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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลระดับอุดมศึกษา                 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้น าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการก ากับมาตรฐาน การพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การบริหารและพัฒนาอาจารย์        
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการจัดการศึกษา                 
ปีการศึกษา 2560 ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยได้
รายงานการด าเนินงานครบถ้วนทั้ง 7 หมวด 

 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับการชี้แนะจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในปีต่อไป 

 
 

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

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

2. ที่ตั้ง เลขที่ 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบา้นเป็ด 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. พื้นที่  มีพื้นที่ 51 ไร่ 1 งาน 49 
10
1  ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 12,156.80 ตารางเมตร  

3.1 อาคารสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา และห้องต่างๆ เป็นสัดส่วน มีที่ท างาน
เฉพาะ เหมาะสมและเพียงพอแก่การด าเนินงาน ดังนี้ 
1) อาคารเรียน A , B (3 ชั้น)  จ านวน 2 หลัง 
2) หอพักนักศึกษา (5 ชั้น)  จ านวน 2 หลัง 
3) อาคารอ านวยการ (3 ชั้น)  จ านวน 1 หลัง 
4) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรมและวิจัยทางการพยาบาล

และสุขภาพ (3 ชั้น)  
จ านวน 1 หลัง 

5) อาคารชมรมศิลปวฒันธรรม (1 ชั้น)  จ านวน 1 หลัง 
6) บ้านพักผู้อ านวยการ (2 ชัน้)  จ านวน 1 หลัง 
7) บ้านพักอาจารย์ (2 ชัน้)  จ านวน 3 หลัง 
8) แฟลตอาจารย์ (3 ชั้น)  จ านวน 1 หลัง 
9) บ้านพักเจ้าหน้าที่  จ านวน 2 หลัง 
10) สนามฟุตซอล  จ านวน 1 แห่ง 
11) สนามบาสเกตบอล  จ านวน 1 แห่ง 
12) สนามวอลเล่ยบ์อล 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 แผนที่แสดงอาคารที่ตั้งของวิทยาลัย 
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4. ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 

5. ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย ดอกคูน หรือ ดอกราชพฤกษ์ 
 
 
 
 
 

 
6. สีประจ าวิทยาลยั 

 
สีเหลืองดอกคูน ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 

7. ธงประจ าวิทยาลยั ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรปู 
พระนามย่อ “ สว ” 

8. เจ้าของ สถาบนัพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 

9. หัวหน้าองค์กร นายแพทย์รุ่งฤทยั มวลประสิทธิพ์ร 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบนัพระบรมราชชนก 
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

10. ผู้อ านวยการ นางวชัรี อมรโรจน์วรวุฒ ิ
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลยั (อ านวยการ ระดบัต้น)  
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหนึ่ง 
: 4511021918 
ย้ายมาด ารงต าแหนง่ 1 กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 

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

ครรภ์ (ระดับต้น)  
 ปีการศึกษา 2537-2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดับตน้ 
 ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
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 ปีการศึกษา 2541-2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2543-2549 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)  
 ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 

2545)  
 ปีการศึกษา 2546-2551 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)  
 

 ปีการศึกษา 2552-2554 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

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

ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบนั เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 
12. หลักสูตรที่เปิดใหม่  ไม่มี 
13. จ านวนอาจารย ์ จ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 40.5 คน 

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

14. จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 431 คน 
 ชั้นปทีี่ 1 จ านวน    88     คน 
 ชั้นปทีี่ 2 จ านวน   123     คน 
 ชั้นปทีี่ 3 จ านวน    109    คน 
 ชั้นปทีี่ 4 จ านวน    111    คน 
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ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิด
ด าเนินการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งที่ 3 ของประเทศ และกระทรวง
สาธารณสุขได้อนุมัติให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” 
 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2509 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ด าเนินการสอน 4 รุ่น มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา 166 คน 
 พ.ศ. 2508 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” เป็น “เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” 
เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปัจจุบัน) ใช้
ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ด าเนินการสอน 36 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 2,034 คน 
 พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลา 2 ปี ด าเนินการสอน 7 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 423 คน 
 พ.ศ. 2530 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เป็น “วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขอนแก่น” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ระดับต้น) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 764 คน 
 พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง “สถาบัน
พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ” ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่ม
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก 2553) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536และมีนโยบายจากกระทรวง
สาธารณสุขให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ขอนแก่น แยกออกจากศูนย์อนามัยที่ 6 เพื่อไปสังกัดสถาบันพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพ ที่ได้รับพระราชทานชื่อเป็นสถาบันพระบรมราชชนก ในปีต่อมา ท าให้คณะผู้บริหาร น าโดย 
อาจารย์ชุมพล พลนรา ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการขณะนัน้ได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยที่จะหา
สถานที่ใหม่เพื่อก่อตั้งเป็นวิทยาลัย เนื่องจากสถานศึกษามีความคับแคบ นักศึกษาไม่มีสนามกีฬา ไม่มีสถานที่ออก
ก าลังกาย วิทยาลัยได้ไปติดต่อที่ดินราชพัสดุ มีที่ดิน 3 แห่ง คือ 1) ที่ดินของศูนย์รัตนาภา จ านวน 5 ไร่ ถ้าสร้างอาคาร
เรียนตามแบบแปลนก็จะมีเนื้อที่เหลือเล็กน้อย แต่มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อราชการกับหน่วยงานอ่ืนได้ง่าย 
2) ที่ดินต าบลท่าพระ จ านวน 20 ไร่ ซึ่งไกลจากตัวเมืองเกินไป 3) ที่ดินต าบลบ้านเป็ด จ านวน 60 ไร่ และห่างจาก
อ าเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร แต่มีข้อจ ากัด คือ ดินเค็มข้างล่างเป็นเกลือ เป็นโคก และเป็นที่หากินของชาวบ้าน
เป็ด และสามารถสร้างตึกได้ไม่เกิน 6 ชั้น เพราะพื้นที่อยู่ใกล้สนามบินขอนแก่น ผู้บริหารได้พิจารณาที่จะจัดตั้งและ
ก่อสร้างวิทยาลัยในพื้นที่ต าบลบ้านเป็ด จากนั้นได้ท าเร่ืองไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงท าเร่ืองไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยท าการอนุมัติและได้ท าการรังวัดที่ดินซึ่งมีจ านวนตามโฉนดคือ 46 ไร่ 
หลังจากเร่ิมสร้างรั้วล้อมที่ดินเพื่อจะท าการก่อสร้างตึก ชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดมีประเด็นความเห็นที่ยังไม่สอดคล้อง
บางอย่าง จึงได้แต่งตั้งสภาต าบล เชิญผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านเป็ดมาประชุม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป็ด 
(อบต.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมและชี้แจงเหตุผลในการขอจัดตั้งวิทยาลัย และชี้แจงที่มาของที่ดินดังกล่าวว่าได้รับ
อนุมัติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จะจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เพื่อให้ลูกหลานได้เรียน
เป็นพยาบาล รับใช้ชุมชนและสังคม ซึ่งชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดก็เข้าใจ และเต็มใจในการก่อตั้งวิทยาลัยในพื้นที่ของ
ชุมชนต าบลบ้านเป็ด  
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 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระ
นามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นชื่อของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น จึงเปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น” (Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen) 
(หนังสือวังสระประทุมลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537) (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2537 8-12) เพื่อเป็นสิริมงคลและนิมิตหมายแห่งความวัฒนาถาวร ของวิทยาลัยพยาบาลและวิชาชีพ
พยาบาลตลอดไป 

พ.ศ. 2537 วิทยาลัยได้ย้ายมาสังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการ
สอน 3 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 364 คน 
 พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ด าเนินการสอน 1 รุ่น รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เม่ือ พ.ศ. 2543 จ านวน 50 คน 

พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยในที่ดินแห่งใหม่ ในวงเงิน 89,860,000 (แปดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้ท าการขอบ้านเลขที่ ได้เลขที่ 354 หมู่ 2 ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น และได้ท าเร่ืองขอพระราชทานทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินทรงเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
 พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏาน ในการผลิตพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 คน ส าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2547 
 พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มีผู้ส าเร็จการศึกษา 7 
รุ่น รวม 434 คน 
 ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าเป็นสถาบัน
สมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

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

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

ปี พ. ศ. 2552 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอน 3 รุ่นตั้งแต่รุ่ นที่ 13 จนถึงรุ่นที่ 15 มีผู้ส าเร็จ
การศกึษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน 344 คน 

ปีการศึกษา 2552 – 2555 วิทยาลัยได้มีโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มอัตราก าลัง
พยาบาลวิชาชีพในภาวะที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมการวางแผนไว้จ านวน 200 คน รับนักศึกษาที่ผ่านการ
อบรมจิตอาสาจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปีละ 50 คน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวนทั้งสิ้น 199 คน 

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

ปี พ.ศ. 2560 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 21 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรนี้  

ปัจจุบันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ท าการผลิตบัณฑิตพยาบาล 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้อ านวยการที่เป็นผู้น าทางและน าพาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
 1.  ปี พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2506 นายแพทย์จ าลอง มุ่งการดี 
 2.  ปี พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510 นายแพทย์ประมุข จันทวิมล 
 3.  ปี พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2512 นายแพทย์นภ สกลุพาณิชย์ 
 4.  ปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2512 แพทย์หญิงสุรางค์ ต้นประเสริฐ 
 5.  ปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2515 นายแพทย์นภดล 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 เอนกวิทย์ 
 11. ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก 
 12. ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 ดร. จิราพร วรวงศ์ 
 13. ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ดร. วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ 
 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันพระบรมราชชนก  
ปรัชญา  
ผลิตและพัฒนาบคุลากรด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่นและระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
วิสัยทัศน์  
พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อสร้างก าลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ  

สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน  
พันธกิจ  
1. ผลิต และพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ และชุมชน  
2. สร้างองค์ความรู ้และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ  
3. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล  
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 1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ปรัชญา 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้น
การผลิตพยาบาลที่มีคุณลกัษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ
อย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าที่เน้นชุมชน 

พันธกิจ (Mission)  

พันธกิจเป็นกรอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
5. พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย  

 1.3 การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์ และการรับรู้ของวิทยาลัย  
      ในการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น  พ.ศ. 2560-2564 ขึ้นเพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารวิทยาลัยโดยมีการทบทวนปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานได้ร่วมกันทบทวน และได้มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 ขึ้นและให้มีความสอดคล้องกันหลังจาก
นั้นทุกกลุ่มได้มีการร่วมกันวิพากษ์แผนของแต่ละกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 ให้สมบูรณ์เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ  
 

2. นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
 2.1 นโยบายการบริหารของวิทยาลัย 
  2.1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และปัญญา มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุขภาวะของชุมชนได้
อย่างแท้จริง 
  2. จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF)  
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  3. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ 
  4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เน้นการเปลี่ยนแปลงภายใน (Transformative education)  
  5. พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเน้นสมรรถนะด้านการ
พยาบาลชุมชน 
  6. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์จิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
  7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการผลิตและพัฒนานักศึกษากับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
  2.1.2 นโยบายด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ 
  1. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ 
  3. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
  5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจั ย ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและ
ต่างประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดย
สนับสนุนทุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัล 
  2.1.3 นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  1. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม และประเทศส าหรับ
บุคลากรสาธารณสุขที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถาบัน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่วิทยาลัย 
  2. พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพชุมชน 

2.1.4 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1. ท านุบ ารุง รักษา ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมดีงาม เพื่อรักษาเอกลักษณ์ชุมชนและของชาติ 

2. มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการการสอน การวิจัย การพัฒนา
นักศึกษา และการสร้างเสริมสุขภาพ 
  2.1.5 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ส่งเสริมให้วิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน 
  2.1.6 นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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  2. ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจริยธรรม วิชาชีพ จรรยาบรรณครู โดยการให้ความรู้และมีการ
ก ากับติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง 
  3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์กร สู่องค์กรคุณธรรม 
  5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเพื่อพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
 2.2 วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
  วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประกอบด้วย 

1. บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ สภาการ
พยาบาล  

2. บัณฑิตพยาบาลมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี เก่ง มีความสุข)  
3. ผลงานวิจัยได้รับการรับรองคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ  
4. การบริการวิชาการที่ส่งผลต่อสถาบัน สังคม และชุมชน  
5. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  
6. วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานความเป็นเลิศ 

2.3 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน พร้อมที่จะพัฒนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน มีความมุ่งหวังเป็นสถาบันการศึกษาที่ 1) มีความสมบูรณ์ในการ
จัดการศึกษาที่เน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน ผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่คัดเลือกคนจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
จัดการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพ เพื่อส่งมอบผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ชุมชน ชุมชนและผู้ใช้บัณฑิตให้
การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณลักษณ์ของบัณฑิตจนเป็นที่ประจักษ์  2) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้
ความสามารถโดยจัดการศึกษาระยะสั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้าน
สุขภาพของท้องถิ่นและระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการพัฒนาจากวิทยาลัยมีปริมาณและ
คุณภาพที่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภารกิจด้านสาธารณสุขในชุมชน  

   เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชน” 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขได้ด าเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพน าสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ โดยพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการสุขภาพด้วยการให้บริการวิชาการและจัดท าคลังความรู้ด้านการพยาบาลชุมชน เน้นการน าส่งความรู้และ
ปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นกลไกที่ส าคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดี
มีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่เพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ก าหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯเป็น “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชน” 

โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขหมายถึง การสร้างคนทั้งในระบบการเรียน
การสอน และการจดัอบรม ประชุมวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 
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เน้นชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่
กว้างขวางเกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพชุมชน (Community Health System)  

 2.4 อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
  อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์” ประกอบด้วย จิตบริการ (Service mind : S) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการ (Participation : P) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณาการผสมผสานเป็นเนื้อ
เดียว มีความหมายในแต่ละประเด็นดังนี้ 

  ความเป็นผู้มีจิตบริการ (Service mind)  
  หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของ
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการ
ให้บริการ โดยค านึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลบนพื้นฐานของความเข้าใจคนอื่นตามความเป็นจริงซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) ให้บริการด้วยวามเต็มใจโดยเข้าใจผู้อ่ืนตามเงื่อนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆ ยอมรับในความคิด
พฤติกรรม และความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 
  2) ให้บริการหรือกระท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน 
  3) ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู้รับบริการด้วยความใส่ใจในปัญหา ความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 

  เป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)  
  การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณโดยเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของ
ผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทสภาพการด ารงชีวิตโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) มองความจริงตามความเป็นจริงของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณ์ตามความเป็นจริงอย่าง
เป็นระบบ 
  2) รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่าง
ต่อเนื่อง 
  3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนพื้นฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ 
  4) เชื่อมโยงความรู้วิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ รับบริการ โดย
สอดคล้องกับบริบท 
  5) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดหรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียง
อย่างเดียว 

  การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (Participation)  
  เป็นการให้บริการสุขภาพที่ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลซึ่งเกิดจากความเข้ าใจ สภาพการ
ด ารงชีวิต บริบท เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการ
สามารถกลั่นกรอง คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้รับบริการน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
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โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมรับรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ 
  2) ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว 
  3) ผู้ให้บริการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา แก่
ผู้รับบริการแต่มิใช่เป็นผู้ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน 
  4) กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวเพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
 2.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลอย่างเป็น

องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานความเอ้ืออาทรและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ แก่ผู้รับบริการทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาและเห็นคุณค่าในวิชาชีพการ
พยาบาลและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร และมีจิตสาธารณะในการท างานเพื่อชุมชนและ
สังคม   

5. มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถสื่อสารและ
ประสานความร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการท างาน
ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

7. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

8. สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประยุกต์ใช้ตรรกะทางศาสตร์และสถิติ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  

9. ร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีเหตุผลเชิงวิชาการ 
รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในวิชาชีพและตอบสนองความต้องการตาม
บริบทของผู้ใช้บริการ 

10. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ ภูมิภาคและของโลก 
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3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 3.1 แสดงโครงสร้างการบริการของสถาบันการศึกษาพยาบาล และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร 

3.1.1 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ปีการศึกษา 2559 – 2560)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัฯ 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุม
ภายใน และจดัการความรู้  

งานส่งเสริมการศกึษา  
- ห้องสมุด  
- คอมพวิเตอร์ สารสนเทศ  
- ประชาสมัพันธ ์ 
- ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 
 

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป  
- สารบรรณ พัสด ุ 
- ยานพาหนะ อาคารสถานที่ 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
สัมพันธ์  

 

งานบริการวิชาการและศนูย์ความ
เป็นเลิศ 

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

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 25520031107921 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มคอ. 2 (6)  ปัจจุบัน 2560 หมายเหตุ 
1. นางสมใจ เจียระพงษ ์
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2527 
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช)  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2542 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

4. นางศิราณี ศรีหาภาค 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง พ.ศ. 
2536  
- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น พ.ศ. 2542  
- ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2557 

 

ส่วนที่ 2 
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มคอ. 2 (6)  ปัจจุบัน 2560 หมายเหตุ 
5. นางรุ่งทิพย์ พรหมบุตร 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  
 (เทียบเทา่ปริญญาตรี) วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนน ีพระพุทธบาท พ.ศ. 2538 
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546 

5. นางรุ่งทิพย์ พรหมบุตร 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  
 (เทียบเท่าปริญญาตรี) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
พระพุทธบาท พ.ศ. 2538 
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 

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

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

 

 
อาจารย์ผู้ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ประจ า 
ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 34.5 คน ทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สภา อาจารย์ประจ า 1 คน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณป์ฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1 ดร. วัชร ีอมรโรจน์วรวุฒ ิ ผู้อ านวยการ 4511021918 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการ
สอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาล              
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2555 
และ 2558 ถึงปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาล                
บรมราชชนนี สุรินทร์ 
พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558  

2 นางวไิลวรรณ วฒันา
นนท ์

พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511021921 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอาย ุ
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร   
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน 

3 นางสมใจ เจียระพงษ ์ พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511021919 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร     
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 

วิทยาลัยพยาบาล               
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณป์ฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4 ดร. ธรณิศ สายวัฒน ์ พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511021922 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต
สาขาวัดและ
ประเมินผล 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยพยาบาล                  
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน 

5 ดร. ศุภวดี แถวเพีย พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511065998 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

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

วิทยาลัยพยาบาล                
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน 

6 นางดวงชีวนั เบญจมาศ พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511021913 
วนัที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร     
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 

7 นางสุจินดา ศรีสุวรรณ พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4611108526 
วันที่ออกบัตร 
24/11/2561 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/11/2566 

พยาบาลศาสตร     
มหาบัณฑิตสาขาการ
บริหารการพยาบาล 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. 2545 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 

8 นางสาวปราณี แสดคง พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511057175 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2538 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน 

9 นางพิริยากร คล้ายเพ็ชร พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511021914 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร        
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบัน 

10 นางแก้วจิต มากปาน พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511021916 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 

การศึกษามหาบัณฑติ 
(จิตวิทยาการแนะ
แนว) มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยพยาบาล                         
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณป์ฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

23/12/2565 ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2540 

11 นางรุ่งทพิย์ พรหมบุตร พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511021932 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2546 

วิทยาลัยพยาบาล                  
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน 

12 นางรัชนี พจนา พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511021915 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร           
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2544 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน 

13 นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ
พิเศษ 

4511065142 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร     
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2545 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน 

14 ดร. เอมอร บุตรอุดม พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4511065142 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

DOCTOR OF 
PHILOSOPHY, 
Nursing, 
UNIVERSITY OF 
ILLINOIS, 2018 

วิทยาลัยพยาบาล                      
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน 

15 นางจรรยา คนใหญ่ พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4711182933 
วันที่ออกบัตร 
31/03/2557 
วันที่บัตรหมดอายุ 
30/03/2562 

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2550 

วิทยาลัยพยาบาล                    
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน 

16 นางสาวสายใจ ค าทะ
เนตร 

พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4511021911 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิตสาขา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2547 

วิทยาลัยพยาบาล                     
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณป์ฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

17 นาง ปิยนชุ ภิญโญ พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4511173614 
วันที่ออกบัตร 
28/07/2560 
วนัที่บัตรหมดอายุ 
29/07/2565 

พยาบาลศาสตร        
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน 

18 นางสุพิตรา พรหมกูล พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4511093349 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเด็ก 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. 2557  

วิทยาลัยพยาบาล                  
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน 

19 นางพฒันี ศรีโอษฐ ์ พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

5111036886 
วันที่ออบัตร 
24/03/2561 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/03/2566 

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น พ.ศ. 2558  

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน 

20 นางสาวทรงสุดา  
หมื่นไธสง 

พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4611093718 
วันที่ออกบัตร 
30/03/2561 
วันที่บัตรหมดอายุ 
29/03/2566 

พยาบาลศาสตร   
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเด็ก 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2545  

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 

21 นางสาวสรัญญา  
เปล่งกระโทก 

พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4511066685 
วันที่ออกบัตร 
01/04/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
31/03/2565 

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเด็ก 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2554  

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน 

22 นางสุธิดา สิงห์ศิริเจริญ
กุล 

พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4511175231 
วันที่ออกบัตร 
25/11/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
24/11/2565 

พยาบาลศาสตร   
มหาบัณฑิตสาขาการ
ผดุงครรภ์ข้ันสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 
 
  

วทิยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณป์ฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

23 นางศรีสุดา ลนุพุฒ ิ วิทยาจารย์ 
ช านาญการ 

4611100495 
วันที่ออกบัตร 
03/04/2556 
วันที่บัตรหมดอายุ 
02/04/2561 

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2555  

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน 

24 นางนิระมล สมตัว พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4311190794 
วันที่ออกบัตร 
30/03/2558 
วันที่บัตรหมดอายุ 
29/03/2563 

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2550  

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน 

25 ดร. ศิราณี ศรีหาภาค พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4511007421 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอาย ุ
23/12/2565 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต
สาขาการพฒันาชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน 

26 นางนวลละออง ทอง
โคตร 

พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4311153842 
วันที่ออกบัตร 
30/03/2558 
วันที่บัตรหมดอายุ 
29/03/2563 

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น พ.ศ. 2553  

วทิยาลัยพยาบาล                  
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน 

27 นางสาวจรีุ แสนสุข พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4511093254 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอาย ุ
23/12/2565 

สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2546  

วทิยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน 

28 ดร. สุธิดา อินทรเพชร พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4511034521 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาระบาด
วิทยาคลนิิก 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2557 
 
  

วทิยาลัยพยาบาล                      
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณป์ฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

29 นางสาวสุรัสวดี พนม
แก่น 

พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

4911196751 
วันที่ออกบัตร 
31/07/2559 
วันที่บัตรหมดอายุ 
30/07/2564 

พยาบาลศาสตร         
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลสุขภาพเด็ก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2554 

วิทยาลัยพยาบาล                        
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน 

30 นางกล้วยไม้ ธิพรพรรณ พยาบาล
วิชาชีพ
ช านาญการ 

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

พยาบาลศาสตร       
มหาบัณฑิต (การ
บริหารการพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2545  

วิทยาลัยพยาบาล                     
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

31 นายวชิรศักดิ์  
อภิพัฒฐ์กานต ์

พยาบาล
วิชาชีพ 

4711187752 
วันที่ออกบัตร 
9/12/2557 
วันที่บัตรหมดอายุ 
8/12/2562 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัสแตม
ฟอร์ท พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน 

32 นางสาวพลอยลดา  
ศรีหานู 

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

5111203102 
วันที่ออกบัตร 
24/03/2561 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/03/2566 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น
พ.ศ. 2560  

วิทยาลัยพยาบาล                      
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน 

33 นายวิทยา วาโย พยาบาล
วิชาชีพ 
(ลูกจ้าง
ชั่วคราว)  

5511231562 
วันที่ออกบัตร  
30/04/2560 
วันที่บัตรหมดอาย ุ
29/04/2565 

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผูสู้งอายุ 
มหาวิทยาลยัมหดิล 
พ.ศ. 2559  

วิทยาลัยพยาบาล                     
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 

34 นางสาวปวินตรา มานาด ี พยาบาล
วิชาชีพ 

5511237161 
วันที่ออกบัตร 
30/07/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
29/07/2565 

พยาบาลศาสตร       
มหาบัณฑิต  
สาขาการผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2559 
 
  

วิทยาลัยพยาบาล                         
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณป์ฏิบัติการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

35 นางสาววรรณพร ค า
พิลา 

พยาบาล
วิชาชีพ 

5511237168 
วันที่ออกบัตร 
30/07/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
29/07/2565 

พยาบาลศาสตร       
มหาบัณฑิต สาขาการ
ผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยพยาบาล                      
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 
(มาปฏิบัตงิาน 6 เดือน 
 1 ก.พ. 2561 นับ 0.5) 

 

1 นางน้ าทพิย์ ไพค านาม พยาบาล
วิชาชีพ 
(ลูกจ้าง
ชั่วคราว)  

4611096111 
วันที่ออกบัตร  
24/03/2561 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/03/2566 

พยาบาลศาสตร       
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาล                        
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน 
นับเป็นอาจารย์ประจ า 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
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การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (สกอ.1.1)  
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สกอ.1.1)  

 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
- ไม่น้อยกว่า 5 คน 
- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ. 2560) มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 6 คน คือ  
 1) นางสมใจ เจียระพงษ์  
 2) นางดวงชีวนั เบญจมาศ  
 3) ดร.ศุภวดี แถวเพีย 
 4) นางรุ่งทพิย์ พรหมบุตร 
 5) ดร.ศิราณี ศรีหาภาค 
 6) นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก  
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรทั้ ง  6 คน อยู่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดียว (1.1-1-
1-1.1-1-2)  

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

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ 
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
จ านวน 2 ใน 5 คน มีประสบ 
การณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 

ในปีการศึกษา 2560  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 6 คน มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาการพยาบาล ที่
ต รงกั บ  5 ส าขาวิ ช าที่ เปิ ด สอน  ทุ กตน มี
ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ และมีวุฒิ
ปริญญาเอก 2 คน  
(1.1-2-1)  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 6 คน มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลังคือปี พ.ศ. 2556-2560 (1.1-2-2)  
 

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

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการต่ ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวชิาที่เปิดสอน  
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 

ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จ านวน 34.50 คน มีคุณสมบัตคิรบทุกคน ดังนี้  
 1. จบการศึกษาปริญญาโท จ านวน 28.5 คน 
สาขาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 26.5 คน และ  
สาขาสัมพันธ์กับหลักสูตร จ านวน 2 คน จบ
ปริญญาเอก  6 คน ทางการพยาบาล จ านวน 2 
คน และสาขาสัมพันธ์ จ านวน 4 คน (1.1-3-1)  
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 34.5 คน ทุกคน

1.1-3-1 เอกสารสรุปจ านวน
และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 
1.1-3-2 เอกสารสรุปผลงาน
ทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร พ.ศ. 2556-
2560  
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 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

มีผลงานวิชาการระหว่างปี  พ.ศ. 2556-2560 
อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีผลงานต่ าสุด 1 เรื่อง 
สูงสุดจ านวน 18 เร่ือง (1.1-3-2)  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น 
หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวชิาของรายวชิาที่สอน  
- หากเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อน
เกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนโุลมคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีได ้
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
- มีประสบการณ์ท างานที่
เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 
6 ปี  

ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารยผ์ู้สอน เป็น
อาจารย์ประจ า 1 คน และเป็นอาจารย์พิเศษ 75 
คน ดังนี ้
1.อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 1 คน (1.1-4-
1)  
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน  1 คน 
2.อาจารย์พิเศษทั้งหมดจ านวน 75 คน 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 30 คน 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 40 คน 
- คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
-ทุกคนมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนเกินกว่า 6 ปี (1.1-4-3)  

1.1-4-1 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) ได้ครบรอบในการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา  2559 และได้มีการ
ด าเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ผ่านการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล วันที่ 10 
เมษายน 2560 และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในปีการศึกษา 2560 
ได้ เปิ ดใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 
 
 
 
  

1.1-10-1 ส าเนาปกหลักสูตร
พ ย า บ าล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(ห ลั ก สู ต รป รับ ป รุ ง  พ .ศ . 
2555) และส าเนาปกหลักสูตร
พ ย า บ าล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(ห ลั ก สู ต รป รับ ป รุ ง  พ .ศ . 
2560)  
1.1-10-2 หนังสือจากสภา
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น เร่ือง 
การเห็นชอบหลักสูตรฯ ลง
วันที่ 10 เมษายน 2560 
1.1-10-3 หนังสือจากสภาการ
พยาบาลถึงวิทยาลัย  เรื่อง 
การเห็นชอบ หลักสูตรฯ ลง 
1 พฤศจิกายน 2560  
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 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1.1-10-4 ประกาศวิทยาลัย 
เร่ือง การเปิดใช้หลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) วันที่ 17 
ก.ค.2561 

 
สรุปผลการประเมิน 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ. 4.1)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

4.1.1 ระบบการรับและ
การแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

     วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกการรับและ
แต่งตั้ งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) ในปีการศึกษา 2559 (4.1.1-1) พบว่า ขั้นตอน
การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่
ครอบคลุมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร  ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาตรี  พ .ศ . 2558 จึ งปรับปรุงโดยเพิ่ มขั้นตอน
การศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (4.1.1-2) 
โดยในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 100 
        ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา  2560 พบว่า 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวน 6 คน ครบทุกสาขา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด และร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และ
ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดปีการศึกษา (4.1.1-3) 
        ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการตามระบบและ
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
        ขั้นตอนที่  1 งานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะ -
กรรมการบริหารหลักสูตร ได้ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด
จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้
ครอบคลุมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (4.1.1-4) 
แต่เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต านวน 8 คน พบว่า มีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ 1 คน คือ อาจารย์พรรณิภา ทองณรงค์ 
และจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมากเกินไป ซึ่งอาจารย์

4.1.1-1 สรุปทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2559 
4.1.1-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560 
4.1.1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ัง
ที่ 9/2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2561 
4.1.1-4 แผนการรับและแต่งตัง้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
4.1.1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ัง
ที่ 8/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 
2561 ข้อ 3.3 การก าหนด
คุณสมบัติ และสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.1-6 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น ที่ 
25/2560 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.1-7 มคอ.2 หลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) หน้า 3-5 
4.1.1.8 คู่มือทบทวนและ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ ปี 
2561 
4.1.1-9 รายงานการประชุมบริหาร 
คร้ังที่ 9/2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 
2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/4.1.1-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/4.1.1-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/41.1-3.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/4.1.1-4.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/4.1.1-5.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/4.1.1-6.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/4.1.1-7.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/4.1.1-8.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/4.1.1-9.pdf
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

บางท่านมีภาระงานในต าแหน่งผู้บริหาร ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี พ .ศ. 2558 ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร เปลี่ยนเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมี
หน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ตั้งแต่วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามประเมินผล
และพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารหลักสูตร คณะกรรมการจึงมีมติให้ ในปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี 6 คน 
(4.1.1-5) 
        ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สรร
หาอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์จ านวน 6 คน 
ประกอบด้วย นางสมใจ เจียระพงษ์ นางสาวศุภวดี แถวเพีย 
นางดวงชีวัน เบญจมาศ นางศิราณี ศรีหาภาค นางรุ่งทิพย์ 
พรหมบุตร และนางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก ซึ่งทั้ง 6 คน
มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 สาขาวิชา มีวุฒิปริญญาเอก 2 
คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน และทุกคนมีผลงานทาง
วิชาการ 
        ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอ
ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและเห็นชอบ ซึ่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ เห็นชอบและลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (4.1.1-6) 
        ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอ
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรับการอนุมัติจาก
ภายนอกสถาบัน ทั้งจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สภา
การพยาบาล และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาลในวันที่ 10 เมษายน 
2560 (4.1.1-7) 
        ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งผล
การพิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก
ภายนอกสถาบันต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรับทราบ 

4.1.1-10 หนังสือเลขที่ สธ 0213. 
0931/1356 เร่ือง ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
 

http://110.164.94.213/che60/che60/curri/4.1.1/4.1.1-10.pdf
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

        เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบและกลไก ปี
การศึกษา 2560 ได้มีการทบทวนกระบวนการ พบว่า บรรลุ
เป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวน 6 คน 
ครบทุกสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด และร้อย
ละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ และร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา และให้คงระบบและกลไก
เดิม แต่เพิ่มคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน
ปีการศึกษา 2561 (4.1.1 -8) ในขั้นตอนการก าหนด
คุณสมบัติ ต่อมา ในปีการศึกษา 2561 ดร.ศิราณี ศรีหาภาค 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรังปรุง พ.ศ. 2560) มีความประสงค์ลาศึกษาต่อหลังส าเร็จ
การศึกษาปริญญาเอกเป็นเวลา 1 ปี ที่ Harvard Medical 
School, Harvard University และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย พร้อมทั้งพิจารณาผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนตามระบบ
กลไก และแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรคือ ดร.กิตติภูมิ ภิญโญ ต่อมา ดร.กิตติภูมิ ภิญโญ 
ได้ท าเรื่องขอลาออกจากราชการในเดือน กรกฎาคม 2561 
จึงต้องพิจารณาสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
โดยพิจารณาตามระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ 
นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การ
พยาบาลอนามัยชุมชน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แทน (4.1 .1 -9) และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ด าเนินการแจ้งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาการ
พยาบาล เพื่อให้ความเห็นชอบตามล าดับ โดยจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2561 (4.1.1-10) 

4.1.2 การบริหาร
อาจารย์ 

วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกการบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ประเมินผลลัพธ์
ของระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พบว่าบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

4.1.2-1 สรุป ทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2559 
4.1.2-2 คู่มือกระบวนการ
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตรต่อระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผล
การประเมินพบว่ามีความพึงพอใจต่อการบริหารอยู่ในระดับ
มากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.81 และมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 การประเมินขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ/วิธีปฏิบัติพบว่า 
 1. ไม่มีขั้นตอนการวิ เคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีได้รับการแต่งตั้งและ 
2. ไม่มีขั้นตอนการธ ารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และการสรรหาทดแทนที่ชัดเจน 
และมีการปรับปรุงและพัฒนา ในขั้นตอนการปฏิบัติ/วิธี
ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีได้รับการแต่งตั้ง 
2. ไม่มีขั้นตอนการธ ารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และการสรรหาทดแทนที่ชัดเจน (4.1.2-1 )  
        ในปีการศกึษา 2560  มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อย
ละ 100 ผลการด าเนินงานในปกีารศึกษา 2560 พบว่าบรรลุ
เป้าหมายของการด าเนินงานตามระบบคือมีอัตราการคงอยู่
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 และความพึง
พอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อระบบการบริหาร
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 4.88  (4.1.2-2) (4.1.2-3) 
       ในปีการศึกษา 2560  มีการด าเนินการตามระบบ
กลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
       ขั้นตอนที่  1 การวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีได้รับการแต่งตั้ง โดยงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิเคราะห์อัตราก าลังของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีได้รับการแต่งตั้ง และ
จัดท าแผนการทดแทนอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบ 5สาขาตามท าเนียบอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ ผล
การด าเนินการพบว่า มีแผนการทดแทนอัตราก าลังของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี

ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560 
4.1.2-3 สรุปความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2560 
4.1.2-4 เอกสารเล่มแผนการรับ
และแต่งตั้งแผนการบริหารและ
แผนการส่งเสริมพฒันาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.2-5 เอกสารบทบาทหนา้ทีแ่ละ
ภาระงานของสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.2-6 เอกสารท าเนียบอาจารย์ผู้
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานหลักสตูร
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น 
4.1.2-7 เอกสารการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 
2560 
4.1.2-8 สรุปความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 
2560 
4.1.2-9 คู่มือ ทบทวน และ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2561 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ขอนแก่น ครบทั้ง 5สาขา ตามมาตรฐานก าหนด (4.1.2-4)  
       ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผนการธ ารงรักษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ต ร จัดท าแผนการธ ารงรักษ ารักษ าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการสร้างแรงจูงใจเช่นการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง การก าหนด
เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ การมอบหมายบทบาทหน้าที่ 
และภาระงานให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์   ผลการด าเนินการพบว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับการมอบหมายบทบาทหน้าที่
และภาระงานที่ เหมาะสมตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานของสภา
การพยาบาลทุกคน (4.1.2-5)  
       ขั้นตอนที่ 3 การสรรหาทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ด าเนินการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยพิจารณา
จากท าเนียบอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  (4.1.2-6)   
      ขั้นตอนที่ 4 การแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทราบ  
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ด าเนินการแจ้งผู้ที่ได้รับการสรรหาทดแทนทราบ
เพื่อน าสู่กระบวนการในการพัฒนาต่อไป (4.1.2-7)           
         เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไกได้มีการ
ทบทวนระบบกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560 พบว่าผลลัพธ์ของการประเมินระบบและ
กลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร บรรลุเป้าหมาย 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อย
ละ 100 ความพึงพอใจต่อระบบกลไกการบริหารอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย4.85 โดยรายด้านที่ผลการประเมิน
ความพึ งพอใจน้อยที่ สุดในการประเมินด้านนี้คือการ
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ด า เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร บ ริ ห า ร
ก าลังคน 4.67 (4.1.3-8) 
         ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงระบบกลไกการ
บริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีความชัดเจนใน
การป ฏิ บั ติ แ ล ะ เป็ น ไป ต ามม าต รฐาน การก าหน ด
คุณสมบัติ  จึงมีการทบทวนระบบกลไกการบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่โดย 
เพิ่มขั้นตอน การวิเคราะห์อัตราก าลังและการวางแผน
บริหารอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามที่ก าหนดในคุณสมบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด จากคู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ .ศ . 2558 มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญ าตรี  พ .ศ . 
2560 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดังนี้ 
1.  ส ารวจและจัดท าท าเนียบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง โดยการ
ก าหนดรายชื่อผู้ มีคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชาไว้ สาขา
ละ 3 อันดับกรณีที่มีการลาออก ย้ายหรือลาศึกษาต่อ แผน
ความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลนักศึกษา 
ปรับปรุงขั้นตอน  การสรรหาและธ ารงรักษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาหลักเตรียมความ
พร้อมให้อาจารย์ที่ มีคุณสมบัติตามท าเนียบอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละสาขาวิชาเรียนรู้งานในบทบาทของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยระบบการ Coaching 
2.   ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจน 
3. มอบหมายภาระหน้าที่ ภาระงานสอนให้เหมาะสม กับ
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
4.   การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการสนับสนุน



 

 
มคอ.7 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 31 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

งบประมาณเพิ่มในการพัฒนาตนเอง การก าหนดเส้นทาง
พัฒนาความเชี่ยวชาญ การพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น การเชิญ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนสู่อาจารย์ประจ าหลักสูตรในเวทีการประชุมและการ
จัดการความรู้ภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และการ
ประกาศยกย่องเชิดชูเพื่อรับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน (4.1.2-9) 

4.1.3 การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

 วิทยาลัยมีการทบทวนระบบกลไกการส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ประเมิน
ผลลัพธ์ของระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจ
ต่ อ ก า ร ส่ ง เส ริ ม พั ฒ น า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 4.85 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาทุกคน การประเมินขั้นตอนการปฏิบัติการ/วิธีปฏิบัติ
พบ ว่ า ไม่ ได้ ป รับ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ในปี ก ารศึ กษ า 
2559  (4.1.3-1) 
       ในปีการศึกษา 2560  มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มี
คุณภาพครบทุกคน ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 
พบว่าบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงานตามระบบคือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุกคน
ร้อยละ 100 และความพึงพอใจต่อระบบการส่งเสริมพัฒนา
อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.87  (4.1.3-2) (4.1.3-3) 
       ในปีการศึกษา 2560  มีการด าเนินการตามระบบ
กลไกดังนี้ 
ขั้นตอนที่1 วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตร คณ ะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด าเนินการวางแผนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้ 
1.วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2.วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.1.3-1  สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ ปี 
2559 
4.1.3-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบบัปรับปรงุ ปี
การศึกษา 2560 
4.1-3-3 สรุปความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 
2560 
4.1-3-4 เอกสารเล่มแผนการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
4.1-3-5 เอกสารแผนการส่งเสริม
พัฒนาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.3-6 รายงานผลการส่งเสริม
พัฒนาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560 
4.1.3-7 สรุปความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
4.1.3-8 คู่มือทบทวน และ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2561 
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3. จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ งด้านวิชาการ วิชาชีพ ผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัย (4.1.3-4)  
ขั้นตอนที่2 ขออนุมัติแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. งานแผนน าแผนเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยดังนี้ฯ 
2. ผู้อ านวยการอนุมัติแผน 
ผลการด าเนินการพบว่า มีแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ชัดเจน (4.1.3-5)  
ขั้นตอนที่3 ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 1. งานบริหารทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอกด้านวิชาการ และวิชาชีพเก่ียวกับการจัด
การศึกษาการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย 
2. มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ใน
การประชุมเวทีการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี 
ผลการด าเนินการพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทุกคน (4.1.3-6) 
ขั้นตอนที่4 ประเมินผลการส่ งเสริมพัฒ นาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการ
ประเมินผลการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังนี้ 
1. มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมทั้งประเมิน
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น เข้ า ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
      ผลด าเนินการพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ความพึงพอใจต่อระบบกลไกการส่งเสริมพัฒนาอยู่ในระดับ
มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.87 โดยรายด้านที่ผลการประเมิน
ความพึ งพอใจน้อยที่ สุดในการประเมินด้านนี้คือการ
วิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นใน
การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร 4.67 (4.1.3-7) 
         เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไกได้มีการ
ทบทวนระบบกลไกการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปีการศึกษา 2560 พบว่าผลลัพธ์ของการประเมิน
ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร บรรลุเป้าหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาทุกคนร้อยละ 100 และประเมินความพึง
พ อ ใจต่ อก ารส่ ง เส ริ มพั ฒ น าอยู่ ใน ระดั บ ม ากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 4.87 และมีการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานใน
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตาม
นโยบายการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การด าเนินการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงระบบกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติและเป็นไปตามมาตรฐานการ
ก าหนดคุณสมบัติ  จึงมีการทบทวนระบบกลไกใหม่โดย 
ขั้นตอนที่1 วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการ
วางแผนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
1.วิเคราะห์การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด จากคู่มือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ .ศ . 2558 มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี พ .ศ . 2560 และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
2.จัดท าแผนการส่งเสริมพัฒนาที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ
ในเรื่อง การบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา 
การผลิตผลงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนการวัด
และการประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญ
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เฉพาะสาขาทางการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะตาม
โครงสร้างการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณวุฒิ/ต าแหน่งทาง
วิชาการ การพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี 
3.จัดสรรงบประมาณเพิ่มส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการส่ งเสริมและพัฒนาตามแผน ผลการ
ด า เนินการพบว่ามีแผนส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญตาม
มาตรฐานก าหนด 
ขั้นตอนที่2 พิจารณาแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานพัฒนาทรัพยากร
บุ คคล  ขออนุ มั ติ แผน ส่ ง เส ริม และพั ฒ น าอาจ ารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร น า เข้ า พิ จ า ร ณ า ใน ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  และมีมติรับรองแผน 
2. กรณีไม่อนุมัติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดท า
แผนการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติใหม่ 
ผลการด าเนินการพบว่า มีแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ชัดเจน  
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
1. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพสูงขึ้นโดยจัดสรรงบ
พัฒนาตนเองคนละ 10,000 บาท/คน/ปี นอกเหนือจากงบ
พัฒนาตนเองจากส่วนกลาง 
2. เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทางวิชาชีพ 
3. มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ในการประชุมเวที
การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี 
4. ประสานความร่วมมือกับงานวิจัยและบริการวิชาการใน
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และติดตามให้มีการ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
5. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลติดตามและสนับสนุนให้
อาจารย์ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ /ต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามมาตรฐานของการบริหารงานบุคคล 
6. จัดให้มีการประเมินการสอน การประเมินผลงาน
จาก Teaching portfolio และน าผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนผลการ
ด าเนินการพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาทุกคน (4.1.3-8) 

 
สรุปผลการประเมิน 

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

 
 
คุณภาพอาจารย์ (สกอ. 4.2)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

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

4.2.1-1 ส าเนารายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 
4.2.1-2 เอกสารสรุปรายชื่อ
ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2.1-3 ส าเนาใบปริญญาบัตร
ปริญญาเอก ดร.ศุภวดี แถว
เพีย และ ดร.ศิราณี ศรีหาภาค 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

2. ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

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

4.2.2-1 ส าเนารายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปี
การศึกษา 2560 

3. ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปี พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คนจาก 6 
คนที่จัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (4.2-3-1) และได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร ่ทั้งหมดจ านวน 8 เร่ือง (4.2-3-2) ดังนี้ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

จัดท าผลงานทาง
วิชาการของ

อาจารย์ 

รายการ 

ผลการ
ด าเนินง

านปี
ปฏิทิน/
จ านวน 
(เรื่อง) 
2560 

ค่า
น้ าหนั

ก 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน
รวม 

สรัญญา เปลง่กระ
โทก 

Proceedi
ng 

ระดับชาต ิ

1 0.20 0.20 

ศิราณี ศรีหาภาค Proceedi
ng ระดับ
นานาชาต ิ

1 0.40 0.40 

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

วิชาการ 
2 0.80 1.60 

 รวม 8 - 5.0 
คะแนนที่ได้รับ 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 5.00 
- ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเทา่กับ (5/6) x 100 = 83.33 
 (83.33x 5)/20 = 20.83  คิดเป็นคะแนนทีไ่ด้ เท่ากบั 5 คะแนน 

4.2.3-1 ส าเนาหลักสูตรมคอ. 
2 หน้าที่ 48 ที่มีชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ส าเนาแจง้สภาการพยาบาล ที่
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ เป็น 6 
คน 
4.2.3-2 เอกสารสรุปรายชื่อ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาลัย
พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี 
ขอนแก่นจ าแนกตามปีปฏิทิน 
2560 (n = 8)  
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สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ร้อยละ 83.33 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ (สกอ 4.3)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

4.3.1 การคงอยูข่อง
อาจารย์ 

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

ปีการศึกษา จ านวน 
 (คน)  

ปรับเพิ่ม อัตราคงอยู่ 

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

หมายเหตุ  
ปีการศึกษา 2560* วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คน (4.3-1-8, 4.3-1-
9)  
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) ปีการศึกษา 2558-2559 
และรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
2558 

หลักสูตร
พยาบาลศา
สตรบัณฑิต 

(ฉบับ
ปรับปรุง 
2555) 

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

4.3-1-1 ส าเนา มคอ. 2 
แสดงอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  
4.3-1-2 ส าเนาหนังสือ
สภาการพยาบาลที่ สภ.พ.
01/05/779 ถึงวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ลงวันที่ 30 มิ.ย. 
57 เร่ืองผลการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยน แปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
4.3-1-3 ส าเนาหนังสือ
สภาการพยาบาลที่ สภ.พ.
01/05/778 ลงวันที่ 30 
มิ.ย. 57 ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
เร่ืองแจ้งผลการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยน แปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิต 
4.3-1-4 ส าเนาค าสั่ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ที่ 
87/2558 เร่ืองแต่งตั้ง
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

2559 
หลักสูตร

พยาบาลศา
สตรบัณฑิต 

(ฉบับ
ปรับปรุง 
2555) 

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

2560* 
หลักสูตร

พยาบาลศา
สตรบัณฑิต 

(ฉบับ
ปรับปรุง 
2560) 

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

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิต 
4.3-1-5 ส าเนาหนังสือ
จากส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น ที่ 
ศธ 0514.33.2/1960 ลง
วันที่16 กันยายน 2558 
เร่ืองขอความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
4.3-1-6 ส าเนาหนังสือ
จากสภาการพยาบาล ที่ 
สภ.พ.01/05/633 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2559 ถึง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น เร่ืองขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 
4.3-1-7 ส าเนาหนังสือ
จากวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ทีส่ธ 
0203.0931/1148 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
เร่ืองขอแจ้งการเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

4.3-1-8 ส าเนา มคอ 2 
แสดงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
4.3-1-9 รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

4.3.2 ความพึงพอใจของ
อาจารย์ 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการประเมินความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร (4.3-2-1) ผลการประเมินความพึง
พอใจ มีดังนี้ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 6 คน ตอบ
แบบสอบถาม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีระดับความพงึพอใจ
ระดับมากทีสุ่ด  (  = 4.87, SD = 0.06) และแยกเป็น 3 
ประเด็นดังนี ้

ประเด็น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตร 

ระบบการรับและแต่งตัง้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  = 4.80, SD = 0.05 

ระบบการบริหารอาจารย ์   = 4.96, SD = 0.08 
ระบบการสง่เสริมและพฒันา

อาจารย ์
  = 4.85, SD = 0.06 

รวม  = 4.87, SD = 0.06 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

  = 4.81 
SD = 0.16 

 = 4.86  
SD = 0.13 

 = 4.87  
SD = 0.06  

4.3-2-1 สรุปรายงานการ
ประเมินความพงึพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการบริหารหลักสูตรปี
การศึกษา 2560 
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สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 

ปีการศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวน จ านวนที่ลาออกสิ้นปีการศึกษาที่
ประเมิน 2558 2559 2560 

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

2556 107 - 105 - ลาออก 2 คน 
 

2557 112 - - 110 ลาออก 2 คน 
 

สรุปอัตราคงอยู่ 111 103 110  
 
การประกันคุณภาพหลักสูตร ด้านนักศึกษาและบัณฑติ มีผลการด าเนินการดังนี ้
3.1 การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3.1.1 การรับนักศกึษา วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกการรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2559 พบว่า ไม่มีขั้นตอนการเรียกนักเรียนตัว
ส ารองเพิ่ม กรณีนักศึกษาไม่ครบตามเป้าหมาย และการ
เขียนระบบและกลไกการรับสมัคร แยกเป็น 3 ระบบ ซึ่งมี
ความซ้ าซ้อนกัน จึงปรับปรุงให้มีระบบและกลไกการรับ
นักศึกษาให้เป็นระบบเดียว และเพิ่มกิจกรรมการเรียก
นักเรียนตัวส ารองให้ครบภายในเวลาที่ก าหนด ในขั้นตอน
การด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก (3.1.1-1) 
        ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายว่า การ
รับนักศึกษา เชิงปริมาณ:  มีการรับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95  และ เชิงคุณภาพ:  นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษา
มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่า เชิงปริมาณ:  มี
การรับนักศึกษา ได้จ านวน 88 คน จากเป้าหมาย 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  และ เชิงคุณภาพ:  นักศึกษาทุกคนที่
เข้าศึกษามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของสถาบันพระบรม
ราชชนก (3.1.1-2) 
       ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการตามระบบกลไก 
ดังนี้ 

3.1.1-1 สรุปทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2559 
3.1.1-2 คูม่ือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560 
3.1.1-3 มคอ. 2 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3.1.1-4 หนังสือขอแจ้งการจัดสรร
โควตาและแผนการจัดสรร
สถานศึกษานักศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข) 
3.1.1-5 รายชื่อคณะกรรมการรับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระบบคัดตรงจากพื้นที่ และระบบ
สอบกลาง)      



 

 
มคอ.7 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 42 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

          อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรศึกษาและวิเคราะห์นโยบายเพื่อก าหนด
แนวทางการรับนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกและ
แผนการรับนักศึกษาตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ก าหนด (มคอ.2) (3.1.1-3)    ได้ก าหนดเป้าหมายจ านวน
การรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ไว้ จ านวน 100 คน 
แต่ได้รับการจัดสรรโควตาจากสถาบันพระบรมราชชนก 
จ านวน 88 คน (3.1.1-4)   เนื่องจาก สัดส่วนของอาจารย์
ต่อนักศึกษา เท่ากับ 1 ต่อ 11 จึงได้รับการจัดสรรโควตา
จ านวน  88 คน 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด า เนิ น ก ารรับ สมั ค รและคั ด เลื อกฯ  ป ระกอบด้ วย 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครและตรวจหลักฐาน  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  
ค ณ ะ ก รร ม ก า ร ต รว จ ส อ บ ผ ล ก า รต รว จ ร่ า งก า ย  
คณะกรรมการประมวลผลและบันทึกข้อมูล  คณะกรรมการ
การเงิน  คณะกรรมการยานพาหนะ สวัสดิการ อาหารและ
เครื่องดื่ม และคณะกรรมการเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ   (3.1.1-5)  
         คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ 
ประชุมวางแผนการด าเนินการรับสมัครของคณะกรรมการ
แต่ละฝ่าย       วางแผนการด าเนินงานตามปฏิทินการรับ
สมัครของสถาบันพระบรมราชชนก (3.1.1-6 )      
      คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครและตรวจ
หลักฐาน  ตรวจสอบวันเวลาการรับสมัครในระบบการรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 1. ระบบคัดตรงจาก
พื้นที่ 2. ระบบสอบกลาง (admissions) และประชาสัมพนัธ์
ทางเว็บไซต์ ของวิทยาลัยฯ www.bcnkk.ac.th      
        คณ ะกรรมการประชาสัมพั นธ์และรับสมั ครฯ 
ด าเนินการเผยแพร่การรับสมัครและคัดเลือกทั้ง 2 ระบบ 
โดยติดต่อประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาที่ 23 จังหวัดสกลนคร และ เขตที่ 25 จังหวัด

3.1.1-6 ประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ และ
ระบบสอบกลาง 
3.1.1-7 ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์
เข้าตรวจสอบหลักฐานและ
สัมภาษณ์ และ ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษา   ระบบคัดตรง
จากพื้นที่และระบบสอบกลาง ปี
การศึกษา 2560 
3.1.1-8 หนังสือราชการ เร่ือง
อนุมัติขยายระยะเวลาการเรียกตัว
ส ารองเข้าสัมภาษณ์หลักสูตร
ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
เพิ่มเติม รอบที่ 6 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2560 
3.1.1-9 สรุปรายงานปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานการรับ
สมัครและคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 
2560 
3.1.1-10  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
เร่ือง จ านวนนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2560 
3.1.1-11  กจิกรรมการรับ
รายงานตัวนักศึกษาปีการศึกษา 
2560 และค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการรับรายงานตวั
นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
3.1.1-12 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ขอนแก่น ชี้แจงแนวทางการรับสมัครและคัดเลือกในเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต จังหวัดสกลนคร และ 
จังหวัดขอนแก่น 
      คณะกรรมการรับสมัครฯ  ด าเนินการรับสมัครโดยให้
ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครของสถาบันพระบรม
ราชชนกที่ก าหนด วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
สั มภ าษ ณ์ ต ามภู มิ ล า เน า  และ โควต า ท างเวป ไซต์ 
www.bcnkk.ac.th  โดยมีผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระบบคัดตรง
จากพื้นที่ จ านวน 251 คน และระบบสอบกลาง (วิทยาลัยฯ 
เป็นศูนย์สอบของ เขตบริการสุขภาพที่ 7  มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ จ านวน 395 คน)  (3.1.1-7)       
         คณะกรรมด าเนินการตรวจสอบหลักฐานและ
คุณสมบัติของผู้สมัคร  ตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย และ
สอบสัมภาษณ์  ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ โดยวิทยาลัยฯ มี
เป้าหมายการรับนักศึกษา จ านวน  72 คน  ซึ่งประกาศ
เรียกตัวส ารอง จ านวน  2  รอบ รับนักศึกษา ได้จ านวน  57  
คน  ไม่ครบตามเป้าหมาย  จ านวน  15   คน   เมื่อจ านวน
ไม่ครบ ตามประกาศของกระทรวงฯ ให้น ารวมในการรับ
สมัครระบบสอบกลาง  โดยวิทยาลัยฯ มีเป้าหมาย รับ
นักศึกษาระบบสอบกลาง จ านวน  16 คน และรวมจาก
จ านวนที่ไม่ครบจากระบบคัดตรงจากพื้นที่ 15 คน รวม
ทั้งหมด  31 คน  มีการประกาศเรียกตัวส ารองในระบบสอบ
กลางเข้าศึกษา จ านวน 5 รอบ รับนักศึกษาได้จ านวน 23 
คน ไม่ครบจ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 80 คน นักศึกษาไม่
ครบตามเป้าหมาย  สถาบันพระบรมราชชนกจึงได้มีหนังสือ
ราชการ เรื่องอนุมัติขยายระยะเวลาการเรียกตัวส ารองเข้า
สัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม 
รอบที่ 6 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (3.1.1-8)     วิทยาลัย
ฯ จึงเรียกนักเรียนส ารองเพิ่มอีก จ านวน 8 คน ให้ทัน
ภายในก าหนดเวลาของประกาศกระทรวงฯ  วิทยาลัยฯ 
สามารถรับนักศึกษา ได้ครบ จ านวน 88 คน ตามเป้าหมาย
ของโควตาที่จัดสรร  ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต ใน เวป ไซต์  ของวิท ยาลั ยฯ 
www.bcnkk.ac.th 

2561 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

      คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ แต่
ละคณะ ได้น าข้อมูลและปัญหาที่พบในการด าเนินการรับ
สมัคร มาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยพบปัญหาว่า มีผู้สมัครกรอกเกรดในระบบการสมัครสูง
กว่าความเป็นจริงจากหลักฐานใบ ปพ. 1 ท าให้ถูกตัดสิทธิ์ใน
การสอบสัมภาษณ์ (3.1.1-9)   
          คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ 
สรุปจ านวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 88 ครบ
ตามเป้าหมาย และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย (3.1.1-10 )   
      งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา ประกาศ
ก าหนดการและแนวทางการรายงานตัวเข้าศึกษา ในเวปไซต์ 
www.bcnkk.ac.th  และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดย
ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานทั่วไป หลักฐานการศึกษา  
บันทึกประวัตินักศึกษา และใบแจ้งย้ายส าเนาทะเบียนบ้าน 
และหลักฐานการช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษา (3.1.1-11)      
      เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ได้มีการทบทวน ระบบกลไก
การรับสมัครในปีการศึกษา 2560 พบว่า  มีผู้สมัครกรอก
เกรดในระบบการรับสมัครสูงกว่าความเป็นจริ ง จาก
หลักฐาน ใบ ปพ. 1 (เกรด 5 เทอม)  ท าให้มีผู้สมัครถูกตัด
สิทธิ์ในการสอบ 
        ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงระบบและกลไก 
โดยเพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร โดยขอความร่วมมือให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบเกรดในใบ ปพ.1 ให้ถูกต้องก่อนน าส่งนักศึกษา 
(เกรด 5 เทอม)  และช่วยแนะน าให้นักเรียนตรวจสอบการ
กรอกเกรดลงในระบบรับสมัครให้ถูกต้องตรงตามเกรดในใบ 
ปพ.1 เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ
สัมภาษณ์ (3.1.1-12) 

3.1.2 การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1.วิทยาลั ยฯ  โดยกลุ่ ม งานบริการการศึกษา ศึ กษา
วิเคราะห์  มคอ.2 ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร (3.1.2-1) ผลการ

3.1.2-1  ส าเนา มคอ.2 หมวดที่ 
3 
3.1.2-2 ผลการส ารวจสมรรถนะ
นักศึกษาแรกเข้า 
3.1.2-3  ผลการประเมินโครงการ

http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-1.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-2.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-3.pdf
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ส ารวจสมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า  ( 3.1.2-2)  ผลการ
ประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา2559  (3.1.2-3) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และ ไทยแลนด์ 4.0 (3.1.2-4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
น าเข้าในออกแบบการวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา  ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่าปัญหา
นักศึกษาแรกเข้า คือนักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกัน ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาใหม่พบว่า 
สมรรถนะภาษาอังกฤษ คะแนนอยู่ในระดับต่ า  และผลการ
ประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา2559 นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบกิจกรรม
ดีทุ กกิจกรรม ท าให้นั กศึกษาได้ปรับตั ว รู้สึ กอบ อุ่ น
เหมือนกับอยู่ที่บ้านตนเอง  และอยากให้เพิ่มการเตรียม
ความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนากระบวนการ
คิด    (3.1.2-5) 
2.กลุ่มงานบริการการศึกษาและกลุ่มงานวิชาการ  ออกแบบ
วางแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดย (3.1.2-6) 
     2.1ด้านวิชาการ เน้นเร่ืองการพัฒนาLearning How to 
Learn  ไ ด้ แ ก่  Clitical thinking , Concept 
Mapping และReflection 
     2.2 ด้านการพัฒนานักศึกษา เน้น เรื่อง การปรับตัว 
คุณธรรม จริยธรรม และทักษะภาษาอังกฤษ 
3.อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณากิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ โดยพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ รูปแบบ
การจัดกิจกรรมและการประเมินผล  (3.1.2-7) 
4.งานพัฒนานักศึกษา  ด าเนินการตามแผนการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาโดย(3.1.2-8) 
    4.1.เขียนโครงการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ใหม่ โดยเน้นการพัฒนา4ด้าน ได้แก่  Learning How to 
Learn , การปรับตัว ,คุณธรรมจริยธรรม  และ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
    4.2.น าเสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติจากผู้อ านายการฯ 
    4.3.ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ใหม่ในปีการศึกษา2559 
3.1.2-4  เอกสารเรื่องทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ไทย
แลนด์ 4.0 
3.1.2-5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเข้าในการวางแผนจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.1-2-6 รายงานผลการออกแบบ
วางแผนการเตรียมความพร้อม
นั กศึ กษ าประจ าปี ก ารศึ กษ า 
2560 
3.1.2-7 ผลการพิจารณากิจกรรม
การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ 
3.1.2-8 โครงการปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.1.2-9 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา  2559 
3.1.2-10 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560 
3.1.2-11 รายงานผลการสอบ
ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ และ
ตารางปฐมนิ เทศปี การศึ กษา 
2561  
3 .1 .2 -1 2  ร า ย ง า น ส รุ ป ก า ร
ท บ ท ว น คู่ มื อ  ก ระ บ วน ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2560 
3 .1 .2 -13  คู่ มื อ ก ระบ วน การ

http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-4.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-5.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-6.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-7%20(1).pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-8.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-9.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-10.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-11.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-12.pdf
http://110.164.94.213/che60/che60/curri/3.1.2/3.1.2-13.pdf
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    4.4.ด าเนินการตามโครงการฯซึ่งกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย 
          4.4.1.การพัฒนาLearning How to Learn  ใน
เร่ือง Clitical thinking , Concept Mapping  และ
Reflection 
          4.4.2.การสบืค้นสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
          4.4.3.การปรับตัวสู่การเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
          4.4.4. การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
          4 .4 .5 .ก ระบ วน การคิ ดอย่ า ง เป็ น ระบ บ เชิ ง
สร้างสรรค์ 
          4.4.6.การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ 
          4.4.7. การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้  และ
ทักษะทางสังคม และสิ่งแวดล้อมชุมชน  
5.เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ตามโครงการ มีการ ประเมิน
ผลลัพธ์โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ตามตัวชี้วัดโครงการ  พบว่า (3.1.2-9) 
   5.1 นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ร้อยละ 100  
   5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่ ระดับดีมาก (  X 
= 4.67 ,SD=  0.56 ) ร้อยละ 86 
6.กลุ่มงานบริการการศึกษาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคร้ังต่อไป (3.1.2-10) 
     งานพัฒนานักศึกษาฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประเมินกระบวนการ พบว่ากระบวนการเตรียมความพร้อม
ยังขาดการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของนักศึกษา
เพื่ อใช้ในการเตรียมความพร้อมตามปัญหาและความ
ต้องการของนักศึกษาใหม่แต่ละคน  และได้ก าหนดแนวทาง
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาเพื่อน ามา
เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในครั้ง
ต่อไป ในปีการศึกษา 2561 (3.1.2-10 , 3.1.2-11 , 3.1.2-
12 , 3.1.2-13) 

ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับปรับปรุง 
2560 
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สรุปผลการประเมนิ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3.2.1 การควบคุม
การดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญา
ตรี 

1. วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  จากผลการ
ด าเนินการในปีการศึกษา  2559  ที่ผ่านมาพบว่า มีการ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานการจัดบริการการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี อยู่
ในระดับดีค่าเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป ผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
การด าเนินงานการจัดบริการการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  อยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 4.67   จากการประเมินขั้นตอนกระบวนการพบว่า  
ไม่มี ขั้นตอนศึกษาวิ เคราะห์การจัดบริการการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี /ผล
การประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา  ไม่มีขั้นตอนออกแบบ
โครงการ/กิจกรรมในการจัดบริการการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ที่ชัดเจน  
ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับกลุ่มงานบริการ
การศึกษาได้ปรับปรุงระบบกลไลการควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดย
เพิ่ม  ขั้นตอนศึกษาวิ เคราะห์การจัดบริการการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี /ผล
การประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา  และขั้นตอนออกแบบ
โครงการ/กิจกรรมในการจัดบริการการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี (3.2.1-1)     
2.  วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามระบบกลไกการควบคุมการดูแล
ให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
ดังนี้ 
        ขั้นตอนที่  1  ศึกษาวิเคราะห์การจัดบริการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี/ผล
การประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา  พบว่าผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559  อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะว่าควรมีการ

3.2.1-1 ระบบกลไกในคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 
ปีการศึกษา2560  หน้า 7 
3.2.1-2 รายงานผลการประเมนิ
การจัดบริการการดูแลให้
ค าปรึกษาวชิาการ และแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี ปี
การศึกษา  2559 
3.2.1-3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษา  2560 หน้า 11 
3.2.1-4 ค าสั่งที่  62/2560แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560 
3.2.1-5 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษา  2560 หน้า 4 
3.2.1-6 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในระบบระบบครอบครัว
เสมือน ประจ าปีการศึกษา 2560 
3.2.1-7  ภาพถ่ายห้องให้
ค าปรึกษา ตารางเวรการให้การ
ปรึกษาประจ าวนั 
3.2.1-8 ตัวอย่างการให้ค าปรึกษา
ผ่านไลน์ Facebook 
3.2.1-9  ส าเนาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแนะแนว ให้
ค าปรึกษาปีการศึกษา 2560 
3.2.1.10 ตัวอย่างรายงานผลการ
ให้การช่วยเหลือนักศึกษาและ
สรุปผลการให้การช่วยเหลือ 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ปรับแนวทางในการให้ค าปรึกษาให้
มีความชัดเจนมากขึ้น และจากผลการประเมินนักศึกษา
ต้องการให้อาจารย์ที่ ปรึกษามีความสามารถในการให้
ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การดูแลให้ค าปรึกษาได้ครอบคลุมและมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ( 3.2.1-2 ) 
          ขั้นตอนที่  2   ก าหนดเป้าหมาย  แนวทางในการ
จัดบริการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกลุ่มงาน
บริการการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย คือนักศึกษาได้รับการ
ดูแลและได้รับบริการการให้ค าปรึกษาทั้ งด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการด าเนินชีวิตร้อยละ 
100   นักศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดบริการการดูแลให้
ค าปรึกษาอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป วางแผน 
          มีการก าหนดแนวทางและกระบวนการให้ค าปรึกษา
ของวิทยาลัยฯ  มีการบูรณาการระบบให้ค าปรึกษากับระบบ
ครอบครัวเสมือน  โดยระบุในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็น
แนวทางด าเนินงาน  (3.2.1-3)  
          งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ (3.2-
1-4)  และก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (3.2.1-5) 
         ขั้นตอนที่  3  ออกแบบโครงการ/กิจกรรม  ในการ
จัดบริการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี  โดยงานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการ
การศึกษา  จัดบริการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี  บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือน 
(3.2-1-6)   มีห้องให้ค าปรึกษา (3.2.1-7)   และมีช่องทางที่
หลากหลาย  เช่น  ไลน์  Facebook  (3.2.1-8)  จัดโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนว ให้ค าปรึกษากิจกรรมพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้ค าปรึกษาแนะแนวและบริการ
นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่ อพัฒนา
อาจารย์ปรึกษามีความสามารถในการให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ( 3.2.1.9 ) 

3.2.1-11 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2560 
3.2.1-12 แบบรายงานการ
ประเมินผลการจัดบริการการดแูล
และการให้ค าปรึกษาวชิาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา  ปี
การศึกษา  2560 ภาคการศึกษา
ที่  1 
3.2.1-13 แบบรายงานการ
ประเมินผลการจัดบริการการดแูล
และการให้ค าปรึกษาวชิาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา  ปี
การศึกษา  2560 
3.2.1-14  แบบรายงานการ
ประเมินผลการจัดบริการการดแูล
และการให้ค าปรึกษาวชิาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา  ปี
การศึกษา  2560 
 
3.2.1.15 รายงานผลการดูแล
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
 
3.2.1.16  คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพปีการศึกษา  
2560 
 
3.2.1.17  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  2561 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

และมีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ลักษณะของนักศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อน าข้อมูลนักศึกษา
น าไปพัฒนานักศึกษาต่อไป (3.2.1-10) 
  ขั้นตอนที่  4  จัดท าแผนการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี งานบริการพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานบริการการศึกษา  ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท าแผนแผนการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอ
ผู้อ านวยการอนุมัติแผนงาน/โครงการ    ( 3.2.1-11) 
      -  กรณีผ่านด าเนินการตามแผนงาน/โครงการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 
      - กรณีไม่ผ่านปรับแผนงาน/โครงการดูแลให้ค าปรึกษา
วิ ช าก า ร  แ ล ะ แ น ะแ น วแ ก่ นั ก ศึ ก ษ า เส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง 
  ขั้นตอนที่   5  ด าเนินการ  ก ากับติดตาม  แผนงาน/
โครงการการจัดบริการการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแก่นักศึกษา  
        งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา 
โดยอาจารย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษา
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา  
       หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  เสนอรายงานผลการ
ให้การช่วยเหลือนักศึกษาแก่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการ
การศึกษา 
        ผลการด าเนินการ  ก ากับติดตาม  แผนงาน/โครงการ
การจัดบริการการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2560   ได้
ประเมินผลการจัดบริการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ  แนะแนว
แก่นักศึกษา  พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะว่านักศึกษาที่
มีความเสี่ยงสูงไม่มีระบบการส่งต่อที่ชัดเจนเพื่อให้อาจารย์ที่
นิ เทศนักศึกษาช่วยดูแลให้ค าปรึกษา  จึงท าให้การดูแล
นักศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ   งานบริการพัฒนานักศึกษา  
การศึกษาโดยอาจารย์แนะแนวให้ค าปรึกษา  จัดท าแนวทาง
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การส่งต่อและดูแลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงและติดตามการ
ดูแลให้ค าปรึกษาเป็นระยะท าให้อาจารย์ที่ เกี่ ยวข้อง
ปรับเปลี่ยนการดูแลที่เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง
จ านวน 4  รายและนักศึกษามีพัฒนาการที่ดีและสามารถ
เรียนได้ตามที่หลักสูตรก าหนดครบทั้ง 4  ราย  (3.2.1-12) 
         ขั้นตอนที่  6  ประเมินผลลัพธ์การจัดบริการการดูแล
และการให้ค าปรึกษาทั้ งด้านวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษา  
         งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลลัพธ์การจัดบริการ
การดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษา ( 3.2.1-13 ) พบว่า  นักศึกษาได้รับบริการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  โดยจัดชั่วโมงในกิจกรรม  
moral  area  ทุกบ่ายวันพุธ  เวลา  13.00-14.00 น  และ
จัดบริการที่ห้องแนะแนวให้ค าปรึกษา  โดยพบโดยตรง  ทาง
โทรศัพท์  ไลน์  Facebook  
- อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการให้ค าปรึกษา จากแบบ
ประเมิน  พบว่า  อาจารย์และบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  
100  และพึงพอใจในภาพรวมค่าเฉลี่ย X= 4.35 
-  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการนักศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมากค่าเฉลี่ย X=4.69 ร้อยละ  95 
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1)    นักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงไม่มีระบบการส่งต่อที่ชัดเจน
เพื่อให้อาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาช่วยดูแลให้ค าปรึกษา  จึงท า
ให้การดูแลนักศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ  
2)    ระบบกลไกประเมินระบบกระบวน   การก าหนด
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของกระบวนการยังไม่สะท้อนคุณภาพการ
ด าเนินงาน ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ชัดเจนที่จะน าไปสู่การ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
3.  สรุปผลลัพธ์การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
     งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา 
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประเมินผลการด าเนินงาน



 

 
มคอ.7 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 51 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ตามเป้าหมายที่ก าหนดพบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด ( KPI )  (3.2.1-14)  คือ 
        - นักศึกษาได้รับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแนะแนว
ร้อยละ 100 ( เป้าหมายร้อยละ 100 )  
        - นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดบริการดูแลให้ค าปรึกษา
อยู่ ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย  4.69   จากคะแนนเต็ม 5 ( 
เป้าหมายค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป )  แต่นักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง
ไม่มีระบบการส่งต่อที่ชัดเจนเพื่อให้อาจารย์ที่นิเทศนักศึกษา
ช่วยดูแลให้ค าปรึกษา  จึงท าให้การดู แลนักศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพ 
       - วิทยาลัยมีระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  ผลการประเมินระบบและ
กระบวนการ  พบว่า  การก าหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของ
กระบวนการยังไม่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงาน ท าให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่ชัดเจนที่จะน าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาปรับปรุง 
          งานบริการและพัฒนานักศึกษากลุ่มบริการการศึกษา 
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการปรับปรุงระบบโดยงาน
บริการและพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1)    งานบริการการศึกษาโดยอาจารย์แนะแนวให้ค าปรึกษา  
ท าแนวทางการส่งต่อและดูแลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงและ
ติดตามการดูแลให้ค าปรึกษาเป็นระยะท าให้อาจารย์ที่
เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนการดูแลที่ เหมาะสมกับนักศึกษาที่มี
ความเสี่ยงสูงจ านวน 3 รายและนักศึกษามีพัฒนาการที่ดีและ
สามารถเรียนได้ตามที่หลักสูตรก าหนดครบทั้ง 3  ราย ( 
3.2.1.15 ) 
2)     ก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ของกระบวนการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานที่ก าหนด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษาโดยมีตัวชี้วัดคือ  ( 3.2.1.16)  
- มีระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
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ระดับปริญญาตรี  
-  นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.25 มีผลการเรียน
เพิ่มข้ีน 
-  นักศึกษาได้รับบริการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนว  ร้อยละ100 
-  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย 3.51 
ขึ้นไป  
     3) งานบริการพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  น าผลการประเมินมาวางแผนและ
ปรับปรุงแผนงานตามผลการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงในปี  
การศึกษา  2561  ต่อไป 

3.2.2 การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ปีการศึกษา 2559 ที่มีการก าหนดเป้าหมายของปีการศึกษา 
2559 ว่าจะพัฒนานักศึกษาในทักษะภาษาอังกฤษและทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และน าเสนอ
งานที่ต้องมีผลอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.70 ขึ้นไป ผลการ
ประเมินพบว่า จากผลการด าเนินงานพบว่าระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาว่าได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
(ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 4.00 
และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
ค่าเฉลี่ย 3.61 และในการน าเสนอผลงานต้องมีการพัฒนา
ทักษะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมร่วมด้วยจึงมี
การประเมินระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมได้ ค่าเฉลี่ย  3.50 ซึ่งพบว่าไม่
บรรลุเป้าหมายจึงทบทวนกระบวนการพบว่า ไม่มีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน จึงได้
เพิ่มรายละเอียดการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ระบุไว้ 
3 ทักษะใหญ่ๆ (3.2.2-1, 3.2.2-2, 3.2.2-3)     
         ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายการ

3.2.2-1 สรุปทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2559 
3.2.2-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560  
3.2.2-3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบบัปรบัปรุง 2555 
3.2.2-4 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560 
3.2.2-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คร้ังที่  9/ 2560 ลว   8 มิย 60 
 
3.2.2-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คร้ังที่  9/ 2560 ลว 8  มิย  60   
3.2.2-7 โครงการการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเปน็บัณฑิตที่มี
คุณภาพสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน 
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ด าเนินงาน 2 ข้อ คือ 1.  นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกด้าน ร้อยละ 100 2.  
นักศึกษามีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน  ค่าเฉลี่ย  
3.70  ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 5)  ร้อยละ 80 (3.2.2-4)  มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ดังนี้   
          ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับ
กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานบริการการศึกษา  ศึกษา
วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  ผล
การประเมินการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ในปีที่ผ่ านมาพบว่า การพัฒนา
นักศึกษาในทักษะภาษาอังกฤษ (ทักษะทางสังคมและสังคม
ข้ามวัฒนธรรม) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น น าเสนองาน และทักษะด้านการสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.00 , 3.61 และ 3.50 ซึ่งพบว่าไม่บรรลุ
เป้ าหมายจึงน าค าจ ากัดความของทักษะการเรียนรู้และ
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มาทบทวนและน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินที่เสนอแนะให้มีการประเมินทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ทักษะ ได้ข้อสรุปว่าควรมีการพัฒนาให้
ครบทั้ง 3 ด้านโดยแต่ละด้านให้เน้นทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่ สนับสนุนกิจกรรมในการเรียนการสอนในหลักสูตรมี
รายละเอียดตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(3.2.2-5)   
          ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับ
กลุ่มวิชาการ  และกลุ่มงานบริการการศึกษาก าหนดเป้าหมาย  
แนวทางและวิธีการประเมินการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในและนอกหลักสูตรครอบคลุม 3 
ด้าน คือ 1) ทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ที่เน้นการพัฒนาการ
คิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและความร่วมมือ 
ซึ่งด าเนินงานในนักศึกษาชั้นปีที่ 2 2)ทักษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การรู้จักการใช้สื่อที่ช่วยใน
การเรียนรู้ เน้นในชั้นปีที่  2  3 และ 4  3) ทักษะชีวิตและ
อาชีพ ที่เน้นเร่ืองการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นในชั้นปีที่  1 โดยก าหนด
เป้าหมายไว้ว่า 1) นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

3.2.2-8 มคอ. 3,5 วิชานวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
3.2.2-9 มคอ. 3, 4, 5, 6 รายวิชา
สื่อสารและสารสนเทศทางการ
พยาบาล วชิาวิจยัทางการ
พยาบาล รายวิชาปฏิบตัิการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
และรายวชิาปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1 
และ 2 โครงการพัฒนาความรู้ก้าว
สู่วิชาชีพ โครงการฝึกอบรมการใช้
งานห้องสมุด ฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
อุปกรณ์การศึกษา 
3.2.2-10  โครงการภาษาอังกฤษ
สู่ศตวรรษที่ 21 ประจ าปี
การศึกษา 2560 โครงการการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑติ
ที่มีคุณภาพสมรรถนะโดดเด่นดา้น
การพยาบาลชุมชน และมคอ. 3 
วิชาพหุวัฒนธรรม 
3.2.2-11  แผนพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
3.2.2-12  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คร้ังที่ 9/ 2560 ลว  8 มิย  60 
3.2.2-13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คร้ังที่  5/ 2561 ลว  5  มค 61 
วาระพิจารณาเร่ืองการก ากับ
ติดตามแผน 
3.2.2-14 คู่มือการพัฒนา
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ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกด้านร้อยละ 100  2) นักศึกษา
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทุกด้านค่าเฉลี่ย 3.70 ขึ้น
ไป (3.2.2-6) 
            ขัน้ตอนที่ 3 กลุ่มวิชาการ  และกลุ่มบริการการศึกษา  
ร่วมกันออกแบบโครงการ/กิจกรรม  ในการพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในและนอกหลักสูตร
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน  1) ทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ที่เน้น
การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและ
ความร่วมมือ ซึ่งด าเนินงานในนักศึกษาชั้นปีที่  2 โดยจัด
โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน ระยะที่ 1 Ready 
to Change กลุ่มเป้าหมายชั้นปีที่ 2 และระยะที่ 2 Share to 
Learn กลุ่มเป้าหมายชั้นปีที่ 1 ถึง 4 และพัฒนานักศึกษาใน
รายวิชา (3.2.2-7, 3.2.2-8) 
2) ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การ
รู้จักการใช้สื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมการใช้งาน
ห้องสมุด ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
อุปกรณ์   การศึกษาแก่นั กศึกษา ทุ กชั้ นปี  และการใช้ 
MOODLE ในการทบทวนการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้น
ทะเบี ยนฯ การสอนการสืบค้น ในรายวิชาสื่ อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาล ปี 2 วิชาวิจัยทางการพยาบาล ปี 
3 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและและจิตเวช และ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
และ 2 ในชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยการมอบหมายกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ใช้ EBN ประเมินผลจากผลงานของนักศึกษา  
(3.2.2-9)   
3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่เน้นเร่ืองการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในโครงการการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสมรรถนะโดดเด่น
ด้านการพยาบาลชุมชน 
ระยะที่  1 Ready to Change และ รายวิชาพหุวัฒนธรรม 
กลุ่มเป้าหมายชั้นปีที่ 1 การประเมินผลประเมินจากผลการ
เรียน และ เพิ่มโครงการภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรม
ประกอบด้วย ปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ 

สมรรถนะนักศึกษามีสมรรถนโดด
เด่นด้านการพยาบาลชุมชน ปี
การศึกษา 2559-2560 
3.2.2-15 ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสบช.ครั้งที่ 1 
เทียบกับครั้งที่ 2 
3.2.2-16 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนาวฒันธรรม
คุณภาพในการปฏบิัติงานเพื่อ
ความเป็นเลิศขององค์กร กิจกรรม
ที่ 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ 
3.2.2-17 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนาวฒันธรรม
คุณภาพในการปฏบิัติงานเพื่อ
ความเป็นเลิศขององค์กร กิจกรรม
ที่ 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ 
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Reading Writing Listening Grammar (3.2.2-10) 
          ขั้นตอนที่ 4 กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานบริการ
การศึกษาจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามที่ก าหนดในขั้นที่ 3 (3.2.2-11) 
          ขั้นตอนที่ 5 กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานบริการ
การศึกษาเสนอแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณา
ผลการพิจารณาเห็นชอบในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
(3.2.2-12)   
         ขั้นตอนที่  6 กลุ่มงานบริการการศึกษาร่วมกับกลุ่ม
วิชาการด าเนินการตามแผนทั้ง 3  ด้าน ซึ่งเมื่อก ากับติดตาม
พบว่าในการประเมินมีการประเมินการด าเนินงานตามมคอ. 3 
และ 4 ซึ่งพบว่ายังไม่ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ก าหนดจึงเพิ่มเติม
การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทุกด้าน ทุกชั้น
ปีโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน
ที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนานักศึกษาเสริมหลักสูตร (3.2.2-
13)     
         ขั้นตอนที่  7 ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาทักษะทั้ง 3 
ทักษะสรุปผลการประเมินพบว่าเป้าหมายที่ 1) นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุก
ด้านร้อยละ 100 ผลการประเมินพบว่ามีการพัฒนาครบทุกชั้น
ปีในแต่ละด้านที่ก าหนด เป้าหมายที่ 2) นักศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทุกด้านค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป ผลการ
ประเมินพบว่า ด้านที่ 1) ทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ที่เน้น
การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและ
ความร่วมมือ ได้ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.44  ด้ านที่  2)ทักษะ
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การรู้จักการใช้
สื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ด้านที่  3) 
ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่เน้นเรื่องการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.64 (3.2.2-14) และจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสบ
ช .ครั้ งที่  1  เที ยบกั บ ครั้ งที่  2  พ บว่ า  ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ สบช ครั้งที่  1 มีผู้ สอบผ่านระดับ Upper 
intermediate ทั้ง 4 ชั้นปี จ านวน 81 คน จากนักศึกษา 431 
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คน คิดเป็นร้อยละ 18.74 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สบช 
ครั้งที่ 2 มีผู้สอบผ่านระดับ Upper intermediate ทั้ง 4 ชั้นปี 
จ านวน 198 คน จากนักศึกษา 431 คน คิดเป็นร้อยละ 46.45 
(3.2.2-15)   
      ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกพบว่าบรรลุ 1 
เป้าหมาย ไม่บรรลุ 1 เป้าหมาย ได้น าผลการพัฒนามาทบทวน
ระบบและกลไกพบว่า 1) ในขั้นตอนของการวางแผนมีการ
วางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุ่ม
วิชาการและกลุ่มบริการการศึกษาซึ่งไม่จ าเป็นต้องน ามาเข้า
พิจารณารับรองแผนอีกครั้งในขั้นตอนที่ 5 จึงทบทวนและตัด
ขั้นตอนที่ 5 ออก นอกจากนี้ในขณะที่ด าเนินการและก ากับ
ติดตามพบว่าในการประเมินยังใช้เครื่องมือในการประเมินไม่
ครอบคลุมครบทั้ง 4 ชั้นปีซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงขณะ
ด าเนินงานโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะโดเด่ดนด้านการ
พยาบาลชุมชนซึ่งมีประเด็นการประเมินครอบคลุมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบทั้ง 3 ด้าน ท าให้ได้ผลการประเมิน
ครบถ้วนทุกชั้นปีแต่ผลการประเมินทักษะมีค่าเฉลี่ยไม่บรรลุ
เป้าหมาย ดังนั้นในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ให้น า
ผลการประเมินในแต่ละข้อมาด าเนินการตามขั้นที่ 2) ในการ
ก าหนดเป้าหมาย  แนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 และ ขั้นที่  3) ในการออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม  พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน (3.2.2-16) 
           ขั้ นตอนที่   8  กลุ่ มวิชาการ  และกลุ่ มบริการ
การศึกษาท ารายงานผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาร่วมกันในการปรับระบบและ
วางแผนพัฒนาและออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมิน (3.2.2-17) 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3.3.1 อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2558-2560 วิทยาลัยฯ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ดัง
แสดงในตาราง ดังนี้  
ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก
สะสมจนถึง

สิ้นปี
การศึกษา 

2560 

2558 2559 2560 

2555 115 110 
(96.52%)  

- - ลาออก 4 คน 
เรียนซ้ าชั้น 1 

คน 
2556 107 - 105 

(98.13%)  
- ลาออก 2 คน 

2557 112 - - 110 
(98.21%)  

ลาออก 2 คน 

หมายเหตุ: อัตราการคงอยู่ หมายถึง ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชัน้ปี
สุดท้าย 
เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักเรียนรุ่นเดียวกันของระดับ
การศึกษานั้น 

3.3.1-1 รายชื่อ
นักศึกษาแรกเข้าแต่
ละปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 2555-
2557 
3.3.1-2 รายชื่อ
นักศึกษาปัจจบุันแต่
ละปีการศึกษา  
ปีการศึกษา 2555-
2557 
3.3.1-3 รายชื่อ
นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ปี
การศึกษา 2558-
2560 

3.3.2 อัตราการ
ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2558-2560 วิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยมี
รหัสประจ าตัวนักศึกษาที่ขึ้นตน้ด้วยปีพุทธศักราชเดียวกัน และใช้เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน 4 ปี ดังแสดงในตาราง ดังนี ้

ปี
การศึกษา 
ที่รับเข้า/

รุ่น 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่
ลาออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

2560 
2558 2559 2560 

2555 
 (รุ่น 16)  

115 110 
 

(95.65%)  

- - ลาออก 4 คน 
เรียนซ้ าช้ัน 1 

คน 

2556 
 (รุ่น 17)  

107 - 105 
 

(98.13%)  

- 
 ลาออก 2 คน 

3.3.2-1 รายชื่อ
นักศึกษาแรกเข้าแต่
ละปีการศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 
2555-2557 
3.3.2-2 รายชื่อ
นักศึกษาปัจจบุันแต่
ละปีการศึกษา  
ปีการศึกษา 2555-
2557 
3.3.2-3 รายชื่อ
นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา  
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

2557 
 (รุ่น 18)  

112 - - 110 
 

(98.21%)  
ลาออก 2 คน 

จากตาราง พบว่า ร้อยละของนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
ก าหนดไว้ในหลักสตูรมีค่าสูง โดยมีจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไมต่่ ากว่า รอ้ยละ 95  

ปีการศึกษา 2558-
2560  

3.3.3 ความพึง
พอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียน
ชองนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
1. การรับสมัครนักศึกษา 4.23 4.25 4.27 

2. การเตรยีมความพร้อม
ก่อนเรียน 

4.25 4.67 4.68 

3. การให้ค าปรึกษาด้านการ
ใช้ชีวิตและด้านวิชาการ 

4.20 4.20 4.67 

4. การส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 

4.28 4.28 4.31 

5. การจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศกึษา 

4.30 4.30 4.35 

6. การบริหารหลักสูตร 4.46 4.43 4.40 
ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึง
พอใจ 

4.29 4.36 4.45 

วิทยาลัยฯ มีระบบ กลไกรับเร่ืองอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศกึษา 
(3.3.3.1) มีการประชาสัมพันธ์ และก าหนดช่องทางการอุทธรณ์และ
ร้องเรียน ให้นักศึกษารับทราบโดยการประกาศทีบ่อร์ดประชาสมัพันธ์ ผล
การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจาก
นักศึกษา นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองให้การด าเนินการชว่ยเหลือ
รวดเร็วและมีการชี้แจงเฉพาะบคุคล (3.3.3.2)  

3.3.3-1 รายชื่อ
นักศึกษาแรกเข้าแต่
ละปีการศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 
2555-2557 
3.3.3-2 รายชื่อ
นักศึกษาปัจจบุันแต่
ละปีการศึกษา ปี
การศึกษา 2555-
2557 
3.3.3-3 รายชื่อ
นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ปี
การศึกษา 2558-
2560  

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3  คะแนน 4  คะแนน 4  คะแนน บรรลุ 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า/รุ่น 

จ านวนรับเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออกสะสมจนถึง

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

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

สรุปอัตราการส าเร็จการศึกษา 95.65% 98.13% 98.21%  
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 2.1)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑติ (คะแนน
เต็ม 5)  

วิทยาลัยฯได้มีการติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2559 เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจ านวน  105   คน โดยให้ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมิน ผู้ใช้บัณฑิตได้ประเมินบัณฑิตจ านวน 89  คน คิดเป็นร้อย
ละ   84.76     
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน โดย 
- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต เท่ากับ 407 
คะแนน 
-จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด   89   คน 
คิดค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตได้เท่ากับ =  407  = 4.57 
                                                                89 
โดยพบว่าผลการประเมินรายด้านมีดังนี้ 
1.     ด้านคุณธรรม จริยธรรม        X= 4.78, SD= 0.51 
2.     ด้านความรู้ X= 4.49,       SD= 0.53 
 
3.     ด้านทักษะทางปัญญา         X= 4.45, SD= 0.62 
4.     ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
X= 4.59, SD= 0.52 
5.      ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ          X= 4.47, SD= 0.68 
6.     ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ    X= 4.66, SD= 0.52 

2.1-1 รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ และ
การพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์บัณฑิต ปีการศึกษา 
2559 
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สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
≥  4.51 4.57 4.57 บรรลุ 

 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สกอ. 2.2)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โดยการแปลงค่าร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 100 

วิทยาลัยฯ มีการส ารวจการมีงานท า ร้อยละ 100 ของบัณฑิต 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 105 คน 
และมีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
คะแนนที่ได้ เท่ากับ = 5 
 (2.2-1)  

2.2-1 รายงานการส ารวจ
การได้ งานท าของบัณฑิต 
ภายใน ระยะเวลา 1 ปี 
ของบัณฑิตที่ ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศกึษา 
2559 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2560 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศกึษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

 ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 
1. พ.1103 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 1 

1/2560 4 8 26 30 15 6   89 89 

2. ภ.1102 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

3. สม.1102 ทักษะชีวิต 
และการจัดการ 

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

4. สม.1101 มนุษย์กับการอยู่
ร่วมกัน 

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

5. วค.1101 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสารสนเทศ 

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

6. พล.1101 การออกก าลังกาย
และสันทนการ 

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

7. พ.1101 จุลชีววิทยา และ
ปรสิตวิทยา 

1/2560 16 16 24 25 8    89 89 

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

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

9. ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

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

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

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

12. สม.1103 พหุวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

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

13. พ.1105 เศรษฐศาสตร์
สุขภาพ 
 

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

14. พย.1101 มโนมติทฤษฎี
และกระบวนการพยาบาล 

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

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

ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่3 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศกึษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

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

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

19. ล.1010 หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

3/2560 25 32 23 8 - - - - 88 88 
 

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

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

21. พย.1202 การประเมิน
สุขภาพ 

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

22. พย.1203 หลักการและ
เทคนิคการพยาบาล 

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

23. พย.1205 การสอนและการ
ให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

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

24. พย.1206 การสื่อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาล 

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

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

ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
27. พย.1207 จริยศาสตร์และ
กฎหมายวชิาชีพการพยาบาล 

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

28. พย.1208 การสร้างเสริม
สุขภาพ 

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

29. พย.1210 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 1 

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

30. พ.1211 เศรษฐศาสตร์กับ
ระบบสุขภาพ 

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

31. พ.1212 ระบาดวิทยาและ
ชีวสถิติ 

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

32. ภ.1304 ภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพการพยาบาล 

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

33. ล.1005 นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

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

34. พย.1204 ปฏิบัติหลักการ 2/2560 17 34 36 31 5 - - - 123 123 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศกึษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

และเทคนิคการพยาบาล  
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่3 

35. พย.1209 ปฏิบัติการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

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

36. พย.1211 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 
1 

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

ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 
37. พย.1312 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหา สุขภาพ 2 

1/2560 4 13 40 39 13 - - - 109 109 

38. พย.1314 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 3 

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

39. พย. 1316 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

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

40. พย.1318 การพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต 

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

41. พย.1320 การพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์1 

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

42. พย.1322 การวิจัยทางการ
พยาบาล 

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

ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 และ 3 
43. พย.1313 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลทีม่ีปญัหาสุขภาพ 
2 

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

44. พย.1315 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 
3 

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

45. พย.1317 ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 

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

46. พย.1319 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหาทางจิต 

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

47. พย.1321 ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารกและผดุง
ครรภ์ 1  

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

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศกึษา 

จ านวนการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

48. พย.1431 แนวโน้มและ
พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 

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

49. พย.1429 การบริหารการ
พยาบาล 

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

50. พย.1427 การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

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

51. พย.1425 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

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

52. พย.1423 การพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
2 

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

53. ภ.1405 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า 

1/2560 6 19 10 24 17 25 10 - 111 111 

ช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่2 
54. พย.1430 ปฏิบัติการบรหิาร
การพยาบาล 

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

55. พย.1428 ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

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

56. พย.1426 ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 

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

57. พย.1424 ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 2 

2/2560 3 58 
 

42 6 2 - - - 111 111 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ. 5.1)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

5.1.1 การออกแบบ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
 

ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบและ
กลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
พบว่า แต่ละขั้นตอนปฏิบัติงานเขียนไม่ชัดเจน เมื่อน ามา
ปฏิบัติท าให้เข้าใจไม่ตรงกันและยากในการปฏิบัติ ไม่มี
ขั้ น ต อน การวิ เค ราะ ห์ หลั ก สู ต ร  แล ะการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (5.1.1-1) 
            ในปีการศึกษา 2560 ได้ปรับปรุง โดยเพิ่ ม
ขั้นตอน การศึกษาวิ เคราะห์หลักสูตร การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และเพิ่มรายละเอียดใน
การปฏิบัติทุกขั้นตอนให้ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติได้ และ
ก าหนดเป้าหมาย คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้รับการเห็นชอบจาก
สภาการพยาบาล และสภามหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 120 วัน 
(5.1.1-2) 
            ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตร ดังนี้ (5.1.1-2) 
            ขั้นตอนที่  1-2 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร โดย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย พิจารณาคณะกรรมการ
พัฒนาปรับปรุง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของเครือข่ายวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และคณะกรรมการของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อ
วางแผนและด า เนินการพัฒ นาหลักสูตรหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(5.1.1-3) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์หลักสูตร โดยน าการวิจัยประเมินหลักสูตร 
นโยบายและระเบียบต่างที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2560 ระบบประกันคุณภาพ

5.1.1-1 สรุปทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2559 ระบบการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวชิาในหลักสตูร 
5.1.1-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560 ระบบการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวชิาในหลักสตูร 
5.1.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น ค าสั่งของ
เครือข่ายวิทยาลัยในสงักัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และค าสั่งของ
สถาบนัพระบรมราชชนก 
5.1.1-4 รายงานการวิเคราะห์สภาพ
และสถานการณ์ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร
ปรับปรุง 2560 
5.1.1-5 ฉบับร่างหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร
ปรับปรุง 2560) 
5.1.1-6 เอกสารรายงานการ
พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ 
หลักสูตรจากคณะ กรรมการที่
เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
 1) รายงานประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตลอดจนปัจจัยจาก
สถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
พบประเด็นส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรคือ การลด
จ านวนหน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตร การก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ใหม่ ตลอดถึงคุณลักษณะบัณฑิต
ในศตวรรษที่  21 มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 แบบ มคอ.2)  (5.1.1-4) 
            ขั้นตอนที่ 3-4 คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ด า เนิ น การพั ฒ น าป รับ ป รุ งหลั กสู ต รโดยมี
ส าระส าคัญ  คื อหลั ก สู ต ร ป ระกอบ ด้ วยป รัชญ า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 
135 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วย
กิต หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต ปรับชื่อและเนื้อหาสาระ
วิชาให้ตรงตามสาขาวิชาชพี การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
6 ด้าน ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา การออกแบบ
หลักสูตร และการประกันการศึกษา ครอบคลุมทุกหัวข้อ
ตามแนวทางการจัดท า  มคอ.2 โดยหลักสู ตรผ่ าน
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแก้ไข และได้ร่างหลักสูตรหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(5.1.1– 5) 
 
            ขั้นตอนที่ 5-8 หลักสูตรฯ ได้ผ่านการพิจารณา
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 23 
กันยายน 2559 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันสมทบ และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 
มิถุนายน 2560 

ชนนี ขอนแก่นคร้ังที่ 11/2559 เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
 2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน สถาบันพระบรม
ราชชนก ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2559 
 3) รายงานประชุม คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั ขอนแก่นให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชมุ 
คร้ังที่ 18/2560 วันที่ 11 มิถุนายน 
2560 
 4) หนังสือจาก สภาการพยาบาล
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในคราว
ประชุมคร้ังที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 10 
เมษายน 2560 
 5) หนังสือจากสภามหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น อนุมัติหลักสูตรในคราว
ประชุมคร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 
5.1.1-7 ส าเนาประกาศเปิด
หลักสูตรเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2560 
5.1.1-8 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 17 
กรกฎาคม 2560 
5.1.1-9 คูม่ือการจัดการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา 2560 
5.1.1-10 สรุปรายงานโครงการ
พัฒนาหลักสูตรฯ และการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนสู่การเปลี่ยนแปลง ปีการศึกษา 
2560 
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            ขั้นตอนที่ 9 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
            ขั้นตอนที่  10-11 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติหลักสูตร 
วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สกอ. รับทราบ 
(5.1.1-6) 
            ขั้นตอนที่ 12 เปิดหลักสูตร ก่อนเปิดการศึกษา 
2560 วิทยาลัยจัดท าประกาศเปิดใช้หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ในปีการศึกษา 
2560 พร้อมแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเล่ม
หลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ ก่อนเปิดใช้หลักสูตร (5.1.1-
7 และ 5.1.1.8) 
            ขั้นตอนที่ 13 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
หลักสูตรฯ ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง 
และแหล่งฝึกปฏิบัติ ทราบ โดยผ่านคู่มือการจัดการเรียน
การสอน สรุปรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ และการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เปลี่ยนแปลง ปีการศึกษา 2560 โครงการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (5.1.1-9, 5.1.1-
10, 5.1.1-11) 
            ขั้นตอนที่ 14-15 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตาม
ระบบ ได้ทบทวนกระบวนการ พบว่า บรรลุเป้าหมาย 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และสภา
มหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ก าหนด ก่อนเปิดการเรียน
การสอนภายใน 120 วัน 
            ได้ทบทวนกระบวนการระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2560 พบว่า มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน ได้ที่
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) พบว่าใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 2548 ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตาม

5.1.1-11 สรุปรายงานโครงการ
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2560 
5.1.1-12 คู่มอืทบทวนและ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ ปี 
2561 เรื่อง ระบบการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวชิาใน
หลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดย
ปรับ เรื่ อ งโครงสร้า งหลั กสู ต ร คุณ สมบั ติ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 
2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ครบถ้วน ในปี
การศึกษา 2561 ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบ
หลักสูตร โดยพบว่า การด าเนินงานมีหลายขั้นตอนในปี
การศึกษา 2560 จึงรวมขั้นศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตร
และขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็น
ขั้นตอนเดียวกัน แต่ยังคงสาระการด าเนินงานเหมือนเดิม 
(5.1.1-12) 

5.1.2 การปรับปรุง
หลักสูตรใหท้ันสมัย
ตามความก้าว หน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 

วิทยาลัยมีการทบทวนมีระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยในปีการศึกษา 2559 จากการประเมิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพบว่า ไม่มีขั้นตอนการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า ไม่มีการก าหนดประเด็น/เรื่องการปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัย และไม่มีขั้นตอนในแบบฟอร์มการ
จัดท า มคอ.3 มคอ.4 และในแผนการสอนที่ปรับปรุงใน
ประเด็นสาระที่ทันสมัยที่ชัดเจน ในปีการศึกษา 2560 จึง
ปรับปรุงระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยเพิ่มขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ มีการก าหนดประเด็น
การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย และเพิ่มแบบฟอร์ม
การจัดท า มคอ.3 มคอ.4 และในแผนการสอนที่ปรับปรุงใน
ประเด็นสาระที่ทันสมัย (5.1.2-1) 
           ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้คือ
มีการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยใน 3 ประเด็นได้แก่ 
1) ระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 2) โรคซิกาใน
หญิงตั้งครรภ์ และ 3) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด าเนินการ
อย่างน้อย 4 รายวิชา (5.1.2-2) ผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2560 พบว่า บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
ด าเนินการครบทุกประเด็นที่ก าหนด 
          ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการตามระบบ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ดังนี ้
 

5 .1 .2 -1  เล่ ม ส รุ ป  ท บ ท ว น
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
การศึกษา 2559 หน้า 10 
5 .1 .2 -2  ระบ บ แล ะกล ไกก าร
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ในเล่มคู่มือกระบวนงานพัฒนา
คุณภาพ ปีการศึกษา 2560 
5 .1 .2 -3   ราย งาน การป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้ง
ที่ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559 วันที่  
9 มิถุนายน 2560 ประเด็นแผนการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
ให้ทันสมัย 
5 .1 .2 -4  ร าย ง าน ก ารป ระ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้ง
ที่ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559 วันที่  
9 มิถุนายน 2560 ประเด็นแผนการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
ให้ทันสมัย 
5 .1 .2 -5   ราย งาน การป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 
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      ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้า โดยน าผลวิเคราะห์หลักสู ตรวิจัย
ประเมินหลักสูตร ผลการติดตาม บันทึกหลักสูตรที่ผ่านมา 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบาย และวิทยาการที่
ทันสมัย และ มคอ.7 มาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา สาระที่
ทันสมัย ผลการด าเนินการพบว่า คณะกรรมการได้มีการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่างๆได้ผลสรุปน าสู่การปรับปรุง
สาระรายวิชาที่ทันสมัยดังนี้ (5.1.2-3) 
 - กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติได้ขับเคลื่อนนโยบายระบบบริการสุขภาพระดับ
อ าเภอ (DHS) ทุกเขตบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลประชาชน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
จึงเพิ่มสาระดังกล่าวในการเรียนการสอน ใน 1 รายวิชา คือ 
1) วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 
 - จากการวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก
พบว่ามีโรคในโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาด คือโรค”ซิก้า” 
(Zika) จึงให้มีการเพิ่มสาระโรคซิก้าในการเรียนการสอนใน 
1 รายวิชา วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 
2 
 - จากการวิเคราะห์นโยบายสาธารณสุขของประเทศมีการ
เน้นให้บุคลากรสุขภาพเคร่งครัดในการใช้ยาในการรักษา
โรคแก่ประชาชนอย่างสมเหตุสมผล ซึ่ งรวมถึงนักศึกษา
พยาบาลที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้ค าแนะน ากับ
ประชาชนได้อย่างถูกต้องดังนั้นจึงให้มีการเพิ่มประเด็นการ
ใช้ ยาอย่ างสมเหตุ สมผลในการเรียนการสอน โดย
ด าเนินการใน 2 รายวิชา คือ 1) วิชาการรักษาเบื้องต้น 
และ 2) วิชาปฏิบัติการพยาบาลรักษาเบื้องต้น 
          ขั้ นตอนที่  2 อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดประเด็น / เรื่อง 
การปรับปรุงสาระรายวิชา ของทุกรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์หลักสูตร วิจัยประเมินหลักสูตร ผล
การติดตามบัณฑิต หลักสูตรที่ผ่านมา ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต นโยบายและวิทยาการที่ทันสมัย และ มคอ.7 

2560 
5 .1 .2 -6   ราย งาน การป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้ง
ที่ 10 / 2560 วันที่  27  กรกฎาคม 
2560 วาระแจ้งเพื่อทราบ 
5.1.2-7  รายละเอียดวิชา (มคอ.
3 ,4 ) ราย วิ ช า ใน ป ระ เด็ น ก า ร
ปรับปรุงสาระให้ทันสมัยวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ,
การพยาบาลมารดา ทารกและผดุง
ครรภ์ 2 ,การรักษาเบื้องต้น และ ป.
การรักษาเบื้องต้น 
5.1.2-8  แผนการสอนการปรับปรุง
สาระวิชาที่ทันสมัยในประเด็นที่
ก า ห น ด ใน วิ ช า ก า รพ ย าบ า ล
ค รอ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น  2 ,ก า ร
พยาบาลมารดา ทารกและผดุง
ครรภ์ 2 ,การรักษาเบื้องต้น และ ป.
การรักษาเบื้องต้น จ านวน 4 แผน 
5.1.2-9  ตัวอย่างบันทึกการสอน 
สะท้อนคิดจากผู้เรียน การทดสอบ
ในวิชาวิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2,การพยาบาลมารดา 
ทารกและผดุงครรภ์ 2 ,การรักษา
เบื้องต้น และ ป.การรักษาเบื้องต้น 
5.1.2-10   มคอ.5 , 6  รายวิชา ใน
ประเด็นปรับปรุงสาระรายวิชาให้
ทั น ส มั ย ใน วิ ช า ก า รพ ย าบ า ล
ค รอ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น  2 ,ก า ร
พยาบาลมารดา ทารกและผดุง
ครรภ์ 2 ,การรักษาเบื้องต้น และ ป.
การรักษาเบื้องต้ 
5.1.2-11 รายงานการประชุมคณะ
กรรม การบริหารหลักสูตร  ครั้งที่ 
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และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา ผลการ
ด าเนินงาน มีการก าหนดประเด็นในการปรับปรุงสาระให้
ทันสมัย ใน 3 ประเด็นคือ (5.1.2-4) 
 1.นโยบายระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 
 2.โรค”ซิก้า” (Zika) 
 3.การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
       ขั้นตอนที่  3 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
พิจารณา 1) หัวข้อ/เร่ือง สาระรายวิชาที่ทันสมัย 2) การ
บรรจุ ลงในรายวิชาที่ เกี่ ยวข้ อง ผลการด าเนิ นงาน 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบให้ด าเนินการเรียน
การสอนในเนื้อหาที่ทันสมัย ในประเด็นที่ก าหนด และตาม
รายวิชาที่ก าหนดไว้ (5.1.2-5) 
        ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบด าเนินการต่อ ให้แจ้งหัวหน้าภาคและผู้รับผิดชอบ
รายวิชาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเห็นชอบให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ในเนื้อหาที่ทันสมัยตามประเด็นและรายวิชาที่ก าหนด รอง
วิชาการแจ้ งหั วหน้ าภาควิชาให้ทราบในที่ ป ระชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตรและให้หัวหน้าภาควิชาแจ้ ง
ผู้รับผิดชอบวิชาที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป (5.1.2-6) 
          ขั้นตอนที่ 5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า 
มคอ. และแผนการสอนที่ระบุ เนื้อหา/สาระรายวิชาที่
ทันสมัย ผลการด าเนินงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มอบให้อาจารย์ประจ าวิชาออกแบบปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยตามประเด็นที่ก าหนดและเสนอหัวหน้าภาคและ
รองฯกลุ่มวิชาการพิจารณาสาระรายวิชาในหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2560 ในรายวิชา (มคอ 3., มคอ.4) รวมจ านวน 
4 รายวิชาดังกล่าว (5.1-2-7) 
          ขั้นตอนที่ 6 ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการสอน
ตามแผนการสอน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดขอบจัดท า
แผนการสอนรายบทตามประเด็นสาระที่ก าหนด โดย
ก าหนดวิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสาระ
วิชา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตามแผนการสอนใน
รายวิชาที่ก าหนด และด าเนินการสอนได้ครบถ้วนทุก

9  ปี ก ารศึ กษ า 2560   วั น ที่  9 
มิถุนายน 2561 
5.1.2-12 รายงานการประชุมคณะ
กรรม การบริหารหลักสูตร  ครั้งที่ 
9  ปี ก ารศึ กษ า 2560   วั น ที่  9 
มิถุนายน 2561 
5.1.2-13 มคอ.3 วิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 
5 .1 .2 -14  คู่ มื อ  ท บ ท วน  แล ะ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2561 
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ประเด็นและรายวิชาที่ก าหนด (5.1.2-8) 
           ขั้ น ตอนที่  7  ผู้ รับ ผิ ดชอบวิช าสรุป ผลการ
ด าเนินงานใน มคอ.5 และ 6 รายงานต่อคณะผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จัดท าสรุปผลด าเนินงานใน มคอ. 5, 6 ผลการ
ด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าวิชา ประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนโดย การทดสอบ บันทึกการสอน 
สะท้อนคิดจากผู้เรียน ในประเด็นปรับปรุงสาระให้ทันสมัย 
พบว่ า นั กศึ กษามี ความรู้ความเข้ าใจ เพิ่ มขึ้ น  และ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้สรุปผลการด าเนินงานใน มคอ.5 
และ มคอ.6 (5.1.2-9 ถงึ 5.1.2-10) 
          ขั้นตอนที่ 8 ประเมินเป้าหมายของการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประเมินกระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอนตามระบบ 
ปรับปรุงตามผลการประเมินกระบวนการให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม ผลการด าเนินงาน จากการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2560 พบว่ามีบรรลุเป้าหมายจากที่ก าหนดไว้ 
ที่ตั้ งไว้อย่างน้อย 4 รายวิชา และด าเนินการครบทุก
ประเด็นที่ก าหนด (5.1.2-11) 
          เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไก การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าว หน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆได้มีการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2560 
พบว่า 1) ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นที่  3 และ4 มีความ
ซ้ าซ้อนในการพิจารณาเห็นชอบในประเด็นการปรับปรุง
สาระที่ทันสมัยของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานจึงรวมให้เป็นขั้นตอนเดียวกัน 2) มีประเด็นการ
ประเมินผลสาระการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในเร่ืองระบบบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอ โรคซิกาในหญิงตั้งครรภ์ และการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
พบว่ายังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม เนื่องจากการก าหนด
เป้าหมายไม่ได้ก าหนดให้สะท้อนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ใน
ปีการศึกษา 2561 จึงวางแผนการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และ 3) เพิ่มเนื้อหาสาระให้
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ทันสมัย เพื่อให้ตอบสนองการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรตาม service plan ในสาขา Transpantation 
เรื่องการพยาบาลผู้บริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ
ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (5.1.2-12) 
 ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับระบบกลไก และการ
ก าหนดเป้าหมาย คือ 
1) การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยใน 4 ประเด็นได้แก่
1) ระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 2) โรคซิกาใน
หญิงตั้งครรภ์ 3) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ 4) การ
พยาบาลผู้บริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ 
2) ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนในแต่ละรายวิชามีความรู้ใน
สาระใหม่ที่ก าหนดไว้โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
4 4  คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.5.2)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

5.2.1 การก าหนด
ผู้สอน 

        วิทยาลัยฯมีการทบทวนระบบกลไกการก าหนดผู้สอน 
ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีการก าหนดเป้ าหมายการ
ด าเนินงานไว้ว่า ผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร้อยละ 100 
และบรรลุเป้าหมาย แต่มีการปรับปรุงค าของวัตถุประสงค์
เพื่อให้ครอบคลุมในเชิงปริมาณและคุณภาพ คือร้อยละของ
ผลประเมินความพึงพอใจโดยผู้เรียนและอาจารย์ต่อคุณภาพ
การสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 อย่างน้อยร้อยละ 50 และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่มีขั้นตอนการวิเคราะห์มคอ.2 ผล
การประเมินในปีที่ผ่านมา เกณฑ์สภาการพยาบาล เกณฑ์
สกอ. 2558 และขั้นตอนการประเมินการสอน พบว่าขาดการ
ติดตามเยี่ยมสอน เพื่อให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนจึง
เพิ่มข้ันตอนการติดตามเยี่ยมสอน (5.2.1-1) 
          ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีการก าหนดเป้าหมาย
ไว้ว่า 1) ร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจโดยผู้เรียนและ

5.2.1-1 สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ ปี 
2559 (หน้า 11) 
5.2.1-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2560 (หน้า 
30 – 32) 
5.2.1-3 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เร่ืองการทบทวนคุณสมบัติผูส้อน 
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 23 มิถุนายน 
2560 
5.2.1-4 ทะเบียนผูส้อน ประจ าปี
การศึกษา 2560 
5.2.1-5 สรุปรายงานโครงการ: 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

อาจารย์ต่อคุณภาพการสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 อย่าง
น้อยร้อยละ 50 และ 2) ผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร้อยละ 
100 ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้สอนมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา เฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 โดยอาจารย์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (5.2.1-2) 
        ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการก าหนดผู้สอน ดังนี้ 
        ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาวิเคราะห์มคอ.2 ผลการประเมิน 
เกณฑ์สภาการพยาบาล และสกอ.2558 โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนและร่วมพิจารณาก าหนดตัว
ผู้สอน ซึ่งค านึงถึงความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึง
การพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ ร่วมกับการศึกษา
เนื้อหาการจัดการศึกษา ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนจากมคอ.
2 และพิจารณาผลการสอนจากรอบปีก่อน และร่วมกัน
ทบทวนคุณสมบัติผู้สอนตามเกณฑ์สภาการพยาบาล และ
สกอ. 2558 พบว่า การพิจารณาก าหนดผู้สอนมีหลักเกณฑ์
เบื้องต้นคือ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไป
ตามคุณสมบัติการประกันคุณภาพ (5.2.1-3) 
         ขั้ น ต อ น ที่  2 . ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ ส อ น  โด ย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ก าหนดคุณสมบัติผู้สอน ผลการด าเนินงานพบว่า อาจารย์
ผู้สอนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
สอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ 2) อาจารย์
พิเศษสอนภาคทฤษฎี และสอนภาคปฏิบัติ (5.2.1-4) 
          ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
โดยผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาเนื้อหารายวิชาพร้อมสรรหาผู้สอน 
และเสนอรายชื่อผู้สอนต่อคณะกรรมบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการด าเนินการพบว่า 
ทุกรายวิชามีผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (5.2.1-5) 
           ขั้นตอนที่  4 การพิจารณาผู้สอน โดยคณะกรรม
บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อ

กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
2560 
5.2.1-6 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เร่ืองการพิจารณาผู้สอน ครั้งที่ 
10/2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 
2560 
5.2.1-7 ตัวอย่าง มคอ.3 และมคอ.
4 ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.1-8 ตารางการเยี่ยมสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.1-9 รายงานผลประเมนิความ
พึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพ
การสอนปีการศึกษา 2560 
5.2.1-10 รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอนปีการศึกษา 2560 
5.2.1-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่อง 
ผลประเมินคุณภาพการสอน ภาค
การศึกษาที่ 1 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 
2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
5.2.1-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่อง 
ผลประเมินคุณภาพการสอน ภาค
การศึกษาที่ 2 ครั้งที่ 8 ปีการศกึษา 
2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
5.2.1-13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่อง 
ผลประเมินคุณภาพการสอน ภาค
การศึกฤดูร้อน ครั้งที่ 10 ปี
การศึกษา 2560 ลงวันที่ 13 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

พิจารณาผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ ผลการด าเนินการพบว่า 
ผู้สอนทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2.1-6) 
          ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเชิญอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในรายวิชา 
เพื่อจัดท าแผนการสอนรายบท สื่อการสอน และประเมินผล
การเรียนรู้ผู้เรียนให้สอดคล้องตามมคอ.3 หรือ มคอ.4 และ
ด าเนินการสอนตามแผนการการสอน ผลการด าเนินการพบว่า 
ทุกรายวิชามีการด าเนินการสอนตามแผน (5.2.1-7) 
          ขั้ น ตอน ที่  6  ก ารติ ด ตามการเยี่ ย มสอน  โดย
คณะกรรมการนิเทศการสอน ติดตามประเมินการสอน ผล
การด าเนินการพบว่า ระดับผลการประเมินคุณภาพการสอน
ของอาจารย์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (5.2.1-
8)  (5.2.1-9) 
          ขั้นตอนที่ 7 ประเมินการสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนในฐานข้อมูลงาน
ทะเบียน ผลการด าเนินการพบว่า ระดับผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 (5.2.1-10) 
         ขัน้ตอนที่ 8 พิจารณาผลประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์รายบุคคลแต่ละภาคการศึกษา ผลการด าเนินงาน
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการสอนบรรลุ เป้าหมาย 
คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ผู้เรียนมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุปกรณ์ และสื่อในการสอน หรือการ
ขัดข้องด้านเทคนิค เทคโนโลยี ส่วนผู้สอนจะมีแผนการ
ปรับปรุงด้านการสอนและมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาตน ประจ าปีการศึกษา 
(5.2.1-11)  (5.2.1-12)  (5.2.1-13) 
         ขั้นตอนที่  9 ประเมินกระบวนการและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง ผลการด าเนินงานพบว่ามีขั้นตอน
การติดตามเยี่ยมสอน แต่แนวทางการด าเนินการติดตามเยี่ยม
สอนยังไม่ชัดเจน โดยจัดให้มีแบบประเมินที่สามารถพัฒนา
ผู้สอนได้อย่างชัดเจน 
         เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบ ได้มีการทบทวน
ระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ปีการศึกษา 2560 พบว่า 

กรกฎาคม 2561 
5 .2 .1 -1 4  คู่ มื อ ท บ ท วน  แ ล ะ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2561 
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ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ผู้สอนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 และ
ทุกคนมีผลประเมินคุณภาพการสอนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 100 
          ในปีการศึกษา 2561 ได้ปรับปรุงและพัฒนาการ
ก าหนดผู้สอนโดยการเพิ่มแนวทางการติดตามเยี่ยมสอนให้
ชัดเจน และปรับเป้าหมายให้เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอนและ
นักศึกษาได้รับความรู้ตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ คือ ร้อยละ 
80 อาจารย์ผู้สอนมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอนไม่น้อยกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 จาการทบทวน
คุณสมบัติผู้สอนเพื่อเตรียมปีการศึกษา 2561 พบว่า อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องประสานกับงานวิจัยและผลงาน
วิชาการเพื่ อสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้าง
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ (5.2.1-14) 

5.2.2 การก ากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู ้
(มคอ.3 และ มคอ.4)  

          วิทยาลัยฯมีการทบทวนระบบและกลไกการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ปี 2559 พบว่า มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ผู้สอนมี
การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ
มคอ.4) ทุกรายวิชา บรรลุเป้าหมาย แต่มีการปรับค าของ
วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมทั้ งปริมาณและคุณภาพ และ
ขัน้ตอนการด าเนินการขาดการศึกษาวิเคราะห์มคอ.2 ผลการ
ประเมินรอบที่ผ่านมา แผนการศึกษา การจัดท ามคอ.ไม่ตรง
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และขั้นตอนการสรรหาผู้รับผิดชอบ
วิชาไม่ชัดเจน (5.2.2-1) 
          ในปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 1) 
มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) ก่อนเปิดการศึกษา 1 
สัปดาห์ทุกรายวิชา และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลทุกรายวิชา 2) มีแผนการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาลในรายวิชา
ชีพ ร้อยละ 100 มีการเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์มคอ.2 ผล
การประเมินรอบที่ผ่านมา แผนการศึกษา ปรับแบบฟอร์ม
มคอ.3 และมคอ.4 ให้ชัด เจน และเพิ่ มขั้นตอนสรรหา
ผู้รับผิดชอบวิชาที่ชัดเจน ผลการด าเนินพบว่ารายวิชาที่เปิด
สอน จ านวน 57 วิชา มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

5.2.2-1 สรุปการทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ ปี 
2559 (หน้า 12) 
5.2.2-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2560 (หน้า 
33 - 35) 
5.2.2-3 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เร่ือง ทบทวนการจัดท ารายละเอียด
วิชา (มคอ.3 และมคอ.4) คร้ังที่ 
8/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
5.2.2-4 รายวิชาที่เปิดสอนในคูม่ือ
การจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2560 
5.2.2-5 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เร่ืองการพิจารณาผู้รับผิดชอบวชิา 
คร้ังที่ 7/2559 วันที่ 28 เมษายน 
2560 
5.2.2-6 ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตัง้อาจารย์
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

(มคอ.3,4) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล มีการแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ และรับรองก่อนเปิด
การศึกษา 1 สัปดาห์ (5.2.2-2) 
          ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์มคอ.2 ผลการประเมิน 
และแผนการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรทบทวนศึกษารายละเอียดมคอ.2 ผล
ประเมินรอบที่ผ่านมา แผนการศึกษา ผลการด าเนินงานพบว่า 
กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด 
และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การเรียน
สมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา
และสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้เกิด
การเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ แผนการศึกษามีการเปิด
สอน 2 หลักสูตร จ านวน 57 วิชา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 2560 
จ านวน 19 วิชา และชั้นปีที่ 2 – 4 หลักสูตร 2555 จ านวน 
38 วิชา และมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดท ามคอ.3 และ
มคอ.4 (5.2.2-3)  (5.2.2-4) 
            ขั้นตอนที่ 2 สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา โดย. 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ก าหนดรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินการพบว่ามีการทบทวนคุณสมบัติผู้รับผิดชอบวิชา 
โดยตรงตามสาขาความเชี่ยวชาญ อย่างน้อยคนละ 1 วิชา 
จ านวน 4 ภาควิชา (5.2.2-5) 
 ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาผู้รับผิดชอบวิชา โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการ
ด าเนินการพบว่า มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขา 
จ านวน 32 คน ไม่มีต าแหน่งทางการบริหาร (5.2.2-5) 
            ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา โดย
งานบริหารหลักสูตร เสนอผู้อ านวยการ และแจ้งผู้รับผิดชอบ
ทราบ (5.2.2-6) 

ผู้รับผิดชอบวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2560 จ านวน 32 คน ลงวนัที่ 17 
กรกฎาคม 2560 
5.2.2-7 แบบฟอร์มการจัดท า
รายละเอียดรายวชิา และแผนการ
สอนฯ 
5.2.2-8 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เร่ืองผลการน าเสนอและวิพากษ ์
มคอ.3 และมคอ.4 คร้ังที่ 9/2559 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 
5.2.2-9 สรุปรายงานผลโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารหลักสตูร
และการจัดการเรียนการสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.2.2-10 ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่อง
รายงานการตรวจสอบการจัดท า
มคอ.3 และมคอ.4 คร้ังที่ 1/2560 
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 
5.2.2-11 ตัวอย่างมคอ.3 และ 
มคอ.4 
5.2.2-12 แฟ้มมคอ.3 และมคอ.4 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 57 วิชา 
5.2.2-13 รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพ
การสอน ปีการศึกษา 2560 
5.2.2-14 รายงานผลประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอน ปีการศึกษา 2560 
5.2.2-15 คู่มือทบทวนและ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ ปี 
2561 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

            ขั้ น ตอนที่  5  จั ดท ามคอ .3  และมคอ .4  โดย
ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ารายละเอียดวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) 
ตามแบบฟอร์ม ผลการด าเนินการพบว่า ผู้รับผิดชอบวิชา
จัดท ามคอ.3 และมคอ.4 เสนอหัวหน้าภาคครบทุกรายวิชา 
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (5.2.2-7) 
           ขั้นตอนที่ 6 พิจารณาการจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการวิพากษ์ มคอ.3,4 ก่อนการน าไปใช้ ผลด าเนินการ
พบว่า การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง มคอ.2 มี
การปรับปรุงตามผลประเมินจากมคอ.5 หรือมคอ.6 และ
ความครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย (5.2.2-8)  (5.2.2-9) 
            ขั้นตอนที่  7 การจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 ฉบับ
สมบูรณ์ โดยผู้รับผิดชอบวิชาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินการพบว่า ผลจาการน าเสนอมคอ. และมคอ.4 
การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน 
การประเมินผล ในหมวดที่ 4 และหมวดที่ 5 ยังไม่สอดคล้อง
กัน มีการแก้ไข และรับรองจากรองวิชาการและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ลงนามรับรอง มคอ.3,4 ฉบับสมบูรณ์จ านวน 
57 วิชา ก่อนเปิดการศึกษา 1 สัปดาห์ (5.2.2-10)  (5.2.2-11) 
            ขั้นตอนที่  8 ด าเนินการจัดการเรี ยนการสอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ประชุมชี้แจง มคอ.3,4 ต่อผู้สอน ผล
การด าเนินการพบว่า ผู้สอนจัดท าแผนการสอนทุกหน่วยการ
เรียนในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
ตามแบบฟอร์มการจัดท าแผนการสอน และมีความสอดคล้อง
กับ มคอ.3, 4 และด าเนินการสอน (5.2.2-12) 
            ขั้นตอนที่ 9 ก ากับติดตามการจัดคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน ผลการด าเนินการพบว่า มี
การตรวจเยี่ยม/นิเทศการสอน และประเมินประสิทธิภาพการ
สอน โดยอาจารย์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (5.2.2-13) 
           ขั้นตอนที่ 10 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยผู้เรียนประเมินคุณภาพการสอนในระบบ ผลการ
ด าเนินการพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
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การสอนโดยนักศึกษา เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา สรุปและประมวลผลใน มคอ.5,6 (5.2.2-14) 
          เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบ ได้มีการทบทวน
ระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 พบว่า บรรลุเป้าหมาย คือ 
1.) มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) ก่อนเปิดการศึกษา 
1 สัปดาห์ทุกรายวิชา และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทุกรายวิชา และ 2) มี
แผนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาลในรายวิชาชีพ ร้อยละ 100 และขั้นตอนการจัดท า 
มคอ.3,4 ปรับแบบฟอร์มใหม่ให้ชัดเจน มีการเพิ่มขั้นตอน
การศึกษา วิเคราะห์มคอ.2 ผลการประเมินปีที่ผ่านมา และ
แผนการศึกษา และเพิ่มขั้นตอนการสรรหาผู้รับผิดชอบวิชาที่
ชัดเจนขึ้น แต่ขาดขั้นตอนการประเมินกระบวนการและน าผล
การประเมินมาปรับปรุง (5.2.2-15) 
 ปีการศึกษา 2561 ได้ปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนาก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) โดยแบบฟอร์มมคอ.3 และมคอ.4 ปรับเพิ่มวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นสมรรถนะชุมชน  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
คือบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาล
ชุมชน เพิ่มขั้นตอนการประเมินกระบวนการและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให้ชัดเจน 

5.2.3 การจัดการเรียน
การสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ
ทางสงัคม และการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 วิทยาลัยฯมีการทบทวนระบบและกลไกการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม    ปีการศึกษา 2559 พบว่า ขั้นตอน
การคัดเลือกและก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ มาจากการประชุมร่วมกัน
ของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเท่านั้น ท าให้การก าหนดรายวิชาที่บูรณาการกับพันธ
กิจต่างๆ  ไม่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการกับทุกพันธกิจที่
บูรณาการ ดังนั้นจึงปรับขั้นตอนนี้โดยเพิ่มผู้ร่วมการประชุม 
ต้องมีรองผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจที่บูรณาการ 
(5.2.3-1)   

5.2.3-1 สรุปทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ  
ปี 2559 
5.2.3-2 คูม่ือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560 หน้า 36ระบบการบูรณาการ
พันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตร ี
5.2.3-3  รายงานการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ัง
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      ในปีการศึกษา 2560  มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า มีการ
จัด การเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจอุดมศึกษา (5.2.3-
2)  และมีการด าเนินการตามระบบและกลไก การบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองผู้อ านวยการ
กลุ่มวิชาการ ศึกษาและวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร การบูรณาการเรียนการสอน 
กับพันธกิจต่างๆ 
   ขั้นตอนที่ 2- 3 เป็นขั้นตอนที่พิจารณาการก าหนดรายวิชา
ที่จะบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิ จต่างๆ หาก
ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวจะท าให้มีการประชุมหลาย
ครั้งและใช้เวลามาก จึงปรับการด าเนินงานโดยลดขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนเดียวกันเพื่อประหยัดเวลา และมีการด าเนินงาน
ดังนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองผู้อ านวยการกลุ่ม
วิชาการ และรองผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจที่
บูรณาการ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณา
การกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยศึกษาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร 
และเกณฑ์การประเมิน ได้รายวิชาดังนี้ 1) การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ในรายวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์ภาควิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน  2) การบูรณาการกับการเรียน
การสอนกับการวิจัย และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน
รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1  ผู้รับผิดชอบคือ 
อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน (5.2.3-3) 
และก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
(5.2.3-4) 
    ขั้นตอนที่ 4 อาจารย์ประจ าวิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2 จัดท า มคอ.๓ และแผนการสอนการเรียนการ
สอนบูรณาการกับบริการวิชาการ บทที่  1 แนวคิดและ
หลักการพยาบาลอนามัยชุมชน และบทที่ 2 ปัญหาสุขภาพ
ชุมชนของประเทศไทย (5.2.3-5) 
     อาจารย์ประจ าวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 

ที่9/2559 วันที่ 23 กค. 2560  
5.2.3-4  แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561 หน้า 150-154 
และ หน้า 181-185 
5.2.3-5  มคอ.3 วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 และ
แผนการสอนการเรียนการสอน
บูรณาการกับบริการวิชาการ บทที่ 
1 แนวคิดและหลักการพยาบาล
อนามัยชุมชน และบทที่ 2 ปัญหา
สุขภาพชุมชนของประเทศไทย 
5.2.3-6 มคอ.3 วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 และ
แผนการสอนการเรียนการสอน
บูรณาการกับการวิจัย บทที่ 3.3 
การใช้กระบวนการพยาบาลในการ
เยี่ยมบ้าน 
5.2.3-7 แผนการสอนการเรียนการ
สอนบูรณาการกับท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม บทที่ 4 การสรา้ง
เสริมสุขภาพและการป้องกนัปญัหา
สุขภาพกลุ่มคนและชุมชน 
5.2.3-8 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
อ าเภอ 
5.2.3-9 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยใน
การสร้างเสริมสุขภาพ หนา้ 5 
กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญา
ไทยกับการเรียนการสอน  
5.2.3-10 โครงงานวิจัยเร่ืองการ
พัฒนาแนวทางการชะลอไตเสื่อมใน
ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดท า มคอ.3และแผนการสอนการเรียนการสอนบูรณาการ
กับการวิจัย บทที่ 3.3 การใช้กระบวนการพยาบาลในการ
เยี่ยมบ้าน (5.2.3-6)  และแผนการสอนการเรียนการสอน
บูรณาการกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บทที่ 4 การ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มคนและ
ชุมชน (5.2.3-7) 
     ขั้นตอนที่ 5 อาจารย์ผู้สอนวิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2 ขออนุมัติโครงการบูรณาการการเรียนการสอน
กับบริการวิชาการ ชื่อโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (5.2.3-8) และด าเนินการสอน
บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ   
     อาจารย์ผู้สอนวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 ขอ
อนุมัติโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ชื่อโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยกับการเรียนการสอน 
(5.2.3-9)  และด าเนินการสอนบูรณาการ การเรียนการสอน
กับกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขออนุมั ติ
โครงงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการชะลอไตเสื่อมใน
ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน(5.2.3-10) และด าเนินการสอนการ
เรียนการสอนบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย 
     ขั้นตอนที่ 6 เมือ่เสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ าวิชาและภาควิชาฯ สรุป มคอ. 5 พร้อม
ประเมินผลการด าเนิน งานการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
ด้านการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
วิจัย และน าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร(5.2.3-11และ5.2.3-12) 
      เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไกได้มีการทบทวน
ระบบกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2560พบว่า ประเด็นที่ต้องปรับปรุงมี 2 ประเด็น 
คือ 1) ปรับขั้นตอนระบบกลไก ในขั้นตอนที่  2 - 3 เป็น
ขั้นตอนเดียว และเพิ่มขั้นตอนสุดท้าย คือการประเมิน
กระบวนการ ซึ่ งได้ด า เนินงานประเมินฯ พบว่ามีการ

5.2.3-12 มคอ.5 วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 และ
วิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 2 และสรุปการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจตา่งๆ 
5.2.3-12 รายงานการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ัง
ที่ 10/2560 วันที่ 13 ก.ค. 2561 
เร่ือง ประเมินผลการด าเนนิงานการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
พันธกิจ และการทบทวน
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 
ระบบและกลไกการบูรณาการกบั
พันธกิจ 
 5.2.3-1-3 คู่มือทบทวนและ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ  ปี 
2561 
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ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คือมีการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการกับพันธกิจอุดมศึกษา และ 2) การปรับการ
ตั้งเป้าหมายระบบกลไก พบว่าเป้าหมายที่ตั้ งไม่สะท้อน
เป้าหมายของการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ 
     ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงระบบกลไกโดยปรับ
เป็น 7 ขั้นตอน และปรับเป้าหมายใหม่ คือบรรลุเป้าหมาย
ตามโครงการ/กิจกรรมของการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
พันธกิจต่างๆ(5.2.3-13 ) 

 
สรุปผลการประเมิน 

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

 
การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.3)  

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
5.3.1 การประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

      ปีการศึกษา 2559 มีการทบทวนระบบและกลไกการ
ป ระ เมิ น ผลก าร เรี ย น รู้ ต ามก รอบ มาต รฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานไว้ว่าภาคทฤษฎีทุกรายวิชามีการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ครบทั้ง 5 ด้าน และภาคปฏิบัติครบ 6 ด้าน ผลการ
ด าเนินงาน พบว่า การประเมินผู้เรียน ในรายวิชาทฤษฎี ครบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านที่ 1 
- 5 ครบทุกรายวิชาและ มีการประเมินผู้เรียน ในรายวิชา
ปฏิบัติ ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ด้านที่ 1 - 6 ครบทุกรายวิชา จ านวนทั้งหมด 59 
วิชา และพบว่า 1.ไม่มีขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการประเมิน 2.ขั้นตอนการ
จัดท าเครื่องมือและแบบประเมินไม่ครอบคลุมรายละเอียด
ตามผลลั พ ธ์ ก าร เรียน รู้ ต ามกรอบ มาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (5.3.1-1)  
       ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีระบบและกลไก การ
ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยก าหนดเป้าหมายการ

5.3.1-1 สรุปทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 
ปี 2559 
5.3.1-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2560 
5.3.1-3 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
คร้ังที่ 3/2560 ปีการศึกษา 
2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง การจัดประชุมการ
พัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ 
5.3.1-4 มคอ.3 และ มคอ.4 ใน
แฟ้มรายวิชาประจ าปีการศึกษา 
2560 
5.3.1-5  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คร้ังที่ 2/2560 ปีการศึกษา 
2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 



 

 
มคอ.7 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 82 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด าเนินงานไว้ว่า ทุกรายวิชาภาคทฤษฎีมีการประเมินผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ครบทั้ง 5 ด้าน และภาคปฏิบัติ ครบ 6 ด้าน และได้เพิ่ม 1.
การทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วิธีการประเมิน    
2.ขั้ นตอนการก าหนดวิธีการประเมินและเกณ ฑ์ การ
ประเมินผลการเรียนรู้มีการปรับเกณฑ์การวัดประเมินผล ในปี
การศึกษา2560 และจัดประชุมการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล (5.3.1-2 และ 5.3.1-3)  
       ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้ 
       ขั้นตอนที่  1 ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการ
ประเมิน ผลการประเมินและแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน
ของปีการศึกษา 2560 แล้วร่วมวางแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) (5.3.1-4) 
        ขั้นตอนที่  2 ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ก าหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ. 3, 4 และน าเสนอต่ออาจารย์
ประหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่ อ
พิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้
คะแนน วิธีการสอบซ่อมเสริมและช่วยเหลือในกรณีที่
นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตามความสอดคล้องกับ
คุณ ลั กษณ ะของบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิ จารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ ไขปรับปรุง 
ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ก าหนดเกณฑ์ประเมินใน 
มคอ . 3 , 4  น า เสน อต่ ออ าจารย์ ป ระหลั ก สู ต ร  แล ะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (5.3.1-4) 
        ขั้ น ต อ น ที่  3  อ า จ า รย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเคร่ืองมือประเมินผล
การเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน วิธีการสอบซ่อมเสริมและ
ช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตาม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

เร่ือง หลักเกณฑ์การประเมินผล
การศึกษา  
5.3.1-6 ตัวอย่างเคร่ืองมือ
ประเมินวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
5.3.1-7 ตัวอย่างคู่มือฝึก
ภาคปฏิบัติรายวิชา ปฏบิัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ 1 
5.3.1-8 คู่มือการวัดประเมินผล
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 
5.3.1-9 คูม่ือทบทวน และ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ  
ปี 2561 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง 
(5.3.1-5) 
        ขั้นตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอนจัดท า
เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ (5.3.1-6) 
        ขั้นตอนที่ 5 ผู้รับผิดชอบวิชาน าเครื่องมือไปวิพากษ์ใน
ภาควิชา 
        ขั้นตอนที่ 6 อาจารย์ผู้สอน น าไปจัดการเรียนรู้ และ
ประเมินผลตาม มคอ. 3, 4 โดยภาคทฤษฎี ประเมินด้าน
ความรู้ตาม Test blueprint ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
และภาคปฏิบัติ ตาม L.O ที่ก าหนด  (5.3.1-7) 
        ขั้นตอนที่  7 หัวหน้าภาควิชาติดตามก ากับการน า
เครื่องมือประเมินผล L.O ไปใช้ในรายวิชา ครบทุก L.O 
         ขั้นตอนที่ 8 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (L.O) 
1)  ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทฤษฎี  
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
พร้อมทั้ งประเมินองค์ความรู้ตาม Test blueprint และ
วิพากษ์ข้อสอบ โดยคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบของ
ภาควิชาพร้อมเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพส่งจัดท าชุดข้อสอบที่
งานวัดและประมวลผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
และด าเนินการทดสอบตามตาราง  หลังจากสิ้น สุดการ
ทดสอบ   งานวัดและประมวลผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อสอบ 
และจัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพไว้ในคลังข้อสอบ 
2) ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการวัดประเมินผล
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 กรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะ
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ จะมีวิธีการช่วยเหลือ
ตาม ระเบียบคู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา เม่ือสิ้นสุด
จากผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย การประเมินผู้เรียน ในรายวิชาทฤษฎี ครบตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านที่ 1-5 
ครบทุกรายวิชาและ มีการประเมินผู้เรียน ในรายวิชาปฏิบัติ 



 

 
มคอ.7 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 84 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ด้านที่ 1-6 ครบทุกรายวิชา จ านวนทั้งหมด 57 วิชา (5.3.1-8 
และ5.3.1-9) 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจารย์ประจ าวิชา และงานวัดและประมวลผล
การศึกษา ทบทวนระบบ กลไกปีการศึกษา 2560 พบว่า 
ขั้นตอนการจัดท าเครื่องมือและแบบประเมินไม่ครอบคลุม
รายละเอียดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จึงได้ด าเนินการ ปรับเกณฑ์
การวัดประเมินผล ในปีการศึกษา2561 และจัดประชุมการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล (5.3.1-9) 

5.3.2 การตรวจสอบ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 มีการทบทวนระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ว่า ให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับรายวิชาอย่างน้อย
ร้อยละ 25 ผลการด าเนินงานพบว่า บรรลุตามเป้าหมาย มี
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบในระดับรายวิชาจ านวน 15 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25  และพบว่า 1. ไม่มีขั้นตอนติดตาม
การทวนสอบรายวิชาตามเวลาที่ก าหนด 2.การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด (5.3.2-
1)  
       ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีระบบและกลไก โดย
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ว่า ให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับรายวิชา อย่างน้อย
ร้อยละ 25 และได้เพิ่ม 1. ขั้นตอนติดตามการทวนสอบ
รายวิชาตามเวลาที่ก าหนด  2.ก าหนดระยะเวลาในทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับรายวิชา ภายใน 4 
สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และเพิ่มรายละเอียด
ของแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจนและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
       ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้  
(5.3.2-1 และ 5.3.2-2) 
       ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับรายวิชา ประกอบด้วย

5.3.2-1 สรุปทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ                
ปีการศึกษา 2559 
5.3.2-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพปีการศึกษา 
2560 
5.3.2-3  ส าเนาค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดบั
รายวิชา 
5.3.2-4  ตารางรายวชิาทีท่ า
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ระดับรายวิชา 
5.3.2-5 คู่มือการวัดประเมินผล
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 
5.3.2-6 รายงานการทวนสอบ
รายวิชา 
5.3.2-7 รายงานผลการทวน
สอบของคณะกรรมการทวน
สอบ 
5.3.2-8 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คร้ังที่ 1/2561 ปีการศึกษา 
2561 วันที่ 13 สิงหาคม 2561 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร หั วห น้ าภ าควิ ช า  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา งานวัดและประมวลผลการศึกษา และที่
ปรึกษาจากภายนอกสถาบัน (5.3.2-3) 
       ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับรายวิชาประชุมวางแผนจัดท าตาราง
ก าหนดการทวนสอบรายวิชา และแบบบันทึกผลการทวนสอบ 
(5.3.2-4) 
        ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับรายวิชา ด าเนินการทวนสอบ
ตามก าหนดเวลา ที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา และลงบันทึก
ผลการทวนสอบตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (5.3.2-5) 
       ขั้นตอนที่  4 หัวหน้าภาควิชาติดตามการทวนสอบ
รายวิชาตามเวลาที่ก าหนด (5.3.2-6) 
       ขั้นตอนที่ 5 งานวัดและประมวลผลการศึกษา รวบรวม
ผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา (5.3.2-7 และ5.3.2-8) 
        ขั้นตอนที่  6 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับรายวิชาด าเนินการทวนสอบ
ทุกภาคการศึกษา (5.3.2-8) 
        ขั้นตอนที่ 7 งานวัดและประมวลผลการศึกษา รวบรวม
ผลการทวนสอบระดับรายวิชาเสนอกรรมการบริหารหลักสูตร
และกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
         ขั้นตอนที่ 8 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
คร้ังต่อไป (5.3.2-9) 
      เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามระบบกลไก พบว่า บรรลุ
ตามเป้าหมาย มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบระดับรายวิชา 
ทั้ งหมด 57 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการสุ่ม
คัดเลือกบางรายวิชาตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาทั้งหมด ที่การให้เกรดมีความผิดปกติ รายวิชาที่มี
หน่วยกิตทดลองและรายวิชาภาคปฏิบัติ จ านวน 16 รายวิชา  
คิดเป็นร้อยละ 28.07 
      การทวนสอบระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 พบว่า 
ระยะเวลาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด ดังนั้นจึงมีการก าหนดระยะเวลาในการ

เร่ือง รายงานผลการทวนสอบ
ระดับรายวชิา ปีการศึกษา 
2560 
5.3.2-9 คู่มือทบทวน และ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 
ปี 2561 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรภายใน 4 สัปดาห์หลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน และเพิ่มรายละเอียดของแต่ละ
ขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม (5.3.2-9)   

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

วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบและกลไกการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีการส่ง
รายงานมคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ทันตามเวลาที่ก าหนดทุก
วิชา ได้ปรับเป้าหมาย และเพิ่มขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากมคอ.2 มคอ.3 หรือมคอ.4 และมคอ.7 (5.3.3-1) 
          ปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 
รายวิชาที่เปิดสอนมีการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.5 
และ มคอ.6) ภายใน30 วันหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการ
สอน และมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2560 พบว่า มีรายงานผล
การจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ครบ
ทุกรายวิชา จ านวน 57 วิชา และรายงานมคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (5.3.3-2) 
         ในปีการศึกษา 2560  มีการด าเนินการตามระบบและ
กลไก ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษารายละเอียดจากมคอ.2 
มคอ.3 หรือ มคอ.4 และมคอ.7 ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า มี
การจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 ให้สอดคล้องกับมคอ.2 โดยเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเนื้อหาการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยตามข้อเสนอแนะในรอบปีที่ผ่านมา และ
วางแผนการก ากับติดตามการจัดท ารายงานพร้อมก าหนด
แบบฟอร์มการจัดท ารายงานการจัดท า มคอ.5 และมคอ.6 
ของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560  (5.3.3-3) (5.3.3-4) 
(5.3.3-5) 
        ขั้นตอนที่ 2. ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ามคอ.5 และมคอ.6 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน และเสนอหัวหน้าภาควิชา พบว่า คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผอกชอบหลักสูตรติดตาม 
ก ากับให้ค าแนะน าผู้รับผิดชอบวิชาจัดท ารายงานผลการ

5.3.3-1 สรุปการทบทวน
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2559  (หน้า 16) 
5.3.3-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560  (หน้า 44 – 45) 
5.3.3-3 ส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เรื่องทบทวนการ
จัดท ามคอ.5 และมคอ.6 ครั้งที่ 
9/2559 วันที่ 23 มิถุนายน 
2560 
5.3.3-4 แผนการก ากับกิจกรร
กมการเรียนการสอน ในคู่มือ
การจัดการเรียนการสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.3.3-5 แบบฟอร์มมคอ.5 และ 
มคอ.6 
5.3.3-6 ส าเนาสรปุรายวชิาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
จ านวน 57 วิชา ในคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา 2560 
5.3.3-7 ส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เรื่องรายงานผลการ
จัดท ามคอ.5 และมคอ.6 ภาค
การศึกษาที่ 1 ครั้งที่ 4 ปี
การศึกษา 2560 วันที่ 22 
ธันวาคม 2560 
5.3.3-8 ส าเนารายงานการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 
15 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
จ านวน 57 วิชา ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 26 วิชา ภาค
การศึกษาที่ 2 จ านวน 23 วิชา และภาคการศึกษาฤดูร้อน 
จ านวน 8 วิชา  (5.3.3-6) 
       ขั้นตอนที่  3. การพิจารณามคอ.5 และมคอ.6 โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอ มคอ.5 และ มคอ.6  ต่อ
หัวหน้าภาควิชา ภายใน 5 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และรวบรวมน าเสนอ รองฯ วิชาการ ภายใน 5 วัน พบว่า ทุก
รายวิชามีการประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามแผน และผู้เรียน
เกิดการประเมินผลการเรียนรู้ (LO) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ (TQF) ที่
ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาทุกด้าน ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดรายวิชา  (5.3.3-7), (5.3.3-8), (5.3.3-9) (5.3.3-
10) 
          ขั้นตอนที่ 4. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการ
เรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวน
รายงานการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5และมคอ.6) ของทุก
รายวิชา และวางแผนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (5.3.3-11) 
       ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าร่าง
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เสนอ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา (5.3.3-12) 
      ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) โดยกรรมการบริหารหลักสู ตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ฉบับสมบูรณ์ พบว่า 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มี
ความถูกต้องและสอดคล้องกับการด าเนินการของการบริหาร
หลักสูตร (5.3.3-13) 
      ขั้นตอนที่ 7 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ฉบับสมบูรณ์  เสนอผู้อ านวยการลงนาม 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เรื่องรายงานผลการ
จัดท ามคอ.5 และมคอ.6 ภาค
การศึกษาที่ 2 คร้ังที่ 8 ปี
การศึกษา 2560 วันที่ 8 
พฤษภาคม 2561 
5.3.3-9 ส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เรือ่งรายงานผลการ
จัดท ามคอ.5 และมคอ.6 ภาค
การศึกษาฤดูร้อน ครั้งที่ 10 ปี
การศึกษา 2560 วันที่ 13 
กรกฎาคม 2561 
5.3.3-10 ตัวอย่างมคอ.5 และ
มคอ.6 
5.3.3-11 ส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เรื่องการวางแผน
จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) ครั้งที่ 10 
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 
กรกฎาคม 2561 
5.3.3-12 ส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เรื่องพิจารณาร่างม
คอ.7 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 วันที่ 13 สิงหาคม 2561 
5.3.3-13 ส าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เร่ืองพิจารณารับรอง 
มคอ.7 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
5.3.3-14 รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (มคอ.
7) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
และเตรียมน าเสนอสถาบันสมทบ พบว่า มีการปรับแก้ไขฉบับ
สมบูรณ์ผู้อ านวยการลงนามรับรอง (5.3.3-14) 
      ขั้นตอนที่ 8 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) พบว่า งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อสกอ.ใน 
CHE QA และเสนอต่อสถาบันสมทบคือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 
          เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามระบบกลไกได้มีการ
ทบทวนระบบกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
ปีการศึกษา 2560 พบว่า ประเมินผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย คือมีมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา ยังขาดขั้นตอนการวิเคราะห์รายละเอียด
การจัดท ามคอ.7 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย และผลการ
ด าเนินงานปีที่ผ่านมา ( 5.3.3-15) 
         ในปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงระบบกลไกการ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยปรับลดขั้นตอน
การจัดท ามคอ.5 และมคอ.6 เนื่องจากสามารถรวมขั้นตอน
เพื่อให้การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขั้นตอนการ
จัดท ามคอ.7 โดยศึกษารายละเอียดการจัดท ามคอ.7 ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา มี
เป้าหมายว่า 1) มีการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.5 
และ มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการ
สอน และมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
2) มีความถูกต้องและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 

5.3.3-15 คู่มือทบทวนและ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 
ปี 2561 
 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

1. อาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้ง 6 คน มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
จ านวน 10 ครั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมร้อยละ 83.33 - 100 (5.4-1-1) 

5.4-1-1 เอกสารสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในปี
การศึกษา2560 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบั
ปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ในทุกประเดน็เป็นอยา่ง
น้อย 

รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ในทุกประเด็น 
ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560)  
(5.4-2-1) 

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

3. มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา  

ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 จ านวน 45 รายวิชา แยกเป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 26 วิชา 
และหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ 2560 จ านวน 19 
รายวิชา และ มคอ.4 จ านวน 12 รายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 รวม 57 รายวิชา 
ครบทุกรายวิชาก่อนการเปิดหลักสูตรคิดเป็นร้อย
ละ 100 (5.4-3-1,5.4-3-2) 

5.4-3-1 ตัวอย่าง มคอ.3 และ 4 ใน
แฟ้มรายวิชา จ านวน 57 รายวชิา 
5.4-3-2 เอกสารสรุปผลการ
ตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ 4 ปี
การศกึษา 2560 

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

ปีการศึกษา 2560 ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 จ านวน 45 วิชา 
แยกเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 
26 วิชา และหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ 2560 
จ านวน 19 รายวิชา และ มคอ.6 12 วิชา
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ครบทั้ง 
57 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอน คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-4-1,5.4-4-
2) 

5.4-4-1 ตัวอย่าง มคอ.5 และ 6ใน
แฟ้มรายวิชาจ านวน 57 รายวชิา 
5.4-4-2 เอกสารสรุปผลการ
ตรวจสอบ มคอ 5 มคอ. 6  
ปีการศึกษา 2560 
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5.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

วิทยาลัยฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จผ่านการ
พิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตรในวันที่ 
1 3  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 1  แ ล ะ ผ่ า น ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาวันที่ วันที่ 17 
สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 (5.4-5-1,5.4-5-
2 และ 5.4-5-2) 

5.4-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่ 
1 วันที่ 13 สิงหาคม 2561 
5.4-5-2 รายงานประชุมของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คร้ังที่ 
11 /2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
วาระพิจารณา มคอ. 7 
5.4-5-3 ส าเนาปกรายงาน มคอ. 7 ปี
การศึกษา 2560 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี ) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
ร้อยละ 25 จ านวน 16 รายวิชา จากจ านวน 57 
วิชา (5.4-6-1) 

5.4-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
5.4-6-2 เอกสารสรุปการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้การเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2560 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน
มคอ . 7 ปีที่ แล้ ว และน าเข้าในรายงานการ
ประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตรในวันที่ 
วันที่ 13 สิงหาคม 2561  (5.4-7-1,5.4-7-2,5.4-
7-3) 

5 .4 -7 -1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 
1 วันที่ 13 สิงหาคม 2561  
5.4-7-2 ส าเนา มคอ 7 หมวด 7 ปี
การศึกษา 2560  
5.4-7-3 รายงานการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานในมคอ. 7 ปีที่แล้ว 
 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุก
คนมีคุณสมบัติครบตามก าหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์เป็นอย่างน้อย 

ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร 6 คน ทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวม 35.50 คน
ทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-8-1) 
 

5.4-8-1  เอกสารสรุปข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
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9. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียน
การสอน 

ในปีการศึกษา2560 มีอาจารย์ใหม่ จ านวน 6 
คน โดยกลับมาจากศึกษาต่อปริญญาโท 3 คน
ได้แก่ อ.วรรณพร ค าพิลา อ.ทิพวรรณ ทัพซ้าย 
และ อ.กัลยารัตน์ คาดสนิท กลับมาจากศึกษา
ต่อปริญญาเอก 2 คนได้แก่ อ.กันนิษฐา    มา
เห็ม และ อ.เอมอร บุตรอุดม และมีอาจารย์ย้าย
ม าช่ วย ราชการ  1 คน  คื ออาจารย์ กุ ล น ร 
ห าญ พั ฒ น ชั ยกู ร  อ าจ ารย์ ให ม่ ได้ รั บ ก าร 
ปฐมนิเทศและค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน ตามแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ของงาน
พัฒนาบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-9-1) 

5.4-9-1 เอกสารสรุปปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการ
สอนปีการศึกษา 2560 

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร ทุกคนได้รับการพฒันา
ทางวชิาการและวิชาชีพไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมงต่อป ี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ ระหว่าง 21 - 378 ชั่วโมง ครบตาม
เกณฑ์ทุกคน (5.4-10-1) 

5.4-10-1 เอกสารสรุปการพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 

11. จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานที่ได้
รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปไีม่
น้อยกว่าคนละ 10 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
จ านวน 9 คน และทุกคนได้รับการพัฒนาตาม
งานที่ได้รับผิดชอบครบตามเกณฑ์ทุกคน(5.4-
11-1) 

5.4-11-1 เอกสารสรุปการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอนปีการศึกษา 2560 

12.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

5.4-12-1 รายงานสรปุระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ยที่มตี่อ
คุณภาพหลักสูตร  

13. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตใหม่ที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือด้านคุณธรรมจริยธรรม 
มีค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด (5.4-13-1) 

5.4-13-1 รายงานวิจัยการประเมิน
และติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 
2559 ในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
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14. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์พยาบาล ทุกคน ( ภาคเรียนที่ 
1,2,3 ) มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 (5.4-14-1) 

5.4-14-1 รายงานสรปุความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์พยาบาลปีการศึกษา 2560 

15.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทรัพยากรสนบัสนุน
การเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 
มีสอนเฉลี่ย 4.12 
(5.4-15-1 ) 

5.4-15-1 รายงานสรปุความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนบัสนุน
การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 

16.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่ออัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยด้านจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนษุย์เฉลี่ยไมน่้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

-ระดับความพึ งพอใจที่ มี ต่อ อัตลักษณ์ ของ
วิทยาลัยด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ของผู้ใช้บัณฑิต ได้ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (5.4-16-1) 

5.4-16-1 เอกสารสรุปการประเมิน
และติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 
2559 ในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่ออัตลักษณ์ของวิทยาลัย
ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 

 
สรุปผลการประเมิน 

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

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ

ล าดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 
/ภาคการศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

ชั้นปีที่ 1 
1. วค.1101 วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

มี 3 เกรด 
 A , B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรียนรู ้(LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 

การตัดเกรดวิชาทฤษฎี
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ
ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนน
ดิบตั้งแต่ 80 คะแนน
ขึ้นไป และน ามาปรับ
เป็นคะแนน T-score 
ซึ่งระดับคะแนนของ

ควรมีการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับ การ
ออกแบบการ
เรียนรู้ และมีการ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
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ล าดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 
/ภาคการศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

blueprint และ
ผลงานของ
นักศึกษา 

นักศึกษาขั้นต่ าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 จึงตัด
เกรดในระดับ B ขึ้นไป 

รายวิชา ให้
สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

2. พล.1101 การออกก าลัง
กายและสนัทนการ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

มี 3 เกรด  
A , B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรียนรู ้(LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของ
นักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธี
อิงเกณฑ์ การตัดเกรด 
A นักศึกษาต้องได้
ระดับคะแนนดิบตั้งแต่ 
80 คะแนนขึ้นไป และ
น ามาปรับเปน็คะแนน 
T-score ซึ่งระดับ
คะแนนของนักศึกษา
ขั้นต่ าไมน่้อยกว่า ร้อย
ละ 70 จึงตัดเกรดใน
ระดับ B ขึ้นไป 

 
 
 
 
- 

ชั้นปีที่ 2 

3. พย.1210 การพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหา 
สุขภาพ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 

มี 4 เกรด ไม่
มีเกรด A 
 (B+, B , C+ 
, C)  

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรียนรู ้(LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของ
นักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธี
อิงเกณฑ์ การตัดเกรด 
A นักศึกษาต้องได้
ระดับคะแนนดิบตั้งแต่ 
80 คะแนนขึ้นไป และ
น ามาปรับเปน็คะแนน 
T-score ซึ่งระดับ
คะแนนของนักศึกษา
ขั้นต่ าไมน่้อยกว่า ร้อย
ละ 60 จึงตัดเกรดใน
ระดับ C ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนา
เครื่องมือ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้
สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

4. ล.1005 นวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 
 
 
 

มี 3 เกรด  
A , B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรียนรู ้(LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 

การตัดเกรดโดยใช้วิธี
อิงเกณฑ์ การตัดเกรด 
A นักศึกษาต้องได้
ระดับคะแนนดิบตั้งแต่ 
80 คะแนนขึ้นไป และ
น ามาปรับเปน็คะแนน 
T-score ซึ่งระดับ

ควรมีการพัฒนา
เครื่องมือ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้
สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
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ล าดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 
/ภาคการศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของ
นักศึกษา 

คะแนนของนักศึกษา
ขั้นต่ าไมน่้อยกว่า ร้อย
ละ 70 จึงตัดเกรดใน
ระดับ B ขึ้นไป 

เป็นรายบุคคลได้
ชัดเจน 

ชั้นปีที่ 3 

5. พย.1320 การพยาบาล
มารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ ์1 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

มี 3 เกรดไม่
มีเกรด A 
 (B+, B , C+)  

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

การตัดเกรดวิชาทฤษฎี
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ
ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนน
ดิบตั้งแต่ 80 คะแนน
ขึ้นไป และน ามาปรับ
เป็นคะแนน T-score 
ซึ่งระดับคะแนนของ
นักศึกษาสูงสุด ไม่ถึง
ร้อยละ 80 จึงไม่ตัด
เกรดในระดับ A และ
คะแนนขั้นต่ า ได้ร้อย
ละ65 จึงตัดเกรดใน
ระดับ C+ 

ควรมีการพัฒนา
เครื่องมือ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้
สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้

ชั้นปีที่ 4 

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

มี 3 เกรด 
 A , B+ , B 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์
การเรียนรู ้(LO) 
การออกแบบการ
เรียนการสอน 
สัดส่วนการวัด 
ประเมินผล Test 
blueprint และ
ผลงานของ
นักศึกษา 

การตัดเกรดวิชาปฏิบตัิ
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ การ
ตัดเกรด A นักศึกษา
ต้องได้ระดับคะแนน
ดิบตั้งแต่ 90 คะแนน
ขึ้นไป ซึ่งระดับคะแนน
ของนักศึกษาสูงสุด 
เกินร้อยละ 90 จึงตัด
เกรดในระดับ A และ
คะแนนขั้นต่ า ได้ร้อย
ละ 80 จึงตัดเกรดใน
ระดับ B ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนา
เครื่องมือ
ประเมินผลที่ตรง
ตาม LO ของ
รายวิชา ให้
สามารถ
ประเมินผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลได ้
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คุณภาพการสอน 
 

รายงานรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2560  มีรายวิชาที่เปิดสอน จ านวน 57 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

หมวดการศกึษาทั่วไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
1. สม.1101 มนุษย์ สังคม สิ่ง
แวดล้อมฯ  

1/2560   ปรับปรุงความครอบคลุมและทันสมัยของเนื้อหา มี
จัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์วิถีชีวิตและสถานการณ์
ปัจจุบันที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ นักศึกษา
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้  รวมไปถึงมีการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาสมรรถนะโดดเด่นการ
พยาบาลชุมชน (SIM-C) Multi-Cultural Care ในบทที่ 
3  เรื่ อ งความส าคัญ ของความ เชื่ อ  ค่ านิ ยม  และ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์ 

2. สม.1102 ทักษะชีวิตและการ
จัดการ 

1/2560   ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากข้ึน ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
และมีความหลากหลายมีการบูรณาการระหว่างการ
เรียนการสอนกับพันธกิจ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ใน
บทที่ 6 เร่ือง การบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิตกบัการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

3. สม.1103 พหุวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

2/2560   ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมเน้นการเชื่อมโยงการน าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพพยาบาลมากขึ้นและจัดให้มี
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมไปถึงจัดให้
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง การน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการรักษาพยาบาล 

4. ภ.1101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

2/2560   เพิ่มการประยุกต์กับการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร
ที่ดีที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา การสื่อสารกับผู้ป่วย 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

หมวดการศกึษาทั่วไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
5. ภ.1102 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวนั 

1/2560   จั ดหาแหล่ งสื บ ค้ น ข้ อมู ลที่ ทั น สมั ยและมี ค วาม
หลากหลาย เช่น ฐานข้อมูลวารสารภาษาอังกฤษ และมี
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน 
คือ การวิจัย  ชื่ อ เรื่อง การใช้แฟ้มสะสมงานแบบ
อิเล็ กทรอนิกส์ เพื่ อพัฒนาทั กษะการสื่ อสา รด้ วย
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

6. วค.1101 วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1/2560   ปรับเพิ่มเนื้อหาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบทบาท
ของพยาบาล และมีการยกตัวอย่างความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

7. วค.1102 ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

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

8. วค.1103 คณิตศาสตร์และสถิติ 3/2560   ปรับการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สถิติกับการพยาบาลมาก
ยิ่งขึ้น 

9. พล.1101 การออกก าลังกายและ
สันทนาการ 

1/2560   ปรับให้มีเอกสารประกอบการสอนที่ทันสมัยในส่วนของ
ทฤษฎี และมีการสืบค้นข้อมูลของกีฬาประเภทต่างๆ  

10. ภ.1304 ภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพการพยาบาล 

2/2560   เพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่ทันสมัย เช่น 
บทความวชิาการทางการพยาบาล และมีการใช้
สถานการณส์มมต ิ

11. ภ.1405 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 1/2560   เน้นให้มีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น 
บทความวชิาการทางการพยาบาล มีการสรุป น าเสนอ
หน้าชัน้เรียนและวิพากษ์ร่วมกัน 

12. พ.1101 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา 

1/2560   -ใช้วิธีการสอนเดิม interactive learning ที่ดีอยู่แล้ว
เน้นการมีส่วนร่วมมากข้ึน 
-เพิ่มกรณีศึกษาจากสถานการณจ์ริง และใช้เทคโนโลยี
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ช่วยสอน  

13. พ.1102 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1 

1/2560   -ประสานผู้รบัผิดชอบห้องปฏิบตัิการและจัดท าแผนซื้อ
โมเดลเพิ่มเติม  
-ชี้แจงอาจารยผ์ู้สอนสรุปและเนน้องค์ความรู้ที่ส าคัญ
จ าเป็นส าหรับนักศึกษา เนื่องจากเนื้อหามาก  
- แนะน าแหล่งสบืค้นทางinternet ฐานข้อมูลที่สามารถ
เข้าถึงได้  

14. พ.1103 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2 

2/2560   -ชี้แจงอาจารยผ์ู้สอนทุกคน ชี้แนะแหล่งสบืค้นทาง
internet ฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้  
-ประสานบรรณารักษ์ห้องสมุดเตรียมเอกสาร ต ารา 
ฐานข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้  
-ประสานผู้รบัผิดชอบห้องปฏิบตัิการและจัดท าแผนซื้อ
โมเดลเพิ่มเติม  

15. พ.1104 ชีวเคมี 2/2560   -จัดสอนเสริมให้นักศึกษานอกเวลาเรียน แบบกลุ่ม 
"เพื่อนช่วยเพื่อน" อาจารยป์ระจ ากลุ่ม/วชิาสรปุเพิ่มเติม  
-มอบหมายกรณีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง  

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

17. พ.1109 จิตวิทยาพัฒนาการ 2/2560   -จัดหาเอกสารอ่านประกอบและสื่อการสอนที่เก่ียวข้อง
เพิ่มเติม ให้หลากหลายและทันสมัย  
-เพิ่มชิ้นงานให้นักศึกษาค้นความรู้เพิ่มเติม  

18. พ.1107 โภชนศาสตร ์ 3/2560   -ในชั่วโมงทดลองเนน้ประเดน็การจัดหาอาหารเพื่อสร้าง
เริมสุขภาพ และการบ าบัดทุกชว่งวัย  
-เพิ่มการประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
โภชนาการในการจัดอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการ
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บ าบดั ในระดบับุคคล และชุมชน  
19. พ.1108 พยาธิวิทยา 3/2560   -เอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนอย่างน้อย 1 

สัปดาห์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม  
-จัดสอนเสริมให้นักศึกษานอกเวลาเรียน แบบกลุ่ม 
"เพือ่นช่วยเพื่อน" อาจารยป์ระจ ากลุ่ม/วชิาสรปุเพิ่มเติม  
-มอบหมายกรณีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรงุ 2555) 
20. พ. 1209 พยาธิวิทยา 1/2560   -เอกสารประกอบการสอนก่อนเรียนอย่างน้อย 1 

สัปดาห์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม  
-มอบหมายกรณีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

21. พ. 1210 เภสัชวิทยา 1/2560   -จัดวิธีการสอนที่หลากหลายเพิม่เติม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
การเรียนรู ้ที่ต้องการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

22. พ. 1211 เศรษฐศาสตร์กับ
ระบบสุขภาพ 

2/2560   -จัดการเรียนการสอนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ใช้
สถานการณป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสุขภาพ 
ระบบการดูแลสุขภาพและการปฏิรูประบบสุขภาพไทย 
-ให้นักศึกษาฝึกท าข้อสอบวิเคราะห์ ตัดสนิใจและ
ออกแบบ 

23. พ. 1212 ระบาดวิทยาและ
ชีวสถิต ิ

2/2560   ผู้รับผิดชิอบวิชารวบรวมหัวข้อการสอน จัดท าเนื้อหาให้
กระชับเข้าใจง่ายพูดคุยขอบเขตเนื้อหาในแต่ละบทกับ
อาจารย์ผู้สอน  
-แบ่งกลุ่มฝึกท าโจทยน์ าเสนอแลกเปลี่ยนระหวา่งกลุ่ม 
 
  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรงุ 2560) 
24. พย.1101 มโนมติ ทฤษฎี และ
กระบวนการพยาบาล 

2/2560   การบูรณาการหัวข้อทฤษฎีทางการพยาบาลกับ
กระบวนการพยาบาล เพื่อให้นศ.สามารถวางแผนการ
พยาบาลได้อย่างครอบคลุม มปีระสิทธิภาพ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรงุ 2555) 
25. พย. 1201 มโนมติ ทฤษฎี และ
กระบวนการพยาบาล 

1/2560   การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
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26. พย.1202 การประเมินสุขภาพ 1/2560   การบันทึกผลการตรวจร่างกายเน้นให้นศ.ใช้

ภาษาอังกฤษ และจดัการเรียนการสอนแบบเสมือนจริง 
(SBL) และมีการสอบแบบ OSCE 

27. พย. 1203 หลักการและเทคนิค
การพยาบาล 

1/2560   อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนทดลอง ควรมี
เพียงพอและพร้อมใช้งาน  

28. พย. 1204 ปฏิบัติหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล 

2/2560   การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ขอเพิ่มเติม 
Oral test เพื่อให้นศ.มีความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติงาน
คร้ังแรก 

29. พย.1205 การสอนและการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ 

1/2560   การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ระบบ internet มากข้ึน 

30. พย.1206 การสื่อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาล 

1/2560   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมากข้ึน 

31. พย. 1207 จริยศาสตร์และ
กฏหมายวิชาชพีการพยาบาล 
 
 

2/2560   นักศึกษาควรมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พยาบาล เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจสถานการณ์
ตัวอย่างมีเก่ียวกับกับกฎหมายวชิาชพี และการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มตัวอย่างสถานการณ์ที่ทันสมยั 

32. พย. 1208 การสร้างเสริม
สุขภาพ 

2/2560   การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

33. พย. 1209 ปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

3/2560   การจัดการเรียนรู้เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพในคลินิก 
ปรับเปลี่ยนสถานทีฝ่ึกปฏิบัติคือ WCC และศูนย์พฒันา
เด็ก ศูนย์อนามัยที่ 7  

34. พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ 1 

2/2560   การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน เพือ่ประโยชน์ในการเรียนการ
สอน 

35. พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 

3/2560   การติดตามนิเทศอย่างใกล้ชิดส าหรับนักศึกษาที่มีความ
เสี่ยง และการประสานงานระหว่างสถาบันในการจัด
นักศึกษาฝึกปฏบิัติงานไม่มากเกินไป เพื่อบรรยากาศใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

36. พย.1312 การพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ 2 

1/2560   การจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

37. พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาล 2/2560   การประสานกันระหวา่งสถาบันในการจัดนักศึกษาฝึก
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บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน มีการทบทวนทักษะ

เฉพาะเพื่อให้นักศึกษาเพื่อความมั่นใจในการปฏิบตัิการ
พยาบาลกับเด็ก และเพิ่มระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน
ให้มีความเหมาะสม 

38. พย.1314 การพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาสุขภาพ 3 

1/2560   การจัดการเรียนการสอนแบบ SBL ควรเพิ่มโจทย์
สถานการณ์ ให้หลากหลาย 

39. พย.1315 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 

2/2560   เพิ่มกระบวนการ Reflective ร่วมกับการท า mapping 
Nursing Care Plan  

40. พย. 1316 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

1/2560   สื่อการสอนควรมีความหลากหลาย และเพิ่มการจัดการ
เรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) หน่วยการ
อนามัยโรงเรียน 

41. พย. 1317 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

3/2560   ติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า 

42. พย.1318 การพยาบาลบุคคลที่
มีปัญหาทางจิต 

1/2560   ออกแบบการท าวิจัยในชั้นเรียน 

43. พย.1319 ปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาทางจิต 

3/2560   เพิ่มการจัดการเรียนรู้ด้วย EBN สถานทีฝ่ึกมีความ
ซ้ าซ้อนกับสถาบันอ่ืน ต้องมีการประสานงานกัน เพื่อ
ปรับจ านวนนักศึกษาให้มีความเหมาะสม เพื่อ
บรรยากาศในการเรียนรู ้ 

44. พย. 1320 การพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดงุครรภ์ 1 

1/2560   เอกสารประกอบการสอนต้องจดัท าให้เสร็จ 2 วันก่อน
การสอน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย EBL เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะศตวรรษที่ 21 ในการสืบค้น การใช้
เทคโนโลยีและการใช้ internet  

45. พย. 1321 ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

2/2560   ติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า ห้องคลอดมีการฝึกปฏิบัติ
ซ้ าซ้อนกับสถาบันอ่ืน ต้องมีการประสานและตกลงใน
การจัดนักศึกษาให้เหมาะสม  

46. พย. 1322 วิจัยทางการ
พยาบาล 

1/2560   อาจารย์ประจ ากลุ่มทบทวนเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการวิจยั การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

47. พย. 1423 การพยาบาลมารดา 1/2560   การแบ่งกลุ่มย่อยให้จ านวนนักศึกษาน้อยลง เพื่อการ



 

 
มคอ.7 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 101 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

หมวดการศกึษาทั่วไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ทารก และการผดงุครรภ์ 2 เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดสรรอุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการให้มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน สื่อการ
สอนที่หลากหลายขึ้น เช่น multimedia 

48. พย. 1424 ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

1/2560   ติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า สูติกรรม 1 จ านวนนักศึกษา
ซ้ าซ้อนกับสถาบันอ่ืน ต้องมีการประสานและตกลงใน
การจัดนักศึกษาให้เหมาะสม 

49. พย. 1425 การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

1/2560   การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

50. พย. 1426 ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

2/2560   ติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า  

51. พย. 1427 การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

1/2560   การจัดกลุ่มย่อยให้จ านวนนักศึกษาน้อยลง  

52. พย. 1428 ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน้ 

2/2560   ติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า โรงพยาบาลชุมแพ และ
โรงพยาบาลชนบทมนีักศึกษาฝกึปฏิบัติซ้ าซ้อนกบั
สถาบนัอ่ืน ต้องมีการประสานและตกลงในการจัด
นักศึกษาให้เหมาะสม 

53. พย. 1429 การบริหารการ
พยาบาล 

1/2560   การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

54. พย. 1430 ปฏิบัติการบริหาร
การพยาบาล  

2/2560   ติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการส่งงานล่าช้า  

55. พย. 1431 แนวโน้มและ
พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล 

1/2560   เพิ่มประเด็นการสัมมนาที่หลากหลายและทนัสมัย การ
มอบหมายงานให้ส่งรายงานทางอิเลคทรอนิคส์ แบบ
ประเมินการอภิปรายและสัมมนาปรับให้ชัดเจนขึน้  

หมวดวิชาเลือกเสร ี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรงุ 2560) 
56. ล.1010 หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

3/2560   จัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพิม่
ช่องทางการประสานงานในกรณีในกลุ่มคนต่างด้าว เช่น
พม่า ลาว เขมร ในเร่ืองสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรงุ 2555) 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

หมวดการศกึษาทั่วไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
57. ล. 1005 นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

2/2560   เพิ่มเวทีในการน าเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู ้และน าไปสู่การท าวิจัย 

 
ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถแสดงพฤติกรรมด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ในวิชาชพีการพยาบาล และ
การผดุงครรภ ์โดยสอดคล้องกบัหลัก
ศาสนา จรรยาบรรณวชิาชีพตลอดจน
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
และปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ เป็นผู้มี
ระเบียบวินยั รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 
ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ดังนี ้
1.1 แสดงออกถึงการใช้ความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักศาสนา หลักจริยธรรมในการด ารงตน
และการประกอบวชิาชีพ 
1.2 มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
1.4 ปกป้องสิทธิ์ของผู้รับบริการ 
1.5 มีระเบียบวินัยรับผดิชอบ ซือ่สัตย์
สุจริตและมีจิตใฝบ่ริการ 
1.6 มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองต่อผู้อ่ืน และ
วิชาชีพ 

1. ก าหนดวิธีการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเน้นให้มีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม  
ในเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. พัฒนาสถาบนัให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 
เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรเป็นตัวแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความ
มีระเบียบวินยัแก่นักศึกษา  
3. จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ
ในวันส าคัญของสถาบนัและวิชาชีพเช่นวนั
พยาบาลแห่งชาต ิ

1. จัดการสอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา และบูรณาการ
การเรียนการสอนกับกิจกรรม ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมใช้ชุมชนเปน็ฐาน 
2. ส่งเสริม สนับสนนุ และพฒันา
บุคลากรและหนว่ยงานให้เป็นบคุคล
ต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและยกย่อง
อาจารย์ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  
3. จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิต
อาสา จิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
 
 
   

2. ด้านความรู ้ 
มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของ
ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ระบบสุขภาพ 

1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา (Self–directed Learning)  
2. ใช้สื่ อช่วยสอน , E-Learning, การใช้
สถานการณ์ เสมื อนจริ ง  (Simulation-

1. ส่งเสรมิให้อาจารย์สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
โดย เน้นการเรียนรู้แบบ self-
directed learning และ small 
group เช่น Research based 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ตลอดจนงานวิจัยที่ทันสมัยประกอบด้วยผล
การเรียนรู ้ดังนี้ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ทางวิชาชีพพยาบาล ระบบ
สุ ข ภ าพ  แ ล ะ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบสุขภาพ 
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ 
และสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพและประชาชน 
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของกระบวนการแสวงหาความรู้ การ
จั ด ก า รค ว าม รู้  ก ระ บ ว น ก า ร วิ จั ย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ
องค์กร 

based learning) สื่ อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนทั้งที่
เป็นส่วนหนึ่ งของการเรียนและฝึกฝน
เพิ่มเติมด้วยตนเอง  
3. ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร เช่น การบรรยาย 
สัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย กรณีศึกษา 
การใช้ปัญหาเป็นฐาน การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การใช้โครงงาน การเรียนรู้ตาม
สภาพจริง การเรียนแบบร่วมมือ การใช้
กระบวนการวิจัย การสาธิตและการสาธิต
ย้ อ น ก ลั บ  ฝึ ก ทั ก ษ ะ ต่ า ง  ๆ  จ า ก
ประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
เป็นต้น 
4. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
 

Learning, Evidence Based 
Nursing, Problem based 
Learning, Blended Learning, 
Simulation Based Learning 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
(self- directed learning) เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู้
จากการสืบคน้ไปสู่การประยุกตใ์ช้
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างชดัเจน 
ตรงประเด็น 
3. สนับสนุนให้มีเวทีการจัดการ
ความรู้ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
  

3 ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง 
ๆ ทั้งศาสตร์ทางการพยาบาลการผดุง
ครรภ์และศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อง  ศิลปะ 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
วิชาชีพ ประสบการณ์และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เพื่อตัดสินใจให้การพยาบาล
แบบองค์รวม ทั้ งการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพ 
การดูแลแบบประคับประคองและระยะท้าย
ของชีวิต รวมทั้งรู้จักเสาะแสวงหาความรู้
ที่เชื่อถือได้ ประกอบด้วยผลการเรียนรู้
ดังนี้ 
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็น
จุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเพิ่ มมากขึ้น  สามารถ

ก าหนดวิธีการเรียนการจัดการเรียนการ
สอนที่ เนินผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เช่น  การ
อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
ระดมสมอง การสะท้อนคิด การประชุม
ปรึกษา การสัมมนา แผนที่ความคิด การท า
โครงงาน การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
เป็นต้น  

1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดและ
การตัดสินใจ อาทิ เชน่ Problem 
based Learning, Blended 
Learning, Research based 
Learning, Simulation Based 
Learning, service learning, 
Evidence Based และพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดทักษะการ
คิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
2. เน้นการใช้  reflective thinking 
การสะท้ อนคิด ให้ วิ เคราะห์จุดดี 
จุดบกพร่องของตนเองช่วยให้เกิด
ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์  น าไปสู่การพัฒนา
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น าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล การสอน 
การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
3.2 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3.3 สามารถน าข้อมูลและหลักฐานไปใช้
ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ 
3.4 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่
เก่ียวข้อง รวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐาน 
เพื่ อ ให้ เกิดผลลัพธ์ที่ ปลอดภัยและมี
คุณภาพในการให้บริการการพยาบาล 
3 .5  ส าม ารถ ใช้ ก ระ บ วน ก ารท า ง
วิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

ปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และ
ก ารแ ก้ ปั ญ ห าต่ า งๆ  ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการจัดการ
เรียนการสอนทักษะทางปัญญา และ
การประเมินตามสภาพจริง 
 
  

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับทีม
สุขภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพและ
เกิ ด ค วามป ลอด ภั ยต่ อ ผู้ รับ บ ริ ก าร 
ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ดังนี้ 
4.1 ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ
สมาชิ กที ม  ในที มการพยาบาล  ที ม
สุขภาพและทีมในชุมชนในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ และในบริบทหรือ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
4.2 แสดงภาวะผู้น าในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร ในสถานการณ์ที่
หลากหลาย และสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 
 

1. จัดการเรียนการสอนที่ พัฒนาและ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้ เรี ย น  ผู้ เรี ย น กั บ ผู้ ส อน  ผู้ เรี ย น กั บ
ผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการท างาน
เป็นทีม ทั้งในรายวิชาทฤษฏีและรายวิชา
ปฏิบัติ  

1. จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาและ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนกับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ 
โด ย ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใน สถ าน ก ารณ์ จ ริ ง 
บทบาทสมมติ และกรณีศึกษา 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการ
ท างานเป็นทีม ทั้งในรายวิชาทฤษฏี
และรายวิชาปฏิบัติ เพื่อให้สามารถ
พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
รวมถึงมีการสอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
เรียนการสอนทั้ง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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4.3 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
หน้าที่ วิชาชีพ องค์กรและสังคมเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 
5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อ สารและการใช้ เท ค โน โลยี
สารสนเทศ 
สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับทีม
สุขภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพและ
เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 
ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ดังนี ้
5.1 สามารถประยุกต์ ใช้หลักตรรกะ 
คณิตศาสตร์และสถิติในการพยาบาล
อย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล การ
น าเสนอและการสื่อสาร 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้วิเคราะห์ข้อมูล 
การใช้ทักษะทางตัวเลข การค านวณใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง  
2.จัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
learning) การใช้สถานการณ์จ าลอง  
 (Simulation-based learning)  
3. มอบหมายให้ผู้ เรียนได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึงทักษะ
การสื บ ค้ น  แ ล ะการน า เสน อข้ อ มู ล
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ผู้รับข้อมูลและเนื้อหาที่เสนอ 
4. จัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้ทักษะการ
สื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
แล ะก ารน า เส น อทั้ งภ าษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ  

 1..จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) การใช้
สถานการณ์จ าลอง  
 (Simulation-based learning 
2 ก าหน ดความส ามารถ ใน การ
ค านวณยา และสารละลายอ่ืนๆ เป็น
เกณฑ์ขั้นต่ าที่นักศึกษาต้องผ่านก่อน
ขึ้นฝึกงานในหอผู้ป่วยทุกรายวิชา 
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้น
การสืบค้นวารสารต่างประเทศ และ 
Database เพื่ อ โ ด ย เน้ น ก า ร ใ ช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBN) พัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
4 บูรณาการและเพิ่มการอ่าน
บทความวิจยัเชิงปริมาณในวชิา
ทางการพยาบาล  

6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและ
การบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการการดูแลในกิจวัตรประจ าวันที่เกิด
จากข้อจ ากัดในการดูแลตนเอง และความ
ต้องการที่ เกิดจากความเจ็บป่ วย และ
กระบวน การรักษา การใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และการพยาบาล บนพื้นฐาน
ของความรู้และ หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพยาบาล ประกอบด้วยผลการเรียนรู้
ดังนี้ 
6.1 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์อย่างเป็นองค์รวม ด้วยความเมตตา 
กรุณาและเอ้ืออาทร โดยยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผู้ป่วย 

1. เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง ในห้องปฏิบัติการ การ
แสดงบทบาทสมมติ การสาธิตและสาธิต
ย้อนกลับ การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง 
ๆ เช่น การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติการ
ในสถานการณ์จ าลอง  
2. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งใน
สถานบริการสุขภาพและ ในชุมชนให้
ครอบคลุม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ในทุกระดับภาวะสุขภาพ ทุกช่วงวัย และ
ทุกมิติของการบริการสุขภาพ ภายใต้การ
นิเทศดูแลของอาจารย์และ /หรือ การฝึก
ปฏิบั ติ ในคลินิ กคู่ กั บพยาบาลพี่ เลี้ ย ง 
(preceptor)  

1. เตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ปฏิบั ติ ในสถานการณ์ จ าลอง  ใน
ห้องปฏิบัติการ การแสดงบทบาท
สมมติ การสาธิตและสาธิตย้อนกลับ 
การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
การจัดการเรียนการสอนโดยการฝึก
ปฏิบัติการในสถานการณ์จ าลอง  
2. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้ง
ในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
ให้ครอบคลุม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ในทุกระดับภาวะสุขภาพ 
ทุกช่วงวัย และทุกมิติของการบริการ
สุขภาพ ภายใต้การนิเทศดูแลของ
อาจารย์และ /หรือ การฝึกปฏิบัติใน
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โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 
6.2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ภายใต้กฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.3 ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน หลักจริยธรรม ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
6.4 แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน 
สามารถบริหารจัดการ ทีมการพยาบาล
และทีมสหสาขา 
 

 3. จัดการสอนในคลินิกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การสาธิตสาธิตย้อนกลับ การสอนข้างเตียง 
การประชุมปรึกษาปัญหาก่อนและหลัง
ปฏิบัติงานการอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาล การท าโครงการ 
การศึกษารายกรณี 
 

ค ลิ นิ ก คู่ กั บ พ ย า บ า ล พี่ เ ลี้ ย ง 
(preceptor)  
3. จัดการสอนในคลินิกในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การสาธิตสาธิตย้อนกลับ การสอน
ข้างเตียง การประชุมปรึกษาปัญหา
ก่อนและหลังปฏิบัติงานการอภิปราย
กลุ่ม  การประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล การท าโครงการ การศึกษา
รายกรณี 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร   มี  ไม่มี  

ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ใหม่ 6 คน โดยเป็นอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 3 คน กลับ
จากลาศึกษาต่อปริญญาเอก 2 คน และย้ายมาช่วยราชการจ านวน 1คน วิทยาลัยฯ มีระบบการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
เพื่อให้มีการเรียนรู้งานในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ และจากนั้นจะมีระบบการ Coaching โดย
พี่เลี้ยงเพื่อเสริมสมรรถนะด้านวิชาการและการปฏิบัติภารกิจตามโครงสร้างเพื่อการพัฒนาสถาบัน 

 
3.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
  การปฐมนิเทศประกอบด้วยสาระ 6 ส่วน คือ 

1. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์พยาบาล สิทธิและการพัฒนาวิชาการ 
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบ 

ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การวัดประเมินผล 
3. การจัดท าวิจัย เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 
4. การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 
5. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ (TOR) และการประเมินภาระงาน และผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 6 คน จากจ านวนที่รับใหม่ 6 คน จากการประเมินผลการปฐมนิเทศพบว่า ได้
เรียนรู้งานในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบท าให้มองภาพการท างานได้ครอบคลุมมากขึ้น  ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศครอบคลุมประเด็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์และได้แนวทางเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย์ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูมือ
อาชีพ 

40 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรให้
ความรู้และแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ ในการ
พั ฒ น าส ม รรถ น ะ ค รู มื อ อ า ชี พ  ผ ล
ด าเนินงาน ได้อาจารย์มีความพึงพอใจมี
ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ
เพิ่มขึ้น มีคู่มือในการพัฒนาสมรรถนะครู 
เค รื่ อ งมื อ ป ระ เมิ น  แ ล ะ ก ารจั ด ท า 
Teaching Portfolio 
 

2. พฒันาระบบกลในการวัดและ
ประเมินผล โดยจัดประชุมการ
พัฒนาการประเมินผลทางคลนิคิ 
(OSCE)  

40 4 มีการพัฒ นาระบบกลในการวัดและ
ประเมินผล โดยจัดประชุมการพัฒนาการ
ป ระ เมิ น ผ ล ท า งค ลิ นิ ก  (OSCE) ผ ล
ด าเนินงานพบว่าอาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินด้วย OSCE มากขึ้น 
และมีแผนในการประเมินผลทางคลินิกใน
ปีการศึกษา 2560 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

40 27 บุลากรทุกคนได้งบการพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ 

4.โครงการพัฒนาวทิยาลัยคุณธรรม
ภายใต้ค่านิยม MOPH และการ
บริหารในระบบธรรมาภิบาล 
 

41 27 บุลากรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
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หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

ในอนาคต 
1. การพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพิม่ขึ้นใน
ประเด็น ภาวะผูน้ า การกลา้
แสดงออกการบริหารจัดการใน
การบริการสุขภาพ-ทักษะการคิด 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 
ทักษะภาษาอังกฤษ 
2. การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
พบว่า คุณวฒุิปริญญาเอกมี 2 
คนใน 6 คน และผลิตผลงาน
วิชาการน้อย (2 คน)  
 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาไม่มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
อย่างมีปีชระสิทธิภาพ 

1.1 การจัดการเรียนการสอนโดย
สอนแบบบูรณาการกับพันธกินอ่ืน 
เช่น การบริการวิชาการทางสังคม 
การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์ จริงในระบบบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ ในรายวิชา 
1.3 การจัดการเรียนการสอนแบบสห
สาขาวิช าชี พ  ( Interprofessional 
Learning) ในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
1.4 การจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.1 เพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ให้ศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกโดยพิจารณาให้
ส อด ค ล้ อ งกั บ แ ผ น อั ต ราก า ลั ง
ภาพรวม แผนการ และแผนในการ
ทดแทนกรณีการเกษียณ  ลาออก 
ย้าย 
2  2. จั ดส รรงบประมาณ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ให้
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงาน
วิชาการ 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (6.1)  
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1.ระบบการ
ด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/
สถาบนัโดยมสี่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 
 

    วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปี
การศึกษา 2559 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
3.77 ได้แก่ การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับความ
แรงของสัญญาณ ความเสถียรและความครอบคลุม และโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าอาคารเรียน เกี่ยวกับสัญญาณเสียงไม่ชัดเจน ความดังไม่ทั่วถึง 
และได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ว่าผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า 3.85 (6.1.1-1) ปีการศึกษา 
2560 (6.1.1-2) มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้ 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษา งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานห้องสมุด งานห้องปฏิบัติการพยาบาล และงานอาคาร
สถานที่ (6.1.1-3)  
    คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท าการ
ส ารวจความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียน อุปกรณ์
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และ
อาคารสถานที่ จากอาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี พบว่า ต้องการขยาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต จัดหาเครื่องเสียงทดแทน จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
ในห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน เพิ่มการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ หุ่นปฏิบัติการขั้นสูง  จัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ 
ทันสมัยและพร้อมใช้งาน จัดหาหนังสือให้มีความหลากหลายและ
ทันสมัยเพิ่มสื่อเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มฐานข้อมูลในการ
สืบค้น เพิ่มพื้นที่ในการอ่านหนังสือ ได้น าผลการประเมินและผลการ
ส ารวจมาจัดท าแผนในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ โครงการพัฒนา
ท รัพ ย าก รก าร เรี ย น รู้ ใ ห้ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร เรี ย น รู้  เส น อต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยรับรองแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(6.1.1-4, 6.1.1-5 6.1.1-6 และ 6.1.1-7)  
    คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 
พบว่า จัดหาสิ่งสนับสนุนได้ทุกรายการ ยกเว้นการจัดซื้อฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิคส์ เพื่ อการค้นคว้าและโปรแกรมการเรียนการสอน

6.1.1-1 สรุปการทบทวน
คู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2559 
6.1.1-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบบั
ปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 
6.1.1-3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสรมิสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู ้
6.1.1-4 สรุปการส ารวจ
ความต้องการการใช้สิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 
6.1.1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู ้คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 
4 สิงหาคม 2560 
6.1.1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คร้ังที่ 10/2559 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
6.1.1-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย คร้ังที่พิเศษ 
8/2560 วันที่ 29 กันยายน 
2560 อนุมัติแผนปฏิบัติการ
จัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561 
6.1.1-8 สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
6.1.1-9 สรุปผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามแผน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นความ
จ านง และคุณลักษณะของสินค้าไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ก าหนด 
(6.1.1-7)  
     เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ร่วมกัน
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายด้าน ภาคต้นอยู่ระหว่าง 
3.98- 4.33 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ภาคปลายอยู่ระหว่าง 4.12- 4.44 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านสูงสุดคือ ด้าน
ห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) ด้านต่ าสุดคือ การให้บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.05) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ภาคต้นอยู่ระหว่าง 3.96- 4.30 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 ภาคปลายอยู่ระหว่าง 4.04- 4.28 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ภาพรวม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านสูงสุดคือ ด้านห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) ด้าน
ต่ าสุดคือ การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.00)  

ล า
ดับ 

สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย 

นักศึกษา 
ผู้บริหาร/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย ์

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

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

อินเตอร์เน็ต 
3.96 

 
4.04 

3.98 
4.12 

4 โสตทัศนูปกรณ์และ
อาคารเรียน 

4.10 
4.10. 

3.98 
4.18 

5 ห้องปฏิบัติการ
พื้นฐานทางการ
พยาบาล 

4.06 
 

4.12 4.12 
 

4.14 

7 บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

4.15 
4.17 

4.20 
4.22 

8 ระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความ
ปลอดภัย 

4.12 
 

4.16 4.05 
 

4.22 

 ภาพรวม 4.10 4.14 4.11 4.21 

น าผลการประเมินมาจัดท าแผนปีงบประมาณ 2561 (6.1.1-9)  
  จากการด าเนินงานตามระบบและและกลไก พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ ภาพรวม

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2559-2560 
6.1.1-10 แผนปีงบประมาณ 
2561 
6.1.1-11 สรุปการทบทวน
คู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2560 
6.1.1-12 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบบั
ปรับปรุง 2561 



 

 
มคอ.7 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจ าปีการศึกษา 2560 111 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เท่ากับ 4.12 และ ซึ่งมากกว่า 3.85 เป็นไปตามเกณฑ์
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ นักศึกษาได้สะท้อนว่าการด าเนินการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนมีความทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสม ท าให้มีการ
พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้ ด้านความรู้ มีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะวิชาการพยาบาล ได้มีการฝึกกับหุ่นในห้องปฏิบัติการ
พยาบาลทั้งในและนอกเวลาเรียน ท าให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เมื่อ
ขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้อง การมี
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณครอบคลุม ท าให้สามารถ
สืบค้นงานที่อาจารย์มอบหมายได้รวดเร็ว น ามาสรุปเป็นองค์ความรู้
และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถน าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติและมี
ความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่  4 อาจารย์ผู้สอนมีบทเรียน
อิเลคทรอนิกส์ให้นักศึกษาได้ทบทวนตลอดเวลา ท าให้สอบใบประกอบ
วิชาชีพรอบแรกผ่านจ านวนเพิ่มข้ึน 
  การทบทวนระบบ กลไก ประเด็นการทบทวน พบว่า การ
จัดหาสิ่ งสนับสนุนมีความเหมาะสม แต่ต้องมีการจัดหาทดแทน
เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน ไม่ทันสมัย และเสียไม่สามารถซ่อมได้ 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ การขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ควรน าผลการ
ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนาต่อไป (6..1.1-10 และ 6.1.1-11)  

2. จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 วิทยาลัยมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 1) ห้องเรียน มีการด าเนินการจัดห้องเรียน อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้
ในห้องเรียนให้พร้อมใช้งานส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ ห้องเรียนมี
ความเพียงพอ พร้อมใช้งาน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.96 
และอาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.96 (6.1.2-2) โดยมีอาคาร
เรียนทั้งหมด 3 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 6,010 ตร.ม. แบ่งเป็น  
- อาคาร A มีพื้นที่ 2,130 ตร.ม.  
เป็นพื้นที่ห้องเรียน 224 ตร.ม.  
- อาคาร B มีพื้นที่ 2,130 ตร.ม.  
เป็นพื้นที่ห้องเรียน 680 ตร.ม.  
- อาคารศูนย์การเรียนรู้ มีพื้นที่ 1,750 ตร.ม.เป็นพื้นที่ห้องเรียน 216 
ตร.ม.  
 

6.1.2-1 สรุปผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2559-2560 
6.1.2-2 สรุปรายงานปัจจยั
เก้ือหนุนการจัดการศึกษา 
ภาพถ่ายปัจจัยเก้ือหนุน
การศึกษา 
6.1.2-3 โครงการฝึกอบรม
การใช้ห้องสมุด ฐานข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและอุปกรณ์
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      โดยทุกอาคารมีห้องเรียนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนดังนี้ (6.1.2-2)  

ประเภทห้อง 
ขนาด 
(m2) 

จ านวน
ห้อง 

ความ
จ ุ

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

รวม  18  
 รวมพื้นที่ใช้สอย 2,360 ตารางเมตร จ านวนนักศึกษา 449 คน ดังนั้น
พื้นที่ใช้สอยต่อนักศึกษาเท่ากับ 5.92 ตารางเมตร 
2) ห้องสมุด  
 วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศ การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายออนไลน์  ให้กับนักศึกษาใหม่  และทุกชั้นปีทุกปี
การศกึษา (6.1.2-3) มีหนังสือ ต ารา ครบตามสาขาการพยาบาล ดังนี้ 

- ต าราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน  10 ปี รวม
ทั้งสิ้น 2,730 ชื่อเรื่อง โดยแบ่งตาม 5 สาขาวิชาหลักทางการพยาบาล 
ที่รายวิชาทางการพยาบาลได้ก าหนดให้เป็นเอกสารต าราหลัก (6.1.2-
4) ดังนี้  
 1. การพยาบาลชุมชน จ านวน 440 ชื่อเร่ือง  
 2. การพยาบาลเด็ก จ านวน 439 ชื่อเร่ือง  
 3. การพยาบาลผู้ใหญ่ จ านวน 1069 ชื่อเร่ือง  
 4. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จ านวน 335 ชื่อเร่ือง  
 5.การพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรภ์ จ านวน 474 ชื่อเร่ือง  
- มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 22,370 เล่ม 
แบ่งเป็น  
 หนังสือทางการพยาบาล จ านวน 18,836 เล่ม  
 หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3,534 เล่ม  
และมีจ านวนนักศึกษาปีการศึกษา  2560 เท่ากับ  431 คน ดังนั้น
จ านวนหนังสือต่อนักศึกษา เท่ากบั 51.90 เล่ม 

การศึกษา 
6.1.2-4 เอกสารรายการ
หนังสือ ต าราและวารสาร 
ในห้องสมุด 
6.1.2-5 คู่มือห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
6.1.2-6 เอกสารรายการ
โสตทัศนปูกรณ์ จุดเชื่อมต่อ 
internet ห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับให้บริการ และมี
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนไว ้
6.1.2-7 แฟ้มภาพแสดงที่
พักนักศึกษาและสิง่แวดล้อม 
ร้านค้าบริการอาหารภายใน
วิทยาลัย 
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-มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาล ในประเทศ จ านวน 19 ชื่อเร่ือง ที่มี
การรับอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ดังนี้ 

1. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
2. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
4. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (สมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  
5. วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  
6. วารส ารสภ าการพ ยาบ าล  (Thai Journal of Nursing 

Council)  
7. วารสารวิจัยทางการพยาบาล (Pacific Rim International 

Journal of Nursing Research)  
8. วารสารการพยาบาลและการศกึษา  
9. วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10. วารสารพยาบาล มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
11. วารสารกองการพยาบาล  
12. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (วารสารพยาบาล)  
13. วารสารพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล  
14. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สมาคมพยาบาล

จิตเวชแห่งประเทศไทย  
15. วารสารรามาธิบดพียาบาลสาร (Ramathibodi Nursing 

Journal) คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

16. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ  
17. วารสารวิจัยและพฒันาระบบสขุภาพ  
18. วารสารมหาวิทยาลยัคริสเตียน  
19. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

 
- มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศจ านวน  13 ชื่อ
เร่ืองที่มีการรับอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 5 สาขาวิชาหลักดังนี้  
1. สาขาการพยาบาลชุมชน ไดแ้ก่ Public Health Nursing , Journal 
of Community Health Nursing 
 2. สาขาการพยาบาลเด็ก ได้แก ่Pediatric Nursing 
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 3. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ไดแ้ก่ Critical Care Nurse, Geriatric 
Nursing, Evidence-Based Nursing, Nursing Management, 
Medsurg Nursing  
 4. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้แก ่Journal 
Psychiatric and Mental Health Nursing, Issue in Mental 
Health Nursing 
 5. สาขาการพยาบาล มารดา ทารกและการผดงุครรภ์ ได้แก ่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 โดยมีฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ 
ThaiLis และ PubMed 
 มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้
อย่างสะดวก โดยบอกรับต่อเนื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูล PubMed ซึ่ง
สามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
โดยจัดบริการดังนี้  
 1. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Ulibm สาหรับบริการสืบค้นข้อมูล
หนังสือ บทความวารสารและสื่อต่างๆที่มีให้บริการในห้องสมุดวิทยาลัย
ฯ โดยสามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 2. มีการให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS สาหรับการสืบค้นข้อมูลเอกสาร
ฉบับเต็มของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัย              
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
 3. มีระบบการสืบค้นข้อมูลต่างประเทศ ได้แก ่ฐานข้อมูล PubMed  
 ภายในห้องสมุดของวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย 
โดย  ห้องสมุ ดมี คอมพิ ว เตอร์ส าหรับสืบค้น  จ านวน  4 เครื่อ ง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์สาหรับการเข้าถึงระบบ
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 31 เครื่อง นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless lan) ได้โดยผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Notebook ซึ่งงานฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้ส ารวจ
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของนักศึกษาที่มีการใช้งานผ่าน 
WiFi ที่ วิท ยาลั ยจัด ให้บ ริการ  โดยในปี การศึกษา  2560 มีการ
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ลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของนักศึกษา จ านวน 438 
เครื่อง โดย วิทยาลัยฯ มีบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) โดย
ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wireless จ านวน 5 จุด ส าหรับให้ผู้ที่ใช้
คอมพิวเตอร์ Notebook หรือ โทรศัพท์มือถือ smart phone (6.1.2-
5) มีการจัดบริการจุดเชื่อมต่อ internet ที่นักศึกษาและอาจารย์
สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบสารสนเทศ และห้องสมุดได้ตลอดเวลา โดย
ใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ต 100/30 Mbps 
- ห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30- 20.30 น.และวัน
อาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.โดยคิดเป็นเวลาเปิดให้บริการ 64 
ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นไปตามมาตรฐานคือ 60 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3) ห้องปฏิบัติการพยาบาล มีห้องปฏิบัติการพยาบาลจ านวน 4 ห้อง 
คือ ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์  ห้องปฏิบัติการชุมชน  และ
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  จ านวน 1 ห้อง ประกอบด้วย 
หุ่นจ าลองแสดงอวัยวะมนุษย์ โครงกระดูกมนุษย์ หุ่นจ าลองแสดง
กล้ามเนื้อมนุษย์ หุ่นจ าลองแสดงระบบประสาท เป็นต้น มีความ
เพียงพอ พร้อมใช้งาน  
- มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีประจ าห้องปฏิบัติการคือ นางสาวสาย
สุดา จันหัวนา ท าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์และช่วยเหลือการจัดการ
เรียนการสอน และมีเจ้าหน้าที่คุณวุฒิปริญญาตรี คือ นางเพียงใจ 
ส าราญพิตร ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาลคอยอ านวยความสะดวก 
จัดสรรตารางการใช้ห้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 
จัดระบบยืม- คืน อุปกรณ์ทางการพยาบาลให้สามารถศึกษานอกเวลา
เรียน 
4) ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ มีโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้อง
ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียงและล าโพง Projector/Visualizer 
จอภาพ จ านวน 15 ชุด มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน  
-มีนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ นายอานุภาพ หาญสุริย์ และนาย
เพชร ธนภูมิชัย ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการใช้ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-มีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คือ นายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพย์รักษา ท า
หน้าที่จัดโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ส าหรับห้องเรียน ห้องประชุม 
ห้องอบรม และห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
(6.1.2-5)  
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ล าดับ รายการ จ านวน 

1 โทรทัศน์ ขนาด 42 นิ้ว 8 
2 เครื่องขยายเสียง ล าโพง ชุด HOME 

THEATHRE 
12 

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

วงจรปิด 
20 

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

9 

-มีการจัดบริการจุดเชื่อมต่อ internet ครอบคลุมจ านวนนักศึกษาและ
บุคลากรโดยเชื่อมโยงไปยังอาคารเรียน ห้องสมุด อ านวยการ และ
หอพักนักศึกษา 5 จุด และโดยใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ต 100/30 Mbps  
-มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับการสืบค้น และการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ จ านวน 31 เครื่อง เชื่อมต่อกับระบบ LAN 
และมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้  จ านวน 438 
เครื่อง และในห้องสมุดจ านวน 4 เครื่อง รวม 473 เครื่อง จ านวน
คอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 1.09 
โดยทุกห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เพียงพอ และพร้อมใช้เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
5) วิทยาลัยฯ มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (Healthy Workplace) ของนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร (6.1.1-7) ดังนี้  
 
ประเภทห้องของนักศึกษา จ านวนห้อง 
ห้องพักนักศึกษา 119 
ห้องสโมสรนักศึกษา 1 
ห้องเวรสุขภาพ 1 
ห้องอาหาร 1 
ห้องแนะแนวและให้
ค าปรึกษา 

1 
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ประเภทห้องของนักศึกษา จ านวนห้อง 
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) ดังนี้  
1. จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน น่าอยู่ น่าอาศัย 
(Clean & Green) ดังนี้  
 1.1 อาคารเรียนส านักงาน และหอพักมีผู้รับผิดชอบท าความสะอาด
ทุกวัน  
 1.2 นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
โดยท ากิจกรรมท าความสะอาดสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  
 1.3 จัดสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น มีสวนหย่อม รอบๆ 
อาคารเรียน และหอพัก มีศาลาพักผ่อน และที่นั่ง ซึ่งจัดไว้ส าหรับการ
อ่านหนังสือ และพักผ่อน ปลูกต้นไม้จัดสวน ช่วยให้ผ่อนคลาย  
 1.4 มีสนามกีฬากลางแจ้ง ลานกิจกรรม และเครื่องออกก าลังกาย มี
กิจกรรมออกกาลังกาย เช่น เล่นกีฬา แอโรบิก และโยคะ  
 1.5 จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้  
 1.5.1 ส าหรับนักศึกษา  
 1) จัดห้องพักนักศึกษาทุกคน โดยมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วทั้ง
หอพัก และมีห้องสาหรับท ากิจกรรมภายในหอพัก เช่น ห้องสวดมนต์ 
ห้องอ่านหนังสือ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องอเนกประสงค์ มีสนามกีฬา 
และมีสถานที่ดูโทรทัศน์  
 2) บริการซักรีดเสื้อผ้า รับส่งไปรษณีย์ให้กับนักศึกษาทุกวัน  
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 3) บริการดูแลสุขภาพประจ าวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยอาจารย์งาน
ปกครองและงานสวัสดิการนักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาเวร มีห้อง
เวรสุขภาพและเวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นประจ าหอพัก  และมีการตรวจ
สุขภาพปีละ 1 คร้ัง  
 1.5.2 ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
 1) จัดห้องส าหรับผ่อนคลาย 
 2) จัดบ้านพัก แฟลตอาจารย์พยาบาล  และแฟลตบุคลากรสาย
สนับสนุนสาหรับบุคลากรที่มีภูมิล าเนานอกเขต  
2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy) ดังนี้  
 2.1 ส าหรับนักศึกษา  
 1) ตรวจสุขภาพประจ าปี  
 2) จัดให้นักศึกษาได้รับวัคซีนที่จ าเป็น ได้แก ่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวัน  
 2.2 ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
 1) ตรวจสุขภาพประจ าปี  
 2) จัดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนที่จ าเป็น  ได้แก่ วัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่  
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย  
 4) ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่  
3. จัดระบบรักษาความปลอดภัย (Safety) ดังนี้  
 3.1 จัดอาจารย์ท าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยให้กับ
นักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงเวลาราชการ อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เป็นแม่บ้านดูแล นอกจากเวลาราชการ
อาจารย์เวรจะเป็นผู้ดูแล และมีการตรวจบริเวณหอพักดูแลความ
เรียบร้อย และความเป็นอยู่ของนักศึกษา  
 3.2 จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณรอบวิทยาลัยฯ จ านวน 20 จุด 
 3,3 จัดท าระบบป้องกันอัคคีภัยบริเวณหอพักและวิทยาลัย โดยการ
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่างๆ จัดอบรมฝึกซ้อมโครงการให้ความรู้
และซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย  และซ้อมอพยพเบื้องต้น  ประจ าปี
งบประมาณ  2560 และวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่  อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนเป็นประจ าทุกปี 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3. กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพงึพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 

 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ด าเนินการ
ประเมินกระบวนการด าเนินงาน โดยน าผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 โดยมีผลการ
ประเมินดังนี้ 1) นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของปีการศึกษา 
2559 และ 2560 ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ  3.99 และ 4.12 ตามล าดับ  2) 
อาจารย์มีความพึงพอใจในภาพรวมของปีการศึกษา 2559 และ 2560 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ 4.16 ตามล าดับ (6.1.3-1) ดังนี้ 

 
สิ่งสนับสนุนการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
นักศึกษา อาจารย ์

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
1. ห้องเรียน 3.68 3.96 4.04 3.96 3.99 4.11 
2. ห้องสมุด 3.77 4.28 4.29 4.31 4.23 4.39 
3. คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

3.54 3.77 4.00 4.04 4.04 4.05 

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

3.60 3.97 4.16 4.09 4.08 4.21 

7. ระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัย 

3.57 4.06 4.14 4.05 4.08 4.14 

ภาพรวม 3.20 3.99 4.12 3,56 4.11 4.16 

 
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 น าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 
2559 ที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ การ
ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เก่ียวกบัความแรงของสัญญาณ 
ความเสถียรและความครอบคลุม และโสตทัศนูปกรณ์ประจ าอาคาร
เรียน เกี่ยวกับสัญญาณเสียงไม่ชัดเจน ความดังไม่ทั่วถึง น ามาจัดท า
แผนพัฒนาและปรับปรุง ในปีการศึกษา 2560 ได้แก ่ 
- จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายและ VDO conference 
- ขยายสัญญาณความแรงและความครอบคลุมของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตโดยก าหนดความแรงอินเตอร์เน็ตที่วิทยาลัยฯ ต.บา้นเป็ด  
400/100 Mbp หอพักในศูนย์อนามัยที่ 7 150/50  Mbp 
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์และ visualizer ประจ าห้องเรียนและห้องประชุม 
- จัดซื้อปรับปรุงสื่อประชาสัมพนัธ์และติดตั้งเคร่ืองเสียงหอประชุม 

6.1.3-1 สรุปความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน  ปี การศึ กษา  2559-
2560 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ปรับปรุงเครื่องเสียงประจ าห้องเรียน เสียงตามสาย/และ Mixer ห้อง
ประชุม  
- ปรับปรุงห้องปฏบิัติการพยาบาล 
ส่งผลให้อาจารย์พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
อินเตอร์เน๊ตในการสืบค้น  การพัฒนาให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม การใช้ระบบอินเตอร์เน๊ตในการทบทวนองค์ความรู้การ
เตรียมตัวก่อนสอบสภาการพยาบาล การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4  
ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลของสภา
การพยาบาลในรอบแรกเพิ่มขึ้นจากเดิมในปีการศึกษา 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
         ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยสอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถามและการสัมมนาหลักสูตร จากนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่ใช้หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2555)  

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
 หลักสูตร 
การก าหนดหรือกระจายความรับผิดชอบผล
การเรียนรู้ในรายวชิาตา่งๆ ในบางรายวชิามี
การกระจายความรบัผดิชอบมากเกินไป 
โดยเฉพาะในวชิาภาคปฏิบัติ ก าหนดความ
รับผิดชอบผลการเรยีนรู้ทุกรายการ ท าให้การ
ออกแบบการเรียนการสอน และการประเมิน
ต้องมีองคป์ระกอบในการประเมนิหลายดา้น  

 สอดคล้องกัน ปรับปรุงการกระจายความรบัผดิชอบผล
การเรียนรู้ให้เหมาะสมเพื่อให้การออกแบบ
กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผลการ
เรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สาระวิชาในหลักสูตร 
1) สาระรายวชิาบางรายวชิามีความซ้ าซ้อน
กัน เช่น วิชาชวีวิทยากับวิชา 
กายวิภาคและสรีรวิทยา 
2) สาระรายวชิาการพยาบาลบคุคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 1 2 และ 3 ไม่สอดคล้องกับ
ระบบบริการในหน่วยบริการ ทีจ่ัดหน่วย
บริการเป็นการพยาบาลเด็ก การพยาบาล
ผู้ใหญ ่และในการจัดการเรียนการสอน ท า
ให้มีผลต่อการจัดเรียนเนื้อหาในรายวิชา 
และการให้สาระครอบคลุมการพยาบาล
เด็ก ผู้ใหญ ่และผู้สูงอายุในรายวิชาเดียวกัน 

 
ควรจัดเนื้อหาที่แยกการ
พยาบาลเด็ก การพยาบาล
ผู้ใหญ่ และการพยาบาล
ผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบบริการสุขภาพ ปญัหา
สุขภาพ และแนวโน้มด้าน
สุขภาพของประเทศ 

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

ด้านคุณภาพบัณฑิต  
 ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
บัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา อยู่ใน
ระดับดีภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ บัณฑิตควรมี

สอดคล้องกัน 1.พัฒนากลยุทธ์การสอนที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ในด้านความรู้และด้านทักษะทาง
ปัญญา โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นั ก ศึ ก ษ า  (Self–directed Learning) 
รวมทั้งการใช้สื่อช่วยสอน  (E-Learning) 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
ความใฝ่รู ้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ  

แล ะก าร ใช้ ส ถ าน ก ารณ์ เส มื อ น จ ริ ง 
(Simulation-based learning)  

2.ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง
ก่อนการฝึกปฏิบั ติ  และวางแผนการจัด
ประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษาทุก
คนหมุนเวียนผ่านประการณ์ในทุกหอผู้ป่วย
อย่างครอบคลุมเพื่อให้มีทักษะปฏิบัติทางการ
พยาบาลอย่างครอบคลุม 

 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

1) จากการประเมินหลักสูตร ของ
นักศึกษา อาจารย์พิเศษและ
อาจารย์พี่เลี้ยงจากแหล่งฝึก 
พบว่า นักศึกษาและบัณฑติมี
ประเด็นที่ต้องพฒันาคือ  
- ภาวะผูน้ า การกลา้แสดงออก 
- ทักษะการบริหารจัดการในการ
บริการสุขภาพ  
-ทักษะการคิด การสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
-ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

1.ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ให้บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้น
ภาวะผูน้ า ทักษะการบริหารจัดการใน
การบริการสุขภาพ  ทักษะการคิด การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 

1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยสอนแบบ
บูรณาการกับพนัธกิจอ่ืน เช่น การบริการ
วิชาการทางสงัคม การวิจัย และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จริงในระบบบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ ในรายวิชา 
1.3 การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขา
วิชาชีพ (Interprofessional Learning) ใน
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.4 การจัดการเรียนการสอนเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

2) วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
อาจารย์พี่เลี้ยงที่จะเป็น 
Preceptor เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏบิัติมี
ประสิทธิภาพ มีความครอบคลมุ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของรายวิชา  

 อาจารย์พี่เลี้ยงมีสว่นส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏบิัต ิควรมี
การเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงให้ครอบคลุม
ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมนิผลการเรียนรู้ รวมถึง
การเป็นแบบอยา่งในการให้บริการแบบ
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ โดย
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงที่
จะเป็น Preceptor เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนภาคปฏบิัติมีประสิทธิภาพ มีความ
ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของรายวิชา  
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สรุปการประเมินหลักสตูร 
 
1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  
 1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
 
2. การประเมินจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  ความรู้และทักษะทางการฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เพียงพอ 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
-นักศึกษามีทักษะการแสวงหาความรู้และการสบืค้น 
ทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
-ทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
-ขาดประสบการณ์ทักษะการเป็นผู้น าและการกล้า
แสดงออก 

ในปีการศึกษา 2561 ควรพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาทุกด้าน ทั้งดา้น
ความรู ้ความสามารถทางวิชาชพี และภาวะผู้น า ทักษะ
การคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ และการแสวงหา
ความรู้และส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลายขึ้น และสอดคล้องกบัการ
พัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 

 
2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)  

  ไม่มี 
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หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560)  

 
แผนปฏิบัติการ 

ในปีการศึกษา 2560 
วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพื่อสอบขึ้น
ทะเบียนรบัใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  
 

 สิงหาคม 2560 ถึง 
เมษายน 2561  
 
 

 ปรับชื่อโครงการใหม่ การพัฒนาความรู้
ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล พบวา่ มกีาร
ด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด คือ ร้อยละของบัณฑิตสอบขึ้น
ทะเบียนใบใบประกอบวชิาชีพได้ในคร้ัง
แรก ร้อยละ 88.28  
เปรียบเทียบผลด าเนนิงาน 2558-2560 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 
51.82 57.14 88.28 

 

อ.สุจินดา ศรีสุวรรณ 
อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ 
 

2. การพัฒนานักศึกษาสู่
การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพมีสมรรถนะมี
สมรรถนะโดดเด่นดา้นการ
พยาบาลชุมชน 
 
 
 

 สิงหาคม 2560 ถึง 
กรกฎาคม 2561  
 
 

ด าเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
 บรรลุเป้าหมาย ข้อ1. คือ ร้อยละของ
บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
ในรายวิชาการพยาบาลชุมชนและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ในครั้งแรก ผ่าน
ร้อยละ 98.5 พบว่า สอบผ่านร้อยละ 
100 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อ 2 คือ ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลการประเมิน
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51
จากคะแนนเต็ม 5 (≥60) พบว่า นักศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ย ไม่ถึง 4.51ทุกสมรรถนะ 
เนื่องจากได้ประเมินสมรรถนะสมรรถนะ
โดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน  ทุ ก
สมรรถนะ เป็นภาพรวม การออกแบบกล
ยุทธิการสอน และการประเมินผล ยังไม่
ชัดเจนไม่สะท้อนผลลัพธ์ให้เกิดสมรรถนะ 
 

อ.ปราณี แสดคง 
อ.รุ่งทิพย์ พรหมบุตร 
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แผนปฏิบัติการ 
ในปีการศึกษา 2560 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2560 ถึง 
กรกฎาคม 256 

ด าเนินการ 5 กิจกรรมย่อย พบว่า บรรลุ
ตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด คือ 
- มีการเตรียมพร้อมให้อาจารย์ นักศึกษา 
และแหล่งฝึก ก่อนเปิดใช้หลักสตูร  
- มคอ 3และมคอ.4 ได้รับการเตรียมและ
เสร็จก่อนเปิดเรียน และก ากับส่ง มคอ 5
และมคอ.6 หลังสิ้นสดุการเรียนการสอน
ภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 
- แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ มีความพงึพอใจต่อ
การประสานแผนการฝึกภาคปฏิบัติ และ
กิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ในระดับมาก 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
-มีการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและ
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความพึงพอใจใน
ระดับมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

อ.สมใจ เจียระพงษ์ 
อ.สรัญญา เปล่งกระ
โทก 
อ.รุ่งทิพย์ พรหมบุตร 
อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ 

4. การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ  
  

23 มิถุนายน 2561 ผลขอการด าเนินงาน พบว่า ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด คือไม่ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 1 > ร้อยละ 20 เนื่องจากไม่
สามารถประเมิน ระดับ ของอาจารย์ 
เนื่องจากพบปัญหาการจัดท าผลงาน และ
เกณฑ์การประเมิน แต่มีผลด าเนินการ คือ 
อาจารย์ทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจและ
ตระหนักในการพัฒนาครูมืออาชีพใน
ระดับมาก มากกว่าร้อยละ 90 และ
วิทยาลั ยมีคู่ มื อและเครื่อ งมื อในการ
ประเมินระดับของครูมืออาชีพ  

อ. จุร ีแสนสุข 
อ. ดวงชีวัน เบญจมาศ 

5.การพัฒนาอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

23 -24 พฤษภาคม 
2561 

ผลด าเนินการ พบว่ามีการด าเนินการ
จัดท าประเมินผลโดยการสอนด้วยการ
สอบสมรรถนะทางคลินิก  (OSCE) ใน
รายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทาง
สุภาพ 1และ 2 การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต  

อ.จุรี แสนสุข 
อ.พิรยิากร คล้ายเพชร 
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แผนปฏิบัติการ 
ในปีการศึกษา 2560 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้มากขึ้น มีแนว 
ปฏิบัติชดัเจนมากข้ึน 

6. โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และมีสมรรถนะโดดเด่น
ด้านการพยาบาลชุมชน 

สิงหาคม 2560  
ถึง กรกฎาคม 2561 

ด าเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
บรรลุ เป้ าหมาย ข้อ1 คือ ร้อยละของ
บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
ในรายวิชาการพยาบาลชุมชนและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ในครั้งแรก ผ่าน
ร้อยละ 98.5 พบว่า สอบผ่านร้อยละ 100 
ไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อ 2 คือ ร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลการประเมิน
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51
จากคะแน น เต็ ม   5  ( ≥60  ) พ บ ว่ า 
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย ไม่ถึง 4.51 ทุก
สมรรถนะ เนื่องจากได้ประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
ทุกสมรรถนะ เป็นภาพรวม  การออกแบบ
กลยุทธิการสอน และการประเมินผล ยัง
ไม่ ชั ด เจน ไม่ ส ะท้ อน ผลลั พ ธ์ ให้ เกิ ด
สมรรถนะ 

อ.ปราณี แสดคง 

8. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรการเรียนรูใ้ห้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ตุลาคม 2560  
ถึง กรกฎาคม 2561 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับ
คณะกรรมการ ด่าเนินงานส่งเสริมสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ร่วมกันก าหนด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพของผลลัพธ์การด่า
เนินงาน ก าหนด วิธีการประเมินทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ  จากอาจารย์ 
แล ะนั กศึ กษ า  เพื่ อ เป รี ยบ เที ยบกั บ
เป้าหมาย และประเมินผล กระทบของ
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการ
พัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
และด่าเนินการ จัดสรร ทรัพยากรส่งเสริม
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนของ 
วิทยาลัยและมีการพัฒนาระบบการ

อ.รุ่งทิพย์ พรหมบุตร 
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แผนปฏิบัติการ 
ในปีการศึกษา 2560 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บริหารจัดการสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้และ
การประเมินผลทางอิเล็คทรอนิคส์ทั้ง เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยสรุปผลการ
ด่ า เนิ นการ ส รุป ความพึ งพอใจของ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.12 คะแนน
จาก คะแนนเต็ม 5 สรุปความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียน
การสอนปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.16
จากคะแนน เต็ม 5 

 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรฯ 2555 จากอาจารย์
พิเศษ อาจารย์นิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากแหล่งฝึกปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์สภาพและสถานการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 

2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ )  
           ในการวิเคราะห์สภาพและสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยwด้มีขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นส าคัญ เช่น 
   1) การปรับลดจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร และเพิ่มจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ  
   2) .ปรับ Learning outcome (LO) กับลักษณะวิชา ให้มีความสอดคล้อง และจ านวน LO เหมาะสม
ไม่มากเกินไป  
 
 2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ )  

 ในการปรับหลักสูตรปรับชื่อรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น วิชาการพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 1,2,3 ควรปรับเป็นชื่อวิชาที่เป็นสากล เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ฝึกปฏิบัติในระบบสุขภาพ เช่น การ
พยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ ฯ ลฯ ปรับหลักสูตรไม่ต้องเป็นหลักสูตรบูรณาการ เนื่องจากมีการบูรณาการเฉพาะการ
พยาบาลเด็ก ผู้ใหญ ่ผู้สูงอายุ ไม่ครอบคลุมทุกรายวิชาในหลักสูตร  
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2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
แผนปฏิบัติการในปี
การศึกษา 2560 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2560 
ถึง กันยายน 

2561 
 

คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุทุกคน
ได้รับการพัฒนาทั้งวชิาชีพและวชิาการครบทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

อ.จุร ีแสนสุข 
 
 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2561 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

1.การพัฒนาความรู้ก้าวสู่วชิาชพีพยาบาล ประจ า ปี
การศึกษา 2561  

สิงหาคม 2561 ถึง  
กรกฎาคม 2562 

อ. สุจินดา ศรีสุวรรณ 
 

2. การพัฒนานักศึกษาสู่การเปน็บัณฑติพยาบาลที่มี
คุณภาพมีสมรรถนะมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน  

สิงหาคม 2561 ถึง 
 กรกฎาคม 2562 

 

อ.ปราณี แสดคง 
 

3. การพัฒนาศักยภาพอาจารยส์ู่ความเป็นครูมืออาชีพ  มิถุนายน 2562 อ. จุร ีแสนสุข 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561  

สิงหาคม 2561 ถึง  
กรกฎาคม 2562 

อ. สมใจ เจียระพงษ์ 
อ. สรัญญา เปล่งกระโทก 

5. โครงการสัมมนาหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2561  

มิถุนายน 2562 ดร.กันนิษฐา มาเหิม 
 

6. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ มี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ และมสีมรรถนะโดดเด่น
ด้านการพยาบาลชุม 

สิงหาคม 2561 ถึง 
 กรกฎาคม 2562 

 

อ. ปราณี แสดคง 
 

7.โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สิงหาคม 2562 
 

อ.สายใจ ค าทะเนตร 

8. โครงการภาษาอังกฤษสู่ไทยแลนด์ 4.0  สิงหาคม 2561 ถึง 
 กรกฎาคม 2562 

อ.รุ่งทิพย์ พรหมบุตร 

10. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
 

สิงหาคม 2561 ถึง 
 กรกฎาคม 2562 

อ.รัชนี พจนา 
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ตาราง ป.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

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

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

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

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

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

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.00 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 4.00 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.27 

 
 



 

 

  

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 

 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
 2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
 3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
 4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 
- - 2.1 4.57 

4.79 4.79 ดีมาก 
- - 2.2 5 

3 3 
3.1 4 

4.00 
- - 

4.00 ดี 3.2 4 - - 
3.3 4 - - 

4 3 
4.1 4 

4.67 
- - 

4.67 ดีมาก 4.2 5 - - 
4.3 5 - - 

5 4 5.1 4 
5.2 4 

4.00 
- 

4.00 ดี 5.3 3 - 
5.4 5 - 

6 1 - 6.1 4 - 4 ดี 
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมนิ 
4.29 4.00 4.79 4.27 ดีมาก 

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก   



 

 

  

 


