจากผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน พบว่า
บรรลุเป้าหมาย การประเมินผู้เรียน ในรายวิชาทฤษฎี ครบตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านที่ 1-5 ครบ
ทุกรายวิชาและ มีการประเมินผู้เรียน ในรายวิชาปฏิบัติ ครบตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านที่ 1-6 ครบ
ทุกรายวิชา จ านวนท้ังหมด 59 วิชา 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าวิชา ทบทวนระบบ กลไกปีการศึกษา 2559 
พบว่า ขั้นตอนการจัดท าเครื่องมือและแบบประเมินไม่ครอบคลุม
รายละเอียดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (L.O)จึงได้ด าเนินการ ปรับเกณฑ์การวัดประเมินผล ใน
ปีการศึกษา2560 และจัดประชุมการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล (5.3.1-8,5.3.1-9 และ5.3.1-10) 

5.3.2 การตรวจสอบ
การประ เมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยก าหนดเป้าหมาย เพื่อให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกรายวิชา และในระดับหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 25 มีการด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้  
(5.3.2-2) 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชา  ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและหัวหน้า
ภาควิชา และงานวัดและประเมินผล และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบระดับหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
หัวหน้าภาควิชา งานวัด ประเมินผลและที่ปรึกษาจากภายนอก
สถาบัน (5.3.2-3)   
       2.คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชาประชุมวางแผนจัดท าตารางก าหนดการทวนสอบรายวิชา 
และแบบบันทึกผลการทวนสอบ (5.3.2-4)   
      3.คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชาด าเนินการทวนสอบตามก าหนดเวลา ที่เปิดสอนทุกภาค
การศึกษา ปีการศึกษา2559 จ านวน 59 รายวิชา และลงบันทึก
ผลการทวนสอบตามแบบฟอร์มที่ก าหนด(5.3.2-5)   
      4.งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบทุกรายวิชา
เสนอกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
 (5.3.2-6)  (5.3.2-7)   

5.3.2-1 สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพปี
การศึกษา 2558 
5.3.2-2 ระบบและกลไกการ
ด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2559 
5.3.2-3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูร้ะดับรายวิชา และคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ระดับ
หลักสตูร 
5.3.2-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับรายวิชาวางแผน
จัดท าตารางก าหนดการทวนสอบ 
5.3.2-5  คู่มือด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
5.3.2-6  สรุปรายงานผลการทวนสอบ 
ระดับรายวิชาปีการศึกษา2559 
5.3.2-7  รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการ บริหารหลักสูตร   
5.3.2-8  สรุปรายงานผลการทวนสอบ



 

 ๕๓ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
      5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
หลักสูตรด าเนินการทวนสอบเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยทวนสอบ
จ านวน 15 รายวิชาจากจ านวน 59 รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 25  
(5.3.2-8)   
       6. งานวัดประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบระดับ
หลักสูตรเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการบริหาร
วิทยาลัย(5.3.2-9)   
      7.ประเมินกระบวนการด าเนินงานทุกประเด็น  และน าผล
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร      
      เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามระบบกลไกพบว่า บรรลุตาม
เป้าหมาย มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบในระดับรายวิชาจ านวน 
59 วิชา คิดเป็น  ร้อยละ 100 และได้รับการทวนสอบในระดับ
หลักสูตร จ านวน 15 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25  
      การทวนสอบระบบและกลไก ปีการศึกษา 2559 พบว่า 
ระยะเวลาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เวลาที่ก าหนด ดังนั้น จึงมีการก าหนดระยะเวลาในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรภายใน 4 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน และเพิ่มรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานให้
ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (5.3.2-11)   

ของคณะกรรมการทวนสอบ ระดบั
หลักสตูร  
5.3.2-9 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารหลักสตูร สิงหาคม 
2560 
5.3.2-9  เอกสารสรุปผลการประเมิน
กระบวนการด าเนินงานและแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร       
5.3.2-9  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาประจ าปี
การศึกษา 2559 
5.3.2-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  
ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี  25 ส.ค 2560  
5.2.3-15  สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ  ปี 
2560 
5.2.3-16  คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพฉบับปรับปรุง 2560 

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

ปีปีการศึกษา 2559 มีการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง 2555) ก าหนดเป้าหมายมีส่งมคอ.5 และมคอ.6 
และมคอ.7 ทันตามเวลาที่ก าหนด ทุกวิชา มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไก (5.2.2-1) ดังนี ้
          1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวางแผนการก ากับโดย ก าหนดแนวทางการจัดท า มคอ.5 
และมคอ.6 ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย 
 (5.3.3-2)  
       2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรติดตาม ก ากับให้ค าแนะน าอาจารย์ประจ ารายวิชาจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา (5.3.3-3) 
     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอ มคอ.5 และ มคอ.6  
ต่อหัวหน้าภาควิชา ภายใน 5 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมน าเสนอ รองฯ วิชาการ ภายใน 5 วัน กรรมการบริหาร
หลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 5 
วัน และเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยรับรอง ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา พบว่า 
ทุกรายวิชามีการประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามแผน และผู้เรียนเกิด

5.3.3-1 ระบบและกลไก 
5.3.3-2 แผนการก ากับกิจกรรกมการ
เรียนการสอน ในคู่มือการจัดการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.3.3-3 ส าเนาสรุปรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2559 ในคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
2559 
5.3.3-4 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เรื่อง
รายงานผลการวิพากษ์มคอ.5 และมคอ.
6 ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 
28 กรกฎาคม 2560 
5.3.3-5 รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.
7) 
5.3.3-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  
ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี  25 ส.ค 2560  
5.3.3-7 สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ  ปี 



 

 ๕๔ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การประเมินผลการเรียนรู้ (LO) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ (TQF) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
รายวิชาทุกด้าน ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(5.3.3-4) 
          4 .  อาจารย์ประจ าหลักสู ตรทบทวนรายงานการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ.5และมคอ.6) ของทุกรายวิชาละจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (5.3.3-
5) 
        เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงานฯตาม
เป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย คือมีมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา (5.2.2-5, 5.2.2-6, 5.2.2-7 และ 5.2.2-8) 
     5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ประเมินระบบและกลไก ขั้นตอนประเมิน พบว่า 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ารายงานรายวิชา (มคอ.5 และมคอ.
6) และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนิน
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) ได้ตามเวลาที่
ก าหนด และมีข้อเสนอแนะการระบุปัญหา แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงในมคอ.5 และมคอ.6 ยังไม่ครอบคลุม ควรมีการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางพัฒนาก่อนการจัดกมคอ.4 
และมคอ.6 ดังนั้นปีการศึกษา 2560 จึงปรับเพิ่มขั้นตอน
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากมคอ.3 และมคอ.4 และมคอ.7 ใน
รอบปีท่ีผ่านมา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

2560 
5.3.3-8 คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพฉบับปรับปรุง 2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

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

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มี ไม่ม ี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

  1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2559  อาจารย์ประจ า
หลักสตูรทั้ง  8 คน มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร จ านวน 10  
ครั้ง  อาจารย์ประจ าหลักสตูรเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 87-100  (5.4-1-1) 

5.4-1-1 ชุดส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร จ านวน 1o ครั้ง   

  2. มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ในทุกประเด็น    (5.4-2-1 )   

5.4-2-1  
ส าเนาปกหลักสตูร พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 



 

 ๕๕ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

มี ไม่ม ี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 
  3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

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

ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
3 จ านวน 47 รายวิชาและ มคอ.4 
จ านวน 12 รายวิชา รวม 59  รายวิชา  
ครบทุกรายวิชา ก่อนการเปดิหลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-3-1,5.4-3-
2) 
 

5.4-3-1 ตัวอย่าง มคอ.3 และ 
4 ในแฟ้มรายวิชา จ านวน 59 
รายวิชา 
5.4-3-2 เอกสารสรุปผลการ
ตรวจสอบ  มคอ. 3 และ มคอ 4  
ปีการศึกษา 2559 

  4. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

ปีการศึกษา 2559 ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 จ านวน  47 วิชา  และ มคอ.6  
12 วิชา    ครบทั้ง  59 วิชา ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิด
สอน คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-4-
1,5.4-4-2) 

5.4-4-1 ตัวอย่าง มคอ.5 และ 
6ในแฟ้มรายวิชาจ านวน 59 
รายวิชา 
5.4-4-2  
เอกสารสรุปผลการตรวจสอบ 
มคอ 5 มคอ. 6  ปีการศึกษา 
2559 

  5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

วิทยาลัยฯ จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูรตามแบบ มคอ.
7 แล้วเสร็จในวันท่ี  25 สิงหาคม 
2560  โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาวันท่ี 29 กันยายน 
2560 (5.4-5-1,5.4-5-2 และ 5.4-
5-2) 

5.4-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  
ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี  25 ส.ค 
2560  
5.4-5-2 รายงานประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
วาระพิจารณา มคอ. 7 วันท่ี 29 
กันยายน 256o 
5.4-5-3 ส าเนาปกรายงาน 
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2559 

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

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 ร้อยละ 
25 จ านวน 15  รายวิชา จากจ านวน 
59 วิชา (5.4-6-1) 

5.4-6-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
 5.4-6-2 เอกสารสรุปการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้การ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2559   

  7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานในรายงานการ
ประชุมของกรรมการบรหิารหลักสูตร  

5.4-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
เรื่องผลด าเนินการการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งท่ี 8 วันที่ 
24 มิถุนายน 2559 



 

 ๕๖ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

มี ไม่ม ี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ที่แล้ว และ ใน มคอ.7  ในปีการศึกษา 2558 
(5.4-7-1,5.4-7-2,5.4-7-3) 

5.4-7-2 ส าเนา มคอ 7  หมวด 
7 ปีการศึกษา 2558  
5.4-7-3 รายงานสรุปคุณภาพ
การสอนและแผนการปรับปรุง
จากผลการประเมินในปี
การศึกษา 2559 

  8. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกคน
มีคุณสมบัตคิรบตามก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตรเ์ป็นอย่าง
น้อย 

ปีการศึกษา 2559  มีอาจารย์พยาบาล
ประจ าหลักสตูร 8 คนทุกคนมีคณุสมบัติ
ครบตามก าหนดในมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-8-1) 

5.4-8-1  เอกสารสรุปข้อมลู
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ปี
การศึกษา 2559 

  9. อาจารย์ใหม(่ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา2559 มีอาจารย์ใหม่ 1 
คน ได้รับการ ปฐมนิเทศและค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน 
ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง 2555) ไม่
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ แตป่ี
การศึกษา 2559 ได้เตรียมการที่จะใช้
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ฉบับ
ปรับปรุง 2560)ในปีการศึกษา 2560 
มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 6 
คนและทุกคนได้รับการปฐมนเิทศ และ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-9-1) 

5.4-9-1 เอกสารสรุปปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจดัการ
เรียนการสอนปีการศึกษา 
2559 

  10.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง
ต่อป ี

อาจารย์ประจ าหลักสตูร ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ ครบตาม
เกณฑ์ทุกคน(5.4-10-1) 
 

5.4-10-1 เอกสารสรุปการ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรปี
การศึกษา 2559 

  11 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนได้รับการพัฒนาตรง
ตามงานท่ีไดร้ับผดิชอบทุกคนใน
แต่ละปไีม่น้อยกว่าคนละ 10 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน จ านวน  7 คน และทุกคนไดร้ับ
การพัฒนาตามงานท่ีได้รับผิดชอบครบ
ตามเกณฑ์ทุกคน(5.4-11-1) 

5.4-11-1 เอกสารสรุปการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การเรยีนการสอนปีการศึกษา 
2559 

  12.ระดบัความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ี
ต่อคุณคณุภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย ที่มตี่อคุณคณุภาพหลักสตูร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  
 

5.4-12-1 รายงานสรุประดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มตี่อคุณคณุภาพ
หลักสตูร  

  13. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อบณัฑิตใหม่เฉลีย่

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม ่
ที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ย 3.57 

5.4-13-1 เอกสารสรุปการ
ประเมินและติดตามผลการ



 

 ๕๗ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

มี ไม่ม ี เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 
5.00 

(5.4-13-1) ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2558ในเรื่องความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อบัณฑติใหม ่

 
  14. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล 
ทุกคน ( ภาคเรียนท่ี 1,2,3 ) มีคะแนน
เฉลี่ย 4.42 (5.4-14-1) 

5.4-14-1 รายงานสรุปความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์พยาบาลปี
การศึกษา 2559 

  15.ระดบัความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนการสอนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนการสอนมี
สอนเฉลีย่ 3.95   
(5.4-15-1 ) 

5.4-15-1 รายงานสรุปความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนการสอน  ปี
การศึกษา 2559 

  16.ระดบัความพึงพอใจของ
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บณัฑิต
ที่มีต่ออัตลักษณ์ของวิทยาลัยดา้น
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
 

ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่ออัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยด้านจิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ของนักศึกษา ได้ค่าเฉลีย่ 
4.59 อยู่ในระดับดมีาก 
ผู้ใช้บัณฑิต ได้ค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ใน
ระดับด ี
(5.4-16-1) 

5.4-16-1 เอกสารสรุปการ
ประเมินและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2558 ในเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่ออัตลักษณ์ของวิทยาลัยด้าน
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
5.4-16-2 รายงานสรุประดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มตี่อคุณคณุภาพ
หลักสตูรดา้นจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์

 
ในปีการศึกษา 2559 ประเมิน  16 ตัวช้ีวัด  ด าเนินงาน   

(ตัวบ่งช้ีที่1 - 10 ผ่านทุกข้อ) 
ผ่าน 16 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็น 5 คะแนน 

 
 
สรุปผลการประเมิน 

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

 
 
 
 



 

 ๕๘ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

ล าดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 
/ภาคการศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ชั้นปีที่ 1 

1. สม.1103 พัฒนา
กระบวนการคดิอย่าง
เป็นระบบ 
ภาคการศึกษาที่ 
1/2559 

มี 3 เกรด 
 A , B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรยีนรู้ (LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดวิชาทฤษฎี
โดยใช้วิธีอิงกลุ่ม และ
เกณฑ์ การตัดเกรด A 
นักศึกษาต้องได้ระดับ
คะแนนดิบตั้งแต่ 80 
คะแนนข้ึนไป และน ามา
ปรับเป็นคะแนน 
T-score ซึ่งระดับ
คะแนนของนักศึกษาข้ัน
ต่ าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 จึงตดัเกรดในระดับ 
B ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

2. สม.1101 มนุษย์กับการ
อยู่ร่วมกัน 
ภาคการศึกษาที่ 
2/2559 

มี 3 เกรด  
A , B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรยีนรู้ (LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธีอิง
กลุ่ม และเกณฑ์ การตดั
เกรด A นักศึกษาต้องได้
ระดับคะแนนดิบตั้งแต่ 
80 คะแนนข้ึนไป และ
น ามาปรับเป็นคะแนน 
T-score ซึ่งระดับ
คะแนนของนักศึกษาข้ัน
ต่ าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 จึงตดัเกรดในระดับ 
B ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

ชั้นปีที่ 2 

3. ล.1005 นวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
ภาคการศึกษาที่ 
2/2559 

มี 3 เกรด  
A , B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรยีนรู้ (LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธีอิง
กลุ่ม และเกณฑ์ การตดั
เกรด A นักศึกษาต้องได้
ระดับคะแนนดิบตั้งแต่ 
80 คะแนนข้ึนไป และ
น ามาปรับเป็นคะแนน 
T-score ซึ่งระดับ
คะแนนของนักศึกษาข้ัน
ต่ าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 จึงตดัเกรดในระดับ 
B ขึ้นไป 
 

ควรมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

4. พย.1209 ปฏิบัติการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

มี 3 เกรด  
A , B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ

การตัดเกรดวิชาปฏิบัติ
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ

ควรมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ



 

 ๕๙ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 
/ภาคการศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ภาคการศึกษาที่ 
3/2559 

ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรยีนรู้ (LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของนกัศึกษา 

ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป 
ซึ่งระดับคะแนนของ
นักศึกษาข้ันต่ าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 จึงตดั
เกรดวิชาในระดับ B ขึ้น
ไป 

สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได้
ชัดเจน 
 

ชั้นปีที่ 3 

5. พย.1320 การพยาบาล
มารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 
ภาคการศึกษาที่ 
1/2559 

มี 4 เกรดไมม่ี
เกรด A 

( B+, B , C+ , 
C ) 

คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจ 
สอบ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (LO) การ
ออกแบบการเรียน
การสอน สดัส่วน
การวัด ประเมินผล 
Test blueprint 
และผลงานของ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 

การตัดเกรดวิชาทฤษฎี
โดยใช้วิธีอิงกลุ่ม และ
เกณฑ์ การตัดเกรด A 
นักศึกษาต้องได้ระดับ
คะแนนดิบตั้งแต่ 80 
คะแนนข้ึนไป และน ามา
ปรับเป็นคะแนน T-
score ซึ่งระดับคะแนน
ของนักศึกษาสูงสุด ไม่
ถึงร้อยละ 80 จึงไม่ตัด
เกรดในระดับ A และ
คะแนนข้ันต่ า ได้ร้อยละ
60 จึงตดัเกรดในระดับ 
C 

ควรมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

6. พย.1321 ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 1 
ภาคการศึกษาที่ 
2/2559 

มี 4 เกรดไมม่ี
เกรด A 

( B+, B , C+ , 
C ) 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรยีนรู้ (LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศกึษา 

การตัดเกรดวิชาปฏิบัติ
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ
ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป 
ซึ่งระดับคะแนนของ
นักศึกษาสูงสุด ไม่ถึง
ร้อยละ 90 จึงไม่ตดั
เกรดในระดับ A และ
คะแนนข้ันต่ า ได้ร้อยละ 
70 จึงตดัเกรดในระดับ 
C 

ควรมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้



 

 ๖๐ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 
/ภาคการศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ชั้นปีที่ 4 

7. พย.1423 การพยาบาล
มารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 2 
ภาคการศึกษาที่ 
1/2559 

มี 4 เกรดไมม่ี
เกรด A 

( B+,B, C+,C ) 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรยีนรู้ (LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 
 
 
 

การตัดเกรดวิชาทฤษฎี
โดยใช้วิธีอิงกลุ่ม และ
เกณฑ์ การตัดเกรด A 
นักศึกษาต้องได้ระดับ
คะแนนดิบตั้งแต่ 80 
คะแนนข้ึนไป และน ามา
ปรับเป็นคะแนน T-
score ซึ่งระดับคะแนน
ของนักศึกษาสูงสุด ไม่
ถึงร้อยละ 80 จึงไม่ตัด
เกรดในระดับ A และ
คะแนนข้ันต่ า ได้ร้อยละ
60 จึงตดัเกรดในระดับ
C 

ควรมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

8. พย.1426 ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 2 
ภาคการศึกษาที่ 
2/2559 

มี 3 เกรด 
 A , B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรยีนรู้ (LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดวิชาปฏิบัติ
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ
ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป 
ซึ่งระดับคะแนนของ
นักศึกษาสูงสุด เกินร้อย
ละ 90 จึงตัดเกรดใน
ระดับ A และคะแนนข้ัน
ต่ า ไดร้้อยละ 80 จึงตัด
เกรดในระดับ B ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

9. พย.1430 ปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาล 
ภาคการศึกษาที่ 
2/2559 

มี 3 เกรด A , 
B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรยีนรู้ (LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของนักศึกษา 
 

การตัดเกรดวิชาปฏิบัติ
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ
ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป 
ซึ่งระดับคะแนนของ
นักศึกษาสูงสุด เกินร้อย
ละ 90 จึงตัดเกรดใน
ระดับ A และคะแนนข้ัน
ต่ า ไดร้้อยละ 80 จึงตัด
เกรดในระดับ B ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ 
การออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

 
 
 



 

 ๖๑ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

คุณภาพการสอน 
 
รายงานรายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2559  มีรายวชิาท่ีเปิดสอน จ านวน 59 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
1. พ.1101 ชีววิทยา 1/2559   - ใช้วิธีการสอนเดิม เชิญสอนโดยอาจารย์ภาควิชา

ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
2. พ.1103 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1 

1/2559   - ท าแผนการจัดซื้อโมเดลเพื่อความพร้อมของห้องเรียน 
- ช้ีแจงอาจารย์ผู้สอนทุกคนให้สรปุและเน้นองค์ความรู้ที่
ส าคัญและจ าเป็นเนื่องจากมเีนื้อหามาก 

3. ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2559   - การจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

4. ภ.1102 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2559   - จัดเตรยีมห้องเรยีนกลุ่มย่อยและสื่อ 
- ปรับชั่วโมงทฤษฎีเป็น 2 ช่ัวโมง , ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 

5. สม.1102 ทักษะชีวิต 1/2559   - เพิ่มระยะเวลาการจัดกจิกรรมบรูณาการจิตอาสาและ
การพัฒนาจิตให้มากขึ้น 

6. สม.1103 พัฒนากระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ 

1/2559   - ปรับรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลาย เน้นการใช้ 
Concept Mapping 

7. วค.1101 วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

1/2559   - เน้นการสอนเฉพาะประเด็นท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

8. พล.1101 พลานามัยและ
สันทนาการ 

1/2559   - ประยุกต์ใช้เพลงประกอบกิจกรรมต่างๆ 
- เพิ่มทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมในการเล่น
กีฬา 

9.  พ.1102 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา 

2/2559   - ปรับเอกสารการสอนให้ขนาดใหญ่ขึ้น 
- มอบหมายแบบฝึกหัดก่อนเรียน มีการสอบย่อยรายบท 
ท าการเฉลยและอภิปราย 

10. พ.1104 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2 

2/2559   - ท าแผนการจัดซื้อโมเดลเพื่อความพร้อมของห้องเรียน 
- ช้ีแจงอาจารย์ผู้สอนทุกคนให้สรปุและเน้นองค์ความรู้ที่
ส าคัญและจ าเป็นเนื่องจากมเีนื้อหามาก 

11. พ.1105 ชีวเคม ี 2/2559   - ไม่พบปัญหา 
12. พ.1008 จิตวิทยาพัฒนาการ 2/2559   - ให้นักศึกษาสะท้อนคิดรายบุคคลที่มีต่อตนเองและผู้อื่น 
13. สม.1101 มนุษย์กับการอยู่
ร่วมกัน 

2/2559   - อาจารย์ประจ ากลุม่ติดตามข้อมลูข่าวสารที่น่าสนใจใน
ประเด็นการอยูร่่วมกันของคน ช้ีประเด็นเชื่อมโยงข้อมลู
สภาพจริงของกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน 

14. วค.1102 เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

2/2559   - พัฒนาหัวข้อการเรียนรู้ใหม้ีมากขึ้น เป็นการทดลองใน
การใช้คอมพิวเตอร์  15 ช่ัวโมง 

15. สม.1104 อารยธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2/2559   - ปรับเนื้อหาให้กระชับ เหมาะสม และร่วมกันวาง
แผนการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

16. ล.1103 การพัฒนาบุคลิกภาพ
และวุฒิภาวะทางอารมณ ์

2/2559   - หัวข้อพฤติกรรมการแสดงออกในความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ด้านการสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

17. ภ.1203 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3/2559   - แบ่งนักศกึษาออกเป็น 2 กลุ่มในการจัดการเรยีนการ
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
เชิงวิชาการ สอนทฤษฎี 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง โดยแยกวันเรียน 
18. พ.1107 โภชนศาสตร ์ 3/2559   - ใช้วิธีการสอนเดิมโดยเชิญอาจารย์จากฝ่ายโภชนาการ 

โรงพยาบาลขอนแก่น 
19. พ.1106 มนุษย์ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3/2559    - น าเสนอแผนผังความคิดสาระการเรยีนรู้ในรายวิชาแต่
ละบทให้มีความเช่ือมโยงประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 

20. ล.1008 การนวดเพื่อบ าบัด
แผนไทย 

3/2559   -  สอนตามสภาพจริง 

21. ล.1006 พืชสมุนไพร 3/2559   - ประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขและสถาน
บริการเพื่อให้เกดิการเรียนรู้เป็นรปูธรรม 

22. พย.1201 มโนมติ ทฤษฎีและ
กระบวนการพยาบาล 

1/2559   - ใช้สถานการณ์ผู้ป่วยจ าลองกระตุ้นให้นักศึกษาได้คดิ
วิเคราะหโ์ดยพัฒนาโจทย ์
-  ฝึกวางแผนการพยาบาล และรว่มกันวิเคราะห์โดยใช้
ข้อสอบ 

23. พย.1202 การประเมินสุขภาพ 1/2559   - จัดตารางเรียนกลุม่ย่อยไม่ให้ตรงกันลดปัญหาอุปกรณ์
ไม่เพียงพอ 

24. พย.1203 หลักการและเทคนิค
การพยาบาล 

1/2559   - ท าแผนการจัดซื้ออุปกรณเ์พิ่มเตมิ 
- เปิดบริการห้องปฏิบัติการนอกเวลา 

25. พย.1205 การสอนและการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

1/2559   - เพิ่มเติมเทคนคิการสื่อสารในการสนทนาเพื่อให้
นักศึกษาน าไปใช้ในการสร้างสัมพนัธภาพเชิงวิชาชีพ 

26. พย.1206 การสื่อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาล 

1/2559   - เพิ่มหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบก่อน
การสังเคราะห์บทความ 

27. พ.1209 พยาธิวิทยา 1/2559   - มีเอกสารประกอบการเรียนให้นักศึกษาล่วงหน้าก่อน
เรียนอย่างน้อย 2 วัน 
-  มอบหมายงานการท ากรณีศึกษาในระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร การศึกษาด้วยตนเอง
ระบบทางเดินหายใจ 

28. พ.1210 เภสัชวิทยา 1/2559   - ลดรายละเอียดของเนื้อหาลง 
- เพิ่มการน าไปใช้ในคลินิก 
- เพิ่มช่องทางหรือฐานข้อมูลในการสืบค้นงาน 

29. พย.1207 จริยศาสตร์และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 

2/2559   - เชิญผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดา้นกฎหมายมา
สอนเพิ่มเติม 

30. พย.1208 การสร้างเสรมิ
สุขภาพ 

2/2559   - เพิ่มเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน 
- เพิ่มการสาธติ การประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และการ
สะท้อนคิด ผา่นโครงการบริการวชิาการ 

31. พย.1210 การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 1 

2/2559   - ใช้โจทย์สถานการณผ์ู้ป่วยเน้นการเรยีนแบบมสี่วนร่วม
กระตุ้นการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น 

32. พ.1211 เศรษฐศาสตร์กับ
ระบบสุขภาพ 

2/2559   - เพิ่มเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน 
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มี ไม่มี 
33. พ.1212 ระบาดวิทยาและ
ชีวสถิติ 

2/2559   - เพิ่มเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน 
 

34. ล.1005 นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

2/2559   - จัดการเรยีนการสอนโดยใช้ Project based leaning 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคส์ร้างนวัตกรรม 

35. ภ.1304 ภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพการพยาบาล 

2/2559   - เน้นเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

36. พย.1204 ปฏิบัติหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล 

2/2559   - สัปดาห์แรกเน้นการประเมิน Assessment  เป็นองค์
รวม และเน้นขั้นตอนอ่ืนๆในสัปดาห์ต่อไป 

37. พย.1209 ปฏิบัติการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

3/2559    - ภาคทฤษฎีให้นักศึกษามีการทดลองใช้เครื่องมือ 
ภาคปฏิบตัิน าใช้จริงในพื้นที่ท่ีมีความหลากหลาย 

38. พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 1 

3/2559   - เน้นให้อาจารย์นิเทศสรุปความรูห้ลังฝึกปฏิบตัิงานของ
แต่ละหอผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด 

39. พย.1312 การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 2 

2/2559   - จัดท าเอกสารประกอบการสอนให้เป็นรูปเล่ม 
- เตรียมความพร้อมของห้องเรียน 

40. พย.1314 การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 3 

1/2559   - ให้นักศึกษาทุกกลุ่มออกแบบกิจกรรมพร้อมทั้งจัดท า
แผนการสอน สื่อประกอบการสอน โดยกิจกรรมนี้เป็น
ส่วนหน่ึงในการวัดและประเมินผลการศึกษา 

41. พย.1316 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

1/2559   -  ให้เอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า 
- ใช้สถานการณ์จริง กระตุ้นการคดิวิเคราะห์ การ
สะท้อนคิด โดยพัฒนาให้มีการเช่ือมโยงสถานการณจ์ริง
กับทฤษฎี 

42. พย.1318 การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต 

1/2559   - ผู้สอนมุ่งประเด็นเนื้อหาส าคญัทีผู่้เรยีนควรรู้ 
มอบหมายงานล่วงหน้าและช้ีแจงให้ชัดเจน 

43. พย.1320 การพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

1/2559   - ใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ e-learning 
ร่วมกับการสอนในช้ันเรียน การใช้สื่อออนไลน์ 

44. พย.1322 การวิจัยทางการ
พยาบาล 

1/2559   - อาจารย์ประจ ากลุม่ทบทวนตรวจสอบองค์ความรู้ และ
เพิ่มเตมิในส่วนท่ีขาดให้นักศึกษา ในการทบทวน
วรรณกรรมและขั้นตอนของการท าวิจัยทางการพยาบาล  

45. พย.1315 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ  3 

2/2559   - พัฒนารูปแบบการสอนในภาคปฏิบัติที่สอดแทรก
พัฒนาอัตลักษณ์ของสถาบัน 
- จัดประสบการณ์การฝึกปฏิบตัิงานอายุรกรรม 
ศัลยกรรม 

46. พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

3/2559   - การให้ค าปรึกษาภาวะมีบุตรยากเพิ่มเติมโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง (Simulation based learning) 

47. พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ  2 

3/2559   - อาจารย์นิเทศตดิตามนักศึกษารายบุคคลอยา่งต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการส่งรายงานการฝึกปฏิบตัิล่าช้า
กว่าก าหนด 

48. พย.1317 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

3/2559   - ปรับเปลี่ยนแหล่งฝึกชุมชนที่มีประสบการณ์ครบถ้วน
และหลากหลาย อาจารย์พี่เลีย้ง สถานท่ีฝึก และที่พักมี
ความพร้อม 
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49. พย.1319 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต 

3/2559   - สืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลและน าองค์ความรู้จากงานวิจยั
หลักฐานเชิงประจักษ์ มาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

50. พย.1423 การพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

1/2559   - การจัดการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
- การใช้สถานการณ์จ าลอง 

51. พย.1425 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

1/2559   - ปรับโจทย์สถานการณ์ศึกษาในชุมชนให้เป็นปัจจุบันเข้า
กับปัญหาสาธารณสุข กระตุ้นการคิดวิเคราะห ์

52. พย.1427 การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

1/2559   - เลือกกรณีศึกษาทีเ่ป็นปัญหาที่พบบ่อยและเป็น
อุบัติการณ์ใหม ่
- ใช้ case based leaning 

53. พย.1429 การบริหารการ
พยาบาล 

1/2559   - ลดจ านวนอาจารย์ประจ ากลุม่ลง เน้นอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ ์
- จัดให้มีการเรียนก่อนวิชาแนวโนม้เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรูไ้ด้ง่ายขึ้น 

54. พย.1431 แนวโน้มและ
พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล 

1/2559   - การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสัมมนา 

55. ภ.1405 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 
 

1/2559   - เน้นเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

56. พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

1/2559   - เพิ่มสถานท่ีฝึกปฏบิัติที่ผ่านการรบัรองประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล 

57. พย.1426 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

2/2559   - จัดหาแหล่งฝึกท่ีเป็นพื้นที่ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ ได้แก่ พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ าเภอเพื่อเป็นแหล่งฝึก 

58. พย.1428 ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

2/2559   - สืบค้นข้อมูล และน าองค์ความรูจ้ากงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 

59. พย.1430 ปฏิบัติการบริหาร
การพยาบาล 

2/2559   - เพิ่มการจ าแนกประเภทผู้ป่วยตามเกณฑส์ภาการ
พยาบาล 
- ปรับแบบประเมินให้ชัดเจนมากขึ้นและสามารถ
ประเมินได้ทุกบทบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน  
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2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
-  การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ควรอยู่ในวิถีชีวิตและ
ศึกษาจากการฝึกปฏิบัติและใช้
สถานการณ์สภาพจริง ควรเน้นมิติ
ด้านวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 

จัดการสอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา และบูรณาการการ
เรียนการสอนกับกิจกรรมท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมใช้ชุมชนเป็นฐาน  

แบ่งจ านวนนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย 
(Small group) เพื่อท่ีจะใช้วิธีการสอน
แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาได้ทั่วถึงมาก
ขึ้น หรืออาจารยส์อนเป็นทีมในบาง
กิจกรรมอาจเข้าสอนร่วม กันหลายคน 
เมื่อต้องแบ่งกลุ่มย่อย 

เพิ่มพูนทักษะการสอนด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ให้กับอาจารย์ใหม่ และเชิญ
อาจารย์พิเศษจากสถาบันภายนอกเป็น
วิทยากรสอนคณุธรรม จริยธรรม  

สร้างความส านึกให้กับอาจารย์ในการ
เป็นแบบอย่างท่ีดี และยกย่องอาจารย์ที่
สามารถเป็นแบบอย่างได ้

-     จัดการสอนสอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา และบูรณาการการ
เรียนการสอนกับกิจกรรม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมใช้ชุมชนเป็นฐาน  
-     แบ่งจ านวนนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย 
(Small group) เพื่อท่ีจะใช้วิธีการสอนแบบ
มีส่วนร่วมของนักศึกษาได้ทั่วถึงมากข้ึน หรือ
อาจารยส์อนเป็นทีมในบางกิจกรรมอาจเข้า
สอนร่วมกันหลายคน เมื่อต้องแบ่งกลุ่มย่อย 
-  เพิ่มพูนทักษะการสอนด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ให้กับอาจารย์ใหม่ และเชิญ
อาจารย์พิเศษจากสถาบันภายนอกเป็น
วิทยากรสอนคณุธรรม จริยธรรม  
-  สร้างความส านึกให้กับอาจารย์ในการเป็น
แบบอย่างท่ีดี และยกย่องอาจารยท์ี่สามารถ
เป็นแบบอย่างได ้

2.2  ความรู้ 
-  ผลการประเมินความรู้และ

ทักษะทางวิชาชีพยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

-  ทักษะการเรียนรูด้้วย
ตนเอง  นักศึกษายังมีข้อจ ากัด  

-  นักศึกษาต้องการให้มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ปฏิบัติทุกรายวิชา 

 
- ส่งเสริมให้อาจารยส์ามารถออกแบบ

การจัดการเรยีนการสอนโดย เน้นการ
เรียนรู้แบบ self directed learning และ 
small group เช่น Research  based 
Learning, Evidence Based Nursing, 
Problem based Learning, Blended 
Learning, Simulation Based Learning 
  -  เพิ่มพูนทักษะการศึกษาค้นควา้ให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มอบหมายงาน ให้
นักศึกษา ศึกษาก่อนเข้าเรียน และทดสอบ
เป็นระยะๆ 

-  จัดทบทวนความรู้เพื่อสรุปความรู้ที่
จ าเป็นก่อนขึ้นฝึกงาน และสอบกอ่น
ฝึกงานทุกรายวิชา นักศึกษาท่ีมีความรู้ไม่
ผ่านเกณฑ์จะต้องมีมาตรการเพื่อพัฒนาให้
มีความรูผ้่านเกณฑ์ ก่อนถึงระยะเวลา
ครึ่งหนึ่งของการฝึกงาน 

-  เปิดบริการนอกเวลาส าหรับ
ห้องสมุด และห้องฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
โดยจดัอาจารย์อยู่เวรประจ า เพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษา 

- ส่งเสริมให้อาจารยส์ามารถออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดย เน้นการเรียนรู้
แบบ self directed learning และ small 
group เช่น Research  based Learning, 
Evidence Based Nursing, Problem 
based Learning, Blended Learning, 
Simulation Based Learning 
  -  เพิ่มพูนทักษะการศึกษาค้นควา้ให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มอบหมายงาน ให้
นักศึกษา ศึกษาก่อนเข้าเรียน และทดสอบ
เป็นระยะๆ 
-  จัดทบทวนความรู้เพื่อสรุปความรู้ที่จ าเป็น
ก่อนข้ึนฝึกงาน และสอบก่อนฝึกงานทุก
รายวิชา นักศึกษาที่มีความรู้ไมผ่่านเกณฑ์
จะต้องมีมาตรการเพื่อพัฒนาให้มคีวามรูผ้่าน
เกณฑ์ ก่อนถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของการ
ฝึกงาน 
-  เปิดบริการนอกเวลาส าหรับห้องสมุด และ
ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยจัดอาจารย์
อยู่เวรประจ า เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 

2.3  ทักษะทางปัญญา -  ปรับปรุงวิธีการจัดการเรยีนการ -  ปรับปรุงวิธีการจัดการเรยีนการสอนที่
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-  ผลประเมินทักษะทาง
ปัญญาพบว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาคือ
ทักษะการคิดและตดัสินใจในการ
แก้ปัญหาซึ่งผูเ้รียนน าความรูม้า
ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบตัิงานได้
ไม่เพียงพอกับสถานการจริง 

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

-  เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนทักษะทางปญัญา 
และการประเมินตามสภาพจริง 

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
อาทิ เช่น Problem based Learning, 
Blended Learning, Research  based 
Learning, Simulation Based Learning, 
service learning, Evidence Based และ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้เกิดทักษะ
การคิดสร้างสรรคเ์พิ่มขึ้น 
      - พัฒนาเครื่องมือในการประเมินทักษะ
ทางปัญญา และทีส่ะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการคดิ ได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่วัดได้ทั้งจากรายงาน กิจกรรม 
และการตอบโต้ในช้ันเรียน 
-  เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจดัการเรยีน
การสอนทักษะทางปัญญา และการประเมิน
ตามสภาพจริง 

2.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

-  นักศึกษาโดยทั่วไปมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทีมสุขภาพ กับ
ผู้รับบริการ และญาติ มีทักษะใน
การสังเกต การฟัง การพูดท่ีดี และ
เอื้ออาทร มีความเอาใจใสต่่อบุคคล
อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายอย่างดี ปัญหาที่
อาจารยผ์ู้สอน และพยาบาล
ประจ าการในแหล่งฝึกสังเกตเห็นใน
นักศึกษาบางคน คือ มุมมองการ
ดูแลผูป้่วย ยังไม่ครอบคลุมถึง
ครอบครัว และชุมชน 

    -  อาจารย์แตล่ะรายวิชาเน้นการ
พยาบาลองค์รวมให้ครอบคลมุการดูแล 
ผู้รับบริการ ครอบครัวและชุมชน 

-  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้
เน้นการแบ่งกลุ่ม เรียนรู้สภาพจริง ใช้
ชุมชนเป็นฐาน เพื่อฝึกทักษะการท างาน
เป็นทีม ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบ 
การบริหารเวลา 
   - จัดกิจกรรมบริการวิชาการ พัฒนาจิต
อาสา และการท างานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ เช่น การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

    -  อาจารย์แตล่ะรายวิชาเน้นการ
พยาบาลองค์รวมให้ครอบคลมุการดูแล 
ผู้รับบริการ ครอบครัวและชุมชน 
-  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้เน้นการ
แบ่งกลุ่ม เรียนรู้สภาพจริง ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า
และความรับผดิชอบ การบริหารเวลา 
   - จัดกิจกรรมบริการวิชาการ   พัฒนาจิต
อาสา และการท างานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ เช่น การบูรณาการการจัดการเรยีน
การสอนกับการบริการวิชาการ 

2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ความสามารถในการใช้สถิติ
เบื้องต้นและการแปลความหมาย
สถิติจากเอกสาร หรืองานวิจัย ยังไม่
เพียงพอท่ีจะท าความเข้าใจงานวิจยั
เชิงปริมาณ และสื่อสารข้อมูลได้ 

-  การค านวณขนาดยา และ 

     -  จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็น
ฐานในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและ
วิชานวัตกรรมทางการพยาบาล 

-  บูรณาการและเพิม่การอ่าน
บทความวิจัยเชิงปริมาณในวิชาทางการ
พยาบาล 

-  ก าหนดความสามารถในการ
ค านวณยา และสารละลายอ่ืนๆ เป็น
เกณฑ์ขั้นต่ าที่นักศึกษาต้องผ่านกอ่นขึ้น

-  จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและวิชา
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
-  บูรณาการและเพิม่การอ่านบทความวิจัย
เชิงปริมาณในวิชาทางการพยาบาล 
-  ก าหนดความสามารถในการค านวณยา 
และสารละลายอ่ืนๆ เป็นเกณฑ์ขัน้ต่ าที่
นักศึกษาต้องผ่านก่อนข้ึนฝึกงานในหอผู้ป่วย
ทุกรายวิชา 
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มีความผดิพลาดบ่อยครั้ง เสนอให้
นักศึกษาฝึกการค านวณยาใน
สถานการณ์จ าลอง 

- การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมพื้นฐานของนักศึกษา
โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่อาจารย์และ
แหล่งฝึกพอใจ 

-  การแปลความหมายการ
อ่าน หนังสือต่างประเทศและการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาทุกช้ันปี ยังไม่เป็นที่พึง
พอใจของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก 
 

ฝึกงานในหอผู้ป่วยทุกรายวิชา 
-  จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาตินอกสถาบัน 
เช่น มินิมาราธอน นานาชาติ จังหวัด
ขอนแก่น 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้น
การสืบค้นวารสารต่างประเทศ และ 
Database เพื่อโดยเน้นการใช้หลกัฐานเชิง
ประจักษ์ (EBN) พัฒนาศักยภาพดา้น
ภาษาอังกฤษ 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการ
สืบค้นวารสารต่างประเทศ และ Database 
เพื่อโดยเน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(EBN) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี   ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ 1 คน   จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1   คน 

3.1  สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
  การปฐมนิเทศประกอบด้วยสาระ  6  ส่วน คือ 

๑. บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์พยาบาล สิทธิและการพัฒนาวิชาการ 
๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบ ทั้ง

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

3.2  สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 1 คน จากจ านวนที่รับใหม่  1 คน จากการประเมินผลการปฐมนิเทศพบว่า มีการ
ให้การปฐมนิเทศครอบคลุมประเด็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรอืเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับ
การศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง 

38 - ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรให้ความรู้
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพ  ผลด าเนินงาน ได้
แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะครูมืออาชีพ  แผนสร้างความ
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กิจกรรมที่จัดหรอืเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
เชี่ยวชาญด้านให้การบริการพยาบาล   
(Faculty  Practice ) และแผนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community : PLC)        

2.  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูมอื
อาชีพ 

38 - ผลการด าเนินงาน พบว่าอาจารยม์ีความรู้
ความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอนแบบ 
SBL มากขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้ 

3. พัฒนาระบบกลในการวัดและ
ประเมินผล โดยจัดประชุมการ
พัฒนาการประเมินผลทางคลินิก          
(OSCE)  

38 - มีการพัฒนาระบบกลในการวดัและ
ประเมินผล โดยจัดประชุมการพัฒนาการ
ประเมินผลทางคลินิก (OSCE) ผลด าเนินงาน
พบว่าอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินด้วย OSCE มากขึ้น และมีแผนใน
การประเมินผลทางคลินิกในปีการศึกษา 
2559 

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 

38 24 บุลากรทุกคนได้งบการพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลกัสูตร 
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.6.1) 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

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

     ปีการศึกษา 2558 มีการทบทวนระบบและกลไก พบว่า ไม่มีขั้นตอนการ
เสนอกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้กรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะความเพียงพอและความเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน จึงเพิ่มขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า 3.82 (6.1.1-1) ปีการศึกษา 2559 (6.1.1-
2) มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี ้
     ผู้อ านวยการวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนได้อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน
ส่งเสริมการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด งานห้องปฏิบัติการ
พยาบาล และงานอาคารสถานท่ี (6.1.1-3) 
     คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท าการส ารวจ
ความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียน อุปกรณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และอาคารสถานที่  จาก
อาจารย์และนักศึกษาทุกช้ันปี พบว่า ความพึงพอใจในระดับดี ได้แก่ ด้าน
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ สารสนเทศ และห้องเรียน ได้น าผล
การประเมินมาจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โครงการพัฒนา
ห้องสมุดให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โครงการสรรหาและจัดซื้อ
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับรองแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (6.1.1-4, 6.1.1-5 6.1.1-6 และ 6.1.1-7)     
    คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ก ากับติดตามให้
มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา พบว่า จัดหาสิ่ง
สนับสนุนได้ทุกรายการ ยกเว้นการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถ

6.1.1-1 สรุปการทบทวน
คู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2558 
6.1.1-2 คู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพฉบับปรับปรุง ปี
การศึกษา 2559 
6.1.1-3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
6.1.1-4 สรุปการส ารวจ
การใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
6.1.1-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสรมิสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้  ครั้ง
ที่ 1/2559 วันท่ี 5 
สิงหาคม 2559 
6.1.1-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร ครั้งท่ี 
1/2559 วันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดซื้อได้ตามแผน เนื่องจากไม่มีการแข่งขันด้านราคา มีผู้ยื่นความจ านงเพียง 
1 ราย  (6.1.1-7) 
     เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ร่วมกันประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง 3.96- 4.23 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง 3.77 – 4.28 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (6.1.1-8)  
 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน 

ค่าเฉลี่ย 
ผู้บริหาร/
อาจารย์/
อาจารย์
ประจ า

หลักสตูร 

นักศึกษา 

1 ห้องเรียน 3.99 3.96 
2 ห้องสมุด 4.23 4.28 
3 ห้องคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เนต็ 
4.04 3.77 

4 โสตทัศนูปกรณ์และ
อาคารเรยีน 

4.18 3.77 

5 ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางการพยาบาล 

4.14 4.04 

6 สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ 

4.14 4.06 

7 ระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความ
ปลอดภัย 

4.08 3.97 

8 บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.08 4.06 

 ภาพรวม 4.11 3.99 
น าผลการประเมินมาจัดท าแผนปีงบประมาณ 2561  (6.1.1-9) 
    จากการด าเนินงานตามระบบและและกลไก พบว่า ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ เท่ากับ 4.11 ความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ นักศึกษา เท่ากับ 3.99 และ ซึ่ง
มากกว่า 3.80 เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     การทบทวนระบบ กลไก ประเด็นการทบทวน พบว่า มีการด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรน าผลการด าเนินการมาจัดท าเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีต่อไป (6.1.1-10 และ6.1.1-11) 
 
 

6.1.1-7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย ครั้งท่ี
พิเศษ 3/2559 วันท่ี 15 
กันยายน 2559 อนุมัติ
แผนปฏิบัติการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
ปีงบประมาณ  2560 
6.1.1-8 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
6.1.1-9 สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร อาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนการสอน ปี
การศึกษา 2558-2559 
6.1.1-10 แผน
ปีงบประมาณ 2561 
6.1.1-11 สรุปการ
ทบทวนคู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ ปี 
2559 
6.1.1-12 คู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพฉบับปรับปรุง 
2560 
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2. จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

     วิทยาลัยมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 ดังนี ้
    1) ห้องเรียน  มีการด าเนินการจัดห้องเรียน อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนให้พร้อมใช้งานส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ ห้องเรียนมีความ
เพียงพอ พร้อมใช้งาน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.96 และ
อาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.99  (6.1.2-2 ) โดยมีอาคารเรียน
ทั้งหมด 3 อาคาร มีพื้นท่ีใช้สอยท้ังหมด 6,010 ตร.ม. แบ่งเป็น  
- อาคาร A มีพื้นท่ี 2,130 ตร.ม.  
เป็นพื้นที่ห้องเรียน 224  ตร.ม.  
- อาคาร B มีพื้นท่ี 2,130 ตร.ม.  
เป็นพื้นที่ห้องเรียน 680 ตร.ม.  
- อาคารศูนย์การเรียนรู้ มีพื้นท่ี 1,750 ตร.ม.เป็นพื้นที่ห้องเรียน 216 ตร.ม.  
     โดยทุกอาคารมีห้องเรียนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนดังนี ้(6.1.2-2)   

ประเภทห้อง ขนาด
(m2) 

จ านวน
ห้อง 

ความจุ 
(คน) 

ห้องเรียนประจ า 112 3  80 
ห้องเรียนประจ า 172 2  130 
ห้องเรียนประจ า 224 1 130 
ห้องเธียร์เตอร์ 112 3  80 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 112 8  50 
ห้องสอบ (ใช้ห้องเรียน) 112/17

2 
5 50 

ห้องสมุด 224 1 60 
รวม  18  

 รวมพื้นท่ีใช้สอย 2,360 ตารางเมตร  จ านวนนักศึกษา 449 คน ดังนั้นพื้นที่
ใช้สอยต่อนักศึกษาเท่ากับ 5.92 ตารางเมตร 
2) ห้องสมุด  
    วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศ การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่ และทุกช้ันปีทุกปีการศึกษา (6.1.2-3) 
มีหนังสือ ต ารา ครบตามสาขาการพยาบาล ดังนี้ 
- ต าราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี รวมทั้งสิ้น 2,730 
ช่ือเรื่อง โดยแบ่งตาม 5 สาขาวิชาหลักทางการพยาบาล  ที่รายวิชาทางการ
พยาบาลได้ก าหนดให้เป็นเอกสารต าราหลัก (6.1.2-4)  ดังนี ้ 
    1. การพยาบาลชุมชน จ านวน 440 ช่ือเรื่อง  
    2. การพยาบาลเด็ก จ านวน 439 ช่ือเรื่อง  
    3. การพยาบาลผู้ใหญ่ จ านวน 1069 ช่ือเรื่อง  
    4. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จ านวน 335 ช่ือเรื่อง  
    5.การพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรภ์ จ านวน 474 ช่ือเรื่อง  
    - มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 25,209 เล่ม  
แบ่งเป็น  

6.1.2-1 สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร อาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนการสอน ปี
การศึกษา 2558-2559 
6.1.2-2 สรุปรายงาน
ปัจจัยเกื้อหนุนการจัด
การศึกษา ภาพถ่ายปัจจัย
เกื้อหนุนการศึกษา 
6.1.2-3  โครงการ
ฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด 
ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
และอุปกรณ์การศึกษา 
6.1.2-4 เอกสารรายการ
หนังสือ ต าราและวารสาร 
ในห้องสมุด 
6.1.2-5 คู่มือ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
6.1.2-6  เอกสารรายการ
โสตทัศนูปกรณ์ จดุ
เชื่อมต่อ internet  
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ให้บริการ  และมี
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คของ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนไว้ 
6.1.2-7   แฟ้มภาพ
แสดงที่พักนักศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม  ร้านค้า
บริการอาหารภายใน
วิทยาลัย 
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         หนังสือทางการพยาบาล จ านวน 19,427 เล่ม  
         หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 5,782เล่ม  
และมีจ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 449 คน ดังนั้นจ านวน
หนังสือต่อนักศึกษา เท่ากับ 56.14 เล่ม 
   - มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาล ในประเทศ จ านวน 19 ช่ือเรื่อง ที่มี
การรับอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ดังนี ้

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

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

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

มหาวิทยาลยัมหิดล  
14. วารสารการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจิต สมาคมพยาบาลจิตเวช

แห่งประเทศไทย  
15. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Journal) 

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

 
          - มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศจ านวน 13 ช่ือ
เรื่องที่มีการรับอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 5 สาขาวิชาหลักดังน้ี  
1. สาขาการพยาบาลชุมชน ได้แก ่Public Health Nursing , Journal of 
Community Health Nursing 
   2. สาขาการพยาบาลเด็ก ได้แก่ Pediatric Nursing 
   3. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ ่ไดแ้ก ่Critical Care Nurse, Geriatric 
Nursing, Evidence-Based Nursing, Nursing Management, 
Medsurg Nursing  
 
   4. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้แก่ Journal Psychiatric 
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and Mental Health Nursing, Issue in Mental Health Nursing 
   5. สาขาการพยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ได้แก่ Journal of 
Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing (JOGNN), Journal of 
Perinatal and Neonatal Nursing, Journal of Midwifery and 
Woman’s Health, MCN : The American Journal of Maternal/Child 
Nursing  
     มีบริการสืบค้น โดยมีฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ ง่าย ได้แก่ 
ThaiLis และ Pubmed 
     มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้
อย่างสะดวก โดยบอกรับต่อเนื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูล Pubmed ซึ่งสามารถ
สืบค้นวารสารฉบับเต็มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
     มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย
จัดบริการดังนี้  
   1. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Ulibm สาหรับบริการสืบค้นข้อมูลหนังสือ 
บทความวารสารและสื่อต่างๆที่มีให้บริการในห้องสมุดวิทยาลัยฯ โดยสามารถ
สืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
   2. มีการให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS สาหรับการสืบค้นข้อมูลเอกสารฉบับ
เต็มของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ทั่ว
ประเทศ  
   3. มีระบบการสืบค้นข้อมูลต่างประเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูล Pubmed  
   ภายในห้องสมุดของวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถ
เข้าถึงระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย โดย ห้องสมุด
มีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น จ านวน 4 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มี
คอมพิวเตอร์สาหรับการเข้าถึงระบบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 31 
เครื่อง นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
(Wireless lan) ได้โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ซึ่งงานฐานข้อมูล
และสารสนเทศ ได้ส ารวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของนักศึกษา
ที่มีการใช้งานผ่าน WiFi ที่วิทยาลัยจัดให้บริการ โดยในปีการศึกษา 2559 มี
การลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของนักศึกษา จ านวน 430 
เครื่อง โดย วิทยาลัยฯ มีบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wifi) โดยติดตั้งตัว
กระจายสัญญาณ Wireless จ านวน 5 จุด ส าหรับให้ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
Notebook หรือ โทรศัพท์มือถือ smart phone (6.1.2-5) มีการจัดบริการ
จุดเช่ือมต่อ internet ที่นักศึกษาและอาจารย์สามารถเช่ือมต่อเข้าระบบ
สารสนเทศ และห้องสมุดได้ตลอดเวลา โดยใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ต 100/30 
Mbps 
- ห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30- 20.30 น.และวันอาทิตย์  
เวลา 13.00 – 17.00 น.โดยคิดเป็นเวลาเปิดให้บริการ 64 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
เป็นไปตามมาตรฐานคือ 60 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
3) ห้องปฏิบัติการพยาบาล  มีห้องปฏิบัติการพยาบาลจ านวน 4 ห้อง คือ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลผดุงครรภ์ ห้องปฏิบัติการชุมชน และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 



 

 ๗๔ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จ านวน 1 ห้อง ประกอบด้วย หุ่นจ าลองแสดงอวัยวะมนุษย์ โครงกระดูก
มนุษย์ หุ่นจ าลองแสดงกล้ามเนื้อมนุษย์ หุ่นจ าลองแสดงระบบประสาท เป็น
ต้น มีความเพียงพอ พร้อมใช้งาน  
-  มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีประจ าห้องปฏิบัติการคือ นางสาวสายสุดา จัน
หัวนา และนายวชิรศักดิ์  อภิพัฒฐ์กานต์ ท าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์และ
ช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน และมีเจ้าหน้าที่คุณวุฒิปริญญาตรี คือ นาง
เพียงใจ ส าราญพิตร ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาลคอยอ านวยความสะดวก 
จัดสรรตารางการใช้ห้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน จัดระบบ
ยืม- คืน อุปกรณ์ทางการพยาบาลให้สามารถศึกษานอกเวลาเรียน 
4) ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ มีโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องประกอบด้วย 
เครื่องขยายเสียงและล าโพง Projector/Visualizer จอภาพ จ านวน 15 ชุด 
มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน  
  - มีนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ นายอานุภาพ หาญสุริย์ และนายเพชร 
ธนภูมิชัย ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  - มีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คือ นายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพย์รักษา ท าหน้าที่จัด
โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ส าหรับห้องเรียน ห้องประชุม ห้องอบรม และ
ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้(6.1.2-5) 

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

THEATHRE 
12 

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

วงจรปิด 
20 

7 Mixer/Mixer 
Amplifier/Acho/Equalizer/MonoA
mp Graphic Equalizer 

9 

- มีการจัดบริการจุดเช่ือมต่อ internet ครอบคลุมจ านวนนักศึกษาและ
บุคลากรโดยเช่ือมโยงไปยังอาคารเรียน ห้องสมุด อ านวยการ และหอพัก
นักศึกษา 5 จุด  และโดยใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ต 100/30 Mbps  
   - มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับการสืบค้น และการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ จ านวน  31 เครื่อง เช่ือมต่อกับระบบ LAN และมี
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนไว้ จ านวน 430 เครื่อง และใน
ห้องสมุดจ านวน 4 เครื่อง รวม 465 เครื่อง จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษา
เท่ากับ 1.04โดยทุกห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เพียงพอ และพร้อมใช้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5) วิทยาลัยฯ มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Healthy Workplace) ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
(6.1.1-7)  ดังนี ้ 
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ประเภทห้องของนักศึกษา จ านวนห้อง 

ห้องพักนักศึกษา 119 
ห้องสโมสรนักศึกษา 1 
ห้องเวรสุขภาพ 1 
ห้องอาหาร 1 
ห้องแนะแนวและให้
ค าปรึกษา 

1 

ห้องสวดมนต์ 1 
ประเภทห้องของอาจารย ์

และบุคลากร 
จ านวนห้อง 

ห้องพัก 8 
ห้องอาหาร 2 
ห้องสุนทรียสนทนา 1 

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

     วิทยาลัยได้จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามหลักสถานที่น่าอยู่น่าท างาน 
(Healthy Workplace) ดังนี ้ 
1. จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่าอาศัย 
(Clean & Green) ดังนี ้ 
     1.1 อาคารเรียนส านักงาน และหอพักมีผู้รับผิดชอบท าความสะอาดทุก
วัน  
     1.2 นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย โดย
ท ากิจกรรมท าความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
     1.3 จัดสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น มีสวนหย่อม รอบๆ 
อาคารเรียน และหอพัก มีศาลาพักผ่อน และที่นั่ง ซึ่งจัดไว้ส าหรับการอ่าน
หนังสือ และพักผ่อน ปลูกต้นไม้จัดสวน ช่วยให้ผ่อนคลาย  
     1.4 มีสนามกีฬากลางแจ้ง ลานกิจกรรม และเครื่องออกก าลังกาย มี
กิจกรรมออกกาลังกาย เช่น เล่นกีฬา แอโรบิก และโยคะ  
     1.5 จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี ้ 
          1.5.1 ส าหรับนักศึกษา  
               1) จัดห้องพักนักศึกษาทุกคน โดยมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่ว
ทั้งหอพัก และมีห้องสาหรับท ากิจกรรมภายในหอพัก เช่น ห้องสวดมนต์ ห้อง
อ่านหนังสือ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องอเนกประสงค์ มีสนามกีฬา และมี
สถานท่ีดูโทรทัศน์  
               2) บริการซักรีดเสื้อผ้า รับส่งไปรษณีย์ให้กับนักศึกษาทุกวัน  
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               3) บริการดูแลสุขภาพประจ าวันตลอด 24 ช่ัวโมง โดยอาจารย์
งานปกครองและงานสวัสดิการนักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาเวร มีห้องเวร
สุขภาพและเวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นประจ าหอพัก และมีการตรวจสุขภาพปีละ 1 
ครั้ง  
          1.5.2 ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
               1) จัดห้องส าหรับผ่อนคลาย 
               2) จัดบ้านพัก แฟลตอาจารย์พยาบาล และแฟลตบุคลากรสาย
สนับสนุนสาหรับบุคลากรที่มีภูมิล าเนานอกเขต  
 
2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy) ดังนี ้ 
     2.1 ส าหรับนักศึกษา  
          1) ตรวจสุขภาพประจ าปี  
          2) จัดให้นักศึกษาได้รับวัคซีนที่จ าเป็น ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่  
          3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวัน  
     2.2 ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
          1) ตรวจสุขภาพประจ าปี  
          2) จัดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนที่จ าเป็น ได้แก่ วัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ ่ 
          3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย  
          4) ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่เจ้าหน้าท่ี  
3. จัดระบบรักษาความปลอดภัย (Safety) ดังนี ้ 
    3.1 จัดอาจารย์ท าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยให้กับ
นักศึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง โดยในช่วงเวลาราชการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแล นอกจากเวลาราชการอาจารย์เวรจะเป็นผู้ดูแล 
และมีการตรวจบริเวณหอพักดูแลความเรียบร้อย และความเป็นอยู่ของ
นักศึกษา  
     3.2 จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณรอบวิทยาลัยฯ จ านวน 20 จุด 
     3,3 จัดท าระบบป้องกันอัคคีภัยบริเวณหอพักและวิทยาลัย โดยการติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่างๆ จัดอบรมฝึกซ้อมโครงการให้ความรู้และซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ 2560 
และวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน
เป็นประจ าทุกปี 

3. กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

   คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ด าเนินการ
ประเมินกระบวนการด าเนินงาน โดยน าผลการส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 
โดยมีผลการประเมินดังนี้ 1) นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของปี
การศึกษา 2558 และ 2559 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และ 3.95 ตามล าดับ 
2) อาจารย์มีความพึงพอใจในภาพรวมของปีการศึกษา 2558 และ 2559 

6.1.3-1  สรุปความพึง
พอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ปี
การศึกษา 2558 - 
2559 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ 4.11 ตามล าดับ (6.1.3-1 ) ดังนี ้
 

 
สิ่งสนับสนนุการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
นักศกึษา อาจารย์ 

255
7 

255
8 

255
9 

255
7 

255
8 

25 
59 

1. ห้องเรียน 3.65 3.68 3.91 3.82 3.96 3.96 
2. ห้องสมุด 3.51 3.77 4.28 3.94 4.31 4.23 
3. คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

3.52 3.54 3.77 3.62 4.04 4.04 

4. โสตทัศนูปกรณ์ 3.54 3.56 3.77 3.76 3.87 4.18 
5. ห้องปฏิบัติการพยาบาล 3.82 3.84 4.04 3.97 4.17 4.14 
6.ระบบสารสนเทศฯ 3.54 3.61 4.06 3.68 4.13 4.14 
7. บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

3.52 3.60 3.77 3.84 4.09 4.08 

8. ระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัย 

3.55 3.57 4.01 3.78 4.05 4.08 

ภาพรวม 3.58 3.65 3.95 3.80 4.08 4.11 

 
การน าผลการประเมินมาปรบัปรงุ 
  น าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศกึษา 
2558 ที่ผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจน้อย ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนต็ โสตทัศนูปกรณ์และอาคารเรยีน น ามาจดัท าแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง ในปีการศึกษา 2559 ได้แก่  
- จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเพ่ิมความเร็วและความแรงในการใช้อินเทอร์เนต็ 
- ขยายสัญญาณความแรงและความครอบคลุมของสัญญาณอินเทอรเ์น็ต  
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์ประจ าห้องเรยีนจ านวน 2 เครื่อง และห้องเรยีนกลุ่มย่อย
เพิ่มที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 5 ห้อง  
- จัดซื้อหุ่นปฏิบัติการขั้นสูงการคลอด (sim mom) 1 ชุด 

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

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

๑. การดูแลผู้ป่วยเรื้ อรังทั้งใน
โรงพยาบาลและที่บ้านและผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ระบบสุขภาพ 
สิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการและการ
เข้าถึงบริการของผู้รับบริการทั้งในระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

๒. การพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
 

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

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท านโยบาย
การบริหารการเรียนการสอนประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8  –2 5 6 2  โ ด ย
ก าหนดการจัดการ เรี ยนรู้ ให้ มี ความ
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้น
การเปลี่ ยนแปลงขั้นพื้ นฐานและการ
เปลี่ ยนแปลงภายใน(Transformative 
education ) และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษ ที่  21  
อาทิ Blended  learning ,SBL, PBL          
Service Learning, Authentic Learning 
เป็นต้น  
2. วางแผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่และนักศึกษาทุกช้ันปี เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาในศตวรรษ 
21  
3.  วางแผนการสอนทักษะภาษา อังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาโดยอาจารย์ต่างชาติทุก
ช้ันปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ๗๙ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
1.  การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 
 1.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
2.  การประเมินจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  ความรู้และทักษะทางการฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เพียงพอ 
 

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

ในปีการศึกษา 2557 ควรพัฒนาการเรยีนการสอนที่มุ่ง
พัฒนานักศึกษาทุกด้าน ท้ังด้านความรู้ ความสามารถทาง
วิชาชีพ และภาวะผู้น า ทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ การคดิสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการแสวงหา
ความรู้และส่งเสรมิด้านคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบ
การสอนที่หลากหลายขึ้นและสอดคล้องกับการพัฒนาคนใน
ศตวรรษที่ 21 

 
2.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1  (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

๑. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนปฏิบัติการในปี
การศึกษา 2559  

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) และการจัดการเรยีน
การสอนเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง 

1. สิงหาคม 2559 
ถึง กรกฎาคม 2560  
 
2.  23 กรกฎาคม 
2560  
 

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้รับการเห็นชอบ 
จากสภาการพยาบาลถึงวิทยาลัย วันท่ี 20 
มิถุนายน 2560 และเปิดใช้หลักสูตร ในปี
การศึกษา 2560  
2. สัมมนาหลักสูตรให้อาจารย์และบุคลากร
ได้รับทราบโครงสรา้งหลักสูตร  วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร รายวิชาการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์
การเรยีนรู ้
3. การพัฒนาการจัดการเรยีนรูสู้ก่าร
เปลี่ยนแปลง โดยใช้แนวคิดการสะท้อนคิด  
มาเป็นรูปแบบและเทคนิคการสอน เช่น 
รายวิชา  นวัตกรรมทางการพยาบาล  วิชา 

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



 

 ๘๐ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

แผนปฏิบัติการในปี
การศึกษา 2559  

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติการพยาบาลหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล   

2. พัฒนาสมรรถนะครูมือ
อาชีพ 

24-25  กรกฎาคม 
2560 

 ผลด าเนินงานพบว่า วิทยาลัย ไดแ้นวทางใน
การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะครูมือ
อาชีพตามแนวทางของ สกอ.     แผนสร้าง
ความเชี่ยวชาญด้านให้การบริการพยาบาล   
(Faculty  Practice )  และแผนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community : PLC)        

อ.ดวงชีวัน  เบญจมาศ 
อ.สมใจ   เจียระพงษ์ 

3. ผลิตบณัฑิตที่มี
คุณภาพสูง/ที่มุ่งสร้าง
สมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชนและบริการ
สุขภาพด้วยจริยธรรมและหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
 

ระยะที่ 1 :15 – 16  
พฤษภาคม   2560  
ระยะที่ 2 :13 – 14  
กรกฎาคม   2560
ระยะที่ 3 : 31  
กรกฎาคม   2560
ถึง 1 สิงหาคม2560 

ผลการด าเนินงาน   ได้นิยามของสมรรถนะ 
และแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการ
ประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาล
ชุมชน ของวิทยาลัย  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสตูรและวิสยัทัศน์ของวิทยาลยั 

อ.ปราณี  แสดคง 
อ.รุ่งทิพย์  พรหมบุตร 
 

4. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลสมรรถนะการ
เรียนรู้ใน คลินิก และการวัด
และประเมินผล 

สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560 

ผลด าเนินการ  มีการด าเนินการจดัท า
ประเมินผลโดยการสอนด้วยการสอบ
สมรรถนะทางคลินิก (OSCE)ในรายวิชา การ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหาทางสุภาพ 1และ 2 
การพยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหาทางจิต   
  อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้มากข้ึน มีแนว 
ปฏิบัติชัดเจน 

อ. จุรี   แสนสุข 
อ.พิริยากร  คล้ายเพชร 

5. การพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21ทั้งในและนอกหลักสูตร  
1) โครงการพัฒนานักศึกษา
สู่การมีอตัลักษณ์และ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ 9 ด้าน  
2 )โครงการภาษาอังกฤษสู่
ศตวรรษที่ 21 
 

สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560 

1.นักศึกษามีอัตลักษณ์และคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 9 ด้าน  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมใน
โครงการภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที ่21  
ระดับมาก  คะแนนเฉลี่ย 4.35 จากคะแนน
เต็ม 5 และพบว่า  นักศึกษามีทัศนคติที่ดีกับ
การเรยีนภาษาอังกฤษ สนุกกับการเรียนรู้ 
กล้าสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น  

อ. แก้วจิต มากปาน 
อ. นิระมล สมตัว 

 
2.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2559  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรฯ 2555  จากผู้สอน อาจารย์
นิเทศ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และแหล่งฝึกปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์สภาพและสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้
 
 



 

 ๘๑ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

2.1  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
           ในการวิเคราะห์สภาพและสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสตูร  ในประเด็นส าคัญ เช่น 
             1) การปรับลดจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร และเพิ่มจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ    
             2).ปรับ Learning outcome (LO)  กับลักษณะวิชา ให้มีความสอดคล้อง และจ านวน LO เหมาะสมไม่มากเกินไป    
 2.2  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
                 ในการปรับหลักสูตรปรับช่ือรายวิชาที่มีการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เช่น วิชาการพยาบาลบคุคลที่มปีัญหา
สุขภาพ 1,2,3 ควรปรับเป็นช่ือวิชาที่เป็นสากล เพื่อให้เหมาะสมกับสถานท่ีฝึกปฏิบัติในระบบสุขภาพ เช่น การพยาบาลเดก็ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ฯลฯ   ปรบัหลักสตูรไม่ต้องเป็นหลักสูตรบรูณาการ  เนื่องจากมีการบูรณาการเฉพาะการพยาบาล เด็ก 
ผู้ใหญ่ ผูสู้งอาย ุ  ไม่ครอบคลมุทุกรายวิชาในหลักสูตร   

2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

แผนปฏิบัตกิารในปี
การศึกษา 2559  

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2559 
ถึง กันยายน 

2560 
 

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน
ได้รับการพัฒนาท้ังวิชาชีพและวิชาการครบทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

งานพัฒนาบุคลากร 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1. การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพมีสมรรถนะมีสมรรถนะโดดเด่นดา้นการ
พยาบาลชุมชน 

สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 
2561 

 

อ.ปราณี  แสดคง 
อ.รุ่งทิพย์  พรหมบุตร 
 

2. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบข้ึนทะเบียน
รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
ช้ันหนึ่ง 

สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 
2561 

 

อ.สุจินดา ศรีสุวรรณ 
อ. ดวงชีวัน เบญจมาศ 

3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ความเป็นครมูืออาชีพ  ธันวาคม 2560 อ. จุรี  แสนสุข 
 

4. การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2560 

สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 
2561 

 

อ. สรัญญา เปล่งกระโทก 
อ. ดวงชีวัน เบญจมาศ 

5.การพัฒนาอาจารย์ดา้นการจดัการเรยีนการสอนและ
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมนิผลตามผลลัพธ์การ
เรียนรู ้

พฤศจิกายน 2560 
 

อ. จุรี แสนสุข 
อ.พิริยากร  คล้ายเพ็ชร 

6. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน 

สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 
2561 

 

อ. แก้วจิต มากปาน 
อ. นิระมล สมตัว 

7.โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

กรกฎาคม 2561 
 

อ. แก้วจิต มากปาน 
อ. นิระมล สมตัว 

8. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 
 

อ.รัชนี พจนา 
 



 

 ๘๒ มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 



 

  

 

 ๘๒ มคอ.7 ผลการด าเนินงาน หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตาราง ป.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 

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

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.79 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
3.1 การรับนักศึกษา 3 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 
3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา 2 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 2.67 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5 

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

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 4.00 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 4.00 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.97 

 



 

  

 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน จํานวนตัวบ่งชี้ I P 

  
  

O  
  
  

คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน     หลักสตูรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 

2 
- - 2.1 4.57 

4.79 4.79 ระดับคณุภาพดีมาก 
- - 2.2 5 

3 

3 
3.1 3 

2.67 
- - 

2.67 ระดับคณุภาพปานกลาง 3.2 3 - - 

3.3 2 - - 

4 

3 
4.1 4 

4.67 
- - 

4.67 ระดับคณุภาพดีมาก 4.2 5 - - 

4.3 5 - - 

5 

4 

5.1 4 5.2 4 
4.00 

- 
4.00 ระดับคณุภาพด ี5.3 3 - 

5.4 5 - 

6 1 - 6.1 4 - 4 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 7 4 2     
   ผลการประเมิน 3.71 4.00 4.79 3.97 ระดับคณุภาพด ี

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก     



 

  

 

 

 


