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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลระดับอุดมศึกษา                 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการก ากับมาตรฐาน การพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การบริหารและพัฒนาอาจารย์        
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการจัดการศึกษา                 
ปีการศึกษา 2561 ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยได้
รายงานการด าเนินงานครบถ้วนทั้ง 7 หมวด 

 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ
บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในปีต่อไป 

 
 

 
                                                                                   (นางวัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ) 
                                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
                                                                                    23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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1. ชื่อสถาบันการศึกษาและ   
    องค์กรต้นสังกัด 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข 

2. ที่ตั้ง เลขที่ 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบา้นเป็ด อำเภอเมือง 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 47 ไร่ 2 งาน 85 9/10 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 42,156.80 ตารางเมตร  
3.1 อาคารสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา และห้องต่างๆ เป็นสัดส่วน มีที่ทำงาน
เฉพาะ เหมาะสมและเพียงพอแก่การดำเนินงาน ดังนี้ 
1) อาคารเรียน A , B (3 ชั้น)  จำนวน 2 หลัง 
2) หอพักนักศึกษา (5 ชั้น)  จำนวน 2 หลัง 
3) อาคารอำนวยการ (3 ชั้น)  จำนวน 1 หลัง 
4) อาคารศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรมและวิจัยทางการพยาบาล

และสุขภาพ (3 ชั้น)  
จำนวน 1 หลัง 

5) อาคารชมรมศิลปวฒันธรรม (1 ชั้น)  จำนวน 1 หลัง 
6) บ้านพักผู้อำนวยการ (2 ชัน้)  จำนวน 1 หลัง 
7) บ้านพักอาจารย์ (2 ชัน้)  จำนวน 3 หลัง 
8) แฟลตอาจารย์ (3 ชั้น)  จำนวน 1 หลัง 
9) บ้านพักเจ้าหน้าที่  จำนวน 2 หลัง 
10) สนามฟุตซอล  จำนวน 1 แห่ง 
11) สนามบาสเกตบอล  จำนวน 1 แห่ง 
12) สนามวอลเล่ยบ์อล จำนวน 1 แห่ง 
13) สนามตระกร้อ จำนวน 1 แห่ง 
14) หอประชุม จำนวน 1 หลัง 
15) โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 
16) โรงรถ จำนวน 1 หลัง 
17) หอพักนักศึกษา (3ชั้น) (ศอ.7)           จำนวน 1 หลัง 

 
  

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา  

 

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

 

5. ดอกไม้ประจำวิทยาลัย ดอกคูน หรือ ดอกราชพฤกษ์ 
 
 
 
 
 

6. สีประจำวิทยาลยั สีเหลืองดอกคูน ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 
7. ธงประจำวิทยาลยั ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรปู 

พระนามย่อ “ สว ” 
8. เจ้าของ สถาบนัพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข 

9. หัวหน้าองค์กร นายแพทยส์มชาย ธรรมสารโสภณ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบนัพระบรมราชชนก 
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10. ผู้อำนวยการ นางวชัรี อมรโรจน์วรวุฒ ิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลยั (อำนวยการ ระดบัต้น)  
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2557 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหนึ่ง 
: 4511021918 
ย้ายมาดำรงตำแหนง่วันที่  14 มกราคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 

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

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

 ปีการศึกษา 2546-2551 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 (หลักสูตรปรับปรงุ 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. จำนวนอาจารย ์ จำนวนอาจารย์พยาบาลประจำทั้งหมด  42.5 คน 

 ปริญญาเอก จำนวน   9   คน 
 ปริญญาโท จำนวน  33.5  คน (ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 3 คน)  

14. จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 397 คน 
 ชั้นปทีี่ 1 จำนวน    78     คน 
 ชั้นปทีี่ 2 จำนวน    87     คน 
 ชั้นปทีี่ 3 จำนวน    124   คน 
 ชั้นปทีี่ 4 จำนวน    108   คน 
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ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิด
ดำเนินการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งที่ 3 ของประเทศ และกระทรวง
สาธารณสุขได้อนุมัติให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” 
 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2509 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ดำเนินการสอน 4 รุ่น มี
ผู้สำเร็จการศึกษา 166 คน 
 พ.ศ. 2508 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” เป็น “เป็นโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” 
เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปัจจุบัน) ใช้
ระยะเวลาศึกษา 1 ½ ปี ดำเนินการสอน 36 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา 2,034 คน 
 พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลา 2 ปี ดำเนินการสอน 7 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา 423 คน 
 พ.ศ. 2530 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เป็น “วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขอนแก่น” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ระดับต้น) รับผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดำเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา 764 คน 
 พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง “สถาบัน
พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ” ดูแลงานด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  (กลุ่ม
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก 2553) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536และมีนโยบายจากกระทรวง
สาธารณสุขให้วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ขอนแก่น แยกออกจากศูนย์อนามัยที่ 6 เพื่อไปสังกัดสถาบันพัฒนา
กำลังคนด้านสุขภาพ ที่ได้รับพระราชทานชื่อเป็นสถาบันพระบรมราชชนก ในปีต่อมา ทำให้คณะผู้บริหาร นำโดย 
อาจารย์ชุมพล พลนรา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขณะนัน้ได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยที่จะหา
สถานที่ใหม่เพื่อก่อตั้งเป็นวิทยาลัย เนื่องจากสถานศึกษามีความคับแคบ นักศึกษาไม่มีสนามกีฬา ไม่มีสถานที่ออก
กำลังกาย วิทยาลัยได้ไปติดต่อที่ดินราชพัสดุ มีที่ดิน 3 แห่ง คือ 1) ที่ดินของศูนย์รัตนาภา จำนวน 5 ไร่ ถ้าสร้างอาคาร
เรียนตามแบบแปลนก็จะมีเนื้อที่เหลือเล็กน้อย แต่มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อราชการกับหน่วยงานอ่ืนได้ง่าย 
2) ที่ดินตำบลท่าพระ จำนวน 20 ไร่ ซึ่งไกลจากตัวเมืองเกินไป 3) ที่ดินตำบลบ้านเป็ด จำนวน 60 ไร่ และห่างจาก
อำเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร แต่มีข้อจำกัด คือ ดินเค็มข้างล่างเป็นเกลือ เป็นโคก และเป็นที่หากินของชาวบ้าน
เป็ด และสามารถสร้างตึกได้ไม่เกิน 6 ชั้น เพราะพื้นที่อยู่ใกล้สนามบินขอนแก่น ผู้บริหารได้พิจารณาที่จะจัดตั้งและ
ก่อสร้างวิทยาลัยในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด จากนั้นได้ทำเร่ืองไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงทำเร่ืองไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยทำการอนุมัติและได้ทำการรังวัดที่ดินซึ่งมีจำนวนตามโฉนดคือ 46 ไร่ 
หลังจากเร่ิมสร้างรั้วล้อมที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างตึก ชาวบ้านตำบลบ้านเป็ดมีประเด็นความเห็นที่ยังไม่สอดคล้อง
บางอย่าง จึงได้แต่งตั้งสภาตำบล เชิญผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเป็ดมาประชุม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด 
(อบต.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมและชี้แจงเหตุผลในการขอจัดตั้งวิทยาลัย และชี้แจงที่มาของที่ดินดังกล่าวว่าได้รับ
อนุมัติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จะจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เพื่อให้ลูกหลานได้เรียน
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เป็นพยาบาล รับใช้ชุมชนและสังคม ซึ่งชาวบ้านตำบลบ้านเป็ดก็เข้าใจ และเต็มใจในการก่อตั้งวิทยาลัยในพื้นที่ของ
ชุมชนตำบลบ้านเป็ด  
 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 วิทยาลัยได้ย้ายมาสังกัดสถาบันพัฒนากำลั งคนด้านสุขภาพ และเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ดำเนินการ
สอน 3 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา 364 คน 
 พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ดำเนินการสอน 1 รุ่น รับผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เมื่อ พ.ศ. 2543 จำนวน 50 คน 

พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยในที่ดินแห่งใหม่ ในวงเงิน 89,860,000 (แปดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้ทำการขอบ้านเลขที่ ได้เลขที่ 354 หมู่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น และได้ทำเร่ืองขอพระราชทานทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดำเนินทรงเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
 พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547 วิทยาลัยได้ดำเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏาน ในการผลิตพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คน สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2547 
 พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) รับผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษา 7 
รุน่ รวม 434 คน 
 ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าเป็นสถาบัน
สมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ปี พ.ศ. 2545 ได้ทำการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2545) รับผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดำเนินการสอน 1 รุ่น คือรุ่นที่ 7 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 
จำนวน 56 คน 

ปี พ. ศ. 2546 ได้ทำการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) รับผู้สำเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดำเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 8 จนถึงรุ่นที่ 12 มีผู้สำเร็จการศึกษา 
จำนวน 436 คน 

ปี พ. ศ. 2552 ได้ทำการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) รับผู้สำเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดำเนินการสอน 3 รุ่นตั้งแต่รุ่นที่ 13 จนถึงรุ่นที่ 15 มีผู้สำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ จำนวน 344 คน 

ปีการศึกษา 2552 – 2555 วิทยาลัยได้มีโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มอัตรากำลัง
พยาบาลวิชาชีพในภาวะที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมการวางแผนไว้จำนวน 200 คน รับนักศึกษาที่ผ่านการ
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อบรมจิตอาสาจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปีละ 50 คน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ มีผู้สำเร็จกา รศึกษาจากหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 199 คน 

ปี พ.ศ. 2555 ได้ทำการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับผู้สำเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดำเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 16 จนถึงรุ่นที่ 20 มีผู้สำเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรนี้ จำนวน 326 คน 

ปี พ.ศ. 2560 ได้ทำการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รับผู้สำเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดำเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ 21 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้สำเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรนี้  

ปัจจุบันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทำการผลิตบัณฑิตพยาบาล 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้อำนวยการที่เป็นผู้นำทางและนำพาวิทยาลัยให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
 1.  ปี พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2506 นายแพทย์จำลอง 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. จริาพร วรวงศ์ 
 13. ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ดร. วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒ ิ
 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันพระบรมราชชนก  
ปรัชญา  
ผลิตและพัฒนาบคุลากรด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่นและระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
วิสัยทัศน์  
พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ  

สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน  
พันธกิจ  
1. ผลิต และพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ และชุมชน  
2. สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ  
3. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล  
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 1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ปรัชญา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้น
การผลิตพยาบาลที่มีคุณลกัษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ
อย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่นำมาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สู งสุด สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่เน้นชุมชน 

พันธกิจ (Mission)  

พันธกิจเป็นกรอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
5. พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย  

 1.3 การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์ และการรับรู้ของวิทยาลัย  
      ในการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น  พ.ศ. 2560-2564 ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารวิทยาลัยโดยมีการทบทวนปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมีผู้ เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานได้ร่วมกันทบทวน และได้มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 ขึ้นและให้มีความสอดคล้องกันหลังจาก
นั้นทุกกลุ่มได้มีการร่วมกันวิพากษ์แผนของแต่ละกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2562 ให้สมบูรณ์เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ  
 

2. นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
 2.1 นโยบายการบริหารของวิทยาลัย 
 2.1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1)   จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ (TQF) 
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2) บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับการจัดการเรียน

การรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

4) พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีสมรรถนะโดดเด่น

ด้านการพยาบาลชุมชน 

5) พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้เป็น

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็นจิตอาสา และอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 2.1.2 นโยบายด้านการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ 
1) พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2) สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ 

3) สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ มาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน  

5) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ 

7) สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยแลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติที่มี

คุณภาพ 

8) สนับสนุนและส่งเสริมการขอรับทุนสนับสนุนเงินผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการจากองค์กร

ภายนอก 

9) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ โดย

สนับสนุนทุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัล 

 2.1.3 นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม เขต

สุขภาพ และประเทศ และสร้างรายรับจากการบริการวิชาการ 
2) พัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 
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2.1.4 นโยบายด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
  1) ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  

2) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน การสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3) มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์   

2.1.5 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ส่งเสริมให้วิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน 
 2.1.6 นโยบายด้านกระบวนการจัดทำแผน  
        ยึดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดเกณฑ์รับรองสถาบันการศึกษา และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางใน
การจัดทำแผน 
        จำนวนของแผนงาน โครงการ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง สถาบันพระบรมราชชนก และ
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ โดย 1 โครงการ ตอบได้หลายตัวชี้วัด  ดังนั้นจำนวนโครงการมีเท่าที่จำเป็น  เน้นโครงการที่
นำไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ขององค์กร เป็นโครงการเชิงพัฒนาการบริหารงาน/โครงการ  เนื่องจากตัวชี้วัดที่ ต้อง
นำมาสู่การปฏิบัติ มีจำนวนมาก ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบตัวชี้วัด 
       การบริหารโครงการ  เน้นการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพ  ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในโครงการจะไม่แยกออกมาจาก
โครงการ ให้รวมบริหารจัดการในโครงการทั้งหมด  โดยผู้รับผิดชอบโครงการเขียนขออนุมัติก่อนดำเนินโครงการ แล้ว
ให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อ 
 
 2.2 วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
  วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประกอบด้วย 

1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติ และสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข 

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือแสวงหาความรู้ รูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพ

ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการศึกษาพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการ

พยาบาล 

3. พัฒนาบุคลากรทั้งก่อนประจำการและภายหลังประจำการ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพความสามารถให้

รู้เท่าทันสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

4. ให้บริการแก่ชุมชน และสังคมด้านวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นที่ปรึกษาและบริการวิชาการ

แก่สังคม 

5. สนับสนุน สร้างคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย 

6. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติตามครรลองของสังคม เพ่ือเทิดทูนชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย 
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2.3 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คือ  “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากร

สาธารณสุขที่เน้นชุมชน ” 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขได้ดำเนินการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ  สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพนำสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ  โดยพัฒนาความ

เป็นเลิศทางวิชาการสุขภาพด้วยการให้บริการวิชาการและจัดทำคลังความรู้ด้านการพยาบาลชุมชน   เน้นการ

นำส่งความรู้และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือเป็นกลไกที่สำคัญในการร่วมสร้าง

และพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่เพียงพอและยั่งยืน จึงเป็นการสมควรที่วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นกำหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯเป็น “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนา

บุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชน” โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขหมายถึง การสร้าง

คนทั้งในระบบการเรียนการสอน และการจัดอบรม ประชุมวิชาการแก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทาง

สาธารณสุข 

เน้นชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่

กว้างขวางเก่ียวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆทีม่ีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพชุมชน(Community Health System) 

             2.4 อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

  อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคือ “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์”  ประกอบด้วย จิตบริการ (Service mind : S)  การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Participation : P) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณาการผสมผสาน
เป็นเนื้อเดียว  มีความหมายในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ความเป็นผู้มีจิตบริการ (Service mind)    

 หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน วางใจเป็นกลางในการให้บริการ โดย
คำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลบนพื้นฐานของความเข้าใจคนอ่ืนตามความเป็นจริงซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1) ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยเข้าใจผู้ อ่ืนตามเงื่อนไขที่ เฉพาะของบุคคลนั้นๆยอมรับในความคิด 
พฤติกรรม และความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไม่เอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 

 2) ให้บริการหรือกรทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 3) ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของ
ผู้รับบริการด้วยความใส่ใจในปัญหา ความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
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เป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห์  (Analytical thinking) 

 การคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณโดยเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของผู้รับบริการที่
สอดคล้องกับบริบทสภาพการดำรงชีวิตโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) มองความจริงตามความเป็นจริงของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณ์ตามความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ 

2) รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง 

3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบนพื้นฐานข้อมูลจริงของผู้รับบริการ 

4) เชื่อมโยงความรูว้ิชาการเข้าสู่การแก้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับบริบท 

5) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดหรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียว 

6) พัฒนาตนเองโดยไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือความรู้วิชาการหรือประสบการณ์ของตนเองเพียงอย่างเดียว 

การบริการโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (Participation) 

 เป็นการให้บริการสุขภาพที่คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคลซึ่งเกิดจากความเข้าใจ สภาพการดำรงชีวิต 
บริบท เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสามารถ
กลั่นกรอง คัดเลือกความรู้ที่เหมาะสมและเสนอเป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้รับบริการนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง โดยให้
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมรับรู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ตรงกับปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ 

2) ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว 

3) ผู้ให้บริการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน กระตุ้น เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา แก่ผู้รับบริการ
แต่มิใช่เป็นผู้กำหนดวิธีการแก้ปัญหาของประชาชน 

4) กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
เพือ่นำไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 

 2.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลอย่าง

เป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บนพ้ืนฐานความเอ้ืออาทรและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ แก่ผู้รับบริการทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ทัง้ในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 
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4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ มีศรัทธาและเห็นคุณค่าในวิชาชีพ
การพยาบาลและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร และมีจิตสาธารณะในการทำงานเพ่ือ
ชุมชนและสังคม   

5. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถสื่อสาร
และประสานความร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทำงาน
ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

7. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

8. สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประยุกต์ใช้ตรรกะทางศาสตร์
และสถิติ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  

9. ร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีเหตุผลเชิง
วิชาการ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและตอบสนองความ
ต้องการตามบริบทของผู้ใช้บริการ 

10. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีความเป็นพลเมือง
ดีของชาติ ภูมิภาคและของโลก 
 
3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 3.1 แสดงโครงสร้างการบริการของสถาบันการศึกษาพยาบาล และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์
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ผู้อำนวยการ 
ดร.วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒ ิ

รองฯ กลุ่มวิชาการ 
ดร.ธรณิศ  สายวัฒน์ 

คณะกรรมการกำกับคุณภาพ
บัณฑิต 

รองฯ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ดร.ศุภวด ี แถวเพีย 

รองฯ กลุ่มอำนวยการ 
อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์ 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัฯ 

งานประกันคุณภาพ และควบคุมภายใน  
(ดร.เอมอร, อ.จรรยา, อ.สุรัสวดี, อ.พัฒนี, คุณชุติมา) 

งานจัดการศกึษาตามสาขาหลัก  

(อ.สมใจ, อ.สรัญญา, อ.สุจนิดา, อ.กันนิษฐา,คุณศุกลรัตน์)  

งานพัฒนานักศกึษา ให้คำปรกึษา และทนุการศึกษา  
 (อ.ปราณี, อ.รุ่งทิพย์, อ.สายใจ, อ.ทิพวรรณ, อ.วิทยา) 

งานสนับสนนุการศกึษา (IT, ห้องสมุด, Lab)                 
(อ.รัชนี, อ.วชริศักดิ์, คุณเทวราช, คณุอานภุาพ,คุณเพชร, คุณศกัดิ์ชยั
พัฒนา, คุณกรนิทร์, คณุกฤตยา, คุณอารีย์) 

งานทะเบียน และประมวลผล 
(อ.ดวงชีวัน, อ.พริิยากร, อ.สายสุดา, อ.พลอยลดา, 
คุณชตุินนัท์) 

ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

งานทรัพยากรบุคคล (HRD, HRM)  (อ.จุรี, คุณจริยา 
คุณเพชรรัตน์) 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการพเิศษ 
(อ.นิระมล, อ.เบญจพร, อ.วรรณพร) 

งานบริหารทั่วไป (พัสดุ สารบรรณ อาคารสถานที ่ยานพาหนะ ซ่อมบำรุง) 
(คุณจตุพร, คุณอรวรรณ คุณมยรุี, คุณสุภัสสร, คุณอุมาภรณ์, คุณวัฒนา, 

คุณไพรจิตร์, คุณนิพนธ์)  

งานแผนและยุทธศาสตร์ (อ.สุพิศตรา, อ.ปวินตรา,อ.สุกัญญา) 

งานปกครอง วนิยั และสวัสดกิาร 
(อ.น้ำทิพย์, อ.กัลยารัตน์, คุณชนากานต์ ) 

งานการเงินและบัญชี  (คณุดาราพร, คุณเจษฎา, คุณสุวคนธ์) 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์  และจัดการความรู ้
(อ.ทรงสุดา, ดร.สธุิดา, ดร.กุลนรี, คุณอรวรรณ ) 

งานบริการวิชาการ ศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์  
(อ.ณรงค์, อ.นวลละออง, อ.สธุิดา, อ.ปยินุช, อ.ศรีสุดา, 
คุณอรวรรณ) 

รับรองจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

ครั้งที ่10/2561  วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
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การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 23  สิงหาคม พ.ศ. 2562 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

รหัสหลักสูตร 25520031107921 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 6 คน 

มคอ. 2 (6)  ปัจจุบัน 2561 หมายเหตุ 

1. นางสมใจ เจียระพงษ์ 

- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

พ.ศ. 2527 

- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต

เวช)  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542 

1. นางสมใจ เจียระพงษ์ 

- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

พ.ศ. 2527 

- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต

เวช)  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542 

 

2. นางดวงชีวัน เบญจมาศ 

- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

พ.ศ. 2526 

- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542 

2. นางดวงชีวัน เบญจมาศ 

- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

พ.ศ. 2526 

- พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2542 

 

ส่วนที่ 2 
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3. ดร.ศุภวดี แถวเพีย  
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย

พยาบาลนครราชสีมา พ.ศ. 2535  

- พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540 

- Ph.D. in Nursing University of San 

Diego, USA พ.ศ. 2555 

3. ดร.ศุภวดี แถวเพีย  
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย

พยาบาลนครราชสีมา พ.ศ. 2535  

- พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540 

- Ph.D. in Nursing University of San 

Diego, USA พ.ศ. 2555 

 

4. ดร.ศิราณี ศรีหาภาค 

- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง พ.ศ. 

2536  

- พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 

พ.ศ. 2542  

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนา

สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 

2557 

4) ดร.กันนิษฐา  มาเห็ม 

- พยาบาลศาสตรบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2536   
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2545 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561  

ดร.กันนิษฐา  มาเห็ม              

แทน  ดร.ศริาณี ศรีหาภาค

ลาศึกษาต่อ หลังสำเร็จ

ปริญญาเอก เป็นเวลา 1 ปี 

ที ่ Harvard Medical 

School, Harvard 

University ได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริหารวิทยาลัย สภา

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 

และ สภาการพยาบาล  

ตามแบบสมอ.08     

5. นางรุ่งทิพย์ พรหมบุตร 

- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  

 (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี พระพุทธบาท พ.ศ. 2538 

- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2546 

5. นางรุ่งทิพย์ พรหมบุตร 

- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  

 (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี พระพุทธบาท พ.ศ. 2538 

- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2546 
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6. นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก 

- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

นครราชสีมา พ.ศ. 2545 

- พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 

6. นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก 

- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

นครราชสีมา พ.ศ. 2545 

- พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 

 

 

อาจารย์ผู้ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ 

ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 32 คน ทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สภา  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์

ปฏิบัติการพยาบาล

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1 ดร. วัชรี               
อมรโรจน์วรวุฒิ 

ผู้อำนวยการ 4511021918 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2557 

-วิทยาลัยพยาบาล              
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ถึง พ.ศ. 2556 และ 
2559 ถึงปัจจุบัน 
-วิทยาลัยพยาบาล                
บรมราชชนนี สุรินทร์ 
22 ต.ค. 2556 ถึง 
13 ม.ค. 2559  

2 นางวิไลวรรณ 
วัฒนานนท์ 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

พยาบาลศาสตร   
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2534 
ถึงปัจจุบัน 

3 นางสมใจ                
เจียระพงษ์ 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ

4511021919 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 

พยาบาลศาสตร     
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต

วิทยาลัยพยาบาล               
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2534 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์

ปฏิบัติการพยาบาล

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

พิเศษ วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

เวช มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น พ.ศ. 2542 

ถึงปัจจุบัน 

4 ดร. ธรณศิ 
สายวัฒน์ 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
วัดและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยพยาบาล                  
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น 
พ.ศ. 2537 ถึง
ปัจจุบัน 

5 ดร. ศุภวดี              
แถวเพีย 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

4511065998 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
3/12/2565  

Ph.D. in Nursing 
University of San 
Diego, USA  
พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพยาบาล                
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2556 
ถึงปัจจุบัน 

6 นางดวงชีวัน 
เบญจมาศ 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

พยาบาลศาสตร     
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2542 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2534 
ถึงปัจจุบัน 

7 นางสุจินดา          
ศรีสุวรรณ 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

พยาบาลศาสตร     
มหาบัณฑิตสาขาการ
บริหารการพยาบาล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2545  

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2534 
ถึงปจัจบุัน 

8 นางสาวปราณี      
แสดคง 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2538 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2546 
ถึงปัจจุบัน 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์

ปฏิบัติการพยาบาล

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

9 นางพิริยากร         
คล้ายเพ็ชร 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

พยาบาลศาสตร        
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2539 
ถึงปัจจุบัน 

10 ดร.กุลนรี  
หาญพัฒนชัยกูร    

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

4511048665 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

Ph.D. in Care 
Science,Malardalen 
University,Sweden  
พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
นนทบุรี พ.ศ.2554 
ถึง พ.ศ.2561 
วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2561 
ถึงปัจจุบัน 

11 นางรุ่งทิพย์ 
พรหมบุตร 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2546 

วิทยาลัยพยาบาล                  
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2540 
ถึงปัจจุบัน 

12 นางรัชนี พจนา พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

พยาบาลศาสตร           
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลครอบครัว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2544 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ถึงปัจจุบัน 

13 ดร.กันนิษฐา มาเห็ม พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2561 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์

ปฏิบัติการพยาบาล

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

14 นางแสงดาว               
จันทร์ดา 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

4511081471 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการพยาบาล
ชุมชน 
พ.ศ.2548 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ.2555 
ถึงปัจจุบัน 

15 นางจรรยา คนใหญ่ พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

4711182933 
วันที่ออกบัตร 
31/03/2557 
วันที่บัตรหมดอายุ 
30/03/2567 

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ ่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2550 

วิทยาลัยพยาบาล                    
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2548 
ถึงปัจจุบัน 

16 นางสาวสายใจ                
คำทะเนตร 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิตสาขาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 
2547 

วิทยาลัยพยาบาล                     
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2538 
ถึงปัจจุบัน 

17 นางปิยนุช ภิญโญ พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

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

พยาบาลศาสตร        
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2551 
ถึงปัจจุบัน 

18 นางสุพิตรา                
พรหมกลู 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเด็ก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาล                  
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2551 
ถึงปัจจุบัน 

19 นางพัฒนี ศรีโอษฐ์ พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2551 
ถึงปัจจุบัน 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์

ปฏิบัติการพยาบาล

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

20 ดร.ทรงสุดา           
หมื่นไธสง 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรและการสอน 
สาขาหลักสูตรและการ
สอน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2552 
ถึงปัจจุบัน 

21 นางสาวสรัญญา  
เปล่งกระโทก 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลเด็ก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2554 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 

22 นางสุธิดา                       
สิงห์ศริิเจริญกุล 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

พยาบาลศาสตร   
มหาบัณฑิตสาขาการผดุง
ครรภ์ขั้นสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 

23 นางศรสีุดา ลุนพุฒิ วิทยาจารย์ 
ชำนาญการ
พิเศษ 

4611100495 
วันที่ออกบัตร 
03/04/2556 
วันที่บัตรหมดอายุ 
02/04/2566  

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2552 
ถึงปัจจุบัน 

24 นางนิระมล สมตัว พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิตสาขาการ
พยาบาลชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2550 

วิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2553 
ถึงปัจจุบัน 

25 ดร.รัตน์ดาวรรณ 
คลังกลาง 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

4711182727 
วันที่ออกบัตร 
31/03/2562 
วันที่บัตรหมดอายุ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2548 
ถึงปัจจุบัน 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์

ปฏิบัติการพยาบาล

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

30/03/2567 

26 นางนวลละออง 
ทองโคตร 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

พยาบาลศาสตร      
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2553 

วิทยาลัยพยาบาล                  
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2554 
ถึงปจัจุบัน 

27 นางสาวจุรี แสนสุข พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2546 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2554 
ถึงปัจจุบัน 

28 ดร.สุธิดา              
อินทรเพชร 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาระบาดวิทยาคลินิก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาล                      
บรมราชชนนี 
ขอนแกน่ พ.ศ. 2554 
ถึงปัจจุบัน 

29 นายณรงค์  คำอ่อน พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ
พิเศษ 

4511022046 
วันที่ออกบัตร 
24/12/2560 
วันที่บัตรหมดอายุ 
23/12/2565 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 
สาขาการบริหารการ
พยาบาล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2548 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 

30 นายวชิรศักดิ์  
อภิพัฒฐ์กานต์ 

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

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

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ท 
พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยพยาบาล                   
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2549 
ถึงปัจจุบัน 

31 นางสาวพลอยลดา  
ศรีหานู 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

5111203102 
วันที่ออกบัตร 
24/03/2561 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่

วิทยาลัยพยาบาล                      
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2553 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์

ปฏิบัติการพยาบาล

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

วันที่บัตรหมดอายุ 
23/03/2566 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
พ.ศ. 2560 

ถึงปัจจุบัน 

32 นายวิทยา วาโย พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

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

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยพยาบาล                     
บรมราชชนนี 
ขอนแก่น พ.ศ. 2555 
ถึงปัจจุบัน 

      
ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจำ จำนวน 8 คน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ปฏิบัติการ

พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1 ดร. เอมอร บุตรอุดม 
 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

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

Ph.D in Nursing, 
College of Nursing, 
University of Illinois 
at Chicago, USA.  
พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยพยาบาล                      

บรมราชชนนี ขอนแก่น 

พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน 

2 นางน้ำทิพย์                     
ไพคำนาม 

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

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

พยาบาลศาสตร       
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2557 

วิทยาลัยพยาบาล                        

บรมราชชนนี ขอนแก่น 

พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน 

3 นางทพิวรรณ   
ทัพซ้าย 

พยาบาล
วิชาชีพ
ชำนาญการ 

5111206170 
วันที่ออกบัตร 
28/07/2561 
วันที่บัตรหมดอายุ 
27/07/2566 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต  
สาขาการผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยพยาบาล                         

บรมราชชนนี ขอนแก่น 

พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เลขที่ใบอนุญาตฯ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ปฏิบัติการ

พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4 นางสาวกัลยารัตน์ 
คาดสนิท 

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

5411226778 
วันที่ออกบัตร 
01/08/2559 
วันที่บัตรหมดอายุ 
31/07/2564 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต  
สาขาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยพยาบาล                         
บรมราชชนนี ขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 

5 นางสาวปวินตรา      
มานาดี 

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

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

พยาบาลศาสตร       
มหาบัณฑิต  
สาขาการผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยพยาบาล                         

บรมราชชนนี ขอนแก่น 

พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 

6 นางสาววรรณพร      
คำพิลา 

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

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

พยาบาลศาสตร       
มหาบัณฑิต สาขาการ
ผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยพยาบาล                      

บรมราชชนนี ขอนแก่น    

พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 

 

7 นางสาวสุกัญญา 
ตาแสงสา 

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

5511231568 
วันที่ออกบัตร 
30/04/2560 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต  
สาขาการผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา     
พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยพยาบาล                      

บรมราชชนนี ขอนแก่น    

พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 

 

8 นางสาวเบญจพร 
ฐิติญาณวิโรจน์ 

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

5411226785 
วันที่ออกบัตร 
01/08/2559 
วันที่บัตรหมดอายุ 
31/07/2564 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  
สาขาการผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล     
พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยพยาบาล                      

บรมราชชนนี ขอนแก่น    

พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 

 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
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การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. (สกอ.1.1)  
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สกอ.1.1)  

 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร

ไม่ได้  

- ประจำหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น 

 

 

 

 

ในปีการศึกษา 2561 
       หลั กสู ต รพยาบ าลศาสตรบัณ ฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 8 คน คือ 
 1) นางพรรณิภา ทองณรงค์ 
 2) นางสมใจ เจียระพงษ์  
 3) นางดวงชีวัน เบญจมาศ  
 4) นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์ 
 5) ดร.ศุภวดี แถวเพีย 
 6) ดร.ศิราณ ีศรีหาภาค 
 7) นางจรรยา คนใหญ๋ 
 8) นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก  
       ห ลั กสู ต รพยาบ าลศาสตรบัณ ฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 6 คน คือ  
 1) นางสมใจ เจียระพงษ์  
 2) นางดวงชีวัน เบญจมาศ  
 3) ดร.ศุภวดี แถวเพีย 
 4) ดร.กันนิษฐา  มาเห็ม* 
 5) นางรุ่งทิพย์ พรหมบุตร 
 6) นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก  
       ในลำดับที่  4) ดร.กันนิษฐา  มาเห็ม 
แทน  ดร.ศิราณี ศรีหาภาค ได้ลาศึกษาต่อ 
หลังสำเร็จปริญญาเอก เป็นเวลา 1 ปี  ที่  
Harvard Medical School, Harvard 
University โดยได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น และ สภาการพยาบาล  ตามแบบ
สมอ.08    ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1-1-1 มคอ. 2  หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร หน้า 3  

     มคอ. 2 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หน้า 48 
1.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ลงวันที่13 กรกฎาคม 2561  
1.1-1-3 หนังสือแจ้งการอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
ประชุมครั้งที่10/2561 ลงวันที่
10 ตุลาคม 2561 1.1-1-4 
หนังสือแจ้งการอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสภา
การพยาบาล ในการประชุมครั้ง
ที่10/2561 ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์  2562 
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 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ทั้ง 6 คน อยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา และเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรเดียว (1.1-1-1 - 1.1.-1-4) 

2 คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่ง 
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรง
หรือ สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน  
  - มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง  
   - อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน มี
ประสบ 
การณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 

ในปีการศึกษา 2561  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 6 คน มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาการพยาบาล 
ที่ตรงกับ 5 สาขาวิชาที่ เปิดสอน ทุกตนมี
ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ และมี
วุฒิปริญญาเอก 2 คน  (1.1-2-1)  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 6 คน มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังคือปี  พ.ศ. 2557-2561 
(1.1-2-2)  
 

1.1-2-1 แฟ้มบัญชีรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561 
 
1.1-2-2 เอกสารสรุปผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี พ.ศ. 
2557-2561 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร  

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการต่ำกว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรง

หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด

สอน  

- มีผลงานทางวิชาการอย่าง

น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

-ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้

ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจำ

หลักสูตร จำนวน 32 คน มีคุณสมบัติครบทุก

คน ดังนี้  

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโท จำนวน 23 

คน สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 21 คน 

และ  

สาขาสัมพันธ์กับหลักสูตร จำนวน 2 คน จบ

ปริญญาเอก  9 คน สาชาทางการพยาบาล 

จำนวน 5 คน และสาขาสัมพันธ์ จำนวน 4 

คน (1.1-3-1)  

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 32 คน 

ทุกคนมีผลงานวิชาการระหว่างปี พ.ศ. 2557-

1.1-3-1 แฟ้มบัญชีรายชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี

การศึกษา 2561 

1.1-3-2 เอกสารสรุปผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 

2557-2561  
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 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 2561อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีผลงานระหว่าง

1 – 18  เรื่อง  (1.1-3-2)  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจำ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อน
เกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลม
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยว 
ข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 
ปี  

ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจำ สาขาพยาบาลศาสตร์ 
จำนวน 8 คน (1.1-4-1)  

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน  1 คน 
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน   7 คน 

2.อาจารย์พิเศษทั้งหมดจำนวน 74 คน 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 30 คน 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน 39 คน 
- คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน  5  คน 

  - ทุกคนมีประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้อง
กับ 
    วิชาที่สอน เกินกว่า 6  ปี   (1.1-4-2 )  

1.1-4-1  รายชื่ออาจารย์
ประจำ 
1.1-4-2  แฟ้มบัญชีรายชื่อ
อาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 
2561 
  
 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ.2555) ได้ครบรอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 และ
ได้มีการดำเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
       ผ่านการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล 
วันที่ 10 เมษายน 2560  
       ผ่านสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 ในปีการศึกษา 2560  
      เปิดใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

1.1-10-1 สำเนาปกหลักสูตร
พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
แ ล ะ ส ำ เน า ป ก ห ลั ก สู ต ร
พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
1.1-10-2 สำเนาหนังสือสภา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เรื่อง 
การเห็นชอบหลักสูตรฯ ลงวันที่ 
10 เมษายน 2560 
1.1-10-3 สำเนาหนังสือสภา
การพยาบาลถึงวิทยาลัย เรื่อง 
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 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

      ส ำนั ก ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง อุ ด ม ศึ ก ษ า

วิ ท ย าศ าสตร์ วิ จั ย และน วั ต ก รรม  โด ย

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

ระดับอุดมศึกษา ได้รับรองการนำระบบการ

รับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาลไปใช้ใน

การประกันคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ

เผยแพร่ เป็ นหลั กสู ตรที่ มี คุณ ภ าพและ

มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(TQR) 2561-2564  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 

2562 (1.1-10-5)   

 

 

  

การเห็นชอบ หลักสูตรฯ ลง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  
1 .1 -1 0-4 ส ำ เน าป ระ ก า ศ
วิท ยาลั ย  เรื่ อ ง  การเปิ ด ใช้
หลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ . 2 5 6 0 ) ล ง วั น ที่  17 
ก.ค.2561 
1 .1 -1 0-5  ส ำ เน า ห นั ง สื อ 
ม ห าวิท ย าลั ย ขอน แก่ น ถึ ง
วิทยาลัย เรื่อง การเห็นชอบ
ก า ร น ำ ร ะ บ บ ก า ร รั บ ร อ ง
หลักสูตรของสภาวิชาชีพไปใช้
ในการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ในคราวประชุม
ค รั้ งที่  4 /2562 ล งวั น ที่  13 
พฤษภาคม  2562 

 

สรุปผลการประเมิน 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ. 4.1)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

4.1.1.ระบบการรับ

และการแต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

1. จำนวนและคุณวุฒิ

ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กำหนดร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
2. อัตราการคงอยู่และ

ความพึงพอใจของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีแนวโน้มดี

ขึ้นตลอดหลักสูตร 

 

 

         วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกการรับและการ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา  2560 
(4.1.1-1) พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 6 คน 
ครบทุกสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์และปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 
        ในปีการศึกษา 2561 มีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       1. จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       2. อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโน้มดีขึ้นตลอดหลักสูตร 
         ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 พบว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 6 คน ครบทุกสาขาตามตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนดและร้อยละ 100 ของ
อาจารย์มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และร้อยละ 100 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา  
           ปีการศึกษา 2561 มีการดำเนินดำเนินการตาม
ระบบและกลไกการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้ (4.1.1-2)  
         ขั้นตอนที่1 การศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วิเคราะห์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (4.1.2 -3) พบว่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาลและ สกอ. กำหนดโดยมีจำนวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 6 คนครอบคลุมทั้ง 5 
สาขาวิชา (4.1.2-4) และวันที่ 1 กันยายน 2561  อาจารย์

4.1.1-1  คู่มือกระบวนการ

ปฏิบัติงานคุณภาพปี

การศึกษา 2560 

4.1.1-2 ระบบและกลไกการ

รับและการแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในคู่มือ

กระบวนการปฏิบัติงาน

คุณภาพ ปีการศึกษา 2561 

4.1.1-3 รายงานการ

วิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในคู่มือ

แผนการรับและแต่งตั้ง 

แผนการบริหาร แผนการ

ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปี

การศึกษา 2561 

4.1.1-4 คุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน

คู่มือแผนการรับและแต่งตั้ง 

แผนการบริหาร แผนการ

ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปี

การศึกษา 2561 

 

4.1.1-5 หนังสือที่ สธ 

0213.0931/1211ลว 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1  คน สาขาการพยาบาลชุมชนลา
ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศหลังสำเร็จปริญญาเอก เป็น
เ ว ล า  1  ปี  ที่  Harvard Medical School, Harvard 
University  (4.1.2-5) กรรมการบริหารหลักสูตรได้สรรหา
อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จากทำเนียบอาจารย์มีมติ
เห็นชอบให้นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม ตำแหน่งพยาบาล
วิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แทน  (4.1.2-6) 
        ขั้นตอนที่ 2 กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560   (4.1.1-7) 
        ขั้นตอนที่ 3 จัดทำเนียบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครอบคลุมทัง้ 5 สาขาวิชา   (4.1.1-8)     
         ขั้นตอนที่ 4,5 ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีมติเห็นชอบให้นางสาว
กันนิษฐา มาเห็ม ตำแหนง่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน (4.1.2-9)           
         ขั้นตอนที่  6,7 วิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามแบบ  สมอ.08 เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาการพยาบาล เพ่ือพิจารณา 
รับรอง เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามที่เสนอ 
 (4.1.2-10, 4.1.2-11  ) 
        ขั้นตอนที่ 8 ประชาสัมพันธ์โดยแจ้งนางสาวกันนิษฐา 
มาเห็ม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบผลการ
พิจารณาของสภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรับทราบตามคำสั่ง (4.1.2-12)            

สิงหาคม 2561 ขออนุมัติลา

ศึกษาต่อหลังปริญญาเอก 

4.1.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 

9/2561 ลว 13 กรกฎาคม 

2561 วาระพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1.1-7 คุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน

คู่มือแผนการรับและแต่งตั้ง 

แผนการบริหาร แผนการ

ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปี

การศึกษา 2561 

4.1.1-8 ทำเนียบอาจารย์ที่มี

คุณสมบัติในเอกสาร

แผนการรับและแต่งตั้ง 

แผนการบริหาร แผนการ

ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี

การศึกษา  2561 

4.1.1-9 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 

9/2561 ลว 13 กรกฎาคม 

2561 วาระพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

         ขั้นตอนที่ 9 ประเมินกระบวนการดำเนินงาน งาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประเมินกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้  
         เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการตามระบบและกลไกปี
การศึกษา 2561 ได้มีการทบทวนกระบวนการพบว่า บรรลุ 
เป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ 1) จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจำนวน 6 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนด 2) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา และความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโน้มดีขึ้น ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ย 4.82 คะแนน  
(4.1.2-13)  แต่เป้าหมายยังไม่สะท้อนคุณภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนั้นในปีการศึกษา 2562  จึงเพ่ิมค่า
เป้ าหมายเป็น 1) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่ งชี้  (KPI)  
จำนวน 17 ตัวบ่งชี้ ผ่านทุกตัวบ่งชี้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนด และ 2) กระบวนการดำเนินการในปี 2561 เป็นไป
ตามระบบทุกขั้นตอน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนและสนับสนุนให้
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ในปี
การศึกษา 2562 จึงปรับขั้นตอนการดำเนินงาน จาก  10 
ขั้นตอน เหลือ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (4.1.2-14)                  
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์คุณสมบัติและการกำหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าด้วยกัน   เพ่ิมเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนผ่านเกณฑ์ครู
มืออาชีพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำทำเนียบอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ 
ขั้นตอนที่ 3 รวมข้ันตอนการพิจารณา แต่งตั้งและกรณี
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือลดความ
ซ้ำซ้อน  
ขัน้ตอนที ่4 รวมข้ันตอนการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงและ
ประชาสัมพันธ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) 

4.1.1-10 หนังสือที่ สธ 

0213.0931/1356 ลว 24 

สิงหาคม 2561 ขออนุญาต

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) 

4.1.1-11 หนังสือที่ 

สภ.พ.01/05/300 ให้ความ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

4.1.1-12  คำสั่งวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแก่นที่  52/2561  

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4.1.1-13 ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการ

บริหารหลักสูตร ปี

การศึกษา 2561 

4.1.1-14   คู่มือทบทวน

และกระบวนการปฏิบัติงาน

คุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

(ฉบับปรับปรุง 4) 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินกระบวนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 6 นำผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

 

4 .1 .2 .ก า ร บ ริ ห า ร

อาจารย ์

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ห ลั ก สู ต ร มี จ ำน ว น

เป็ น ไป  ต าม เกณ ฑ์

มาตรฐาน และทุกคน

คงอยู่ตลอดระยะเวลา

ที่ จัด  การศึกษาของ

หลักสูตรร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีความ พึง

พอใจต่อการบริหาร

อาจารย์ อยู่ ในระดับ

มากขึ้นไป (ค่ าเฉลี่ ย 

3. 5 1  ขึ้ น ไ ป จ า ก

คะแนนเต็ม 5) 

 

 

 

           วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา  2560 (4.1.2-1) 
พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 6 คนครบทุก
สาขาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์และปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 
         ในปีการศึกษา 2561 มีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวนเป็นไป ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และทุกคนคงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัด 
การศึกษาของหลักสูตรร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความ พึงพอใจต่อการ
บริหารอาจารย์ อยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5) 
ผลการดำเนินงาน 
       ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 พบว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวนเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และทุกคนคงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัด การศึกษาของหลักสูตร
ร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ อยู่
ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.88 คะแนน (4.1.2-2) 
           ปีการศึกษา 2561 มีการดำเนินดำเนินการตาม
ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
(4.1.2-3) 
           (ขั้นตอนที่1) การวิเคราะห์อัตรากำลังของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร วิเคราะห์ อัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564)  และจัดทำแผนการ
ทดแทนอัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 

4.1.2-1  สรุปทบทวนคู่มือ

กระบวนการปฏิ บั ติ งาน

คุณภาพปีการศึกษา 2560 

4.1.2-2 คู่มือกระบวนการ

ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 

การศึกษา 2561  

4.1.2-3  ระบบและกลไก

ก า ร บ ริ ห า ร อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1.2-4 แผนการทดแทน

อั ต ร า ก ำ ลั ง ใน เอ ก ส า ร

แผน การรั บ และแต่ งตั้ ง

แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ

แผนการส่ ง เส ริม พั ฒ น า

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ

หลักสูตร 

4.1.2-5 บทบาทหน้าที่และ

การกำหนดภาระงานใน

เอกสารแผนการรับและ

แต่งตั้งแผนการบริหารและ

แผน การส่ ง เส ริม พั ฒ น า

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ

หลักสูตร 

4.1.2-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 

9/2561 ลว 13 กรกฎาคม 

2561 วาระพิจารณ าการ
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

สาขา สาขาละ 3-4 ลำดับ ดังนี้  
สาขาการพยาบาลเด็ก 1) นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก 2) 
นางพิริยากร คล้ายเพ็ชร 3) นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง 4) 
นางสาวสุรัสวดี พนมแก่น  
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1) นางสมใจ  เจียระ
พงษ์ 2) นางธรณิศ สายวัฒน์ 3) นางสาวสายใจ คำทะเนตร 
4) นางพัฒนี ศรีโอษฐ์  
สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก  1) นางดวงชีวัน เบญจมาศ 2) 
นางเอมอร บุตรอุดม 3) นางรัชนี  พจนา 4) นางสาวทิพย์
รัตน์ อุดเมืองเพีย   
สาขาการพยาบาลชุมชน 1) นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม 2) นาง
แสงดาว จันทร์ดา 3) นางสาวรัตน์ดาวรรณ คลังกลาง 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1) นางรุ่งทิพย์  พรหมบุตร 2) นาง
จรรยา คนใหญ่ 3) นางสาวพลอยลดา ศรีหานู 4) นายศักดิ์ขริ
นทร์   นรสาร ตามทำเนี ยบอาจารย์ผู้ มี คุณสมบั ติ  ผล
ดำเนินการในปีการศึกษาพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาการพยาบาลชุมชนลาปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศหลัง
สำเร็จปริญญาเอก ขาด 1 คน จึงมีการสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาทดแทน (4.1.2-4)   

  (ขั้นตอนที่2) การธำรงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร งานทรัพยากรบุคคลร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทำแผนการ
ธำรงรักษารักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการเตรียม
ความพร้อมให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามทำเนียบอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละสาขาวิชาเรียนรู้งานในบทบาทของอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรด้ วยระบบการ Coaching สร้าง
แรงจูงใจ เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารหลักสูตร กำหนด
เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ การพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 
การเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดการ

เป ลี่ ย น แ ป ล ง อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4 .1 .2 -7 ค ำสั่ ง วิ ท ย าลั ย

พ ย าบ าลบ รม ราช ช น นี  

ข อ น แ ก่ น ที่   52/ 2561  

เรื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1.2-8 สรุปความพึงพอใจ

ของอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบ

หลั กสู ต รต่ อการบ ริห าร

จัดการหลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณ ฑิ ตปี ก ารศึ กษ า 

2561 

4.1.2-9 คู่มือทบทวนและ

กระบวนการปฏิ บั ติ งาน

คุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

(ฉบับปรับปรุง 4) 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เรียนการสอนสู่อาจารย์ประจำหลักสูตร ในเวทีการประชุม
และการจัดการความรู้ภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และการ
ประกาศยกย่องเชิดชูเพ่ือรับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดทำระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตรครอบคลุมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและกำกับติดตามควบคุมคุณภาพให้ให้มีการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตามตัวบ่งชี้ผลดำเนินงาน
ในหลักสูตร (17 ตัวบ่งชี้)และการประเมินผลการใช้หลักสูตร
หลั งสิ้ นสุ ดการศึกษา กำหน ดภาระงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6-8 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปี
การศึกษา เพ่ือให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์   ผลการดำเนินการพบว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับการมอบหมายบทบาทหน้าที่และ
ภ าระงาน ที่ เห ม าะสมตามมาตรฐาน ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานของสภา
การพยาบาลทุกคน (4.1.2-5)   
       (ขั้นตอนที่3) การสรรหาทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาล
ชุมชนลาปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศหลังสำเร็จปริญญาเอก 
1 คนเป็นระยะเวลา1 ปี กรรมการบริหารหลักสูตรได้สรรหา
อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จากทำเนียบอาจารย์ และมี
มติเห็นชอบให้นางสาวกันนิษฐา มาเห็ม ตำแหน่งพยาบาล
วิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แทน    (4.1.2-6)    
      (ขั้นตอนที่ 4) ประชาสัมพันธ์โดยแจ้งนางสาวกันนิษฐา 
มาเห็ม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบตามคำสั่ง 
(4.1.2-7)           
       เมื่ อสิ้นสุดการดำเนินการตามระบบและกลไกปี
การศึกษา 2561 ได้มีการทบทวนกระบวนการพบว่า บรรลุ
เป้าหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวนเป็นไป ตาม
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน และทุกคนคงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัด 
การศึกษาของหลักสูตรร้อยละ 100 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีความ พึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.97 (4.1.3-8) 
           เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานและ
สะท้อนถึงคุณภาพในการบริหารอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 จึงปรับชั่วโมงภาระงานของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา คือ 
6-8 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา และชั่วโมงภาระ
งานของอาจารย์ประธานหลักสูตร เป็น 3-6 หน่วยชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ต่อปีการศึกษา เทียบเท่ารองผู้อำนวยการ เพ่ิมงบ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก 12,000 
บาท/คน/ปี เป็น 15,000 บาท /คน/ปี (4.1.2-9)        

4.1.3 การส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความกา้วหน้าด้าน
ตำแหน่งทางวิชาการ 
และการศึกษาที่สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีการพัฒนา
ทางวิชาการวิชาชีพ
และความก้าวหน้า
ด้านตำแหน่งทาง
วิชาการ และ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 

         วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมแล
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา  2560 
(4.1.1-1) พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 6 คน
ครบทุกสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์และปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 
         ในปีการศึกษา 2561 มีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความก้าวหน้า
ด้านตำแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาทางวิชาการ
วิชาชีพและความก้าวหน้าด้านตำแหน่งทางวิชาการ  และ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
         ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 พบว่าอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความก้าวหน้าด้านตำแหน่งทาง
วิชาการ และการศึกษาท่ีสูงขึ้น  (4.1.3-2) 
          ปีการศึกษา 2561 มีการดำเนินการตามระบบและ
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1.3-1 คู่มือกระบวนการ

ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับ

ปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 

4.1.3-2  คู่มือกระบวนการ

ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับ

ปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 

4.1.3-3  ระบบและกลไก

การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1-3-4 แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2560-2564 

4.1.3-5 โครงการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4.1.3-6  สำเนาหนังสือ
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 ดังนี้ (4.1.3-3) 
             (ขั้นตอนที่ 1) วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานทรัพยากรบุคคล 
ดำเนินการวางแผนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้ วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากผลการสำรวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองรายบุคคล 
วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตร การประกัน
คุณภาพการศึกษา การผลิตผลงานวิชาการ การจัดการเรียน
การสอนการวัดและการประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทางการพยาบาล การพัฒนา
สมรรถนะตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณวุฒิ/
ตำแหน่งทางวิชาการ ทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี จัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 
และเพ่ิมงบพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากเดิม 10,000 บาท เป็น 12,000 บาท/ปี  
            (ขั้นตอนที่ 2) จัดทำร่างแผนส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของวิทยาลัยเพ่ือกลั่นกรอง ก่อนนำแผนเข้าพิจารณา
ในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  เพ่ือรับรองและอนุมัติ
แผนฯ  
         ผลการดำเนินการพบว่า มีแผนส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำหรับเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ชัดเจน (4.1.3-
4)   
    (ขั้นตอนที่ 3) ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยงานทรัพยากรบุคคลจัดทำ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

สูงขึ้นของนางสาวสรัญญา 

เปล่งกระโทก  

4.1.3-7 สรุปความพึงพอใจ

ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ต่อการส่งเสริมพัฒนา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

4.1.2-8 คู่มือทบทวนและ

กระบวนการปฏิ บั ติ งาน

คุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

(ฉบับปรับปรุง 4) 

 



  

 37 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
37 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

และดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือส่งเสริมพัฒนา การเพ่ิม
คุณวุฒิทางวิชาชีพ  เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนการอบรม
พัฒนาตนเองในการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอกด้านวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย (4.1.3-5)    
      (ขั้นตอนที่4) ประเมินผลการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เมื่อสิ้นสุดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ผลการดำเนินการพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุกคน โดย นางสาวสรัญญา 
เปล่งกระโทก ได้รับการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือรับเงิน
ประจำตำแหน่งในการเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาชีพ  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก 4 คนได้รับการพัฒนาทางด้านตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด (4.1.3-6)  
             เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการตามระบบกลไกได้มีการ
ทบทวนระบบกลไกการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปีการศึกษา 2561 พบว่าผลลัพธ์ของการประเมิน
ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ข้อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพทุกคนร้อยละ 
100 และมีความก้าวหน้าด้านตำแหน่งทางวิชาการและ
การศึกษาที่สูงขึ้น และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความ
พึงพอใจต่อการส่งเสริมพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 
4.88 คะแนน (4.1.3-8)  
            เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานและ
สะท้อนถึงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 จึงกำหนดตัวชี้วัด
คุณภาพ ดังนี้  
1) จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความก้าวหน้าด้าน
ตำแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

วิชาชีพและทักษะด้านการบริหารหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา (4.1.2-9)                  

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3  คะแนน 3  คะแนน 3  คะแนน บรรลุ 

คุณภาพอาจารย์ (สกอ. 4.2)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์

การประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

4.2.1 ร้อยละ

ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญา

เอก 

วิทยาลัยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  จำนวน 6 คน มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 2 คน (4.2.2-1, 4.2.1-2, 4.2.1-3) คิดเป็นร้อยละ (2x100)/6  

เท่ากับ  33.33  คิดเป็นค่าระดับคะแนน  8.33  เท่ากับ 5 คะแนน 

4.2.1-1 สำเนารายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2561 
4.2.1-2 เอกสารสรุปรายชื่อ
ตำแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2.1-3 สำเนาใบปริญญา
บัตรปริญญาเอกดร.ศุภวดี 
แถวเพีย และ ดร.กันนิษฐา 
มาเห็ม 

4.2.2 ร้อยละ

ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรง

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลบัณ ฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  จำนวน 6 คน มีผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เทียบเป็นตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  5  คน (4.2.3-1 ,4.2.3-2) คิดเป็นร้อยละ  

(5x100)/6  เท่ากับ 83.33 คิดเป็นค่าระดับคะแนน (83.33 x 

5)/60 เท่ากับ 6.94  คิดเป็น 5 คะแนน 

4.2.2-1 สำเนารายชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปีการศกึษา 2561 

4.2.2-2 เอกสารสรุปรายชื่อ

ตำแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2.3 ผลงานทาง

วิชาการของ

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

ปี พ.ศ. 2561 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จำนวน 5 คน 

จาก 6 คน ที่จัดทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด จำนวน  7 เรื่อง  (4.2-3-1,  4.2-3-2) 

ดังนี้ 

4.2-3-1 สำเนาคำสั่งรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 
คน  เลขที ่22/2561 ลงวันที่  
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์

การประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานทาง

วิชาการของ

อาจารย ์

รายการ 

ผลงาน

(เร่ือง)

ตามปี

ปฏิทิน 

2561 

ค่า

น้ำหนัก 

ผลการ

ดำเนิน 

งานรวม 

1.นางสาวสรัญญา  

เปล่งกระโทก 

2.นางรุ่งทิพย์  

พรหมบุตร 

3.นางดวงชีวัน  

เบญจมาศ 

4.ดร.ศุภวดี  

แถวเพีย  

Proceeding 

ระดับชาต ิ

4 0.20 

(4X0.2 

=0.8) 

0.80 

1.ดร.ศุภวดี  

 แถวเพีย  

2.ดร.กันนิษฐา  

 มาเห็ม 

TCI 1 3 0.80 

(3X0.8 

=2.4) 

2.40 

 รวม 7 3.2 3.20 

คะแนนที่ได้รับ 

- ผลรวมถ่วงน้ำหนัก  เท่ากับ 3.20 

- ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจำหลักสูตรเท่ากับ (3.20 / 6) x 100 = 53.33 

คิดเป็นคะแนนที่ได้  เท่ากับ  5 คะแนน 

(53.33 x 5) / 20 = 13.33 

17 กรกฎาคม 2561 
4.2-3-2 เอกสารสรุปรายชื่อ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่นจำแนกตามปี
ปฏิทิน 2561 
(n=7) 

 

สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 53.33 5  คะแนน บรรลุ 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ (สกอ 4.3)  

ตัวบ่งชี/้เกณฑ์การ

ประเมนิ 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

4.3.1 การคงอยู่ของ

อาจารย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2560 –2561 

(4.3-1-1-4.3-1-4)    มีดังนี้ 

 

หมายเหตุ  
 

- ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯได้ปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เป็นตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คน  

- ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2560 

(หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 

2560) 

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

ปี

การศึกษา 
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2561 

(หลักสูตร

ปรับปรุง 

1.นางสมใจ       เจียระพงษ์   

2.นางดวงชีวัน   เบญจมาศ   

3.ดร.กันนิษฐา มาเห็ม 

ปีการศึกษา จำนวน 

(คน) 

ปรับเพิม่ อัตราคงอยู่ 

2560  6 - 100 

2561 6 - 100 

4.3-1-1 สำเนารายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปีการศึกษา 
2561 
4.3-1-2 สำเนาคำสั่ง
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น ที่ 
42/2561 เรื่องแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4.3-1-3 สำเนาหนังสือ
จากสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ที่ศธ 0514.6.1.2.1/ 
3828  ลว 29 ตุลาคม  
2561 เรื่องขอความ
เห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4.3-1-4 สำเนาหนังสือ
สภาการพยาบาลที่ 
สภ.พ.01/05/300 ถึง
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น  ลว 
26 มีค. 62 เรื่องผลการ
พิจารณาให้ความ
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ตัวบ่งชี/้เกณฑ์การ

ประเมนิ 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 

 

 

 

พ.ศ. 

2560) 

4.ดร.ศุภวดี  แถวเพีย 

5. นางรุ่งทิพย์    พรหมบุตร 

6.นางสาวสรัญญา    เปล่งกระโทก 
 

เห็นชอบการเปลี่ยน 
แปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

4.3.2 ความพึงพอใจ

ของอาจารย์ 

อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ห ลั กสู ต ร  จ ำนวน  6  คน  ตอบ
แบบสอบถาม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการประเมิน
พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการ
บริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
X =4.89, SD = 0.29 และแยกเป็น 3 ประเด็น  ดังนี้ 

 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร  3 ปี
ย้อนหลัง  

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

X = 4.86 

SD = 0.16 

X = 4.87 

SD = 0.13 

X = 4.89 
SD = 0.29 

 

 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ต่อการบริหารหลักสูตร 

1. ระบบการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X = 4.82, SD = 0.39 

2. ระบบการบริหารอาจารย์ X = 4.97, SD = 0.17 

3. ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

X = 4.88, SD = 0.32 

         รวม   X = 4.89, SD = 0.29 

4.3-2-1 ส รุ ป ร า ย ง าน
การประเมินความพึ ง
พ อ ใจ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
การบริหารหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี/้เกณฑ์การ

ประเมนิ 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

4.3.3 ตำแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาล
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  จำนวน 6 คน มีผู้
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญ
การพิเศษ เทียบเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  5  
คน (4.2.2-1 ,4.2.2-2) คิดเป็นร้อยละ  (5X100)/6  เท่ากับ  
83.33  
 คิดเป็นค่าระดับคะแนน (83.33X5)/60 = 6.94  
คิดเป็น  5  คะแนน 

4.3.3-1 สำเนารายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปีการศึกษา 
2561 
4.3.3-2 เอกสารสรุป
รายชื่อตำแหน่งและ
คุณวุฒิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 คะแนน 5  คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 

การประกันคุณภาพหลักสูตร ด้านนักศึกษาและบัณฑิต มีผลการดำเนินการดังนี้ 

3.1 การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1)  

ตัวบ่งชี/้เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

3.1.1 การรับ

นักศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

 มีการรับนักศึกษา 

ใหม่จำนวนไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 95   

เชิงคุณภาพ   

นักศึกษาทุกคนที่เข้า

ศึกษามีคุณสมบัติ

ครบตามเกณฑ์ของ

สถาบันพระบรมราช

ชนก 

        ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไก
การรับนักศึกษา พบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม แต่
รายละ เอี ยดของกิ จกรรม ในขั้ น ตอน ไม่ ค รบถ้ วนคื อการ
ประชาสัมพันธ์ไม่มีรายละเอียดการตรวจสอบการลงเกรดในระบบ
การรับสมัครให้ถูกต้องตรงตามหลักฐาน ปพ.1  จึงมีการปรับการ
เขียนระบบและกลไกการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561  โดย
เพ่ิมรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนมีการตรวจสอบ
เกรดในใบ ปพ.1 ให้ถูกต้อง และเน้นย้ำให้ผู้สมัครตรวจสอบและ
กรอกเกรดให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในระบบการรับสมัคร เพ่ิม
ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์  (3.1.1-1)  
         ปีการศึกษา 2561  ได้กำหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ มี
การรับนักศึกษา ใหม่จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95   และเชิง
คุณภาพ  นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษามีคุมเกณฑ์ของสถาบันพระ
บรมราชชนก  
         จากการทบทวนระบบและกลไกได้นำมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ผลการดำเนินงานตามระบบและ
กลไก ดังนี้ (3.1.1-2)  
        1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายเพ่ือกำหนดแนว
ทางการรับนักศึกษาของ สถาบันพระบรมราชชนก และแผนการ
รับนักศึกษาตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตกำหนด (มคอ. 
2) (3.1.1-3)  ผลการวิเคราะห์พบว่า  เป้าหมายการรับนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน แต่ได้รับการจัดสรรโควตา
จากสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 80 คน (3.1.1-4) 
       2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
รับสมัครและคัดเลือกฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ 

3.1.1-1 สรุปทบทวน
คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560 
3.1.1-2 คู่มือทบทวน 
และกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2561 
3.1.1-3 มคอ. 2 
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3.1.1-4 หนังสือจาก
สถาบันพระบรมราชชนก 
ที่ สธ.0213.054/10423 
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 
2561 ขอแจ้งการจัดสรร
โควตา แผนการจัดสรร
สถานศึกษา และ
ประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขฯ ประจำปี
การศึกษา 2561 
3.1.1-5 คำสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ที่ 3/2561
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ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการประชาสัม พันธ์รับสมัครและตรวจหลักฐาน  
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  คณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ตรวจร่างกาย  คณะกรรมการประมวลผลและบันทึกข้อมูล  
คณะกรรมการการเงิน  คณะกรรมการยานพาหนะ สวัสดิการ 
อาหารและเครื่องดื่ ม  และคณ ะกรรมการเทคโน โลยีและ
โสตทัศนูปกรณ์ โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ   (3.1.1-5 
, 3.1.1-6)   
       3. คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ ประชุม
วางแผนการดำเนินการรับสมัครของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย  วาง
แผนการดำเนินงานตามปฏิทินการรับสมัครของสถาบันพระบรม
ราชชนก (3.1.1-7 )       
       4. คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ
ดำเนินการรับสมัคร พบว่าในปีการศึกษา 2561 มีการรับสมัคร  4 
ประเภท คือ  
1. การรับตรงจากพ้ืนที่  (3.1.1-8 )       
2. การสอบตรง  (3.1.1-9 )       
3. การรับแบบ admissions  (3.1.1-10 )       
4. การรับตรงอิสระ  (3.1.1-11 )       

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจำปี
การศึกษา 2561 ระบบ
รับตรง 
 3.1.1-6  คำสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น ที่ 43/2561 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจำปี
การศึกษา 2561 การรับ
ตรงอิสระ  
3.1.1-7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกฯ 
3.1.1-8  ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง
การคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
ของสถาบันพระบรมราช
ชนกกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี
การศึกษา 2561 การรับ
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ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ตรงจากพ้ืนที่  
3.1.1-9 ประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง
การคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
ของสถาบันพระบรมราช
ชนกกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี
การศึกษา 2561 การรับ
ตรง 

3.1.2 การเตรียม

ความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

 

 

 

 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1.นศ.มีระดบัความ

พึงพอใจต่อการ

เตรียมความพร้อม

ค่าเฉลี่ย  3.51 ขึ้น

ไป 

2.นักศึกษาใหม่

ได้รับการเตรียม

ความพร้อมร้อยละ 

วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดย
พัฒนามาจากผลการประเมินกระบวนการการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา  จากปีการศึกษา  2560   ซึ่งพบว่า ตามเป้าหมาย
ที่กำหนดคือนักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่ ในระดับดี    ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.56  
ปัญหาที่พบคือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 1) ขาด การ
กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมเชิงปริมาณและคุณภาพ   2).ขาด
การศึกษาวิเคราะห์  มคอ.2  และศึกษาสมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า  
เพ่ือนำเป็นปัจจัยนำเข้าในการกำหนดรูปแบบกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 3).ไม่มีขั้นตอนการออกแบบวางแผนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พร้อมกำหนดเป้าหมาย ดังนี้ 1. 
นศ.มีระดับความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมค่าเฉลี่ย  3.51 
ขึ้นไป 2.นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมร้อยละ 100 3.
นักศึกษาใหม่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร ร้อยละ 100 
             วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและประกาศใช้ไว้ใน
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ ปีการศึกษา 2561    การ
ดำเนินการตามระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ดังนี้   (3.1.2-1)   
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานพัฒนานักศึกษาฯ  

3.1.2-1 คู่มือการ
ทบทวนระบบและกลไก 
ปีการศึกษา 2561  
 3.1.2--2  มคอ.2 ใน
หมวดที่ 3 ระบบการจัด
การศึกษา การ
ดำเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร 
หน้าที่ 13 
3.1.2-3 รายงาน สรุปผล
การสำรวจสมรรถนะ
นักศึกษาแรกเข้าปี
การศึกษา  2561 
3.1.2-4 รายงาน  
สรุปผลการสำรวจ 
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ ไทย
แลนด์ 4.0  (สำรวจ
สมรรถนะแรกเข้า ) 
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ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

100 

3.นักศึกษาใหม่มี

ความพร้อมที่จะ

เรียนในหลักสูตร 

ร้อยละ 100 

 

ร่วมกัน  ศึกษาวิเคราะห์  มคอ.2 ในหมวดที่  3 ระบบการจัด
การศึกษา  การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร   ใน
ประเด็นการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
สำหรับนั กศึกษาที่ ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์ การประเมินความรู้ด้ าน
ภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยกำหนด (3.1.2-2) 
         การสำรวจสมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า  ( 3.1.2-3)   ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 (3.1.2-4)    ซึ่งผล
การศกึษาวิเคราะห์  พบว่า แรกเข้านักศึกษารุ่นที่  22 ปีการศึกษา   
2561 จำนวน 87 คน  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน      
และผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2560   นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอว่า รูปแบบกิจกรรม
ดีทุกกิจกรรม ทำให้นักศึกษาได้ปรับตัว รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่
บ้านตนเอง  และอยากให้ เพ่ิมการเตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และการพัฒนากระบวนการคิด  ( 3.1.2-5 )  
   2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ งานพัฒนานักศึกษา  
ร่วมกันออกแบบวางแผนกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในปีการศึกษา  2561 ให้สอดคล้องกับผลประเมิน ใน
โครงการปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2561 วันที่ 16-26 กรกฎาคม 2651 ดังนี้  (3.1.2-6)  
           การจัดเตรียมกิจกรรมให้นักศึกษาให้มีความพร้อมในการ
เรี ย น รู้  ครอบ คลุ ม  4 ด้ าน คื อด้ าน วิ ช าก าร  ก ารป รั บ ตั ว 
ภาษาอังกฤษ และคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเตรียมความพร้อม 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการกำกับคุณภาพ
บัณฑิต  พิจารณาและเห็นชอบกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ โดยพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมและการประเมินผล (3.1.2 -7) รอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเสนอโครงการ และผู้อำนวยการ
อนุมัติโครงการ      
      4.งานพัฒนานักศึกษาฯ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม
และปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา  2561 โดยมีกิจกรรม

3.1.2-5  รายงานการ
ประเมินผลโครงการ
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2561 
 3.1.2- 6การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที9่ ปี
การศึกษา2560 ลว 8 
มิถุนายน 2561 
3.1.2-7 , 3.1.2-8 
รายงานสรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมและ
ปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา
ปีการศึกษา  2561 
3.1.2-9 รายงานการ
ประเมินทดสอบ
ภาษาอังกฤษปี  พ.ศ.
2561  
3.1.2-10 สรุปรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่.9 ปี
การศึกษา 2560  ลว 8 
มิถุนายน 2561 
3.1.2-11 สรุปผลการ
สอบประเมนิสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ ประจำปี
การศึกษา 2561  
3.1.2-12 รายงาน
ประชุมผู้รับผิดชอบ
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ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

พัฒนานักศึกษาใน 4ประเด็น (3.1.2-8) คือ ด้านวิชาการ เน้นเรื่อง
การพัฒนา Learning How to Learn  ได้แก่ Critical Thinking , 
Concept Mapping แ ล ะ Reflective  Thinking  ก า ร สื บ ค้ น 
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   
        ด้านการการปรับตัว  เน้น เรื่อง การปรับตัวด้านการเรียน  
การอยู่ร่วมกันในหอพัก  การทำงานเป็นทีม  การเงินและอารมณ์ 
และการปรับตัวเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม   
         ด้านภ่าษาอังกฤษ มีการประเมินภาษาอังกฤษแรกเข้า  
แนะนำวิธีการเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และแนะนำแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติมทั้งในเวลาและนอกเวลา 
          ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการอบรมพัฒนาจิต  และ
กิจกรรมจิตอาสา  
      5. เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน งานพัฒนานักศึกษาฯ  ประเมิน
ผลลัพธ์โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
พบว่า    
การดำเนินการในระยะที่  1 ระหว่างวันที่16กรกฎาคม – 26
กรกฎาคม2561.พบว่า นักศึกษาม่ผ่าน 100 คนดำเนินการในระยะ
ที่ 2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ดำเนินการตั้งแต่26กรกฏาคมถึงกันยายน 2561.เป็นเวลา 3 เดือน 
โดยใช้ข้อสอบสบช. ของปีการศึกษา 2561 พบว่า   ผ่านเกณฑ์ 2 
คน  และพัฒนาต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์ทุกคน  (3.1.2-9 )  
   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1)นักศึกษาใหม่จำนวน 80 คนมีความพึงพอใจต่อการเตรียมความ
พร้อมในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.68  
  2) นักศึกษาใหม่จำนวน80 คนได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100 
 3)นักศึกษาใหม่จำนวน 80 คนมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
ร้อยละ 100 
  6.การประเมนิกระบวนการ   
   เมื่ อสิ้ นสุ ดการดำเนิ น งาน  ปี การศึกษา 2561 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาฯประเมิน

หลักสูตร ครั้งที่ 1/2561  
13สิงหาคม 2561 
3.1.2-13 สรุปผลการ
ประเมินการปรับตัวของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1 รุ่น 23 ปี
การศึกษา 2562  
3.1.2-14 คู่มือทบทวน
และกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2562 (ฉบับ
ปรับปรุง 4) 
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ตัวบ่งชี/้เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

กระบวนการ  พบว่า 
  1) เครื่องมือในการประเมินผลการทดสอบภาษาอังกฤ ษ  
ภายหลังนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุด
ข้อสอบ สบช ปีการศึกษา 2561  พบว่า   การทดสอบมีความ
ล่าช้า (เนื่องจากต้องรอข้อสอบจาก สบช )  ทำให้การวางแผน
พัฒนาตนเองของนักศึกษา มีความล่าช้า (3.1.2-9 ) 
    2)  เครื่องมือในการประเมินการปรับตัวและการใช้ชีวิตยังไม่
สะท้อนภาพจริงของนักศึกษา 
   3)   เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณและคุณภาพบรรลุเป้าหมายทั้ง 
3 ประเด็น  แต่พบว่า การกำหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมีความทับซ้อนกันในเชิงความหมาย 
7.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับงาน
พัฒนานักศึกษาดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน ดังนี้ 

1. ด้ านภาษาอังกฤษ จัดหาโปรแกรม E-English มาให้
นักศึกษา.ทดสอบระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษของตนเองโดย
กำหนดให้นักศึกษา ทำ Placement Test  ก่อนเรียนจากนั้น
คณะกรรมการ.วิเคราะห์ผล    และนำมาออกแบบโครงการเตรียม
ความพร้อมโดยกำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษา.ทุกคนต้องมีผลการ
ทดสอบของตนเองเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยหนึ่งระดับเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เตรียมความพร้อมหลังเปิดภาคการศึกษาภายในสี่สัปดาห์ 

2. ปรับเครื่องมือการประเมินการปรับตัวและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาให้มีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยใช้แบบประเมินการ
ปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา 

3. การกำหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100  ของนักศึกษา  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ต้องได้รับการเตรียมความพร้อม 
      2) ร้อยละ 80  ของนักศึกษาสามารถปรับตัว และใช้ชีวิต
ในการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
เป้าหมายผลลพัธ์เชิงคุณภาพ 



  

 49 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
49 

ตัวบ่งชี/้เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

3) ร้อยละ 100 ของนักศึกษา.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษมี
ระดับการสอบผ่านสูงขึ้นอย่างน้อยหนึ่งระดับ 

8.ผลการปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม 
จากการติดตามผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 2562  พบว่า 

1. นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562  จำนวน 100 คน ทำการ
ทดสอบ Placement Testมีระดับการสอบผ่านสูงขึ้น  จำนวน 36
คน คิดเป็นร้อยละ 36 ผลการสอบอยู่ในระดับเท่าเดิมร้อยละ   40 
นักศึกษา ทุกคนได้รับการทดสอบ  Placement Test    คิดเป็น
ร้อยละ 100 และได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ตามโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2562 
     2. นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 คนมีผลการ
ประเมินความสามารถในการปรับตัวการเรียนและใช้ชีวิต ในระดับ
ดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.14  ถึง  4.52  จำนวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ100  .  
3. นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562  จำนวน 100 คน ทำการ
ทดสอบ Placement Test มีระดับการสอบผ่านสูงขึ้นจำนวน 36.
คน คิดเป็นร้อยละ 36. 
9. นำผลการประเมินไปปรับปรุง      
         กลุ่มวิชาการโดยงานพัฒนานักศึกษาและงานจัดการศึกษา 
นำผลการประเมินไปปรับปรุง  โดย 
     1.เพ่ิมข้ันตอนศึกษาวิเคราะห์ สมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า โดย
ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ นำแบบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ 
มาใช้ในการประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า
ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2562   และปรับกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาอังกฤษให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม ( 3.1.2-10) 
2.กำหนดเป้ าหมายเชิ งคุณภาพ/ผลลั พธ์ของกระบวนการ
ดำเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือสะท้อนคุณภาพการดำเนินงาน  เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  พร้อมทั้ง
กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานตามระบบและกลไกการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (3.1.2-11) 
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ตัวบ่งชี/้เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

กำหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ดังนี้ 
1. นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมร้อยละ 100 
2. นักศึกษาใหม่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร ร้อยละ 100 
3. นักศึกษาใหม่มีระดับความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อม

คะแนนค่าเฉลี่ย  3.51 ขึ้นไป 
3.  สรุปผลลัพธ์  ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย  ( KPI )  คือ
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย  4.67   แต่มีข้อเสนอแนะ คือ 
ควรมีการออกแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  กำหนดค่า
เป้ าหม ายตาม เกณ ฑ์ ที่ วิ ท ย าลั ยกำหนด ในการสอบผ่ าน
ภาษาอังกฤษ  และปรับระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษให้เพียงพอต่อการพัฒนา (3.1.2-12) 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
4  คะแนน 4  คะแนน 4  คะแนน บรรลุ 

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

3.2.1 การควบคุม

การดูแลให้

คำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่

นักศึกษาปริญญา

ตรี 

 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

         จากผลการประเมินระบบและกลไกการดำเนินงานในปี

การศึกษา  2560  ที่ผ่านมาพบว่า มีการกำหนดเป้าหมายการ

ดำเนินงานการจัดบริการการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะ

แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป 

ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานการจัดบริการการ

ดูแลให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  

อยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย 4.67   ได้มีการปรับปรุงระบบกลไก

ลการควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่

นักศึกษาปริญญาตรี ตามผลการประเมินกระบวนการ โดยเพ่ิม

3.2-1-1 คู่มือกระบวนการ

ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ณ ภ า พ ปี

การศึกษา  2561 

3.2-1-2 คู่ มื อ อ า จ า ร ย์ ที่

ปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางใน

การดำเนินงานปีการศึกษา 

2561 

3.2.1-3 ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ปี
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1. นักศึกษาทุกคน

ได้รับการดูแลให้

คำปรึกษา 

2. ระดับความพึง

พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร

ควบคุ มการดู แล

การให้คำปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวนักศึกษา อยู่

ในระดับ≥ 3.51 

เชิงคุณภาพ  

       นักศึกษาที่มี

ปั ญ ห าสุ ภ าพ จิ ต

ได้รับการดูแลอย่าง

ต่อ เนื่ องสามารถ

ปรับตัวในการเรียน

แ ล ะ อ ยู่ ร่ ว ม กั บ

เพ่ือนได ้

 

ขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์การจัดบริการการดูแลให้คำปรึกษา

วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ผลการประเมิน

การดำเนินงานที่ผ่านมา  และขั้นตอนออกแบบโครงการ/

กิจกรรมในการจัดบริการการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะ

แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี (3.2.1-1)   พร้อมทั้ งกำหนด

เป้าหมายการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลให้คำปรึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา

วิชาการและแนะแนวนักศึกษา อยู่ในระดับ≥ 3.51 

เชิงคุณภาพ  

       นักศึกษาที่มีปัญหาสุภาพจิตได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

สามารถปรับตัวในการเรียนและอยู่ร่วมกับเพื่อนได้ 

งานพัฒนานักศึกษาฯ ได้ดำเนินการตามระบบกลไกการควบคุม

การดูแลให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญา

ตรี  ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลการให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2560 พบว่าไม่มี

ขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์การจัดบริการการดูแลให้คำปรึกษา

วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี และขั้นตอน

ออกแบบโครงการ/กิจกรรมในการจัดบริการการดูแลให้

คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีจึงได้เพ่ิม

ขั้นตอนดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางและกระบวนการให้

คำปรึกษาของวิทยาลัยที่บูรณาการระบบการให้คำปรึกษากับ

ระบบครอบครัวเสมือน และจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็น

แนวทางในการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 (3.2.1-2)  

งานพัฒนานักศึกษาฯ พิจารณาจำนวนนักศึกษา และจำนวน

อาจารย์ แบ่งนักศึกษากับจำนวนอาจารย์ให้ได้สัดส่วนที่สามารถ

ที่จะดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง จากนั้นดำเนินการประสานอาจารย์

ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาจำนวน 3กลุ่มคือ 1) อาจารย์ที่

การศึกษา 2561 

3.2.1-4 ฐานข้อมูลการให้

คำปรึกษา 

3.2.1-5 ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

อาจารย์ประจำชั้น 

3.2.1-6 ตัวอย่างตารางเวร

อาจารย์ประจำวัน 

3.2.1-7 ป ฏิ ทิ น กิ จ ก ร ร ม

พัฒนานักศึกษาในระบบ

ระบบ ครอบครั ว เสมื อน 

ประจำปีการศึกษา 2561 

3.2.1-8 รู ป ภ า พ ห้ อ ง ให้

คำปรกึษา 

3.2.1-9 เกณฑ์ประเมินผล

การปฏิบัติงานด้านการให้

คำปรึกษาแก่นกัศึกษา 

3.2.1-10 ฐานข้อมูลการให้

คำปรึกษา 

3.2.1-11 ราย งานผลการ

ประเมินความพึงพอใจต่อ

การควบคุมการดูแลการให้

คำปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวนักศึกษา 

3.2.1-12 คู่มือกระบวนการ 

ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ณ ภ า พ ปี

ก ารศึ ก ษ า   2562 (ฉ บั บ

ปรับปรุง 4) 
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ปรึกษา 2) อาจารย์ประจำชั้น 3) อาจารย์เวรประจำวัน งาน

พัฒนานักศึกษาฯได้ดำเนินการในขัน้ตอนนี้ดังนี้ 

     1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 

คน มีนักศึกษาในการดูแล 8 – 15 คน มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้าน

วิชาการเพ่ือให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตร

กำหนด การให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรม ทัศนคติ การปรับตัวใน

การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยกำหนดทุก 6 เดือน อาจารย์ที่

ปรึกษาต้องรายงานผลการให้คำปรึกษาต่องานพัฒนานักศึกษาฯ 

ว่าได้ดูแลนักศึกษาอย่างไร กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่านักศึกษา

ในความดูแลมีภาวะเสี่ยงด้านอารมณ์พฤติกรรม อาจารย์ที่

ปรึกษาสามารถส่งต่อนักศึกษาที่มีปัญหามาให้งานพัฒนา

นักศึกษาดูแลอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษางาน

พัฒนานักศึกษาเก็บเปน็ความลับ (3.2.1-3, 3.2.1-4) 

     2. กำหนดบทบาทอาจารย์ประจำชั้น ชั้นปีละ 2-3 คน มี

หน้าที่ดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมกรณีพบนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงด้านอารมณ์

พฤติกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถส่งต่อนักศึกษาที่มีปัญหามา

ให้งานพัฒนานักศึกษาดูแลอย่างต่อเนื่อง (3.2.1-5) 

     2.3 งานปกครองได้จัดตารางเวรอาจารย์เวรประจำวันโดย

อาจารย์ทุกคน มีหน้าที่ดูแลนักศึกษานอกเวลาราชการตลอด

เดือนที่มีนักศึกษาอยู่ในหอพัก เพ่ือดูแลนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพ

และพฤติกรรม และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้อยู่ ใน

ระยะเวลา และกิจกรรมที่เหมาะสม (3.2.1-6) 

       งานพัฒนานักศึกษาฯ จัดบริการให้คำปรึกษาทั้งด้าน

วิชาการ วิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตโดยจัดการให้คำปรึกษา 

บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือน ดังนี้ 

      จัดตารางการพบกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 

เป็นเวลา 1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เวลา13.00-14.00น ของวันพุธใน 

คาบ Moral area) เพ่ือให้คำแนะนำด้านวิชาการ วิชาชีพและ
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ด้านชีวิตส่วนตัว และมีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา

เป็นรายบุคคล กรณีพบนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงด้านอารมณ์

พฤติกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถส่งต่อนักศึกษาที่มีปัญหามา

ให้งานพัฒนานักศึกษาดูแลอย่างต่อเนื่อง  (3.2.1-7) 

        ซึ่งนอกจากอาจารย์จะพบนักศึกษาในคาบ Moral area ที่

งานพัฒนานักศึกษา กำหนด อาจารย์ที่ปรึกษายังได้มีการติดต่อ

นักศึกษาที่รับผิดชอบช่องทางอ่ืนเช่น ทางโทรศัพท์ ไลน์ และ 

แมสเซนเจอร์ นอกจากนี้งานพัฒนานักศึกษายังได้จัดห้องที่เป็น

ส่วนตัวกรร๊ที่นักศึกษากับอาจารย์ต้องการความเป็นส่วนตัวใน

การให้คำปรึกษา (3.2.1-8) 

        งานพัฒนานักศึกษาฯ ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการ

ให้การช่วยเหลือนักศึกษาทุก 6 เดือน โดยกำหนดเป็นเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องรายงานผล

การให้คำปรึกษาต่องานพัฒนานักศึกษาฯ ว่าได้ดูแลนักศึกษา

อย่างไร (3.2.1-9) 

        งานพัฒนานักศึกษาฯ มีการประเมินคุณภาพของการให้

คำปรึกษาวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด โดยผลการประเมินได้

ผลลัพธ์ดังนี้ 

เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลให้คำปรึกษา พบว่า นักศึกษา

ทุกคนได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาครบทุกคน และทุกคนได้รับการดูแล

จากอาจารย์ที่ปรึกษา (3.2.1-10) 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา

วิชาการและแนะแนวนักศึกษา อยู่ในระดับ≥ 3.51 พบว่าระดับ

ความพึงพอใจต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.70 (3.2.1-11) 

เชิงคุณภาพ  

       นักศึกษาที่มีปัญหาสุภาพจิตได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

สามารถปรับตัวในการเรียนและอยู่ร่วมกับเพ่ือนได้ พบว่า ในปี
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การศึกษา 2561 นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 5 คน 

ทุกคนสามารถเรียน และร่วมทำงานกับเพ่ือนในกลุ่มได้ และไม่มี

นักศึกษาเรียนซ้ำชั้นเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพจิต 

         ผลจากการเพ่ิมขั้นตอนศึกษาวิเคราะห์การจัดบริการการ

ดูแลให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี

ทำให้นักศึกษาในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาจากเดิมมีความ

เหลื่อมล้ำ คือ อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 20 คน เมื่อมีการ

วิเคราะห์ ได้มีการปรับปรุงการจัดบริการโดย เฉลี่ยให้อาจารย์ 1 

คนมีนักศึกษาในการดูแลใกล้ เคียงกัน คือ 8-15 คนทำให้

นักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงอีกทั้ ง งานพัฒนา

นักศึกษาได้มีการกำกับติดตามผลการดูแลจากบันทึกการให้

คำปรึกษา และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้

คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจาก 

4.67 เป็น 4.70 และนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถปรับตัวในการเรียน การทำงานร่วมกับเพ่ือน 

และได้เลื่อนระดับชั้นทุกคน 

     งานพัฒนานักศึกษาประเมินกระบวนการ พบว่าในขั้นตอน

ของการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษายังไม่

ครอบคลุมถึงการกำหนดให้มีคณะกรรมการให้ปรึกษา นักศึกษา

ที่มีความเสี่ยงสูง เพ่ือให้มีการดูแลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง

อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปดำเนินการกำหนดในระบบและกลไก

การดำเนนิงานในปีการศึกษา 2562 ต่อไป (3.2.1-12) 

3.2.2 การพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

 

 

         วิทยาลัยฯ มีการทบทวนระบบและกลไกปีการศึกษา 
2560 พบว่า มีขั้นตอนในการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แต่
ไม่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน จึงได้มีการปรับปรุงโดยเพิ่มการวิเคราะห์
การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทั้ง 3 ทักษะคือทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ

3.2.2-1 สรุปทบทวนคู่มือ 
กระบวนการปฏิ บั ติ งาน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2560 
3.2.2-2 คู่มือกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ณ ภ าพ  ปี
การศึกษา 2561 
3.2.2-4 รายงานการประชุม
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เป้าหมาย  

 1.  นักศึกษาได้รับ

การพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ครอบคลุมทุกด้าน

ร้อยละ 100  

  2.  นักศึกษามี

ทักษะการเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ทุก

ด้าน  คา่เฉลี่ย ≥ 

3.51(คะแนนเต็ม 5) 

สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ (3.2.2-1, 
3.2.2-2 ) 
         ในปี การศึกษา 2561 มี การกำหนดเป้ าหมายการ
ดำเนินงาน 2 ข้อ คือ  
       1.  นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ครอบคลุมทุกด้านร้อยละ 100  
        2.  นักศึกษามีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน 
ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51   (จากคะแนนเต็ม 5)   มีการดำเนินงานตาม
ระบบและกลไกที่กำหนดไว้ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
ได้วิเคราะห์การดำเนินงานของวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีสมรรถนะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบทุกด้านและมี
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรแต่พบว่ามีจุดที่ต้องพัฒนา
ต่อเนื่องได้แก่เรื่องการใช้เทคโนโลยีการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษายังไม่มีการไป
นำเสนอในระดับนานาชาติ จึงควรส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงาน
ในระดับนานาชาติมากขึ้น การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษซึ่งจากผล
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนกคะแนน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางเป็น
ส่วนมาก จึงควรพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีกิจกรรมทั้งในหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้บรรจุเข้าในแผนของวิทยาลัย 
(3.2.2-4)  
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ร่วมกับกลุ่มวิชาการ  กำหนดเป้าหมาย  แนวทางและวิธีการ
ประเมินการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทั้งในและนอกหลักสูตรครอบคลุม 4 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มวิชาหลัก 
2.กลุ่ มทักษะชีวิตและอาชีพ 3.กลุ่ มทั กษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมและ 4.กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลัก
ครอบคลุม 3 ด้าน คือ  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่               
1/ 2561 วันที่ 13 สิงหาคม 
2561 
3.2.2-6 รายงานการประชุม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่                 
1/ 2561 วันที่ 13 สิงหาคม 
2561 
3.2.2-7 รายงานการประชุม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่                  
1/ 2561 วันที่ 13 สิงหาคม 
2561 3.2.2-8 คู่มืองานจัด
การศึกษาปีการศึกษา 2561 
3.2.2-9 แผนงานวิชาการ
แ ล ะ แ ผ น ง า น บ ริ ก า ร
นักศึกษาในเล่มแผนปฏิบัติ
งานประจำปี งบประมาณ 
2562  
3.2.2-10 มคอ. 3, 4, 5, 6 
รายวิชาหลักวิชาสื่อสารและ
ส า ร ส น เท ศ ท า ง ก า ร 
พยาบาล วิชาวิจัยทางการ
พยาบาล รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช และรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 และ 2 วิชา
บริหารทางการพยาบาล 
3.2.2-11 แผนงานวิชาการ
แ ล ะ แ ผ น ง า น บ ริ ก า ร
นักศึกษาในเล่มแผนปฏิบัติ
งานประจำปี งบประมาณ 
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1) ทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ที่เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและความร่วมมือ ซึ่งดำเนินงานใน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2    
2)ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การรู้จัก
การใช้สื่อทีช่่วยในการเรียนรู้ เน้นในชั้นปีที่ 2,  3 และ 4   
3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่เน้นเรื่องการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นในชั้นปีที่ 1  
โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่า  
1) นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ครอบคลุมทกุดา้นร้อยละ 100   
2) นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทุกด้านค่าเฉลี่ย 
3.51 ขึ้นไป (3.2.2-6) 
ขั้นตอนที่ 3 กลุ่มวิชาการ ร่วมกันออกแบบโครงการ/กิจกรรม  ใน
การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
และนอกหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มดังนี้  (3.2.2-7 ,3.2.2-
8,3.2.2-9) 
1) การจัดการเรียนการสอนในวิชาหลักตามแผนการจัดการเรียน
การสอนแต่ละชั้นปี 
2) ทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ที่เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและความร่วมมือ  
3) ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การรู้จัก
การใช้สื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ 
4) ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่เน้นเรื่องการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในหลักสูตรมีรายวิชา
พหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่  4 กลุ่มงานวิชาการและงานพัฒนานักศึกษาจัดทำ
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ครอบคลุมทั้งในและนอกหลักสูตร ประกอบด้วย 
1.แผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ของแต่ละ
ชั้นปีที่เน้นการส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ 7 รายหลักคือวิชาสื่อสารและสารสนเทศทางการ พยาบาล 

2562  
3.2.2-12 ตารางสรุปทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่
เกิ ด จ าก วิ ช าน วั ต ก ร รม
ทางการพยาบาล วิชาการ
สื่ อ ส ารแ ละส ารส น เท ศ
ทางการพยาบาล วิชาวิจัย
ทางการพยาบาล  
3 .2 .2 -1 3  ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดำเนิ น งาน โครงการการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็น
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ
สมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชนกิจกรรมที่ 2 
การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการนักศึกษาการ
ส่งนั กศึกษาร่วมนำเสนอ
งานวิจัย นวัตกรรม ในระดับ
นานาชาติปีการศึกษา 2561 
3 .2 .2 -14 สรุป โครงการ
ฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุด 
ฐานข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
พ ย า บ า ล แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์   
การศึกษาแก่นักศึกษา ทุก
ชั้นปี  
3 .2 . 2 -1 5   ตั ว อ ย่ า ง 
MOODLE ที่ ใช้  MOODLE 
ในการทบทวนการเตรียม
ความพร้อมในการสอบขึ้น
ทะเบียนฯและการประเมิน
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วิชาวิจัยทางการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1 และ 2 วิชาบริหารทางการพยาบาล  (3.2.2-10) 
2.แผนงานวิชาการที่มีโครงการกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (3.2.2-11) 
    1.โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ มีการจัดสอบสมรรถนะ
นักศึกษาผ่านการใช้สื่อระบบออนไลน์   
    2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์
สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนา
สมรรถศตวรรษที2่1 ในรายวิชา  
   3.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนการสอนสู่
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับระบบบริการสุขภาพ 
3.แผนงานบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ โครงการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
โดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชนกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา และกิจกรรมที่  9 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาสากล  
ขั้นตอนที่  5 กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานบริการการศึกษา
ดำเนินการตามแผนงานดังนี้ 
1) การจัดการเรียนการสอนในวิชาหลัก โดยผู้รับผิดชอบวิชาได้นำ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามที่วางแผนใน มคอ.3,4 ใน 6 รายวิชา
หลักซึ่งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่เกิดจากการจัดการเรียน
การสอนได้แก่หลัก 3R :  Reading writing Arithmetic ทักษะ
ด้านการคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำ ความร่วมมือ 
การสื่อสาร เทคโนโลยี สารสนเทศ  (3.2.2-12) 
2) ทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ที่เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและความร่วมมือ โดยจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เช่นวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล วิชาการสื่อสารและ

สมรรถนะนั กศึกษาก่อน
เลื่ อ น ชั้ น ปี  ใน โค รงก าร
พัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ   
3.2.2-16 มคอ. 3.4  วิชา 
สื่ อ ส ารแ ละส ารส น เท ศ
ทางการพยาบาล ปี 2 วิชา
วิจัยทางการพยาบาล ปี  3 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและและจิตเวช 
และรายวิช าป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ วิชาบริหาร
ท า งก ารพ ย าบ าล  แ ล ะ
ตัวอย่างชิ้นงาน 
3.2.2-17 มคอ 3.4 วิชาพหุ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
3.2.2-18 สรุปผลการดำเนิน
โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพสมรรถนะโดดเด่น
ด้ านการพยาบาลชุ มชน 
กิ จ ก ร ร ม ที่  9  กิ จ ก ร ร ม
พัฒ นาทั กษะด้ านการใช้
ภ าษ า อั งก ฤ ษ ร ะ ย ะ ที่ 1 
กิ จกรรมที่ มุ่ ง เน้ น พัฒ นา
สมรรถนักศึกษาด้านการใช้
ภาษาสากล 
3 .2 .2 -1 9  ร าย ง าน ก า ร
ประชุมคณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต ครั้งที่  3 / 
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สารสนเทศทางการพยาบาล วิชาวิจัยทางการพยาบาลซึ่งมีการ
ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลจากการเรียนการสอน
ในรายวิชาและได้ส่งต่อให้งาน   กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทำ
โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพ
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชนกิจกรรมที่  2 การ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการนักศึกษาโดยในปีการศึกษา
2561 วิทยาลัยส่งนักศึกษาร่วมนำเสนองานวิจัย นวัตกรรม ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก ่
      1.การแข่งขันทักษะทางการพยาบาลและนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ วันที่ 29 มีนาคม 
2562 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2และปี 3 เข้าร่วม 8 ราย 
      2.การประชุม ICN Congress 2019 วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม 2562 ณ เมืองมารีนา ประเทศสิงคโปร์ มีนักศึกษาปี 3 
เข้าร่วม 1 ราย 
       3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิตชั้นปีที่  2,3 เรื่อง Ethical leadership for nursing 
student วันที่ 29ถึง-30 มิถุนายน 2562 ณ สภาการพยาบาลมี
นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 คน 
     4.นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ใน
ประเด็น รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์
ราชัน จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก นักศึกษาเข้าร่วม 1 คน 
     5.โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก โดยใช้กระบวนการสหสาขาวิชาชีพ วันที่  2 ถึง 6 
กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
มีนักศึกษาเข้าร่วม 4 คน 
     6.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานักศึกษา
ด้าน IPE วันที่28 ถึง30 มิถุนายน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีนักศึกษาเข้าร่วม 5 คน  
     7.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องนวัตกรรมนักศึกษา
สู่ สุ ขภาพยุ ค ใหม่2019 (Student Inovation to a New Age 
Health 2019) วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาล

25 61   เดื อ น  ธั น ว าค ม 
2561  
3 .2 .2 -2 0 ร าย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต ครั้งที่  9 / 
2561 เดือนมิถุนายน 2562 
3 .2 .2 -2 1  ร าย ง าน ก า ร
ป ระ เมิ น ผ ลลั พ ธ์ พั ฒ น า
นั กศึ กษาให้ มี ทั กษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3 .2 .2 -2 2  ร าย ง าน ก า ร
ป ระ เมิ น ผ ลลั พ ธ์ พั ฒ น า
นั กศึ กษาให้ มี ทั กษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3 .2 .2 -2 3  ร าย ง าน ก า ร
ป ระชุ ม ค ณ ะก ร รม ก า ร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่  
8/ 2561 วันที่14 มิถุนายน 
2562 
3 . 2 . 2 -2 4  ท บ ท ว น
กระบวนการปฏิ บั ติ งาน
คุณภาพปีการศึกษา 2561 
3.2.2-25 คู่มือกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ณ ภ า พ ปี
ก ารศึ ก ษ า   2562 (ฉ บั บ
ปรับปรุง 4) 
3 .2 .2 -2 6  ตั ว อ ย่ า งก า ร
เรียนรู้ในระบบ E- English 
ของนักศึกษา 
3.2.2-27 รายงานสรุปผล
การติดตามการทำ 
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บรมรมราชชนนี นนทบุรี  มีนักศึกษาเข้าร่วม 2 คน 
    8.การประชุมนำเสนอผลงานนักศึกษานานาชาติครั้งที่ 9 จัด
โด ย ส ม า ค ม พ ย า บ า ล แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย  ส า ข า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี  จังหวัดขอนแก่น มี
นักศึกษาเข้าร่วม 10 คน 
       การให้นักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและการประชุม
ระดับชาติและนานาชาติทำให้นักศึกษาได้ฝึกการสื่อสาร  ภาวะ
ผู้นำ นำเสนอวิชาการด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ิมศักยภาพให้มีความ
เป็น Academic มากยิ่งขึ้นและในการนำเสนอผลงาน (3.2.2-13)  
    3) ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การ
รู้จักการใช้สื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ โครงการ  ฝึกอบรมการใช้งาน
ห้องสมุด ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
อุปกรณ์  การศึกษาแก่นักศึกษา ทุกชั้นปี(3.2.2-14)   
      และการใช้ MOODLE ในการทบทวนการเตรียมความพร้อม
ในการสอบขึ้นทะเบียนฯและการประเมินสมรรถนะนักศึกษาก่อน
เลื่อนชั้นปี ในโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ(3.2.2-15)  
       มีการสอนการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์  ในรายวิชา
สื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ปี 2 วิชาวิจัยทางการ
พยาบาล ปี 3 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและและจิต
เวช และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
ครรภ์ (3.2.2-16)    
4) ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่เน้นเรื่องการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในหลักสูตรมีรายวิชา
พหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนในรายวิชา
ทำให้นักศึกษาเข้าใจในความหลากหลายแตกต่างทางวัฒนาธรรม 
เข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรม
ของประเทศต่างๆและการมีผลต่อการดำรงชีวิตและภาวะสุขภาพ 
(3.2.2-17)                                                                                                              
ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลวิทยาลัยมีการ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อน
การเปิดการศึกษา จากการวิเคราะห์ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

placement test ใน
โปรแกรมการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบ                   
E-English ของนักศึกษา 
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นักศึกษาปี 1 จากคะแนนการสอบเข้า พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
ผลการสอบ O-net วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนระหว่าง 15-ถึง 
67.50 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลการสอบ PAT วิชา
ภาษาอังกฤษ คะแนนระหว่าง 20 ถึง-85.50 (คะแนนเต็ม 150 
คะแนน) ) ผลการสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนระหว่าง 
50 ถึง-125 (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) จากผลคะแนน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาพบว่านักศึกษายังมีคะแนน
ภาษาอังกฤษนักศึกษายังอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับค่ากลางเป็น
ส่วนใหญ่  
         วิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนในวิชาชีพ
พยาบาลโดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1.จัดการทดสอบระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้
ข้อสอบเก่าของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีเคยใช้สอบนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2560 และให้อาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์คน
ไทยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเฉลยข้อสอบกับนักศึกษา ผล
การทดสอบพบว่านักศึกษาจำนวน 80 คน 
ไม่มีนักศกึษาสอบผ่านเกณฑ์ 51 คะแนน 
ระดับBeginner (20—25คะแนน) จำนวน 8 คน 
Lower intermediate(26—50คะแนน) จำนวน 72 คน 
ซึ่งพบว่านักศึกษามีคะแนนอยู่ระดับที่ต่ำ 
2.กิจกรรม Nice to meet you แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
ฝึกการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3.เตรียมพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพพยาบาล 
4.ทบทวนหลัก grammar และฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 
5.ชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเพ่ือฝึก listening 
6.แจ้งแผนการดำเนินงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาโดย
วิทยาลัยและบทบาทนักศึกษาในการมีส่วนร่วมและให้นักศึกษา
วางแผนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง 
   และหลังจากให้ความรู้นักศึกษามีการประเมินผลความรู้
นักศึกษาหลังการพัฒนาพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยการสอบ
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ภาษาอังกฤษโดยข้อสอบของสถาบันพระบรมราชชนกครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 1 กันยายน 2561 ร่วมกับนักศึกษาทุกชั้นปี ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ ของ สบช. รอบที่ 1 (397 คน) ดังนี้ 
-ชั้นปีที่ 1 ผ่าน จำนวน 3 คน ( 80 คน) ร้อยละ 2.4  
-ชั้นปีที่ 2 ผ่าน จำนวน 5 คน ( 87 คน) ร้อยละ 4.35 
-ชั้นปีที่ 3 ผ่าน จำนวน 31 คน ( 123 คน) ร้อยละ 38.13 
-ชั้นปีที่ 4 ผ่าน จำนวน 15 คน (107 คน) ร้อยละ16.05 
รวมผ่าน 54 คน  ซึ่งผลการประเมินระดับคะแนนภาพรวมทุกชั้น
ปี มีคะแนนยังผ่านเกณฑ์น้อย จึงมีการดำเนิน โครงการการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสมรรถนะโดดเด่น
ด้านการพยาบาลชุมชน กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษระยะที่ 1 กิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถ
นักศึกษาด้านการใช้ภาษาสากล  กิจกรรมประกอบด้ วย การ
พั ฒ น าทั ก ษ ะภ าษ า อั งก ฤ ษ ด้ าน  Reading , Listening , 
Grammar Writing หลั งจากพั ฒ นามี การประเมิ นคะแนน
ภาษาอังกฤษโดยการทดสอบข้อสอบสถาบันพระบรมราชชนก 
ครั้งที่ 2 ผลการสอบภาษาอังกฤษ ของ สบช. รอบที่ 2 (397 คน) 
ดังนี้ 
-ชั้นปีที่ 1 ผ่าน จำนวน 2 คน (78 คน) ร้อยละ 1.56 
-ชั้นปีที่ 2 ผ่าน จำนวน  9 คน(87คน) ร้อยละ  7.83 
-ชั้นปีที่ 3 ผ่าน จำนวน 9 คน (124 คน) ร้อยละ  11.16 
-ชั้นปีที่ 4 ผ่าน จำนวน  19  คน (107 คน) ร้อยละ 20.33 
รวมผ่าน 39 คน ซึ่งผลคะแนนภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงปาน
กลาง และมีจำนวนผู้สอบผ่านลดลงจากครั้งที่ 1 (3.2.2-18) 
      ด้านการกำกับติดตาม หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร งานพัฒนานักศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
การกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ใน 
มคอ.3 มคอ.4 และกิจกรรมในแผนงานโครงการ โดยมีการ
รายงานผลการดำเนินงานต่ออาจารย์คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในการประชุม 
(3.2.2-19,3.2.2-2o) 
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ขั้นตอนที่  6 กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานบริการการศึกษา 
ประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยใช้แบบประเมิน
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน(SIM-C) ผลการประเมิน
พบว่า(3.2.2-21) 
1.ทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ที่เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ย3.95 อยู่
ในระดับ ด ี
2.ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การรู้จัก
การใช้สื่อที่ช่วยในการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย3.84 อยู่ในระดับ ดี  
3.ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่เน้นเรื่องการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ย 4.14 อยู่
ในระดับ ด ี
ขั้นตอนที่ 7 กลุ่มงานวิชาการและงานบริการการศึกษาทำรายงาน
ผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21 นำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (3.2.2-22) 
(3.2.2-23) 
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามระบบกลไกได้มีการตรวจสอบผล
การดำเนินงานตามค่าเป้าหมายพบว่า  
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ครอบคลุมทุกด้านร้อยละ 100  
2.  นักศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ทุกด้าน  
ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51     (จากคะแนนเต็ม 5)   ร้อยละ 80 มีคะแนน
เฉลี่ยแต่ละด้านดังนี้  
    2.1 ทักษะเรียนรู้และนวัตกรรม ที่ เน้นการพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม การสื่อสารและความร่วมมือ มี
ค่าเฉลี่ย3.95 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เน้น ด้านการสืบค้น การ
รู้จักการใช้สื่อทีช่่วยในการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย3.84 อยู่ในระดับ ดี  
  2.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่เน้นเรื่องการปรับตัว ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ย 4.14 อยู่
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ในระดับ ด ี
      การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
      วิทยาลัยมีการดำเนินการทบทวนระบบกลไกการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 พบว่า  
       1. ในขั้นตอนการที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 เรื่องการออกแบบ
โครงการกิจกรรมและการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ควรรวบอยู่ในขั้นตอนเดียวกัน และ
ตามเดิมไม่มีขั้นตอนการนำแผนเข้าพิจารณารับรอง จึงควรเพ่ิม
การนำแผนงานโครงการเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
       2.ในขั้นตอนที่  6 และขั้นตอนที่  7 การประเมินผลลัพธ์
โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ควรอยู่ในขั้นตอนเดียวกันและเพ่ิมเติมให้มีการรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ในชั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ด้าน
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษพบว่าการประเมินผลมีรูปแบบเดียว
คือการใช้ผลสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งใน
หนึ่งปี มีการสอบ 2 ครั้งคือช่วงเดือนกันยายน และกุมภาพันธ์ ซึ่ง
ค่อนข้างล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาและการพัฒนาภาษาอังกฤษที่
ต้องพัฒนาคือนักศึกษาต้องเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้
มากขึ้นและต่อเนื่อง ควรเพ่ิมการรูปแบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
           และเพ่ิมการกำกับติดตามการพัฒนาภาษาอังกฤษให้
อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมในดูแล(3.2.2-24) (3.2.2-25) 
             จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้
นำผลการประเมินด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ  พบว่าการ
ดำเนินงานที่ผ่านมานักศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษจากการเรียนใน
ชั้นเรียนและจากโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยจัดให้
เท่านั้น ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาที่ผ่าน
มาใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษท้ังคนไทยและเจ้าของ
ภาษาแต่ผลการประเมินคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษยังอยู่ใน
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ระดับต่ำถึงปานกลาง และการประเมินคะแนนภาษาอังกฤษที่ใช้
รูปแบบการสอบจากสถาบันพระบรมราชชนกอย่างเดียวและ
นักศึกษาขาดกระบวนการเรียนรู้และประเมินผลด้วยตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
          ดังนั้นวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ให้นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 
2562 มีการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อด้วย
ตนเอง (E- English) และรหัสให้นักศึกษาและวางแผนการพัฒนา
ภาษาอังกฤษร่วมกันนักศึกษาโดยนักศึกษาทุกคนต้องเข้าไป
ทดสอบในโปรแกรมและเรียนรู้ในบทเรียนทีกำหนดด้วยตัวเองโดย
จากการทดสอบก่อนการเรียนรู้พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 
100 คนเข้าไปทดสอบในระบบจำนวน 87 คนจาก 100 คน พบว่า
ระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ที่ ระดับ basic 1,2 เป็น
ส่วนมาก รวมการประเมินผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษครั้งที่ 
ในช่วงวันที่  5 กรกฎาคม ถึง 5 กันยายน นักศึกษาทุกชั้นปี
นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าระบบศึกษาเรียนรู้และทดสอบจำนวน 289 
คนจาก 388 คน คิดเป็นร้อยละ 74.48 ผลการประเมินระดับ
ภาษาอังกฤษพบว่า 
First Discoveries  จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04 
Basic 1     จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 31.83 
Basic 2      จำนวน  117 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.48 
Basic 3      จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.07 
Intermediate 1 จำนวน  13 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.50 
Intermediate 2  จำนวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 
มีนักศึกษาจำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ที่ยังไม่เข้าระบบ
ไปทดสอบเรียนรู้ ได้แจ้งรายชื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำบ้าน
และอาจารย์ประจำชั้นให้มีการติดตามกำกับดูแลต่อไป (3.2.2-26) 
(3.2.2-27) 
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สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3  คะแนน 4  คะแนน 4  คะแนน บรรลุ 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

3.3.1 อัตราการ

คงอยู่ของ

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 -2561  วิทยาลัยฯ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ดัง

แสดงในตาราง ดังนี้  

ปี

การศึกษา 

จำนวน

รับเขา้ 

จำนวนที่คงอยู่ศึกษา 

ตามหลักสูตร 

จำนวนที่

ลาออกสิ้นปี

การศึกษาท่ี

ประเมิน 
2559 2560 2561 

2556 107 105 - - ลาออก 2 

คน 

2557 112 - 110 - ลาออก 2 

คน 

2558 112 - - 109 ลาออก 3 

คน 

สรปุอัตราคงอยู่  

(ร้อยละ) 

98.13 98.21 97.32 - 

 

หมายเหตุ: อัตราการคงอยู่ หมายถึง ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปี

สุดท้ายเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่  1 ของนักศึกษารุ่น

เดียวกันของระดับการศึกษานั้น 

**** จากการสอบถามสาเหตุการลาออกพบว่านักศึกษาทั้งหมดสอบเข้า

ได้ในคณะที่จะมีการบรรจุเป็นข้าราขการทันทีและมีวุฒิการศึกษาและ

ค่าตอบแทนสูงกว่าวิชาชีพพยาบาล 

 

 

3.3.1-1 รายชื่อ
นักศึกษาแรกเข้า
แต่ละปีการศึกษา
ระหว่างปี
การศึกษา  2556 -
2558 
3.3.1-2  รายชื่อ
นักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 
- 2561     



  

 66 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
66 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

3.3.2 อัตราการ

สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 -2561 วิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

โดยมีรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ข้ึนต้นด้วยปีพุทธศักราชเดียวกัน และใช้

เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ปี ตามแฟ้มรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จ

การศึกษา(3.3.2-1) ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

ปีการ 

ศึกษาที่

รับเข้า 

/รุ่น 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศึกษา2561 

แรก

รบั 

สำเร็จ

การศึกษา 

แรก

รับ 

สำเร็จ

การศึกษา 

แรก

รับ 

สำเร็จ 

การศึกษา 

2556 

(รุ่น 

17) 

107 105 

(98.13%) 

- - - - 

2557 

(รุ่น 

18) 

- - 112 110 

(98.21%) 

- - 

2558 

(รุ่น 

19) 

- - - - 112 108 

(96.43%) 

จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

กำหนดไว้ในหลักสูตรมีค่าสูง โดยมีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 95 ในปีการศึกษา 2559-

2561  

**** จากร้อยละการสำเร็จการศึกษาจำนวนขึ้นกับจำนวนการลาออก

ส่วนนักศึกษาท่ีคงอยู่มีการสำเร็จการศึกษาทุกคน 

 

3.3.2-1 รายชื่อ
นักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษา  
ปีการศึกษา  2559 
- 2561    
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

3.3.3 ความพึง

พอใจและผลการ

จัดการข้อ

ร้องเรียนชอง

นักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ปี 

การศึกษา

2559 

ปี

การศึกษา

2560 

ปี

การศึกษา 

2561 

1. การรับสมัครนักศึกษา 4.25 4.27 4.30 

2. การเตรียมความพร้อม

ก่อนเรียน 

4.67 4.68 4.69 

3. การให้คำปรึกษาด้าน

การใช้ชีวิตและด้าน

วิชาการ 

4.20 4.67 4.70 

4. การส่งเสริมศักยภาพ

การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 

21 

4.28 4.31 4.33 

5. การจัดการข้อ

ร้องเรียนของนักศึกษา 

4.30 4.35 4.38 

ค่าเฉลี่ยผลประเมนิ

ความพึงพอใจ 
4.34 4.46 4.48 

วิทยาลัยฯ มีระบบ กลไกรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา 

(3.3.3.1) มีการประชาสัมพันธ์ และกำหนดช่องทางการอุทธรณ์และ

ร้องเรียน ให้นักศึกษารับทราบโดยการประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

หน้าเว็บไซด์วิทยาลัยฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2561 พบข้อร้องเรียนเรื่องอุทธรณ์

และร้องเรียนจากนักศึกษาเพียง 1 เรื่อง คือการตรวจสอบผลการเรียน 

นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในเรื่องให้การดำเนินการช่วยเหลือรวดเร็วและ

มีการชี้แจงเฉพาะบุคคล (3.3.3.2)  

3.3.3-1 ระบบ
กลไกเรื่องอุทธรณ์
ร้องทุกข์จากคู่มือ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ
ปี 2561 
3.3.3-2 รายงานผล
ความความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อ 
 
 

สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3  คะแนน 4  คะแนน 4  คะแนน บรรลุ 
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 2.1)  

ตวับง่ชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินบัณฑิต 

 (คะแนนเต็ม 5)  

วิทยาลัยฯได้มีการติดตามบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่ 18 จำนวน 111 
คน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพ่ื อประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิตประเมิน บัณฑิต จำนวน 111 คน 
ได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน   90   คน  คิดเป็นร้อย 81.08   
ซึ่ งครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ทั้ง  6 ด้าน พบว่า 
- ค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่มีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 ด้าน  4.59   ผลการประเมินราย
ด้านมีดังนี้ 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ย 4.87 
2.ด้านความรู้  มคี่าเฉลี่ย4.38 
3 ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย  4.29 
4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มี
ค่าเฉลี่ย  4.56 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมคี่าเฉลี่ย  4.68 
6.ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย  4.73 

2.1-1 ร า ย ง า น ก า ร

ประเมินคุณภาพบัณฑิต

ต าม กรอบ ม าต รฐ าน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร์  

และการพัฒนาบัณฑิต

ตามอัตลักษณ์บัณฑิต ปี

การศึกษา 2560  

 

สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
≥  4.51 4.59 4.59 บรรลุ 
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ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สกอ. 2.2)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

โดยการแปลงค่าร้อยละ

ของบัณฑิตปริญญาตรี

ทีไ่ด้งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี เป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 

กำหนดให้คะแนนเต็ม 

5 = ร้อยละ 100 

ในปีการศึกษา 2560  มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 111 คน 
วิทยาลัยฯ มีการสำรวจการมีงานทำภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังสำเร็จการศึกษา ครบทุกคน จำนวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  พบว่าทุกคนมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาทันที
ทั้ง 111 คน   
คิดเป็น (111/111)X100 = 100 
เทียบเป็นระดับคะแนน เท่ากับ (100X5)/100 = 5 
(2.2-1) 

2 .2 -1  ร า ย ง า น ก า ร

สำรวจการได้งานทำของ

บั ณ ฑิ ต  ภ า ย ใ น

ระยะเวลา 1 ปี  ของบัณ

ทิตที่สำเร็จการศึกษา ปี

การศึกษา 2560 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ ปีการศึกษา 2561 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จำนวนการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

1. พ.1102 กายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยา 1 
1/2561 11 21 23 11 11 2 1 - 80 80 

2. ภ.1102 

ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวัน 

1/2561 2 5 15 22 36 - - - 80 80 

3. สม.1102 ทักษะชีวิต 

และการจัดการ 
1/2561 24 29 21 2 4 - - - 80 80 

4. สม.1101 มนุษย์ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การอยู่ร่วมกัน 

1/2561 8 22 45 5 - - - - 80 80 

5. วค.1101 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

และสารสนเทศ 

1/2561 27 38 10 5 - - - - 80 80 

6. พล.1101 การออก

กำลังกายและสันทน

การ 

1/2561 38 34 8 - - - - - 80 80 

7. พ.1101 จุลชีววิทยา 

และปรสิตวิทยา 
1/2561 3 7 19 18 17 9 7 - 80 80 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

8. พ.1103 กายวิภาค 2/2561 34 20 13 6 3 2 - - 78 78 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จำนวนการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

ศาสตร์และสรีรวิทยา 2 

9. ภ.1101 ภาษาไทย

เพ่ือการสื่อสาร 
2/2561 27 24 15 9 3 - - - 78 78 

10. พ.1106 จิตวิทยา

พัฒนาการ 
2/2561 13 18 21 17 9 - - - 78 78 

11. วค.1102 ทักษะ

การคิดและการ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

2/2561 36 33 7 2 - - - - 78 78 

12. สม.1103 พหุ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

2/2561 3 17 24 23 11 - - - 78 78 

13. พ.1105 

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
2/2561 1 5 21 26 19 6 - - 78 78 

14. พย.1101 มโนมติ

ทฤษฎีและกระบวนการ

พยาบาล 

2/2561 

35 28 13 2 - - - - 78 78 

15. พ.1104 ชีวเคมี 2/2561 33 12 13 9 4 5 2 - 78 78 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
16. พ.1107 โภชน

ศาสตร์ 
3/2561 21 33 15 7 2 - - - 78 78 

17. พ.1108  พยาธิ

วิทยา 
3/2561 4 2 8 15 22 12 15 - 78 78 

18. วค.1103 คณิศ 3/2561 15 15 23 5 11 9 - - 78 78 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จำนวนการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

ศาสตร์และสถิติ 

19. ล.1010 

หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 

3/2561 30 31 10 7 - - - - 78 78 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 

20. พย.1210 ระบาด

วิทยาและชีวสถิติ 
1/2561 7 21 32 22 4 1 - - 87 87 

21. พย.1202 หลักการ

และเทคนิคการ

พยาบาล 

1/2561 7 26 31 17 6 - - - 87 87 

22. พย.1204 การ

สื่อสารการสอนทางการ

พยาบาล 

1/2561 24 41 22 - - - - - 87 87 

23. พ.1209 เภสัช

วิทยา 
1/2561 - 8 22 27 18 10 2 - 87 87 

24. พย.1206 การ

พยาบาลผู้ใหญ่ 1 
1/2561 23 29 21 12 2 - - - 87 87 

25. พย.1203 ปฏิบัติ

หลักการและเทคนิค

การพยาบาล 

1/2561 14 26 40 5 2 - - - 87 87 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

26. พย.1205 จริย

ศาสตร์และกฎหมาย

วิชาชีพการพยาบาล 
 

2/2561 15 31 26 12 3 - - - 87 87 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จำนวนการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

27. พย.1208 การ

พยาบาลผู้สูงอายุ 
2/2561 1 15 46 20 5 - - - 87 87 

28. ล.1005 นวัตกรรม

ทางการพยาบาล 
2/2561 14 53 20 - - - - - 87 87 

29. พย.1209 

ปฏิบัติการพยาบาล

ผู้สูงอายุ 

2/2561 5 40 35 7 - - - - 87 87 

30. พย.1207 

ปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ใหญ่ 1 

2/2561 7 34 33 12 1 - - - 87 87 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่3 

31. พย.1210 การ

พยาบาลผู้ใหญ่ 2 
3/2561 1 4 33 49 - - - - 87 87 

32. พย.1211 การ

พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
3/2561 - 9 26 26 26 - - - 87 87 

33. ภ.1203 อังกฤษ

พ้ืนฐานเชิงวิชาการ 
3/2561 44 25 9 6 3 - - - 87 87 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

34. พย.1312 การ

พยาบาลบุคคลที่มี

ปัญหาสุขภาพ 2 

1/2561 - 11 44 42 26 - - - 123 123 

35. พย.1314 การ

พยาบาลบุคคลที่มี

ปัญหาสุขภาพ 3 

1/2561 2 12 35 45 29 - - - 123 123 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จำนวนการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

36. พย. 1316 การ

พยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 1 

1/2561 5 48 44 16 10 - - - 123 123 

37. พย.1318 การ

พยาบาลบุคคลที่มี

ปัญหาทางจิต 

1/2561 1 7 43 66 6 - - - 123 123 

38. พย.1320 การ

พยาบาลมารดาทารก

และการผดุงครรภ์  1 
 

1/2561 1 24 65 26 7 - - - 123 123 

39. พย.1322 การวิจัย

ทางการพยาบาล 
1/2561 17 50 49 7 - - - - 123 123 

ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 

40. พย.1313 ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ 2 

2/2561 12 50 56 6 - - - - 124 124 

41. พย.1315 ปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา

สุขภาพ 3 
2/2561 2 76 44 2 - - - - 124 124 

42. พย.1317 

ปฏิบัติการพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 1 

2/2561 21 73 30 - - - - - 124 124 

43. พย.1319 

ปฏิบัติการพยาบาล

บุคคลที่มีปัญหาทางจิต 

2/2561 8 37 73 6 - - - - 124 124 

44. พย.1321 

ปฏิบัติการพยาบาล
2/2561 4 50 56 14 - - - - 124 124 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จำนวนการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

มารดา ทารกและผดุง

ครรภ์ 1 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
45. พย.1431 แนวโน้ม

และพัฒนาการของ

วิชาชีพพยาบาล 

1/2561 10 22 28 27 21 - - - 108 108 

46. พย.1429 การ

บริหารการพยาบาล 
1/2561 7 48 34 13 6 - - - 108 108 

47. พย.1427 การ

รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
1/2561 6 39 42 21 - - - - 108 108 

48. พย.1425 การ

พยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 2 

1/2561 6 44 44 13 1 - - - 108 108 

49. พย.1423 การ

พยาบาลมารดา ทารก 

และการผดุงครรภ์ 2 

1/2561 - 2 10 27 69 - - - 108 108 

50. ภ.1405 

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 
1/2561 6 16 21 26 32 5 2 - 108 108 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

51. พย.1430 

ปฏิบัติการบริหารการ

พยาบาล 

2/2561 18 47 40 3 - - - - 108 108 

52. พย.1428 

ปฏิบัติการ
2/2561 17 56 35 - - - - - 108 108 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

จำนวนการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

รักษาพยาบาลเบื้องตน้ 

53. พย.1426 

ปฏิบัติการพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 2 

2/2561 12 54 40 2 - - - - 108 108 

54. พย.1424 

ปฏิบัติการพยาบาล

มารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 2 

2/2561 3 27 47 25 6 - - - 108 108 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ. 5.1)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

5.1.1 การออกแบบ

หลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

1. หลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  ได้รับการ

เห็นชอบจากสภา

       ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับปรุง โดยเพ่ิมขั้นตอน 
การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร และเพ่ิมรายละเอียดในการปฏิบัติทุกขั้นตอนให้
ชัดเจนนำสู่การปฏิบัติได้ และกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ . 2560)  ได้รับการเห็นชอบจากสภาการ
พยาบาล และสภามหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่กำหนด 
ก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 120 วัน  
 ในปีการศึกษา 2561 ยังคงระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   และ
เป้าหมายเดิม ของปีการศึกษา 2560 (5.1.1-1)  เนื่องจากยัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ 

5.1.1-1  คู่มือทบทวนและ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปีการศึกษา 
2561  
5.1.1-2  ระบบการ
ออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1-3 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 ของวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

การพยาบาล และ

สภามหาวิทยาลัย 

ตามระยะเวลาที่

กำหนด ก่อนเปิดการ

เรียนการสอนภายใน 

120 วัน 

 

            มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ (5.1.1-2)  
 ขั้ นตอนที่  1-2 ศึกษาวิ เคราะห์ หลั กสู ตร โดย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย พิจารณาคณะกรรมการ
พัฒ นาปรับปรุง  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
คณะกรรมการของสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือวางแผนและ
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  (5.1.1-3) คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร โดยนำการ
วิจัยประเมินหลักสูตร นโยบายและระเบียบต่างที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2560 ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตลอดจนปัจจัยจาก
สถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
พบประเด็นสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรคือ การลดจำนวน
หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตร การกำหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน ใหม่ ตลอดถึงคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 
21 มาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แบบ 
มคอ.2)  (5.1.1-4)  
 ขั้นตอนที่  3-4 คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยมีสาระสำคัญ 
คือหลักสูตร ประกอบด้วยปรัชญาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต โครงสร้าง
หลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

พยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น คำสั่งของ
เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และคำสั่งของสถาบันพระ
บรมราชชนก 
5.1.1-4 รายงานการ
วิเคราะห์สภาพและ
สถานการณ ์เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
2560 
5.1.1-5 ฉบับร่างหลักสูตร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง 2560)  
5.1.1-6 เอกสารการ
เห็นชอบและอนุมัติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560)  ดังนี้ 
 1) รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่นครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2559 
 2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ บริหาร
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ปรับชื่อและเนื้อหาสาระวิชาให้ตรงตามสาขาวิชาชีพ การ
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้าน กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชา การออกแบบหลักสูตร และการประกันการศึกษา 
ครอบคลุมทุกหัวข้อตามแนวทางการจัดทำ มคอ.2 โดย
หลักสูตรผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบแก้ไข  และได้ร่าง
หลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  (5.1.1– 5)  
 ขั้นตอนที่ 5-8 หลักสูตรฯ ได้ผ่านการพิจารณาความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี  ขอนแก่น เมื่อวันที่  25 สิ งหาคม 2559  ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 23 กันยายน 
2559 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันสมทบ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น วันที่ 11 มิถุนายน 2560  ( 5.1.1-6 )    
        ขั้นตอนที่ 9 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  
 ขั้นตอนที่  10และ11 ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติหลักสูตร วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2560 (5.1.1-6) และประกาศเปิดหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  (5.1.1-7) 
 ขั้นตอนที่  12  ปีการศึกษา 2561 วิทยาลั ย ใช้
หลักสูตรเป็นปีที่ 2  และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร  
(5.1.1-8 ) และประเมินผลการใช้หลักสูตร และนำผลมา
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน (5.1.1-9)  
        ขั้นตอนที่  13 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
หลักสูตรฯ ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง 
และแหล่งฝึกปฏิบัติ ทราบ โดยผ่านคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน     (5.1.1-10) 

หลักสูตรและการเรียนการ
สอน สถาบันพระบรมราช
ชนก ครั้งที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2559 
 3) รายงานประชุม 
คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรในคราวประชุม 
ครั้งที่ 18/2560 วันที่ 11 
มิถุนายน 2560 
 4) หนังสือจาก สภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 
10 เมษายน 2560 
 6) หนังสือจากสภา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
อนุมัติหลักสูตรในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2560 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2560 
 5.1.1-7 สำเนาประกาศ
เปิดหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2560 
5.1.1-8 คำสั่งแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 
2560 
         คำสั่งแต่งตั้ง
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

      ขั้นตอนที ่14-15 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามระบบ ได้
ทบทวนกระบวนการ พบว่า บรรลุเป้าหมาย หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้รับ
การเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และสภามหาวิทยาลัย 
ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 
120 วัน  
           ต่อมาสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา ได้รับรองการนำระบบการรับรองหลักสูตร
ของสภาการพยาบาลไปใช้ในการประกันคุณภาพหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
เผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQR) 2561-2564  เมื่อ วันที่ 13 
พฤษภาคม 2562 ( 5.1.1-11 )  
    ได้ทบทวนกระบวนการระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 
พบว่า มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 
2555) และได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2560 ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ครบถ้วน  ในปีการศึกษา 
2561 ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหลักสูตร โดย
พบว่า ในปีการศึกษา 2561 ได้รวมขั้นศึกษาการวิเคราะห์
หลักสูตรและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็น
ขั้นตอนเดียวกัน แต่ยังคงสาระการดำเนินงานเหมือนเดิม  ใน
ปีการศึกษา 2562 ยังคงระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  และเป้าหมายเดิม 
(5.1.1-12)  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ปีการศึกษา 
2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 
2561 
5.1.1-9 รายงานสรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประเมินผล
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 
2561 
5.1.1-10 คู่มือการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 
2561 
5.1.1-11 สำเนาหนังสือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นถึง
วิทยาลัย เรื่อง การ
เห็นชอบการนำระบบการ
รับรองหลักสูตรของสภา
วิชาชีพไปใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4 /2562 ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม  2562 
5.1.1-12  คู่มือทบทวน
และกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2562 (ฉบับที่ 4) 
เรื่อง ระบบการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตร 
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5.1.2 การปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัย

ตามความก้าว หน้า

ในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 

 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 100 ของ

รายวิชามีการ

ทบทวนสาระ

รายวิชาในหลักสูตร

ให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าใน

ศาตร์สาขาต่าง ๆ 

2.ร้อยละ 100 ของ

ผู้เรียนในแต่ละ

รายวิชามีความรู้ใน

สาระใหม่ที่กำหนดไว้

โดยผ่านเกณฑ์การ

ประเมินร้อยละ 60 

3. มี ก า รป รั บ ป รุ ง

ส า ร ะ ร า ย วิ ช า ใน

หลักสูตรให้ทันสมัย

ใน ป ระ เด็ น ระบ บ

บริการสุขภาพระดับ

อำเภอ โรคซิก้าใน

หญิงตั้งครรภ์ การใช้

ยาอย่างสมเหตุสมผล  

 ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2560 ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับปรุงโดยเพ่ิมขั้นตอน
การศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า การกำหนดประเด็น/เรื่องการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย และมีขั้นตอนในแบบฟอร์ม
การจัดทำ มคอ.3 มอค.4 และในแผนการสอนที่ปรับปรุงใน
ประเด็นสาระที่ทันสมัยที่ชัดเจน (5.1.2-1) 
        ปีการศึกษา 2561 ยังคงระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น 
และเพ่ิมเป้าหมายเชิงคุณภาพคือ 1) ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาทางการพยาบาล มีการทบทวนสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น  2) 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชามีความรู้ในสาระใหม่
ที่กำหนดไว้โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 และ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ มีการปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัยในประเด็นระบบบริการสุขภาพระดับ
อำเภอ โรคซิก้าในหญิงตั้งครรภ์ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
และการพยาบาลผู้บริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ 
อย่างน้อย 7 รายวิชา (5.1.2-2) 
    มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น 
ดังนี้  
     ขั้ น ตอนที่  1  อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ หลั กสู ต รและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันทบทวน วิเคราะห์และ
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 
โดยคำนึงถึงความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  นโยบายสาธารณสุข  และผลการประเมิน
จาก มคอ.5, มคอ.6 และมคอ .๗ ปีที่ผ่านมา พบว่า มี 3 
ประเด็นในการปรับปรุงสาระให้ทันสมัย ได้แก่  1) การ
พยาบาลผู้บริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ 2) ระบบ
บริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) และ 3) โรคอุบัติใหม่  

5.1.2-1 คู่มือกระบวนการ
ปฏิ บั ติ งานคุณ ภ าพ  ปี
การศึกษา 2560 ระบบ
การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้น     
5.1.2-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิ บั ติ งานคุ ณ ภ าพ  ปี
การศึกษา 2561ระบบการ
ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้น     
5 .1 .2 -3 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุ ม คณ ะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 9 
ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 
8 มิ ถุน ายน  2561 เรื่ อ ง
การวิเคราะห์และกำหนด
ป ระ เด็ น ก ารป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า 
5 .1 .2 -4 ส รุ ป ร า ย ง า น
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารหลักสูตร ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2560 ใ น
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ประจำปี
การศึกษา 2561 
5.1 .2 -5 สรุปรายวิชาที่
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และการพยาบาลผู้

บริจาคอวัยวะและ

การปลูกถ่ายอวัยวะ 

อย่างน้อย 7 รายวิชา 

(5.1.2-3) (5.1.2-4) 
      ขั้นตอนที่ 2 และ 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและพิจารณาประเด็น
และหัวข้อของการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยของทุก
รายวิชา จำนวน 8 รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 คือ 
(5.1.2-5) 
    1. กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ขับเคลื่อนนโยบายระบบบริการสุขภาพ
ระดั บอำเภอ (DHS) ทุ ก เขตบริการสุ ขภ าพ  เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบาย จึงเพ่ิมสาระดังกล่าวในการเรียนการสอน ใน 2 
รายวิชา คือ 1)วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 และ 
2) วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  เรื่องคลินิกหมอ
ครอบครัว  (Primary Care Cluster: PCC) และที มหมอ
ครอบครัว (Family Care Team: FCT)  
     2. นโยบายสาธารณสุขส่งเสริมเรื่องการพยาบาลผู้บริจาค
อวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ เพ่ือให้ตอบสนองการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรตาม service plan ในสาขา 
Transplantation ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 เรื่อง การปลูกถ่ายไต หัวข้อ การพยาบาลระบบ
ทางเดินปัสสาวะ  
      3. จากการวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
โลกพบว่ามีโรคในโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 หัวเรื่อง การเยี่ยม
บ้าน โดยส่งเสริมและป้องกันไข้หวัดใหญ่ชุมชน  และเรื่อง
โรค”ซิก้า” (Zika) วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุง
ครรภ์ 2  
       4. จากการวิเคราะห์นโยบายสาธารณสุขของประเทศมี
การเน้นให้บุคลากรสุขภาพเคร่งครัดในการใช้ยาในการรักษา
โรคแก่ประชาชนอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงนักศึกษา
พยาบาลที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และให้คำแนะนำกับ

ปรับปรุงสาระรายวิชาให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้น ๆ   
1) การพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 1 
2) การพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 2  
3) ป ฏิ บั ติ ก ารพ ย าบ าล

ครอบครัวและชุมชน 1  
4) การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
5) เภสัชวิทยา 
6) การพยาบาลมารด า 

ทารก และผดุงครรภ์ 2 
7) การรักษาเบื้องต้น  
8) ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
รักษาเบื้องต้น   
5.1.2-6 สรุปแผนการสอน 
รายบทที่ปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้ น  ๆ   จำนวน  8 
แผน 
5.1 .2 -7  แผนการสอน 
รายบทที่ปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้ทันสมั ยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้ น  ๆ   จำนวน  8 
แผน 5.1.2-8  สรุปผลการ
จัดการเรียนการสอนสาระ
รายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
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ประชาชนได้อย่างถูกต้องดังนั้นจึงมีการดำเนินการเพ่ิม
ประเด็นการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในการเรียนการสอน ใน 
3  รายวิชา คือ 1) วิชาเภสัชวิทยา 2)วิชาการรักษาเบื้องต้น 
และ 3) วิชาปฏิบัติการพยาบาลรักษาเบื้องต้น   
       ขั้นตอนที่  4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบให้
อาจารย์ประจำวิชาออกแบบการเรียนการสอนในรายละเอียด
วิชา (มคอ 3., มคอ.4) จำนวน  8  รายวิชาดังกล่าว และ
ผู้สอนจัดทำแผนการสอนรายบทโดยระบุ เนื้อหา/สาระ
รายวิชาที่ทันสมัยตามประเด็นที่กำหนด วิธีการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสาระวิชา และเสนอผู้เชี่ยวชาญ
สาขารับรองแผนการสอน (5.1-2-6)    
      ขั้นตอนที่ 5 อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการ
สอนรายบทที่ ป รับปรุงสาระรายวิชาให้ ทั นสมั ยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  ในรายวิชาที่กำหนด 
(5.1-2-7)    
     ขั้นตอนที่ 6  เมื่อสิ้นสุดการสอนแต่ละรายวิชา อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนโดย การทดสอบ บันทึกการสอน สะท้อนคิดจาก
ผู้ เรียน และสังเกต ในประเด็นปรับปรุงสาระให้ทันสมัย   
พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นโดยผลการสอบ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ทุกคน (5.1.2-8) 
     ขั้นตอนที่  7 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามระบบ ได้
ทบทวนกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น  พบว่า บรรลุเป้าหมายจาก
ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 100 ของรายวิชาทางการพยาบาลมี
การทบทวนสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ส่วนร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนในแต่ละรายวิชามีความรู้ในสาระใหม่ที่กำหนดไว้โดย
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ซึ่งมีการปรับรายวิชาที่
ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้น ๆ  จำนวน 8 วิชา (5.1.2-9) 

สาขานั้น ๆ 
5 .1 .2 -9 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุ มคณ ะกรรมการ
กำกับคุณภาพบัณฑิต ครั้ง
ที่  9 ปี ก ารศึ กษ า 2561 
วันที่  14 มิถุนายน 2562 
เรื่ อ ง  ร าย งาน ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน การปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัย
ตามความหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ 
( 5 . 1 . 2 -10)  คู่ มื อ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปี  2562 (ฉบับ
ปรับปรุ ง 4) ระบบการ
ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้น     
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

      ได้ทบทวนกระบวนการระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น  
พบว่า ขั้นตอนการดำเนินงานมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติ
ได้  พบประเด็นเครื่องมือการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
ยังไม่หลากหลาย ชัดเจน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชานำผล
ป ระ เมิ น เส น ออ าจ าร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต รแ ล ะ
คณะกรรมการกำกับคุณภาพบัณฑิต  เพ่ือพิจารณานำผลการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 
ต่อไป ซึ่งวางแผนการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ชัดเจน
มากขึ้น ปรับเครื่องมือการวัดความรู้ให้มีความครอบคลุมและ
น่าเชื่อถือ เพ่ิมเติมประเด็นสาระรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข และรายงานผลการสัมมนาหลักสูตร เช่น การ
พัฒนาชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) บัญชียาหลักแห่งชาติ (5.1.2-
10)  
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 84 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
84 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.5.2)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

5.2.1 การกำหนด

ผู้สอน 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1.ร้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง

อาจารย์ผู้สอนมีผล

การประเมินความพึง

พอใจต่อคุณภาพการ

สอนไม่น้อยกว่า  4 

จากคะแนนเต็ม 5  

2.ผู้สอนมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ร้อยละ 

100 

       ในปี การศึ กษา 2560 ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับปรุงโดยเพ่ิมขั้นตอน
การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดผู้สอนจากมคอ .2 ผลการ
ประเมินที่ผ่านมา สภาการพยาบาล สกอ. และการเยี่ยมสอน 
เพ่ือดำเนินการกำหนดผู้สอน (5.2.1-1)   
       ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีการปรับระบบและกลไก
การกำหนดผู้สอน  โดยการปรับรวมขั้นตอนการพิจารณา
เพ่ือให้ชัดเจนนำสู่การปฏิบัติได้ กำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุม
ทั้งปริมาณ และคุณภาพ คือ 1) ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้สอน
มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนไม่น้อยกว่า 
4 จากคะแนนเต็ม 5 และ 2) ผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ร้อย
ละ 100 (5.2.1-2)   
มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวางแผนกำหนดผู้สอนโดยศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาการ
จัดการศึกษา ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนจากมคอ.2 และ
พิจารณาคุณภาพการสอนจากรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 
2560 จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน 54 วิชา ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.45  และระดับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์อยู่
ในระดับดีขึ้นไป คะแนน เฉลี่ย เท่ากับ 4.70 (5.2.1-3) (5.2.1-
4) (5.2.1-5) (5.2.1-6) 
    ขั้นตอนที่  2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทบทวนคุณสมบัติและกำหนดผู้สอน โดย 1) 
วิชาทางการพยาบาลกำหนดคุณสมบัติผู้สอนตามระเบียบ
บังคับของสภาการพยาบาล 2) วิชาการศึกษาทั่วไป วิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาเลือก กำหนดคุณสมบัติผู้สอนจาก
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท/ ปริญญาเอก หรือประสบการณ์
การสอน หรือการทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ใน

5.1.2-1 คู่มือกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ณ ภ า พ  ปี
การศึกษา 2560 ระบบการ
กำหนดผู้สอน  
5.1.2-2 คู่ มื อกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ณ ภ า พ  ปี
การศึกษา 2561 ระบบการ
กำหนดผู้สอน  
5.2.1-3 สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 7/2560 วันที 
9เดือน มีนาคม 2561 เรื่อง 
การวางแผนเพ่ือกำหนดผู้สอน 
ประจำปีการศึกษา 2561 
5.2.1-4 รายวิชาที่เปิดสอน ปี
การศึกษา 2561  ในแผนการ
ศึกษา ประจำปี การศึกษา 
2561 
5 .2 .1 -5 ร าย งาน ส รุ ป ผ ล
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอน 
ปีการศึกษา 2561 
5.2.1-6 รายงานผลประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
คุณภาพการสอนปีการศึกษา 
2560 
5.2.1-7 สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้ง 7/2560 วันที 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่มีความเชี่ยวชาญ
เฉ พ าะด้ าน  ให้ อ าจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ วิ ช า เส น อ แ น ะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณา และปีการศึกษา 2561 เพ่ิมคุณสมบัติผู้สอนสำหรับ
อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องพัฒนาผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยประสานกับงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรสร้าง
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ (5.2.1-7) (5.2.1-8)  
    ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาเนื้อหารายละเอียดวิชา 
และสรรหาผู้สอนตามประกาศคุณสมบัติผู้สอน เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติผู้สอนให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
หลังจากอนุมัติแล้วผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน และเชิญสอน โดยพิจารณาให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์สภาการพยาบาล ซึ่ งในปี
การศึกษา 2561 มีผู้สอน จำนวน 39.5 คน ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์  และอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคนมีผลงานวิจัย (5.2.1-9) (5.2.1-10)  
    ขั้นตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบวิชาประชุมทีมผู้สอน เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดวิชาเพ่ือให้ผู้สอนจัดทำแผนการสอนรายบท สื่อ
การสอน และประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนให้สอดคล้องตาม
มคอ.3 หรือ มคอ.4   และดำเนินการสอนตามแผนการการ
สอน (5.2.1-11) 
    ขั้นตอนที่ 5 ผู้รับผิดชอบวิชาและกรรมการนิเทศการสอน 
ติดตามประเมินการสอนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสาขา
หลัก พบว่าปีการศึกษา 2561 ระดับผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์อยู่ในระดับดีขึ้นไป มีคะแนนอยู่ระหว่าง 
4.58 ถึง 5.00 ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.93  (5.2.1-12) 
    ขั้นตอนที่ 6 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอนในฐานข้อมูลระบบทะเบียน และประมวลผล เมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา พบว่าปีการศึกษา 

14เดือน มีนาคม 2561 เรื่อง
การทบทวนคุณสมบัติผู้สอน 
และกำหนดผู้สอน  
5.2.1-8 ประกาศคุณสมบัติ
ผู้ สอน  ในคู่ มื อการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 
2561 
5.2.1-9 สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตร ครั้ งที่  14/2560 
วันที่ 14 เดือน มีนาคม 2561 
เรื่องการพิจารณาผู้สอน  
5.2.1-10 ทะเบียนผู้สอน ปี
การศึกษา 2561 ในคู่มือการ
จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น  ปี
การศึกษา 2561  
5.2.1-11 แฟ้ม มคอ.3 และ
มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 
2561 
5.2.1-12 รายงานผลประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
คุณภาพการสอนปีการศึกษา 
2561 
5.2.1-13 รายงานผลประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ อ คุ ณ ภ าพ ก า ร ส อ น  ปี
การศึกษา 2561 
5.2.1-14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับคุณภาพ
บัณฑิต ครั้งที 8 ปี 2561 ลง
วันที่ 14 เดือนมิถุนายน 2561 
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ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

2561 ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป คะแนนอยู่ระหว่าง 4.14 ถึง 4.73 และค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.47  (5.2.1-13) 
     ขั้นตอนที่ 7 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561 
มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย พบว่า บรรลุ
เป้าหมาย คือ 1) ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้สอนมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ย 
4.14 ถึง 4.73. จากคะแนนเต็ม 5 และ 2) ผู้สอนมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ร้อยละ 100 ซึ่ งผลการสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้น
ทะเบียนฯ ครั้งที่ 2/2562 บัณฑิตรุ่นที่ 19  เท่ากับ ร้อยละ 75 
ซึ่งวิชาการพยาบาลมารดา ทารก สอบผ่าน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน สอบ
ผ่าน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 99.09  (5.2.1-14) 
      ขั้นตอนที่ 8 คณะกรรมการกำกับคุณภาพบัณฑิตและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ทบทวนกระบวนการระบบและกลไก
การกำหนดผู้สอนปีการศึกษา 2561 มีความชัดเจนในทุก
ขั้นตอนของการดำเนินงาน พบประเด็นเครื่องมือการเยี่ยมสอน
ยังไม่ชัดเจน มีแนวทางการดำเนินการติดตามเยี่ยมสอนและมี
เครื่องมือการประเมินเยี่ยมสอนที่ชัดเจน โดยผู้เชี่ยวชาญสาขา
มีการติดตามเยี่ยมสอนอย่างน้อย 1 ครั้ง (5.2.1-15)  

เ รื่ อ ง  ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
กระบวนการดำเนินงาน ปี
การศึกษา 2561  
5.1.2-15 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2562 
(ฉบับปรับปรุง 4) ระบบการ
กำหนดผู้สอน 

5.2.2 การกำกับ 

ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทำ

แผนการเรียนรู้ 

(มคอ.3 และ มคอ.

4)  

 

 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

            ปีการศึกษา 2560 ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับปรุงโดยเพ่ิมขั้นตอน
การศึกษาวิเคราะห์มคอ .2 ผลการประเมินที่ผ่านมา และ
แผนการศึกษา (5.2.2-1) 
         ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีการปรับระบบและกลไก
การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) เพ่ิมขั้นตอนการประเมินกระบวนการ 
และการนำผลการประเมินไปปรับปรุง และกำหนดเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ 1.) มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) ก่อนเปิด
การศึกษา 1 สัปดาห์ทุกรายวิชา 2.) รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3,4) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การวัด

5.2.2-1 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560 ระบบและ
กลไกการกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4 
5.2.2-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2561 ระบบและ
กลไกการกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการ
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มีแผนการสอน

ภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติตามเกณฑ์

สภาการพยาบาลใน

รายวิชาชีพ ร้อยละ 

100 

เชิงคุณภาพ 

1.มีรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ .3,4) 

ก่อนเปิดการศึกษา 1 

สัปดาห์ทุกรายวิชา  

2.รายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3,4) 

มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลทุก

รายวิชา  

และประเมินผลทุกรายวิชา และเป้าหมายเชิงปริมาณคือ มี
แผนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาลในรายวิชาชีพ ร้อยละ 100 (5.2.2-2)  
 มีการดำเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้ 
       ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์มคอ.2 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
และวางแผนการจัดทำแผนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
และจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 
2561 และเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนการสอนประจำปี
การศึกษา 2561 แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน (5.2.2-2, 
5.2.2-3, 5.2.2-4) 
      ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร กำหนดรายวิชาที่กลุ่มวิชารับผิดชอบ และกลุ่มวิชา
สรรหาผู้รับผิดชอบวิชา ประจำปีการศึกษา 2561  โดยกลุ่ม
วิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน และรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
จำนวน 10 วิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายุ  จำนวน 21 วิชา กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผุงครรภ์ จำนวน 12 วิชา กลุ่มวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิต จิตเวชศาสตร์และบริหารการพยาบาล จำนวน 12 
วิชา (5.2.2-5) 
      ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาผู้รับผิดชอบวิชา ปีการศึกษา 2561 มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 34 
คน  (5.2.2-6) 
      ขั้นตอนที่  4 งานบริหารหลักสูตรจัดทำคำสั่ งแต่งตั้ ง 
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ วิ ช า  ปี ก ารศึ กษ า  2561  เสน อต่ อคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสู ตร และขออนุมัติ  และแ จ้ งต่ อ
ผู้รับผิดชอบวิชา (5.2.2-7) 
      ขั้นตอนที่ 5 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร กำกับให้ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทำรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3,4) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 54 วิชา 

เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4 
5.2.1-3 สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร  ค รั้ งที่ 7 /2 5 6 0 
วันที่+9 เดือน มีนาคม 2561 
เรื่อง การวางแผนเพ่ือกำหนด
ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 
2561 
5.2.2-2 สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 
9 เดือน มีนาคม 2561 เรื่อง
การจัดทำแผนการศึกษาและ
จัดทำคู่มือการจัดการเรียน
การสอน ประจำปีการศึกษา 
2561  
5.2.2-3 แผนการศึกษา และ
คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
ปี 2561 
5.2.2 -4 สรุปโครงการเพ่ิม
ป ระสิ ท ธิภ าพการบริห าร
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน  ป ระจำปี ก ารศึ กษ า 
2561 กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงการ
จัดการเรียนการสอนและ
นำเสนอและวิพากษ์มคอ . ปี
การศึกษา 2561 
5.2.2-5 สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้ง7/2560 วันที่ 9 
เดือน มีนาคม 2561 
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(5.2.2-5)  
      ขั้นตอนที่ 6 ผู้รับผิดชอบสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ดำเนินการวิพากษ์ มคอ.3,4 ก่อนการนำไปใช้ ให้มี
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง มคอ.2 และครอบคลุม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และผู้รับผิดชอบวิชานำไปปรับปรุงแก้ไข 
เสนอผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 54 วิชา (5.2.2-6) (5.2.2-
7)  
      ขั้นตอนที่ 7 ผู้รับผิดชอบวิชาปรับปรุงและพัฒนามคอ.
ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้รับผิดชอบสูตรและกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาก่อนการนำไปใช้อีกครั้ง เพ่ือให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง มคอ.2 และความครอบคลุมผลลัพธ์
การเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสาขาหลัก และประธาน
หลักสูตรรับรอง มคอ.3,4 ฉบับสมบูรณ์ (5.2.2-8) 
    ขั้นตอนที่ 8 ผู้รับผิดชอบวิชา ประชุมชี้แจง มคอ.3,4 ต่อ
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดทำแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนในทุก
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสมบูรณ์  ตาม
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับ มคอ.3 , 4 
และดำเนินการสอน(5.2.2-9)  
       ขั้นตอนที่ 9 ผู้รับผิดชอบสูตรและคณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิตกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน โดย
คณะกรรมการเยี่ยมสอน ทำการตรวจเยี่ยม/นิเทศการสอน 
และประเมินประสิทธิภาพการสอน (5.2.2-10) 
     ขั้นตอนที่ 10 ผู้เรียนประเมินคุณภาพการสอนในระบบ 
ผู้รับผิดชอบวิชา สรุปและประมวลผลใน มคอ.5,6 (5.2.2-11)  
     ขั้นตอนที่ 11 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 
พบว่า ประเมินผลการดำเนินงานฯตามเป้าหมาย บรรลุ
เป้าหมาย คือ 1.) มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) ก่อน
เปิดการศึกษา 1 สัปดาห์ทุกรายวิชา 2.) รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ .3,4) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลทุกรายวิชา และ 3.) มีแผนการ
สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาลใน

เรื่องกำหนดรายวิชาที่กลุ่ม
วิชารับผิดชอบ  ปีการศึกษา 
2561 
5.2.2-6 สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 
9 เดือน มีนาคม 2561 
เรื่องพิจารณาผู้รับผิดชอบวิชา 
ปีการศึกษา 2561 
5.2.2-7 คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้ง
อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดช อบ วิช า 
ประจำปี การศึ กษ า 2560 
จำนวน34คน ลงวันที่  20 
มิถุนายน 2561 
5.2.2-5 แบบฟอร์มการจัดทำ
รายละเอียดรายวิชา มคอ.3,4  
และแผนการสอน ประจำปี
การศึกษา 2561 
5.2.2 -6 สรุปโครงการเพ่ิ ม
ป ระสิ ท ธิภ าพการบริห าร
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน  ป ระจำปี ก ารศึ กษ า 
2561 กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงการ
จัดการเรียนการสอนและ
นำเสนอและวิพากษ์มคอ . ปี
การศึกษา 2561 
5.2.2-7 สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
13 สิงหาคม 2561 
เรื่องรายงานผลการนำเสนอ
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รายวิชาชีพ ร้อยละ 100 (5.2.2-13) 
     คณะกรรมการกำกับคุณภาพบัณฑิตและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้ทบทวนกระบวนการระบบและกลไกการกำกับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) พบว่า ขั้นตอนการจัดทำ มคอ.3 ,4 มีแบบฟอร์มที่
ชัดเจน และพัฒนาแบบฟอร์มมคอ.3 และมคอ.4 โดยเพ่ิม
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะชุมชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และนักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
คือบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะโดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน  
และปรับเป้าหมายคือ ผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละชั้นปีมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน(5.2.2-14) 
 

และวิพากษ์ มคอ.3 และมคอ.
4  
5.2.2-8 สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
13 สิงหาคม 2561 
เรื่องรายงานผลการตรวจสอบ
การจัดทำมคอ.3 และมคอ.4  
5.2.2 .9 แฟ้ม มคอ.3 และ 
มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 
2561 จำนวน 54 รายวิชา 
5.2.2-10 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการเยี่ยมสอน 
5.2.2-11 รายงานผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อ
คุณภาพการสอน ปีการศึกษา 
2561 
5.2.2-13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับคุณภาพ
บัณฑิต ครั้งที่ 9ปีการศึกษา 
2561  วันที่  14  มิ ถุ น ายน 
2562  เรื่ อ ง  ก ารท บ ท วน
ก ระบ วน ก ารป ฏิ บั ติ ง า น
คุณภาพการบริหารหลักสูตร  
(5.2.2-14) คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2562 
ระบบและกลไกการกำกับ
ติดตามและตรวจสอบการ
จัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4 
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5.2.3 การจัดการ

เรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรีที่มี

การบูรณาการกับ

การวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม 

และการทำนุบำรุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

 มีการจัดการเรียน

การสอนบูรณาการ

กับพันธต่างๆ 

เชิงคุณภาพ 

 ผู้เรียนมีผลลัพธ์การ

เรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา อยู่ในระดับดี 

(ค่ า เฉ ลี่ ย  ≥  3 .5 1 

จากคะแนนเต็ม 5) 

วิทยาลัยฯมีการทบทวน ประเมินกระบวนการ ผลการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 (5.2.3-1) พบว่า
ขั้นตอนการปฏิบัติของระบบการจัดการเรียนการสอนบูรณา
การกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุง
ศิลปและวัฒนธรรม มีการดำเนินงานที่ทับซ้อนกัน ทำให้มีการ
ประชุมหลายครั้งและใช้เวลามากจึงมีการปรับลดขั้นตอน
การศึกษา วิเคราะห์และการคัดเลือกรายวิชาบูรณาการเป็น
ขั้นตอนเดียวกัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
จึงเพ่ิมขั้นตอนการทบทวนกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการกับพันธกิจต่างๆเป็นขั้นตอนสุดท้าย และจาก
การทบทวนพบว่า การกำหนดเป้าหมายยังไม่สะท้อนผลลัพธ์
ของระบบจึงดำเนินการ ปรับเป้าหมายของระบบเป็นผลลัพธ์
ดังนี้ 1) เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ มีการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการกับพันธต่างๆ 2) เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

วิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย บริการวิชาการทางสังคม และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ที่พัฒนามาจากปี
การศึกษา 2560  กำหนดไว้ในคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณ ภาพ  ปี การศึ กษ า 2561  (5 .2 .3 -2) โดยกำหนดค่ า
เป้าหมายของระบบดังนี้ 1)เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ มีการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการ
ทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 2) เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ คือ ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็น
ฐานเพ่ือให้ เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ
ให้บริการทางการพยาบาล ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 มีการ

5.2.3-1 สรุปทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปี 2560 
5.2.3-2 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2561หน้า 77 
ระบบการบูรณาการพันธกิจ
ต่างๆกับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 
5.2.3-3 โครงการบริการ
วิชาการแบบบูรณาการเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม (แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 
2562) 
5.2.3-4 โครงการวิจัย เรื่อง 
ผลของการใช้เสื้อชั้นในไอหิน
กับการลดการคัดตึงเต้านม
และเพ่ิมการไหลของน้ำนม  
5.2.3-5  โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการ
ใช้ใบน้อยหน่ากำจัดเหาและ
การใช้ผ้าขาวม้าประกอบท่า
รำเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
(แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2562) 
5.2.3-6รายงานการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รองวิชาการ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้ง
ที7่/2560 วันที่ 14 มีนาคม  
2561 
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นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ตัวบ่งช้ีและคัดเลือก

รายวิชาที่จะบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการกำกับ

คุณภาพบัณฑิต รองผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและ
วิเคราะห์  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร สรุปผลการดำเนินงาน การบูรณาการพันธกิจต่างๆ
กับการเรียนการสอน ปีการศึกษาที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2562  และแผนการศึกษาประจำปี
การศึกษา2561 พบว่า มีโครงการที่สามารถพัฒนาให้นักศึกษา
เกิดทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดย
ใช้ อ งค์ ค วาม รู้ ท า งวิ ช าชี พ และที่ เกี่ ย วข้ อ งรวม ทั้ ง ใช้
ประสบการณ์เป็นฐานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพในการให้บริการทางการพยาบาล (LO3.4)ได้ มีดังนี้  

1.โครงการงานบริการวิชาการแบบบูรณาการเพ่ือ
สร้างสรรค์สังคม (5.2.3-3) โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณา
การบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการพยาบาลชุมชนและทักษะทาง
ปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้
ทางวิชาชีพและท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการพยาบาล 

2.โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้เสื้อชั้นในไอหินกับ
การลดการอาการคัดตึงเต้านมและเพ่ิมการไหลของน้ำนม 
(5.2.3-4 ) เป็นงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีผลการวิจัยที่
สามารถนำใช้ ได้อย่ างเป็นรูปธรรมและมีกระบว นการ
ดำเนินการวิจัยถูกต้องครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ 

3.โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.2.3 -5) 
เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงานในการ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองผู้อำนวยการกลุ่ม
วิชาการ และรองผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจที่
บูรณาการ ดำเนินการการคัดเลือกและกำหนดรายวิชาที่จะ

5.2.3-7 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา 2561 
(5.2.3-8) มคอ.3 วิชาการ
พยาบาลมารดาทารก 1 และ
แผนการสอนการเรียนการ
สอนบูรณาการกับการวิจัย  
5.2.3-9 มคอ.3 วิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 
1และแผนการสอนการเรียน
การสอนบูรณาการกับทำนุ
บำรุงศิลปะ  
5.2.3-10 มคอ.3 วิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 
2 และแผนการสอนการเรียน
การสอนบูรณาการกับบริการ
วิชาการ บทที่ 1 แนวคิดและ
หลักการพยาบาลอนามัย
ชุมชน และบทที่ 2 ปัญหา
สุขภาพชุมชนของประเทศ
ไทย  
5.2.3-11 มคอ.5วิชาการ
พยาบาลมารดาและทารก1
และผลการประเมิน ตาม 
LO3.4 
5.2.3-12 มคอ.5 วิชาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 
1และผลการประเมิน ตาม 
LO3.4 
5.2.3-13 วิชาการพยาบาล
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บูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ โดยพิจารณาจาก 
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน
กับโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการบูรณาการ ความสอดคล้องของ
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน กับระยะเวลาของ
โครงการ/กิจกรรม ได้รายวิชาดังนี้  

(1) รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก1 บทที่ 11 
เรื่องการดูแลผู้คลอดในระยะที่  4 ของการคลอด การใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาหลังคลอดชั้นปีที่ 3 
บูรณาการกับพันธกิจการวิจัย ในโครงการวิจัยเรื่องผลของการ
ใช้เสื้อชั้นในไอหินกับการลดการคัดตึงเต้านมและเพ่ิมการไหล
ของน้ำนม โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ถึง
วิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ มีการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ผ่านกระบวนการวิจัย และสามารถวิเคราะห์
เชื่อมโยงผลการวิจัยสู่การนำใช้ประโยชน์ทางการพยาบาล โดย
ใช้หลักวิชาการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการนำใช้
เสื้อชั้นในไอหินโดยการสะท้อนคิด  

(2) รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 บทที่ 4 
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่ม
คนและชุมชน : การจัดบริการอนามัยโรงเรียน สำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่  3 บูรณาการกับพันธกิจทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรม โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้ใบน้อยหน่ากำจัดเหา
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เป็นการนำใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้ถึงสรรพคุณของใบน้อยหน่าใน
การกำจัดเหาจากการสืบค้น เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพในเด็กวัย
เรียน และออกแบบวางแผนจัดกิจกรรมด้วยตนเอง  

 (3) รายวิชาการพยาบาลครอบครัว และชุมชน 2 บทที่ 
2 เรื่อง ปัญหาสุขภาพชุมชนไทยระดับท้องถิ่น  สำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บูรณาการกับพันธกิจ บริการวิชาการ ใน
งานบริการวิชาการแบบบูรณาการเพ่ือสร้างสรรค์สั งคม โดย
จัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพชุมชน ในสถานการณ์จริง

ครอบครัวและชุมชน 2 และ
ผลการประเมิน ตาม LO3.4 
5.2.3-14 รายงานการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 3 /2561 
วันที่14 ธ.ค.2561 เรื่อง ผล
การประเมินการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่มีการบูร
ณาการกับพันธกิจการวิจัย 
บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.2.3-15 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2562(
ฉบับปรับปรุง 4) 
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ของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
-งานจัดการศึกษาตามสาขากลัก กลุ่มวิชาการ จัดทำ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 (5.2.3 -6)มี รายวิชาที่
ออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับพันธกิจบริการ
วิชาการ  วิจัย และทำนุบำรุง คณะกรรมการกำกับคุณภาพ
บัณฑิตเห็นชอบและแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและงานที่
เกี่ยวข้อง(5.2.3-7) 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ มคอ 3 และ  แผนการสอน 
อาจารย์ประจำวิชา จัดทำ มคอ.3 และแผนการสอนบูรณาการ 
นำเสนอ คณะกรรมการกำกับคุณภาพบัณฑิตเพ่ือวิพากษ์และ
ให้ข้อเสนอแนะ 
(1) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดทำ มคอ.3 และแผนการสอน เรื่อง การดูแลผู้คลอด
ในระยะท่ี 4 ของการคลอด การใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลมารดาหลังคลอด ในโครงการวิจัยเรื่อง ผลของการประคบ
ด้วยเสื้อชั้นในไอหินต่อการคัดตึงเต้านมและการไหลของน้ำนม
ในมารดาหลังคลอด   (5.2.3-8) 
(2) วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา จัดทำ มคอ.3 และแผนการสอนบูรณาการกับทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บทที่ 4 เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มคนและชุมชน  : การ
จัดบริการอนามัยโรงเรียน โดยนักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้
ใบน้อยหน่ากำจัดเหาในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึง
ประชาสงเคราะห์ ) ตำบลบ้านเป็ด (5.2.3-9) 
(3) วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3 และแผนการสอน  (5.2.3 -
10) เรื่อง ปัญหาสุขภาพชุมชนไทยระดับท้องถิ่น “ปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อระบบสุขภาพชุมชนในระดับปฐมภูมิ” สอน
ภาคทฤษฎี และเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายงานให้
ศึกษาชุมชนเพ่ือเรียนรู้เรื่อง ปัญหาสุขภาพ และระบบสุขภาพ
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ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม เทศบาลตำบลบ้าน
เป็ด และเทศบาลตำบลบ้ านทุ่มและให้บริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย ในสถานบริการดังกล่าว 
ขัน้ตอนที่  3 ดำเนินการสอน  ตามแผนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการสอนรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนโดยการบรรยาย การลงพ้ืนที่หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ เพ่ือเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และให้บริการด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยในหน่วยบริการปฐม
ภูม ิ2 แห่งตามแผนการเรียนรู้  
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลและสรุปผลการเรียนการสอน
บูรณาการพันธกิจต่างๆ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ประจำวิชา บันทึกผลหลังสอนและประเมินผลการสอน โดย
จัดทำ มคอ. 5 พร้อมทั้ งประเมินผลการบูรณาการฯตาม
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการด้านการ
บริการวิชาการทางสังคม การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผลการประเมินพบว่า  

(1) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก 1 บทที่ 11 ของผู้
คลอดในระยะที่ 4 ของการคลอดวิชาการพยาบาลมารดาและ
ทารก 1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาหลัง
คลอด ในโครงการวิจัยเรื่อง ผลของการประคบด้วยเสื้อชั้นใน
ไอหินต่อการคัดตึงเต้านมและการไหลของน้ำนมในมารดาหลัง
คลอด เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในบทนี้ นักศึกษาสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการได้มาซึ่งความรู้
จากกระบวนการวิจัยและสามารถอธิบายกลไกการลดอาการ
คัดตึงเต้านม และเพ่ิมการไหลของน้ำนมด้วยไอหินได้ตามหลัก
วิชาการ และสามารถบอกขั้นตอนและข้อควรระวังการนำไปใช้



  

 95 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
95 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลกัฐาน 

ในการดูแลผู้รับบริการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพในการให้บริการทางการพยาบาลการประเมินประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (LO3.4)ในการเรียน
บทนี้ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 (SD.=0.45) (5.2.3-
11) 

(2) วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 บทที่ 4 
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่ม
คนและชุมชนการจัดบริการอนามัยโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนในบทนี้ นักศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นว่ามี
ความรู้ความเข้าใจถึงการนำใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพชุมชน และอธิบายถึงข้อดีของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ใบน้อยหน่ากำจัดเหาในเด็กวัยเรียน อธิบายกลไกการออกฤทธิ์
ของใบน้อยหน่าในการกำจัดเหาตามหลักวิชาการจากการ
สืบค้นของนักศึกษาเอง  และสามารถบอกขั้นตอนดำเนิน
กิจกรรมแก่ครูในโรงเรียนและผู้ปกครองเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกำจัดเหา
อย่างต่อเนื่องต่อไป เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้การประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (LO3.4)ในการเรียนบทนี้ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (SD.=0.63) (5.2.3-12) 

 (3) วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 บทที่ 2 
ปัญหาสุขภาพชุมชนไทยในระดับท้องถิ่น“ปัจจัยทางสังคมที่มี
ผลต่อระบบสุขภาพชุมชนในระดับปฐมภูมิ” นักศึกษาได้
สะท้ อน ให้ เห็ นความ เชื่ อม โยงของปัญ หาสุขภาพและ
สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้มารับบริการในรพ.สต. กับปัจจัย
สังคมที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้ให้บริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย โดยการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ผู้มารับบริการในคลินิกเบาหวานใน รพ.สต.ทั้ง2 
แห่ง 

การประเมินประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา (LO3.4)ในการเรียนบทนี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
(SD.=0.65) (5.2.3-13) 
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อาจารย์ประจำวิชานำเสนอสรุปผลการประเมินต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการกำกับคุณภาพ
บัณฑิต (5.2.3-14) 
ขั้นตอนที่ 5  การประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ  
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มี
การทบทวนประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการกับกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม พบว่าประเด็นที่
ต้องปรับปรุง (1)  ปรับการตั้งเป้าหมายผู้เรียนมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้
ประสบการณ์เป็นฐานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพในการให้บริการทางการพยาบาล (LO3.4)อยู่ในระดับ
ดี ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 ปรับเป็นค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับดีมากขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (2) ปรับเครื่องมือประเมิน ผลลัพธ์
การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบให้มีความครอบคลุมสาระสำคัญของการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการเพ่ิมมากข้ึน  
        ในปีการศึกษา 2562 ยังคงระบบและกลไกการ
ดำเนินงาน 5 ขั้นตอนเดิม แต่มีการปรับเป้าหมายผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ตาม LO 3.4  จากเดิม ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 ปรับเป็นค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
4.51 (5.2.3-15) 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 
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การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.3)  

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

5.3.1 การ

ประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนใน 

ปีการศึกษา 2561 มี

การประเมินผู้เรียน

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ( TQF)  

ภาคทฤษฎีครบทั้ง 5 

ด้าน และภาคปฏิบัติ 

ครบ 6 ด้าน 

 

 

 

        ปีการศึกษา 2560 มีการทบทวนระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้ว่า 
ภาคทฤษฎีทุกรายวิชามีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครบทั้ง 5 ด้าน และ
ภาคปฏิบัติครบ 6 ด้าน ผลการดำเนินงาน พบว่า การประเมิน
ผู้ เรี ยน  ในภ าคทฤษฎี  ค รบตามกรอ บมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านที่ 1 - 5 ครบทุกรายวิชาและ มีการ
ประเมินผู้เรียน ในภาคปฏิบัติ ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านที่ 1 - 6 ครบทุกรายวิชา จำนวน
ทั้งหมด 55  รายวิชา และพบว่า ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือและ
แบบประเมินไม่ครอบคลุมรายละเอียดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุ ดมศึ กษ าแห่ งช าติ  (TQF)            
(5.3.1-1) 
          ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีระบบและกลไก การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ระบุไว้ในคู่มือกระบวนการปฏิบั ติงานคุณภาพ 
โดยกำหนดเป้าหมายของระบบ  เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ ร้อย
ละ 100 ของรายวิชาที่ เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2561 มีการ
ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ( TQF)  ภาคทฤษฎีครบ
ทั้ง 5 ด้าน และภาคปฏิบัติ  ครบ 6 ด้าน จำนวนทั้งหมด 54 
รายวิชา (5.3.1-1) 
 
         การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
         1.  ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และ คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร การประเมินผล 
          2.  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำหนดเกณฑ์วัดประเมินผล 
จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  และจัดประชุมชี้ แจงแนวทางการ

5.3.1-1 คู่มือทบทวน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2561 
5.3.1-2 รายงานการ
ประชุม 
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่  1 ปี
การศึกษา 2561 วันที่   
สิงหาคม 2561 
เรื่อง การจัดประชุม
การพัฒนาเครื่องมือ
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
5.3.1-3 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
เครื่องมือประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.3.1-4 รายงานการ
ประชุม 
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่  1 ปี
การศึกษา 2561 วันที่   
สิงหาคม 2561 
เรื่ อ ง  ร า ย ง า น ก า ร
ตรวจสอบการจัดทำ
มคอ.3 และมคอ.4 ปี
การศึกษา 2561 
5.3.1-5 มคอ.3 และ 
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ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา (5.3.1-2, 5.3.1-3, 5.3.1-6, และ 5.3.1-7) 
          3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน จัดทำ 
มคอ 3,4 และ Test blueprint โดยออกแบบการเรียนรู้และการ
วัดประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา ผ่าน
การวิพากษ์จาก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต  (5.3.1-4 และ 5.3.1-5) 
          4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน จัดทำ
เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้  ผ่านการวิพากษ์โดย
คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ (5.3.1-11) 
          5.  อาจารย์ผู้สอน ดำเนินการสอนและประเมินผลตามที่
กำหนดใน Test blueprint  
          6.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชา 
ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละด้านเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้รายวิชา 
          7 .  อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ วิช าและอาจารย์ ผู้ ส อน 
ดำเนินการพัฒนานักศึกษา กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์  ตามคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 (5.3.1-12) 
          8.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาส่งคะแนนและเกรดโดยแยก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้กับงานทะเบียนและประมวลผล 
          9.   ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับงานทะเบียนและ
ประมวลผล กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
        10.   งานทะเบียนและประมวลผล จัดทำรายงานสรุปผล
การดำ เนิ น งาน  ราย งาน ต่ อผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ห ลั กสู ต ร  แล ะ 
คณะกรรมการกำกับคุณภาพบัณฑิต เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาค
การศึกษาและปีการศึกษา กำหนดสิ้นสุดการดำเนินการ  7 
กรกฎาคม 2562 (5.3.1-8, 5.3.1-9 และ 5.3.1-10) 
         เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน คณะกรรมการประเมินผลลัพธ์
ของระบบพบว่าบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2561 มีการประเมินผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ( TQF)  ภาคทฤษฎีครบทั้ง 5 ด้าน และ

มคอ.4 ในแฟ้มรายวิชา
ป ระจำปี ก ารศึ กษ า 
2561 
5.3.1-6  รายงานการ
ประชุม 
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่  1 ปี
การศึกษา 2561 วันที่   
สิงหาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษา  
5 .3 .1 -7  ตั ว อ ย่ า ง
เครื่องมือประเมินวัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
5.3.1-8 รายงานการ
ประชุม 
คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิตครั้งที่ 4 
ปี ก า รศึ ก ษ า  2 5 6 1 
วันที่   มกราคม 2561 
เ รื่ อ ง  ร า ย ง า น ผ ล
การศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศา
ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ภ า ค
ก า ร ศึ ก ษ า ที่  1  
ป ระจำปี ก ารศึ กษ า 
2561  และแนวทาง
การช่วยเหลือนักศึกษา
กลุ่ ม เสี่ ย งที่ ต้ อ ง เฝ้ า
ระวัง และนักศึกษาผล
การเรียนต่ำ 
5.3.1-9 รายงานการ
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ภาคปฏิบัติ ครบ 6 ด้าน จำนวนทั้งหมด 54 รายวิชา 
         และมีการประเมินกระบวนการดำเนินงาน พบว่า ขั้นตอน
การกำหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียน ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วม จึงได้
กำหนดแนวทางปรับปรุงและเพ่ิมเติมกลไกการดำเนินการโดย ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียน ในปี
การศึกษา 2562 และจัดประชุมการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (5.3.1-13)  

ประชุม 
คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิตครั้งที่ 8 
ปี ก า รศึ ก ษ า  2 5 6 1 
วั น ที่   พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2561 
เ รื่ อ ง  ร า ย ง า น ผ ล
การศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศา
ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ภ า ค
การศึกษาที่ 2 ฯ 
5.3.1-10 รายงานการ
ประชุม 
คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิตครั้งที่ 
10 ปีการศึกษา 2561 
วันที่  กรกฎาคม 2561 
เ รื่ อ ง  ร า ย ง า น ผ ล
การศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ภาคการ
ฤดูร้อนฯ และตลอดปี
การศึกษา 
5.3.1-11 รายงานการ
ประชุม 
คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิตครั้งที่ 9 
ปี ก า รศึ ก ษ า  2 5 6 1 
วันที่  มิถุนายน 2561 
เรื่อง รายงานผลการส่ง
ข้อสอบและวิพากษ์
ข้อสอบ ปีการศึกษา 
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2561 
5 .3 .1 -12  คู่ มื อ ก า ร
จัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2561 
5.3.1-13 คู่มือทบทวน
และกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2562 (ฉบับ
ปรับปรุง 4) 

5.3.2 การ

ตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 

 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของ

รายวิชาที่เปิดสอน

ได้รับการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของการ

เรียนรู้ตามมาตรฐาน

ที่กำหนดไว้ใน    

มคอ 2  

2. ร้อยละ 25 ของ

รายวิชาในแต่ละ

หมวดวิชาที่กำหนด

ใน มคอ 2 ได้รับการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

        วิทยาลัยมีการทบทวนระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 พบว่า 
ระยะเวลาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับไม่เป็นไปตามเวลาที่
กำหนด ดังนั้น  จึงมีการกำหนดระยะเวลาในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาภายใน 4 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอนและเพ่ิมรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานให้
ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (5.3.2-1) 
         ปี การศึกษา 2561 วิทยาลั ยมี ระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระบุไว้ในคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ โดยกำหนดเป้าหมายของระบบ  
เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ  ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่
กำหนดไว้ใน มคอ 2 และ ร้อยละ 25 ของรายวิชาในแต่ละหมวด
วิชาที่กำหนดใน มคอ 2 ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (5.3.2-2) 
        การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
       1 . อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร  ร่ า งคำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรเสนอผู้อำนวยการ
พิจารณาเพ่ือออกคำสั่ งแต่งตั้ ง ซึ่ งประกอบไปด้วย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการกำกับคุณภาพบัณฑิต งาน
ทะเบียนและประมวลผล และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (5.3.2-3) 
       2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชาประชุมวางแผนจัดทำตารางกำหนดการทวนสอบรายวิชา 

5.3.2-1 สรุปทบทวน
คู่ มื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2561 
5 . 3 . 2 -2  คู่ มื อ
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพปี
การศึกษา 2561 
5.3.2-3  สำเนาคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ก า ร เ รี ย น รู้ ร ะ ดั บ
รายวิชา 
5 .3 . 2 -4   ต า ร า ง
รายวิชาที่ทำการทวน
สอบผลสั มฤทธิ์ ของ
นั ก ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
รายวิชา 
5 .3 .2 -5  คู่ มื อ  ก า ร
จัดการเรียนการสอน
ส ำห รั บ อ าจ ารย์  ปี
การศึกษา 2561 หน้า 
70 
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และแบบบันทึกผลการทวนสอบ (5.3.2-4) 
        3. คณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับรายวิชา ดำเนินการทวนสอบตามกำหนดเวลา ที่
เปิดสอนทุกภาคการศึกษา และลงบันทึกผลการทวนสอบตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด (5.3.2-5) และ(5.3.2-6) 
       4. ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาติดตามการทวนสอบรายวิชา
ตามเวลาที่กำหนด (5.3.2-6) 
       5. งานทะเบียนและประมวลผล รวบรวมผลการทวนสอบทุก
รายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
(5.3.2-7) และ (5.3.2-8) 
        6. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร
ดำเนินการทวนสอบทุกเมื่อสิ้นสุดการศึกษา  (5.3.2-9) 
        7. งานวัดและประมวลผลการศึกษา รวบรวมผลการทวน
สอบระดับหลั กสู ตรเสนอกรรม การบริห ารหลั กสู ตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทุกปีการศึกษา(5.3.2-10) และ (5.3.2-
11) 
        8. เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน คณะกรรมการประเมินผลลัพธ์
ของระบบพบว่าบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดทั้ง 2 ประการคือ
เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณรายวิชาที่เปิดสอน 54 รายวิชาคิดเป็น
ร้อยละ 100 ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน มคอ 2 เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ร้อย
ละ 25.92 ของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาที่กำหนดใน มคอ 2 
ได้แก่ 1) หมวดการศึกษาทั่วไป จำนวน 1 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
1.79 ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์    2) หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่ม
พ้ืนฐานวิชาชีพ จำนวน 1 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 1.79  ได้รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และ กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 11 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 19.64 ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 3) หมวดวิชาเลือก
เสรี จำนวน 1 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 1.79 ได้รับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
         แต่พบว่าระยะเวลาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ
รายวิชาไม่เป็นไปตามกำหนด ดังนั้นจึงกำหนดระยะเวลาการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนจาก 4 สัปดาห์เป็น 3 

5.3.2-6 สรุปรายงาน
การทวนสอบรายวิชา 
5.3 .2 -7 รายงานผล
ก า ร ท ว น ส อ บ ข อ ง
คณ ะกรรมการทวน
สอบ 
5.3.2-8 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เรื่อง 
รายงานผลการทวน
สอบระดับรายวิชา ปี
การศึกษา 2561            
ภาคการศึกษาท่ี 1 
ครั้ งที่  3 ปีการศึกษา 
2561 ธันวาคม 2561  
ภาคการศึกษาท่ี 2 
ครั้งที่  8  ปีการศึกษา 
2561 
พฤษภาคม 256 ภาค
ฤดูร้อน                  
ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 
2561กรกฎาคม 2562  
5.3.2-9 ร า ย ง า น ผ ล
การทวนสอบระดั บ
หลักสูตร ปีการศึกษา 
2561 
5.3.2-10คู่มือทบทวน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2562 (ฉบับ
ปรับปรุง 4) 
5.3.2-11 รายงานการ
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สัปดาห์ 
 

ประชุม คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย  เรื่อง 
รายงานผลการทวน
สอบระดับหลักสูตร  ปี
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 
9 วันที่  23 สิ งห าคม 
2562 

5.3.3 การกำกับการ

ประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและ

ประเมินหลกัสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7)  

 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1.มีการประเมินการ

จัดการเรียนการสอน 

(มคอ.5 และ มคอ.6) 

ภายใน 30 วัน

ภายหลังสิ้นสุดการ

เรียนการสอน 

2.มีการประเมิน

หลักสูตร (มคอ.7) 

ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดการจัดการ

เรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

การจัดทำ มคอ.5 

         ใน ปี ก ารศึ ก ษ า  2 560 ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก สู ต รแล ะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับปรุ งโดยเพ่ิมขั้นตอน
การศึกษาวิเคราะห์การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร เพ่ือดำเนินการกำกับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
(5.3.3-1) 
          ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยมีการปรับระบบและกลไกการ
กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยเพ่ิมขั้นตอนการประเมิน
กระบวนการ และการนำผลการประเมินไปปรับปรุง มีการกำหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ 1) มีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วันภายหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอน 2) มีการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ การจัดทำ มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 มี
ความถูกต้องและสอดคล้องกับผลการจัดการเรียนการสอน (5.3.3-
2)  
 มีการดำเนินงานตามระบบและกลไก ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุงการ
กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  โดยศึกษาจาก มคอ.2,3,4 และมคอ.
7 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือกำหนดแนวทางการจัดทำ มคอ.5 และ
มคอ.6 ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย ซึ่งมีการบูรณาการรายวิชากับ
พันธกิจ การออกแบบสาระที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน  

5.3.3-1 คู่มือ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560 
ระบบการกำกับการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7)   
5.3.3-2  คู่มือ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2561 
ระบบการกำกับการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7)   
5.3.3-3 แผนการกำกับ
กิจกรรกมการเรียนการ
ส อ น  ใน คู่ มื อ ก า ร
จัดการเรียนการสอน 
ป ระจำปี ก ารศึ กษ า 
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มคอ.6 และ มคอ.7 

มีความถูกต้องและ

สอดคล้องกับผลการ

จัดการเรียนการสอน 

(5.3.3-3) (5.3.3-4) 
      ขั้นตอนที่  2 ผู้ รับผิดชอบสูตรและคณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิตติดตาม กำกับให้คำแนะนำอาจารย์ประจำรายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา พบว่า ทุ กรายวิชาจำนวน 54 รายวิชา มีการ
ประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามแผน และผู้เรียนเกิดการประเมินผล
การเรียนรู้ (LO) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการพยาบาลศาสตร์ (TQF) ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาทุก
ด้าน ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา (5.3.3 -5) 
(5.3.3-6) (5.3.3-7) (5.3.3-8) 
       ขั้นตอนที่ 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7)  (5.3.3-9) 
       ขั้นตอนที่ 4 กรรมการกำกับคุณภาพบัณฑิตและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ .7)  และปรับปรุงแก้ไข พบว่ามีการปรับปรุง
คุณภาพการสอนให้สอดคล้องกับผลการจัดการเรียนการสอน 
(5.3.3-10) 
       ขั้นตอนที่ 5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานประกัน
คุณภาพการศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ฉบับสมบูรณ์ (5.3.3-11)  
      ขั้นตอนที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น สภา
การพยาบาล และสกอ. (5.3.3-12) 
      ขั้นตอนที่ 7 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการตามระบบกลไก ได้มี
การทบทวนระบบกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ปี
การศึกษา 2561 พบว่า ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย คือมีมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา และมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ( 

2561 
5.3.3-4 สำเนารายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 2  ปี
การศึกษา 2561 วันที่ 
12 กันยายน 2561 
เรื่อง กำหนดแนวทาง
การจัดทำ มคอ.5 
มคอ.6  และมคอ.7 
5.3.3-5 มคอ.5 มคอ.5 
ในแฟ้มวิชา ปี
การศึกษา 2561 
5.3.3-6 สำเนารายงาน
การประชุม
คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 
4 ปีการศึกษา 2561 
วันที่14 ธันวาคม 
2562 เรื่องรายงานผล
การจัดทำมคอ.5 และ
มคอ.6 ภาคการศึกษา
ที่ 1 จำนวน 26 
รายวิชา  
5.3.3-7 สำเนารายงาน
การประชุม
คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต ครั้งที ่
9 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 10 เดือน 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง
รายงานผลการจัดทำ
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5.3.3-13) 
    ขั้นตอนที่ 8 ได้ทบทวนกระบวนการระบบและกลไกการกำกับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7) พบว่า ขั้นตอนการดำเนินงานมีความ
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้  พบประเด็นการวิเคราะห์รายละเอียด
การจัดทำมคอ .7 ตัวบ่ งชี้  เกณฑ์  ค่าเป้ าหมาย และผลการ
ดำเนินงานปีที่ผ่านมา ( 5.3.3-15) 
 

มคอ.5 และมคอ.6 
ภาคการศึกษาที่ 2 
จำนวน 19 รายวิชา  
5.3.3-8 สำเนารายงาน
การประชุม
คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 
11 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 12 เดือน
กรกฎาคม 2562  เรื่อง
รายงานผลการจัดทำ
มคอ.5 และมคอ.6 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
จำนวน 9 รายวิชา  
5.3 .3 -9 รายงานผล
การดำเนิ น งานของ
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (มคอ.7) 
5 .3 .3 -1 0  ส ำ เน า
รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 
วั น ที่  9   เ ดื อ น 
สิงหาคม 2562  เรื่อง 
พิจารณามคอ.7 
5.3.3-11 รายงานผล
การดำเนิ น งานของ
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณ ฑิ ต (มคอ .7) 
ฉบับสมบูรณ์ 
5.3.3-12 หนังสือนำส่ง 
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5 .3 .3 -1 3  ส ำ เน า
รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการกำกับ
คุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 
วั น ที่  1 3  เ ดื อ น 
กันยายน 2562  เรื่อง
ร า ย ง า น ผ ล ก ำ กั บ
ติ ด ต ามการป ระกั น
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า
ระดับหลักสูตร 
5.3.3-14 คู่มือทบทวน
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2562 (ฉบับ
ปรับปรุง 4) 
ระบบการกำกับการ
ประเมินการจัดการ
เรี ย น ก ารส อ น แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ห ลั ก สู ต ร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 



  

 106 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
106 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ ม เพ่ื อวางแผน 
ติ ด ต าม  แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ดำเนินงานหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
จำนวน 6 คน  ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนิ น งาน
หลักสูตร จำนวน 9 ครั้ง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรเข้ าร่ วมป ระชุ มคิ ด เป็ น ร้อยละ 100             
(5.4-1-1) 

5.4-1-1 คำสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
5.4-1-2 เอกสารสรุป
รายงานการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ปีการศึกษา
2561 จำนวน 9 ฉบับ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 

      หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2555) มีรายละเอียด 
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ในทุกประเด็น  
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
วันที่ 8 มีนาคม 2555   ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาการพยาบาล วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และ  
สกอ. ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556   (5.4-2-1)   
      หลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้รับการเห็นชอบ
จากสภาการพยาบาล วันที่  10 เมษายน  2560 
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560   เปิดใช้หลักสูตรปี
การ ศึกษา 2560 (5.4-2-2)   
     หลักสู ตรได้ รับการรับรองจากสำนั กปลั ด 
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
โ ด ย ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ระดับอุดมศึกษา ได้รับรองการนำระบบการรับรอง
หลักสูตรของสภาการพยาบาลไปใช้ในการประกัน
คุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มี

5 . 4 -2 -1   ส ำ เน า ป ก
หลักสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) 
5 .4 -2 -2   ส ำ เน า ป ก
หลักสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
5.4-2-3   สำเนาหนังสือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นถึง
วิ ท ย า ลั ย  เ รื่ อ ง  ก า ร
เห็นชอบการนำระบบการ
รับรองหลักสูตรของสภา
วิชาชีพไปใช้ในการประกัน
คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน ระดั บ
หลักสูตร ในคราวประชุม
ครั้ งที่  4 /2562 ลงวันที่  
13 พฤษภาคม  2562 
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คุ ณ ภ าพ แ ล ะม าต ร ฐ าน ต าม ก รอ บ คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQR) 2561-2564  เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2562  (5.4-2-3) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา 

แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

ก่อนการเปิดการสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา  

   ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3  และ 4 จำนวน 54 รายวิชา แยกเป็ น
หลักสูตรฯ  2555 จำนวน 21 วิชา และหลักสูตรฯ  
2560 จำนวน 33 รายวิชา  พบว่ามีครบทุกรายวิชา
ก่อนการเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 100 (5.4-3-1,5.4-3-2)  

5.4-3-1 แฟ้ม มคอ.3 และ 
4 จำนวน 54 รายวิชา 
5.4-3-2 เอกสารสรุปผล
การตรวจสอบ มคอ.3 
และมคอ 4 ปีการศึกษา 
2561  

4 . จั ด ท ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดำเนินการของรายวิชา  และ

รายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ .5 และ มคอ .6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา จำนวน 54 รายวิชา 
ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรฯ 2555 มี 13 วิชา 
                 หลักสูตรฯ 2560 มี 13 วิชา 
ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรฯ 2555 มี  8 วิชา 
                 หลักสูตรฯ 2560 มี 13 วิชา 
ภาคเรียนที่ 3 หลักสูตรฯ 2560 มี  7 วิชา                

5.4-4- แฟ้ม มคอ.5 และ 
6จำนวน 54  รายวิชา 
5.4-4-2 เอกสารสรุปผล
การตรวจสอบ มคอ 5 
มคอ. 6 ปีการศึกษา 2561  

5 .จั ด ท ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดำเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลัง

สิ้นสุดปีการศึกษา 

      ห ลั งสิ้ น สุ ดปี ก ารศึ กษ า 2561 ใน วั น ที่  7 

กรกฎาคม 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

คณะกรรมการกำกับคุณภาพหลักสูตร จัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่ 23 สิงหาคม 2562   คิดเป็น 

53 วัน  (5.4-5-1)  

5.4-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหาร วิทยาลัย
หลักสูตร วาระพิจารณา 
มคอ. 7 ครั้งที่ 9./2562  
ลงวันที่  23 สิงหาคม 
2562 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 

และมคอ.4 (ถ้ามี ) อย่างน้อย

วิทยาลัยโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 จำนวน 14  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.92 

5.4-6-1 สำเนาคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ระดับ
รายวิชา 
 5.4-6-2 รายงานการทวน
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ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

ของรายวิ ช าที่ เปิ ดสอนจำนวน  54 วิช าใน ปี

การศึกษา 2561 

สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้การเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2561  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู้ จากผลการประเมิน

การดำเนิน งานที่ รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

    ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการ

ดำเนินการพัฒนาเพ่ือปรับปรุง จำนวน 54 รายวิชา  

ในประเด็นกลยุทธ์การสอน  โดยปรับวิธีการสอน

และประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้  

และให้เกดิสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน  

การพัฒนาแบบประเมิน  จากการดำเนินงานที่

รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

   

5.4-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที ่
9/2562  ลงวันที่  23 
สิงหาคม 2562 
5.4-7-2 สำเนา มคอ 7 
หมวด 7 ปีการศึกษา 
2561  
5.4-7-3 รายงานการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่
รายงาน ใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว 

8. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุก

คนมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

ใน ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

เป็นอย่างน้อย 

     ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวน 32 คน มีคุณสมบัติครบทุกคน ดังนี้  
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโท จำนวน 23 คน 
สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 21 คน และ  
สาขาสัมพันธ์กับหลักสูตร จำนวน 2 คน  
    สำเร็จปริญญาเอก 9 คน สาชาทางการพยาบาล 
จำนวน 5 คน และสาขาสัมพันธ์ จำนวน 4 คน         
(5.4-8-1) 
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 32 คน ทุกคนมี
ผลงานวิชาการระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 อย่าง
น้อย 1 เรื่อง โดยมีผลงานระหว่าง  1 – 18  เรื่อง  
(5.4-8-2) 

5.4-8-1 เอกกสารบัญชี
รายชื่อ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561 
5.4-8-2 สำเนาผลงาน
วิชาการอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ระหว่างปี พ.ศ. 
2557-2561 
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9. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 

ได้ รั บ ก า ร ป ฐ ม นิ เท ศ ห รื อ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียน

การสอน 

    ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ใหม่ 
จำนวน 4 คน  คือ 
1) อ.เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์ 
2) อ.สุกัญญา ตาแสงสา 
3) ดร.รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง 
4) อ.แสงดาว จันทร์ดา 
       อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ ปฐมนิเทศและ
คำแนะนำ ด้านบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ ด้าน 
หลั กสู ตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัด
ประเมินผล และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
ตามแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ของงานพัฒนาบุคลากร 
คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-9-1)  

5.4-9-1 เอกสารรายงาน
สรุปการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน       
ปีการศึกษา 2561  

10.อาจารย์ประจำทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อปี 

        ปีการศึกษา2561 วิทยาลัยมีอาจารย์ประจำ 
จำนวน  42 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ ครบตามเกณฑ์ทุกคน  ชั่วโมงท่ีไปพัฒนาอยู่
ระหว่าง  9 - 276 ชั่วโมง (5.4-10-1) 

5.4-10-1 เอกสารสรุปการ
พัฒนาอาจารย์ประจำทุก
คนหลักสูตรปีการศึกษา 
2561 

11 จำนวนบุคลากรสนับสนุน
การเรยีนการสอนได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานที่ได้
รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปีไม่
น้อยกว่าคนละ 10 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 

        ปีการศึกษา2561 วิทยาลัย มีจำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 9 คน และทุก
คนได้รับการพัฒนาตามงานที่ได้รับผิดชอบครบตาม
เกณฑ์ทุกคน อยู่ระหว่าง 25 – 96 ชั่วโมง (5.4-11-
1)  

5.4-11-1 เอกสารสรุปการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการ
สอนปีการศึกษา 2561 

12.ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

      ปีการศึกษา2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่น 19  

จำนวน 108 คน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตรอยู่ระดับมาก  เท่ากับ 4.36    มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 4.02 ถึง 4.68 

5.4-12-1 รายงานความพึง

พอใจของนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 

ต่อคุณภาพหลักสูตร  ปี

การศึกษา2561  ในเล่มสรุป

โครงการการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการการประเมินผล

หลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน ปีการศึกษา 

2561 
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13. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตใหม่ที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 

    ปีการศึกษา2560 มีบัณฑิตรุ่นที่ 18 สำเร็จ

การศึกษา จำนวน 111 คน 

    ปีการศึกษา 2561 ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

ผู้ใช้บัณฑิต ประเมิน บัณฑิต จำนวน 111 คน ได้รับ

แบบสอบถามคืน จำนวน   90   คน  คิดเป็นร้อย 

81.08  พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต

รุ่นที่ 18 อยู่ระดับดีมาก เท่ากับ 4.59 ประกอบด้วย 

6 ด้าน ดังนี้ (5.4-13-1) 

TQF รายด้าน ค่าเฉลี่ย 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  4.87 
2. ด้านความรู้ 4.38 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.29 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  

4.56 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.68 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

4.73 

เฉลี่ยรวม 4.59  

5.4-13-1 รายงานสรุป

ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อบัณฑิต

ใหม ่รุ่น 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

      ปีการศึกษา2561 วิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด จำนวน 397 คน เข้าประเมินในระบบ 397 

คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่านักศึกษามีความพึง

พอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล  

(ภาคเรียนที่  1 ,2,3) อยู่ระดับมาก เท่ากับ  4.47  

และมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.14 ถึง 4.73 (5.4-14-1) 

 

5 .4 -14 -1  รายงานสรุป

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

นักศึกษาต่อคุณภาพการ

สอนของอาจารย์พยาบาล   

ปีการศึกษา 2561 
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15.ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน

การเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    ปีการศึกษา2561 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
จำนวน 397 คน เข้าประเมินในระบบจำนวน 352 
คน  คิดเป็นร้อยละ 88.66  พบว่า นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
อยู่ระดับมาก  เท่ากับ  4.14  และมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.94 ถึง 4.28  (5.4-15-1)  

5.4 -15 -1 รายงานสรุป
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นั กศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา 2561 

16.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่ มีต่อ อัตลักษณ์ ของ

วิทยาลัยด้านจิตบริการด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย์เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ปีการศึกษา 2560 มีบัณฑิตรุ่นที่ 18 สำเร็จ
การศึกษา จำนวน 111 คน 
      ปีการศึกษา 2561  ผู้ใช้บัณฑิต ประเมินบัณฑิต 
จำนวน 111 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จำนวน   90   
คน  คิดเป็นร้อย 81.08  พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีความ
พึงพอใจต่ออัตลักษณ์ของวิทยาลัยด้านจิตบริการ
ด้วยหัวใจใจความเป็นมนุษย์ อยู่ระดับมาก เท่ากับ  
4.02 ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้   (5.4-16-1) 

อัตลักษณ์รายด้าน ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านจิตบริการ (S) 4.19 

2. ด้านการคิดวิเคราะห ์(A) 3.84 

3. ด้านสิทธิและการให้ผู้ป่วย 

   มีส่วนร่วม (P) 

4.04 

เฉลี่ยรวม 4.02 
 

5.4-16-1 รายงานสรุปการ

ประเมินและติดตามผล

การปฏิบัติงานขิงผู้สำเร็จ

การศึกษา ปี การศึกษา 

2560ใน เรื่อง ความ พึ ง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี

ต่ออัตลักษณ์ของวิทยาลัย

ด้านจิตบริการด้วยหัวใจ

ใจความเป็นมนุษย์  

 

  

17.จ ำน วน ราย วิ ช าที่ มี ก า ร

จัดการเรียนการสอนโดยใช้

สถานการณ์จริงในระบบบริการ

สุขภาพระดับปฐมภูมิ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาชีพ 

   ในปีการศึกษา 2561  หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บันฑิต (หลักสูตรปรับปรุ งพ .ศ .2560) เปิดสอน
รายวิชาชีพ จำนวน 11 รายวิชา จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานการณ์จริงในระบบบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
1) วิชาการสื่อสาร การสอนและให้คำปรึกษา  
2) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
3) วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  

5.4-17-1  รายงานสรุป
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สถานการณ์จริงใน
ระบบบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ปีการศึกษา 
2561 
5.4-17-2 รายละเอียดวิชา
(มคอ.3) และแผนการสอน  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

   คิดเป็นร้อยละ 27.27  
   (5.4-17-1และ.5.4-17-1) 

1) วิชาการสื่อสาร การ
สอนและให้คำปรึกษา  
2) วิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ 
3) วิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้สูงอายุ 

ในปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบันฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)  ประเมิน  16  ตัวชี้วัด  
 (ตัวบ่งชี้ที่ 1-16 ผ่านทุกข้อ) ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ท้ัง 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็น 5 คะแนน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบันฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) ประเมิน  17 ตัวชี้วัด  
 (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 17 ผ่านทุกข้อ) ดำเนินการและผ่านเกณฑ์ทั้ง 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็น 5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน บรรลุ 

 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

ลำดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 

/ภาคการศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ชั้นปีที่ 1 

1. พล.1101 การออก

กำลังกายและสันทน

การ 

ภาคการศึกษาที่ 

1/2561 

มี 3 

เกรด  

A , B+ , 

B 

คณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจสอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(LO) การออกแบบการ

เรียนการสอน สัดส่วน

การวัด ประเมินผล 

Test blueprint และ

ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธี

อิงเกณฑ์ การตัด

เกรด A นักศึกษา

ต้องได้ระดับคะแนน

ดิบตั้งแต่ 80 คะแนน

ขึ้นไป และหากปรับ

เป็นคะแนน T-score 

ซึ่งระดับคะแนนของ

ควรมีเครื่องมือที่

สามารถ

ประเมินผลผู้เรียน

ในชั่วโมงทดลอง 

ได้ตรงตาม LO 

ของรายวิชา เป็น

รายบุคคลได้

ชัดเจน 
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ลำดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 

/ภาคการศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

นักศึกษาข้ันต่ำไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 70 

จึงตัดเกรดในระดับ 

B ขึ้นไป 

ชั้นปีที่ 2 

2. พย.1204 การสื่อสาร

การสอนทางการ

พยาบาล 

ภาคการศึกษาที่ 

1/2561 

มี 3 

เกรด  

A , B+ , 

B 

คณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจสอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(LO) การออกแบบการ

เรียนการสอน สัดส่วน

การวัด ประเมินผล 

Test blueprint และ

ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธี

อิงเกณฑ์ การตัด

เกรด A นักศึกษา

ต้องได้ระดับคะแนน

ดิบตั้งแต่ 80 คะแนน

ขึ้นไป และหากปรับ

เป็นคะแนน T-score 

ซึ่งระดับคะแนนของ

นักศึกษาข้ันต่ำไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 70 

จึงตัดเกรดในระดับ 

B ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนา

เครือ่งมือ

ประเมินผลที่ตรง

ตาม LO ของ

รายวิชา ให้

สามารถ

ประเมินผลผู้เรียน

เป็นรายบุคคลได้

ชัดเจน 

3. ล.1005 นวัตกรรม

ทางการพยาบาล 

ภาคการศึกษาที่ 

2/2561 

มี 3 

เกรด  

A , B+ , 

B 

คณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจสอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(LO) การออกแบบการ

เรียนการสอน สัดส่วน

การวัด ประเมินผล 

Test blueprint และ

ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธี

อิงเกณฑ์ การตัด

เกรด A นักศึกษา

ต้องได้ระดับคะแนน

ดิบตั้งแต่ 80 คะแนน

ขึ้นไป และหากนำมา

ปรับเป็นคะแนน T-

score ซึ่งระดับ

คะแนนของนักศึกษา

ขั้นต่ำไมน่้อยกว่า 

ควรมีการพัฒนา

เครื่องมือ

ประเมินผลที่ตรง

ตาม LO ของ

รายวิชา ให้

สามารถ

ประเมินผลผู้เรียน

เป็นรายบุคคลได้

ชัดเจน 



  

 114 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
114 

ลำดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 

/ภาคการศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ร้อยละ 70 จึงตัด

เกรดในระดับ B ขึ้น

ไป 

4. พย.1211 การพยาบาล

เดก็และวัยรุ่น 

ภาคการศึกษาที่ 

3/2561 

มี 4 

เกรด 

ไม่มี

เกรด A 

( B+, B 

, C+ , 

C ) 

คณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจสอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(LO) การออกแบบการ

เรียนการสอน สัดส่วน

การวัด ประเมินผล 

Test blueprint และ

ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดโดยใช้วิธี

อิงเกณฑ์ การตัด

เกรด A นักศึกษา

ต้องได้ระดับคะแนน

ดิบตั้งแต่ 80 คะแนน

ขึ้นไป และหากนำมา

ปรับเป็นคะแนน T-

score ซ่ึงระดับ

คะแนนของนักศึกษา

ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 จึงตัด

เกรดในระดับ C ขึ้น

ไป 

ควรมีการพัฒนา

เครื่องมือ

ประเมินผลที่ตรง

ตาม LO ของ

รายวิชา ให้

สามารถ

ประเมินผลผู้เรียน

เป็นรายบุคคลได้ 

ชั้นปีที่ 3 

5. พย.1312 การพยาบาล

บุคคลที่มีปัญหา

สุขภาพ 2ภาค

การศึกษาท่ี 1/2561 

มี 4 

เกรดไม่

มีเกรด 

A 

( B+, B 

, C+ , C 

) 

คณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจ สอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(LO) การออกแบบการ

เรียนการสอน สัดส่วน

การวัด ประเมินผล 

Test blueprint และ

ผลงานของนักศึกษา 

 

การตัดเกรดวิชา

ทฤษฎีโดยใช้วิธีอิง

เกณฑ์ การตัดเกรด 

A นักศึกษาต้องได้

ระดับคะแนนดิบ

ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้น

ไป และหากนำมา

ปรับเป็นคะแนน T-

score ซึ่งระดับ

คะแนนของนักศึกษา

ควรมีการพัฒนา

เครื่องมือ

ประเมินผลที่ตรง

ตาม LO ของ

รายวิชา ให้

สามารถ

ประเมินผลผู้เรียน

เป็นรายบุคคลได้ 
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ลำดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 

/ภาคการศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

 

 

 

สูงสุด ไม่ถึงร้อยละ 

80 จึงไม่ตัดเกรดใน

ระดับ A และคะแนน

ขั้นต่ำ ได้ร้อยละ60 

จึงตัดเกรดในระดับ 

C 

6. พย.1317 ปฏิบัติการ

พยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 1 

ภาคการศึกษาที่ 

2/2561 

มี 3 

เกรด 

 A , B+ 

, B 

คณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจสอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(LO) การออกแบบการ

เรียนการสอน สัดส่วน

การวัด ประเมินผล 

Test blueprint และ

ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดวิชา

ปฏิบัติโดยใช้วิธีอิง

เกณฑ์ การตัดเกรด 

A นักศึกษาต้องได้

ระดับคะแนนดิบ

ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้น

ไป ซึ่งระดับคะแนน

ของนักศึกษาสูงสุด 

เกินร้อยละ 90 จึงตัด

เกรดในระดับ A และ

คะแนนขั้นต่ำ ได้ร้อย

ละ 80 จึงตัดเกรดใน

ระดับ B ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนา

เครื่องมือ

ประเมินผลที่ตรง

ตาม LO ของ

รายวิชา ให้

สามารถ

ประเมินผลผู้เรียน

เป็นรายบุคคลได้ 

ชั้นปีที่ 4 

7. พย.1423 การพยาบาล

มารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 2 

มี 4 

เกรดไม่

มีเกรด 

คณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจ สอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(LO) การออกแบบการ

การตัดเกรดวิชา

ทฤษฎีโดยใช้วิธีอิง

เกณฑ์ การตัดเกรด 

A นักศึกษาต้องได้

ควรมีการพัฒนา

เครื่องมือ

ประเมินผลที่ตรง

ตาม LO ของ
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ลำดับ 
รหัส/ชื่อรายวิชา 

/ภาคการศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ภาคการศึกษาที่ 

1/2561 

A 

( B+, B 

, C+ , C 

) 

เรียนการสอน สัดส่วน

การวัด ประเมินผล 

Test blueprint และ

ผลงานของนักศึกษา 

 

 

 

 

ระดับคะแนนดิบ

ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้น

ไป และหากนำมา

ปรับเป็นคะแนน T-

score ซึ่งระดับ

คะแนนของนักศึกษา

สูงสุด ไม่ถึงร้อยละ 

80 จึงไม่ตัดเกรดใน

ระดับ A และคะแนน

ขั้นต่ำ ได้ร้อยละ60 

จึงตัดเกรดในระดับ 

C 

รายวิชา ให้

สามารถ

ประเมินผลผู้เรียน

เป็นรายบุคคลได้ 

8. พย.1428 ปฏิบัติการ

รักษาพยาบาลเบื้องต้น

ภาคการศึกษาที่ 

2/2561 

มี 3 

เกรด 

 A , B+ 

, B 

คณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจสอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(LO) การออกแบบการ

เรียนการสอน สัดส่วน

การวัด ประเมินผล 

Test blueprint และ

ผลงานของนักศึกษา 

การตัดเกรดวิชา

ปฏิบัติโดยใช้วิธีอิง

เกณฑ์ การตัดเกรด 

A นักศึกษาต้องได้

ระดับคะแนนดิบ

ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้น

ไป ซึ่งระดับคะแนน

ของนักศึกษาสูงสุด 

เกินร้อยละ 90 จึงตัด

เกรดในระดับ A และ

คะแนนขั้นต่ำ ได้ร้อย

ละ 80 จึงตัดเกรดใน

ระดับ B ขึ้นไป 

ควรมีการพัฒนา

เครื่องมือ

ประเมินผลที่ตรง

ตาม LO ของ

รายวิชา ให้

สามารถ

ประเมินผลผู้เรียน

เป็นรายบุคคลได้ 
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คุณภาพการสอน 

 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จำนวน  21 วิชา และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  จำนวน 33 วิชา รวมรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561 จำนวน 54 วิชา ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา  2560  และมีแผนปรับปรุง ในปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

1 สม. 1101 มนุษย์ 
สังคม สิ่งแวดล้อม
และการอยู่ร่วมกัน 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการสอนและมีความทันสมัย 
จัดหาสื่อการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม เช่น คลิปวีดีโอ และมีการออกแบบการเรียนรู้
ในพ้ืนที่จริง โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่และสถานการณ์ปัจจุบันที่ ได้จากการ
สังเกต การสัมภาษณ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
พ้ืนที ่

2 สม. 1102 ทักษะ
ชีวิตและการ
จัดการ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยลดใบงาน 
เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิตโดยกระบวนการวิเคราะห์และจัดการ
ปัญหา 

3 สม. 1103 พหุ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับเนื้อหาให้ชัดเจน และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
พยาบาลมากขึ้น จัดทำสื่อการสอนให้เหมาะสม ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

4 ภ. 1101 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์รายวิชา 
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5 ภ. 1102 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับวิธีก ารสอน โดยเน้ นการสอนด้ วย  concept 
mapping และบริหารจัดการเวลาการสอนไม่เกิน 4 
ชั่วโมงต่อครั้ง ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
ฐาน  (Project Based Learning) เพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน ได้
พัฒนากระบวนการคิด ทักษะทางปัญญา จัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มย่อย 

6 วค. 1101 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับเกณฑ์การประเมินผล และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินผลรายวิชา 

7 วค.1102 ทักษะ
การคิดและการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับวิธีก ารสอน โดยเน้ นการสอนด้ วย  concept 
mapping และบริหารจัดการเวลาการสอนไม่เกิน 4 
ชั่วโมงต่อครั้ง ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
ฐาน  (Project Based Learning) เพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ยน ได้
พัฒนากระบวนการคิด ทักษะทางปัญญา จัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มย่อย 

8 วค.1103 
คณิตศาสตร์และ
สถิติ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ป รับ ก ารออกแบ บ การ เรี ย น รู้ แ บ บ  interactive 
Learning โดยใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ให้เป็นประโยชน์ 
และให้นักศึกษาสืบค้นและค้นคว้าด้วยตัวเองร่วมกับ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

9 พล.1101 การออก
กำลังกายและ
สันทนาการ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงคร์ายวิชา 

10 ภ. 1203 
ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานเชิง
วิชาการ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับปรุงเนื้ อหาให้ทั นสมัย โดยใช้สถานการณ์ ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และกิจกรรม
การเรียนรู้มอบหมายใบงานล่วงหน้า เพ่ือให้นักศึกษามี
เวลาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ



  

 119 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
119 

ลำ   
ดับ 

ชื่อวิชา 

ผลดำเนินงาน 
ตามแผน

ปรับปรุงใน 
มคอ.7 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลการ
ประเมิน

โดย
นักศึกษา 

 
 

แผนการปรับปรุง 2562 

มี ไม่มี 

แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษให้อาจารย์ผู้สอน และ
วางแผนร่วมกันเพ่ือวางแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11 พ.1101 จุล
ชีววิทยาและปรสิต
วิทยา 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ป รับ ก ารออกแบ บ การ เรี ย น รู้ แ บ บ  interactive 
Learning โดยใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ให้เป็นประโยชน์ 
และให้นักศึกษาสืบค้นและค้นคว้าด้วยตัวเองร่วมกับ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

12 พ.1102 กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

 

  เพ่ิมเติมการจัดทำเอกสารประกอบการสอน โดย
จัดเรียงเนื้อหาตามลำดับการสอน และมีภาพประกอบที่
ชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 

13 พ.1103 กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิ ม ก ารศึ ก ษ าดู งาน ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารขอ งค ณ ะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 พ.1104 ชีวเคมี ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิมเนื้อหาบทที่ 7 ชีวเคมีคลินิก และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิเคราะห์กรณีศึกษา 

15 พ.1105 
เศรษฐศาสตร์
สุขภาพ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิมสาระที่ทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สืบค้น
ประเด็กสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่มี
ผลต่อสุขภาพทั้งระดับประเทศและโลก 

16 พ.1106 จิตวิทยา
พัฒนาการ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับเอกสารการสอนโดยสรุปประเด็นสำคัญ ความคิด
รวบยอดและการประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
มากขึ้น 

17 พ.1107 โภชน
ศาสตร์ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในระดับดีมาก ไม่มีการปรับการจัดการเรียนการสอน 

18 พ.1108 พยาธิ
วิทยา 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  การจัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยแบ่งหัวข้อให้สรุป
เนื้อหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ประจำวิชา 
และสรุป concept mapping เรื่องระบบหัวใจและ
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หลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท 
19 พ. 1209 เภสัช

วิทยา 
ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับลด เนื้ อหาบางส่ วนและเพ่ิมการนำไปใช้ ให้
เหมาะสมกับบทบาทพยาบาล เพ่ิมสาระที่ทันสมัย เช่น 
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ยาบัญชีหลัก 

20 พ. 1210  ระบาด
วิทยาและชีวสถิติ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับเนื้อหาและข้อสอบตาม test blueprint และ
มอบหมายให้ทบทวนเนื้อหาก่อนเรียน มีแบบฝึกหัดใน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านระบาดวิทยาและชีวสถิ
ติ 

21 พย.1101 มโนมติ 
ทฤษฎี และ
กระบวนการ
พยาบาล 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับตารางการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียด
วิชา โดยปรับชั่วโมงทดลอง และทบทวนความรู้ก่อนเข้า
lab 

22 พย.1202 
หลักการและ
เทคนิคการ
พยาบาล 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับคู่มือการฝึกทักษะปฏิบัติและประชุมชี้แจงผู้ ร่วม
สอนให้เข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกัน 

23 พย. 1203 ปฏิบัติ
หลักการและ
เทคนิคการ
พยาบาล 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ประชุมประสานแผนและจัดทำแผนร่วมกับสถานบันอ่ืน 
เพ่ือลดปัญหาการฝึกปฏิบัติซ้ำซ้อนกัน 

24 พย.1204 การ
สื่อสาร การสอน
และการให้
คำปรึกษา 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย เรื่อง การผลิต
สื่อการสอนที่ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 

25 พย. 1205 จริย
ศาสตร์และ
กฏหมายวิชาชีพ

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  การใช้ E-learning: Google Classroom มาใช้ในการ
เรียนการสอน และออกแบบการจัดการเรียนสอนที่
หลากหลาย เพิ่มเนื้อหาการพิจารณาทางคดีความในชั้น
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การพยาบาล ศาล และการศึกษาดูงานในสถานการณจ์ริง 
26 พย.1206 การ

พยาบาลผู้ใหญ่ 1  
ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ออกแบบการเรียนการสอนที่ส่ งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ เรียน ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตัวเอง 

27 พย.1207 
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1  

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ประชุมประสานแผนและจัดทำแผนร่วมกับสถานบันอ่ืน 
เพ่ือลดปัญหาการฝึกปฏิบัติซ้ ำซ้อนกัน และการ 
conference case เ น้ น ส รุ ป อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ต า ม
วัตถุประสงค์ และ test blueprint ของรายวิชา โดยใช้
กระบวนการสะท้อนคิด (Reflective thinking) 
 

28 พย.1208 การ
พยาบาลผู้สูงอายุ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่
การดูแลผู้สูงอายุ โดยเพ่ิมกรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม 
บทบาทสมมุติ ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง 

29 พย.1209 
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอายุ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับการออกแบบและจัดหาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา จัด
กิจกรรมที่กระตุ้นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ และให้มี
การสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ 

30 พย.1210 การ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เปิดสอนเป็นครั้งแรก 

31 พย.1211 การ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น  

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เปิดสอนเป็นครั้งแรก 

32 ล. 1010 
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และใช้
กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายเพิ่มมากข้ึน 

33 ล. 1005 
นวัตกรรมทางการ

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  การออกแบบการเรียนการสอนโดยให้สหสาขาวิชาชีพมี
ส่วนร่วมในการวิพากษ์ และประเด็นการสร้างนวตกรรม
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พยาบาล ด้านสุขภาพ และการสร้างสื่อขั้นสูง 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 
34 ภ. 1405 

ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 
และจัดตารางเรียนให้ช่วงเวลาห่างกัน เพ่ือให้นักศึกษา
ทำงานได้ทันเวลาก่อนการเรียนในแต่ละครั้ง 

35 พย.1312 การ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 2 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิมเนื้อหาสาระที่ทันสมัยเรื่อง โรคไข้ Zika และโรค 
MERS การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วม เช่น JIGSAW ห้องเรียนกลับด้าน และมีการ
สรุปเนื้อหาหลังเรียนโดยผู้สอน 

36 พย.1313 
ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 2 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ประชุมประสานแผนและจัดทำแผนร่วมกับสถานบันอ่ืน 
เพ่ือลดปัญหาการฝึกปฏิบัติซ้ำซ้อนกัน 

37 พย.1314 การ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 3 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิ ม  scenario ใน การออกแบ บ การ เรี ยน รู้ แบ บ
simulation เพ่ื อให้ ผู้ เรี ยน เกิดทั กษะการคิ ดและ
ตัดสินใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้มากข้ึน 

38 พย.1315 
ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 3 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิมกระบวนการ Reflective ร่วมกับการทำ Mapping 
Nursing Care Plan 

39 พย. 1316 การ
พยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  บูรณาการการเรียนการสอนกับทำนุฯ และบริการ
วิชาการ เรื่อง อนามัยโรงเรียน 

40 พย. 1317 
ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิมการเนื้อหาสาระที่ทันสมัยการฝึกปฏิบัติในเรื่อง 
Service Plan และ Primary Care Cluster (PCC) 
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41 พย.1318 การ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  สอดแทรกการสอนภาษาอังกฤษใน  บทที่  5 การ
พยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาความผิดปกติ
ทางจิตเวชสำหรับเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุ  
หัวข้อภาวะสมองเสื่อม 

42 พย.1319 
ปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับปรุงข้อสอบ Pre – Post test ตาม test 
blueprint และทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ การเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติ เช่น การสนทนาเพื่อการ
บำบัด การทำกลุ่ม PL 

43 พย. 1320 การ
พยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุง
ครรภ์ 1 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ปรับกลุ่มผู้เรียนให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือให้การเรียนการ
สอนแบบ  Simulation-based learning เพ่ือให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

44 พย. 1321 
ปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  การบริหารจัดการให้นักศึกษาได้ระสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา โดยประชุมประสานแผนและ
จัดทำแผนร่วมกับสถานบันอ่ืน เพ่ือลดปัญหาการฝึก
ปฏิบัติซ้ำซ้อนกัน 

45 พย. 1322 วิจัย
ทางการพยาบาล 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้ เรี ยน  และใช่ ช่ อ งทางสื่ อสารผ่ าน  google 
classroom เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มอบหมายงาน 
และสะท้อนความคิดเห็นจากผู้เรียน 

46 พย. 1321 
ปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 2 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  การบริหารจัดการให้นักศึกษาได้ระสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา โดยประชุมประสานแผนและ
จัดทำแผนร่วมกับสถานบันอ่ืน เพ่ือลดปัญหาการฝึก
ปฏิบัติซ้ำซ้อนกัน 

47 พย. 1424 
ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  จัดทำเกณฑ์ในการประเมินทักษะให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ 
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ทารกและการผดุง
ครรภ์ 2 

48 พย. 1425 การ
พยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิมสาระที่ทันสมัยในบทที่ 2 ปัญหาสุขภาพชุมชนของ
ประเทศไทย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สุขภาพระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ
สุขภาพอำเภอ หัวข้อ Primary Care Cluster (PCC) 
Family care team (FCT) 

49 พย. 1426 
ปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัว
และชุมชน 2 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิมเนื้อหาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และระบบ
การดูแลผู้สู งอายุโดยชุมชนท้องถิ่น Primary Care 
Cluster (PCC) Family care team (FCT) 

50 พย. 1427 การ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  การออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเรียนรู้
แบบกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่ ม โรคทางอายุ รกรรม 
ศัลยกรรม โดยใช้กรณีศึกษา (case base learning) 

51 พย. 1428 
ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  การจั ด  clinical teaching โดยแพทย์  ให้ ส อน ใน
สัปดาห์แรกของการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนนำความรู้
ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติได้จริง 

52 พย. 1429 การ
บริหารการ
พยาบาล 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  เพ่ิมเนื้อหาการจัดการระบบงานในการพยาบาลเป็นทีม
และบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการทำงานเป็นทีม 

53 พย. 1430 
ปฏิบัติการบริหาร
การพยาบาล 

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และทักษะการรับ ส่งเวร บทบาท
ต่างๆ ในการบริหารทางการพยาบาล เช่น incharge, 
team leader, team member 

54 พย. 1431 
แนวโน้มและ
พัฒนาการของ

ดำเนินการ 
ตามแผน 

  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ โดยการ
กำหนดประเด็นและวิธีการสัมมนา และการเรียนรู้ผ่าน 
google classroom 
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วิชาชีพการ
พยาบาล 

  

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 แสดงออกถึงการใช้ความรู้ ความ
เข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรมในการ
ดำรงตนและการประกอบวิชาชีพ 
1.2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
1.4 ปกป้องสิทธิ์ของผู้รับบริการ 
1.5 มีระเบียบวินัยรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตและมีจิตใฝ่บริการ 
1.6 มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองต่อผู้ อ่ืน 
และวิชาชีพ 

1 . กำห นดวิ ธี ก าร เรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเน้นให้มีการสอดแทรก
คุณ ธรรม จริยธรรม ใน เนื้ อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. พัฒนาสถาบัน ให้ เป็นหน่ วยงาน
คุณธรรม เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากร
เป็นตัวแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และปลูกฝังความมีระเบี ยบวินัยแก่
นักศึกษา  
3. จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา จิต
สาธารณะในวันสำคัญของสถาบันและ
วิชาชีพเช่นวันพยาบาลแห่งชาติ 

1. จัดการสอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา และบูรณา
การการเรียนการสอนกับกิจกรรม 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
บุคลากรและหน่ วยงานให้ เป็ น
บุ คคลต้ น แบ บและหน่ วยงาน
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
และยกย่องอาจารย์ที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้  
3. จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิต
อาสา จิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้  
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน
ชีวิตและพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจใน

1. ใช้การสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  (Self–directed 
Learning)  
2. ใช้สื่อช่วยสอน, E-Learning, การใช้
สถานการณ์ เสมือนจริง (Simulation-

1. ส่ ง เสริม ให้ อาจารย์สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
โดย เน้ นการเรียนรู้ แบบ  self-
directed learning แ ล ะ  small 
group เ ช่ น  Research based 
Learning, Evidence Based 
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สาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพ
พยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ระบบสุขภาพ 
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และสังคมโลกท่ีมีผลกระทบ
ต่อภาวะสุขภาพและประชาชน 
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจใน
สาระสำคัญของกระบวนการแสวงหา
ความรู้ การจัดการความรู้ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหาร
และการจัดการองค์กร 

based learning) สื่ อและอุปกรณ์ ใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษาฝึกฝนทั้ง
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนและฝึกฝน
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง  
3. ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร เช่น การบรรยาย 
สัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย กรณีศึกษา 
การใช้ปัญหาเป็นฐาน การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การใช้โครงงาน การเรียนรู้
ตามสภาพจริง การเรียนแบบร่วมมือ 
การใช้กระบวนการวิจัย การสาธิตและ
การสาธิตย้อนกลับ ฝึกทักษะต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์ จริ งหรือสถานการณ์
จำลอง เป็นต้น 
4. การบรรยาย พิ เศษ โดย วิทยากร
ภายนอกที่ มี ความเชี่ ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์ตรง 

Nursing, Problem based 
Learning, Blended Learning, 
Simulation Based Learning 
2. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเอง 
(self- directed learning) เพ่ือให้
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู้
จากการสืบค้นไปสู่การประยุกต์ใช้
เพ่ื อ พัฒ นาองค์ความรู้ ได้ อย่ าง
ชัดเจน ตรงประเด็น 
3. สนับสนุนให้มี เวทีการจัดการ
ความรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้ เกิด
ก า รแ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้  แ ล ะ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  

3 ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่

เป็นจุดอ่อนของตน เพ่ือพัฒนาตนเอง

ให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน สามารถ

นำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล การ

ส อ น  ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ ที่ มี

ประสิทธิภาพ 

3.2 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3.3 สามารถนำข้อมูลและหลักฐานไป

ใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่าง

กำหนดวิธีการเรียนการจัดการเรียนการ

สอนที่เนินผู้ เรียนเป็นสำคัญ เช่น การ

อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

การระดมสมอง การสะท้อนคิด การ

ประชุมปรึกษา การสัมมนา แผนที่

ค ว า ม คิ ด  ก า ร ท ำ โค ร ง ง า น  ก า ร

ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เป็นต้น 
 

1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็น

สำคัญ พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

การคิดและการตัดสินใจ อาทิ เช่น 

Problem based Learning, 

Blended Learning, Research 

based Learning, Simulation 

Based Learning, service 

learning, Evidence Based และ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้

เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 

2. เน้นการใช้ reflective thinking 
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มีวิจารณญาณ 

3.4 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ

แ ล ะ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ร ว ม ทั้ ง ใ ช้

ประสบการณ์ เป็นฐาน เพ่ือให้ เกิด

ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพใน

การใหบ้ริการการพยาบาล 

3 .5  สามารถใช้ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรม

ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

3.6 สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา

ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สอดคล้ องกั บ

สถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 

การสะท้อนคิดให้วิ เคราะห์จุดดี  

จุดบกพร่องของตนเองช่วยให้เกิด

ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์  นำไปสู่การพัฒนา

ปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และ

การแก้ปัญ หาต่ างๆ ได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการจัดการ

เรียนการสอนทักษะทางปัญญา 

และการประเมินตามสภาพจริง 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและ

สมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพและทีมในชุมชนในระบบ

บริการสาธารณสุขทุกระดับ และใน

บริบทหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

4.2 แสดงภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิด

การเปลี่ ยนแปลงที่ ดี ในองค์ กร ใน

สถานการณ์ ที่ ห ล าก ห ล าย  แ ล ะ

สถานการณ์เฉพาะหน้า 

4.3 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง 

1. จัดการเรียนการสอนที่ พัฒนาและ

ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน

กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ

ผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ  

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการ

ทำงานเป็นทีม ทั้งในรายวิชาทฤษฏีและ

รายวิชาปฏิบัติ  

1. จัดการเรียนการสอนที่ พัฒนา

และส่ งเสริมการมี ปฏิ สั ม พั นธ์

ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ

ผู้สอน ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการและทีม

สุขภาพ โดยการฝึกทั กษะการ

สื่อสารปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์

จริง บทบาทสมมติ และกรณีศึกษา 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ

ทำงานเป็นทีม ทั้งในรายวิชาทฤษฏี

และรายวิชาปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถ

พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นำและผู้

ตาม รวมถึงมีการสอดแทรกเรื่อง

ความรับผิ ดชอบ  การมี มนุ ษย
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หนา้ที่ วิชาชีพ องค์กรและสังคมเพ่ือให้

เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 

สัมพันธ์ในการเรียนการสอนทั้ง 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ ง

ตั ว เล ข  ก ารสื่ อ ส า รแ ละการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ 

คณิตศาสตร์และสถิติในการพยาบาล

อย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 

การนำเสนอและการสือ่สาร 

5 .3  ส าม า ร ถ ใช้ ภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้วิเคราะห์

ข้อมูล การใช้ทักษะทางตัวเลข การ

คำนวณในสถานการณ์ จำลอง และ

สถานการณ์จริง  

2.จัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-learning) การใช้สถานการณ์จำลอง  

 (Simulation-based learning)  

3. มอบหมายให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึง

ทักษะการสืบค้น และการนำเสนอข้อมูล

สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

กับผู้รับข้อมูลและเนื้อหาที่เสนอ 

4. จัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้ทักษะ

การสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียนและการนำเสนอทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ  

 1.. จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) การ

ใช้สถานการณ์จำลอง  

 (Simulation-based learning 

2 กำหนดความสามารถในการ

คำนวณยา และสารละลายอ่ืนๆ 

เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่นักศึกษาต้อง

ผ่านก่อนขึ้นฝึกงานในหอผู้ป่วยทุก

รายวิชา 

3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เน้นการสืบค้นวารสารต่างประเทศ 

และ Database เพ่ือโดยเน้นการใช้

ห ลั ก ฐ าน เชิ งป ร ะ จั ก ษ์  (EBN) 

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

4 บู รณ าการและเพ่ิ มการอ่าน

บทความวิจัยเชิงปริมาณในวิชา

ทางการพยาบาล 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

6.1 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์อย่างเป็นองค์รวม ด้วยความ

เมตตา กรุณาและเอ้ืออาทร โดยยึดมั่น

ในคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และ

สิทธิของผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการมีส่วน

1. เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ

ในสถานการณ์จำลอง ในห้องปฏิบัติการ 

การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิตและ

สาธิตย้อนกลับ การเรียนรู้ผ่านสื่อการ

เรียนรู้ต่ าง ๆ เช่น  การฝึกปฏิบัติ ใน

ห้องปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน

โดยการฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์

1. เตรียมความพร้อมก่อนการฝึก

ปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ใน

ห้องปฏิบัติการ การแสดงบทบาท

ส ม ม ติ  ก า ร ส า ธิ ต แ ล ะ ส า ธิ ต

ย้อนกลับ การเรียนรู้ผ่านสื่อการ

เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การฝึกปฏิบัติใน

ห้องปฏิบัติการ การจัดการเรียน



  

 129 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
129 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ร่วมของผู้รับบริการ 

6.2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ภายใต้กฎหมาย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.3 ปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึง

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ห ลั ก จ ริ ย ธ ร ร ม 

ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

6.4 แสดงภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน 

ส าม ารถบ ริ ห ารจั ด ก าร  ที ม ก าร

พยาบาลและทีมสหสาขา 

 

จำลอง  

2. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งใน

สถานบริการสุขภาพและในชุมชนให้

ครอบคลุ ม  ความห ลากหลายทาง

วัฒนธรรม ในทุกระดับภาวะสุขภาพ ทุก

ช่ ว งวั ย  และทุ กมิ ติ ของการบ ริการ

สุ ขภ าพ  ภาย ใต้การนิ เทศดู แลของ

อาจารย์และ /หรือ การฝึกปฏิบัติในคลินิก

คู่กับพยาบาลพี่เลี้ยง (preceptor)  

 3. จัดการสอนในคลินิกในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น การสาธิตสาธิตย้อนกลับ การสอนข้าง

เตียง การประชุมปรึกษาปัญหาก่อนและ

หลังปฏิบัติงานการอภิปรายกลุ่ม การ

ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล การทำ

โครงการ การศึกษารายกรณี 

 

การสอนโดยการฝึกปฏิบัติการใน

สถานการณ์จำลอง  

2. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

ทั้งในสถานบริการสุขภาพและใน

ชุ ม ช น ให้ ค ร อ บ ค ลุ ม  ค ว า ม

หลากหลายทางวัฒนธรรม ในทุก

ระดับภาวะสุขภาพ ทุกช่วงวัย และ

ทุ กมิ ติ ขอ งการบ ริการสุ ขภ าพ 

ภายใต้การนิเทศดูแลของอาจารย์

และ /อหรื การฝึกปฏิบัติในคลินิกคู่

กับพยาบาลพ่ีเลี้ยง (preceptor)  

3. จัดการสอนในคลินิกในรูปแบบต่าง 

ๆ เช่น การสาธิตสาธิตย้อนกลับ การ

สอนข้างเตียง การประชุมปรึกษา

ปัญหาก่อนและหลังปฏิบัติงานการ

อภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษา

ทางการพยาบาล การทำโครงการ 

การศึกษารายกรณ ี
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร   มี  ไม่มี  

ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ใหม่ 4 คน โดยเป็นอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 คน 

กลับจากลาศึกษาต่อปริญญาเอก 2 คน  วิทยาลัยฯ มีระบบการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพ่ือให้มีการเรียนรู้งาน

ในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ ปฐมนิเทศและคำแนะนำ ด้านบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ ด้าน หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ และจากนั้นจะมีระบบการ Coaching โดยพ่ีเลี้ยงเพ่ือเสริมสมรรถนะด้านวิชาการและ

การปฏิบัติภารกิจตามโครงสร้างเพ่ือการพัฒนาสถาบัน 

3.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 

  การปฐมนิเทศประกอบด้วยประเด็นสำคัญ คือ 

1. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์สาขา
การพยาบาล สิทธิ สวัสดิการ  และการพัฒนาตนเองทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดรายวิชาที่ต้อง
รับผิดชอบ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การเขียนแผนการสอน และการวัดประเมินผล 

3. การจัดทำวิจัย เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมในงานบริการวิชาการแก่สังคม 
5. การเข้าร่วมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ (TOR) และการประเมินภาระงาน และผลงานทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
 

3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 4 คน จากจำนวนที่รับใหม่ 4 คน จากการประเมินผลการปฐมนิเทศ

พบว่า ได้เรียนรู้งานในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบทำให้มองภาพการทำงานได้ครอบคลุมมากขึ้น ทราบ

แนวทางในการปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศครอบคลุมประเด็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์และได้

แนวทางเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561  

 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูมือ

อาชีพ 

42 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรให้

ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ

ความเป็นครูมืออาชีพ ผลดำเนินงาน 

อาจารย์มีความพึงพอใจ มีความรู้ใน

การพัฒนาตนเองและสมรรถนะครูมือ

อาชีพเพ่ิมขึ้น มีแนวทางปฏิบัติในการ

พัฒนาสมรรถนะครู  และการพัฒนาสู่

การผลิตผลงานวิชาการในการเตรียม

เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

2. พัฒนาระบบกลในการวัดและ

ประเมินผล โดยจัดประชุมการ

พัฒนาการประเมินผลทางคลินิค 

(OSCE)  

42 6 มีการพัฒนาระบบกลในการวัดและ
ป ระ เมิ น ผ ล  โด ย จั ด ป ระชุ ม ก าร
พัฒ นาการประเมินผลทางคลินิ ก 
(OSCE) ผลดำเนินงานพบว่าอาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจในการประเมินด้วย 
OSCE มากขึ้ น  และมี แผน ในการ
ประเมินผลทางคลินิกในปีการศึกษา 
2561 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

42 22 มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุก

คน ตามความ เชี่ ย วช าญ เพ่ื อ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนา

บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงภายใต้ค่านิยมร่วมของ

องค์กร 

4.โครงการพัฒนาวิทยาลัย

คุณธรรมภายใต้ค่านิยม MOPH 

42 22 มีการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมสร้าง

ความเข้มแข็งในการส่งเสริมคุณธรรม
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

และการบริหารในระบบธรรมาภิ

บาล 

 

จริยธรรมของบุคลากรในการบริหาร

วิทยาลัยสู่องค์กรต้นแบบวิทยาลัย

คุณธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา 

ในอนาคต 

1. การพัฒนาให้นักศึกษามี

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน

ในประเด็น ภาวะผู้นำ การกล้า

แสดงออกการบริหารจัดการใน

การบริการสุขภาพ-ทักษะการ

คิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

และ ทักษะภาษาอังกฤษ 

2. การส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พบว่า คุณวุฒิปริญญาเอกมี 2 

คนใน 6 คน และผลิตผลงาน

วิชาการน้อย (2 คน)  

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่มี

คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการอย่างมีปีชระสิทธิภาพ 

1.1 การจัดการเรียนการสอนโดย
สอนแบบบูรณาการกับพันธกินอื่น 
เช่น การบริการวิชาการทางสังคม 
การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
1.2 การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สถานการณ์จริงในระบบบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ ในรายวิชา 
1.3 การจัดการเรียนการสอน
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
(Interprofessional Learning) 
ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
1.4 การจัดการเรียนการสอนเน้น
การใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.1 เพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ให้ศึกษาใน
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ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา 

ในอนาคต 

ระดับปริญญาเอกโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง
ภาพรวม แผนการ และแผนในการ
ทดแทนกรณีการเกษียณ ลาออก 
ย้าย 
2 2. จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์
ให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการ 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (6.1)  

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

1.ระบบการ

ดำเนินงานของ

ภาควิชา/คณะ/

สถาบันโดยมีส่วน

ร่วมของอาจารย์

ประจำหลักสูตร

เพื่อให้มีสิง่

สนับสนุนการเรียนรู ้

 

     วิทยาลัยมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 
2561 โดยกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์การดำเนินงานไว้ว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า 3.85 
(6.1.1-1) ในปีการศึกษา 2561 มีการดำเนินงานตามระบบและ
กลไก ดังนี้ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริม
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษา งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานห้องสมุด งานห้องปฏิบัติการพยาบาล และงาน
อาคารสถานที่ (6.1.1-2) 
     คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทำ
การสำรวจความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียน 

6.1.1-1 คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับ
ปรับปรุง ปีการศึกษา 
2561 
6.1.1-2 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
6.1.1-3 สรุปการสำรวจ
ความต้องการการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

อุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องสมุด และอาคารสถานที่  จากอาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี 
พบว่า ต้องการความแรงและความครอบคลุมสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
จัดหาคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ ทันสมัย
และพร้อมใช้งาน จัดหาโปรเจคเตอร์และไมโครโฟนประจำ
ห้องเรียน จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาลให้
เพียงพอและพร้อมใช้ งาน  เพ่ิมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หุ่ น
ปฏิบัติการขั้นสูง จัดหาหนังสือให้มีความหลากหลายและทันสมัย 
เพ่ิมสื่อเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมฐานข้อมูลในการสืบค้น 
เพ่ิมพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ ได้นำผลการประเมินและผลการ
สำรวจมาจัดทำแผนในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ โครงการพัฒนา
ทรัพยากรการ เรียนรู้ ให้ เอ้ือต่อการเรียนรู้  เสนอต่อคณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยรับรองแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (6.1.1-3, 6.1.1-4 6.1.1-5 และ 6.1.1-6)     
    คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
กำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา พบว่า จัดหาสิ่งสนับสนุนได้ทุกรายการ ยกเว้นการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เนื่องจากสถาบันพระบรมราชชนก
ให้มีการปรับแก้เอกสารเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทำให้มีการปรับแก้
คุณลักษณะและเกิดความล่าช้าในการพิจารณาของคณะกรรมการ
กระทรวงดิจิทัล (6.1.1-7) 
     เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 
2561 คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ร่วมกันประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายด้าน ภาค
ต้นอยู่ระหว่าง 3.98- 4.33 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ภาคปลายอยู่
ระหว่าง 4.-39- 4.69 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ภาพรวมค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16  ด้านสูงสุดคือ ด้านห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.51) ด้าน
ต่ำสุดคือ การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 
4.20) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ภาค

ดำเนินงานส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ครั้ง
ที่ 1./2561 วันที 15  
มิถุนายน 2561 
6.1.1-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 10 
/2560 วันที่ 13 
กรกฎาคม 2561 
6.1.1-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2561 วันที่ 11
กันยายน 2561 อนุมัติ
แผนปฏิบัติการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ปีงบประมาณ  2562 
6.1.1-7 บันทึกปรับแก้
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
6.1.1-8 สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ 
6.1.1-9 สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร อาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจารย์ และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2560-2561 
6.1.1-10 แผน
ปีงบประมาณ 2562 
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ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ต้นอยู่ระหว่าง 3.74- 4.15 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ภาคปลายอยู่
ระหว่าง 4.13- 4.41 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14  ด้านสูงสุดคือ ด้านห้องสมุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) ด้านต่ำสุดคือ 
การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 3.94) 

ลำ
ดับ 

สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย 

นักศึกษา 
ผู้บริหาร/

อาจารย์/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

1 ห้องเรยีน 3.99 4.31 4.10 4.55 
2 ห้องสมุด 4.15 4.41 4.33 4.68 
3 ห้อง

คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ต 

3.74 4.13 3.98 4.43 

4 โสตทัศนูปกรณ์
และอาคารเรียน 

3.99 4.31 3.98 4.49 

5 ห้องปฏิบัติการ
พ้ืนฐานทางการ
พยาบาล 

4.01 
 

4.34 4.12 
 

4.39 

 เฉลี่ยรวม 3.98 4.30 4.11 4.51 
 
นำผลการประเมินมาจัดทำแผนปีงบประมาณ 2562  (6.1.1-10) 
    จากการดำเนินงานตามระบบและและกลไก พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เท่ากับ 4.14 และ ซึ่งมากกว่า 3.85 เป็นไป
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ นักศึกษาได้สะท้อนว่าการ
ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนมีความทันสมัย เพียงพอ 
และเหมาะสม ทำให้มีการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้  ด้าน

6.1.1-11 สรุปการทบทวน
คู่มือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 
2561 
6.1.1-12 คู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพฉบับปรับปรุง 
2562 
6.1.1-13 สุปผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ ปี
การศึกษา 2561 
6.1.1-14 สรุปผลการสอบ
ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ข อ รั บ
ใบ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้น 1 
( ก า ร ส อ บ ค รั้ ง แ ร ก ) 
ระหว่างปี 2558-2561 
6.1.1-15 ร า ง วั ล ก า ร
ประกวดผลงานนักศึกษา 
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ความรู้ มีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวิชาการพยาบาล ได้มี
การฝึกกับหุ่นในห้องปฏิบัติการพยาบาลทั้งในและนอกเวลาเรียน 
ทำให้มีความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น เมื่อขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้อง และมีกระบวนการตัดสินใจ
ทางคลินิกได้ดี การมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณ
ครอบคลุม ทำให้สามารถสืบค้นงานที่อาจารย์มอบหมายได้รวดเร็ว 
นำมาสรุปเป็นองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถ
นำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ มีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้น และตัดสินใจ
แก้ปัญหาทางการพยาบาลได้ดี  มีคะแนนการสอบประเมิน
สมรรถนะชั้นปี  1 -4 ด้านทักษะทางปัญญา คะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.33-4.51 (6.1.1-13) 
ทักษะทาง
ปัญญา  

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

ภาพรว
ม 

ค่าเฉลี่ย 4.35 4.34 4.51 4.33 4.38 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

0.54 0.52 0.50 0.69 0.56 

โดยนักศึกษาชั้นปีที 3 มีการเรียนรู้ด้วยสถนการณ์จำลองใน
รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 และการ
สอบ OSCE ทำให้ทักษะทางปัญญามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51) รวมถึงการทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ผู้สอนมีบทเรียน
อิเลคทรอนิกส์ให้นักศึกษาได้ทบทวนตลอดเวลา ทำให้สอบใบ
ประกอบ วิช าชี พ รอบ แรกผ่ านจำน วน เพ่ิ มขึ้ น  (6.1.1-14) 
โดยเฉพาะในรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก มีการเรียนโดย
ใช้สถานการณ์จำลอง การสอบ OSCE ผลการสอบมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น และสอบผ่านครั้งแรกร้อยละ 100 รวมทั้งนักศึกษามีทักษะ
ทางปัญญา มีการคิดสร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมและผลงานวิจัย 
ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท poster presentationในการนำเสนอใน
เวทีวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Nursing 
Student Forum on “Health literacy: A key to 
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ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

Sustainable Development Goals of Population Health” 
และได้รับรางวัลที่  3 ประเภท poster presentationในการ
นำเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ  “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : 
สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6.1.1-15) 
     การทบทวนระบบ กลไก ประเด็นการทบทวน พบว่า การ
จัดหาสิ่งสนับสนุนมีความเหมาะสม แต่ต้องมีการจัดหาทดแทน
เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน ไม่ทันสมัย และเสียไม่สามารถซ่อม
ได้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ การขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ควรนำผล
การดำเนินการมาจัดทำแผนพัฒนาต่อไป (6..1.1-11 และ6.1.1-
12) 

2. จำนวนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้

ที่เพียงพอและ

เหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการ

สอน 

 

     วิทยาลัยมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
    1) ห้องเรียน มีการดำเนินการจัดห้องเรียน อุปกรณ์ส่งเสริม
การเรียนรู้ในห้องเรียนให้พร้อมใช้งานสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
ห้องเรียนมีความเพียงพอ พร้อมใช้งาน นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 3.96 และอาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.96 
(6.1.2-2) โดยมีอาคารเรียนทั้งหมด  3 อาคาร มี พ้ืนที่ ใช้สอย
ทั้งหมด 6,010 ตร.ม. แบ่งเป็น  
- อาคาร A มีพ้ืนที ่2,130 ตร.ม.  
เป็นพื้นที่ห้องเรียน 224  ตร.ม.  
- อาคาร B มีพ้ืนที ่2,130 ตร.ม.  
เป็นพื้นที่ห้องเรียน 680 ตร.ม.  
- อาคารศูนย์การเรียนรู้ มีพ้ืนที่ 1,750 ตร.ม.เป็นพ้ืนที่ห้องเรียน 
216 ตร.ม.  
      
       โดยทุกอาคารมีห้องเรียนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนดังนี้ (6.1.2-2)   
 
 
 

6.1.2-1 สรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้บริหาร อาจารย์ประจำ

หลักสูตร อาจารย์ และ

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอน ปี

การศึกษา 2560-2561 

6.1.2-2 สรุปรายงาน

ปัจจัยเกื้อหนุนการจัด

การศึกษา ภาพถ่ายปัจจัย

เกื้อหนุนการศึกษา 

6.1.2-3  กิจกรรมการ

ฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด 

ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

และอุปกรณ์การศึกษา 

6.1.2-4 เอกสารรายการ

หนังสือ ตำราและวารสาร 
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ประเภทห้อง ขนาด
(m2) 

จำนวน
ห้อง 

ความ
จุ 

(คน) 
ห้องเรียนประจำ 112 3  80 
ห้องเรียนประจำ 172 2  130 
ห้องเรียนประจำ 224 1 130 
ห้องเธียร์เตอร์ 112 3  80 
ห้ อ งเรี ยน กลุ่ ม
ย่อย 

112 8  50 

ห้องสอบ 
 (ใช้ห้องเรียน) 

112/17
2 

5 50 

หอ้งสมุด 224 1 60 
รวม  18  

  
รวมพ้ืนที่ใช้สอย 2,360 ตารางเมตร  จำนวนนักศึกษา 449 คน 
ดังนั้นพื้นที่ใช้สอยต่อนักศึกษาเท่ากับ 5.92 ตารางเมตร 
2) ห้องสมุด  
    วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิ เทศ การใช้ห้องสมุดและการสืบค้น
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่ และทุกชั้น
ปีทุกปีการศึกษา (6.1.2-3) มีหนังสือ ตำรา ครบตามสาขาการ
พยาบาล ดังนี้ 

- ตำราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี รวม
ทั้งสิ้น 2,793 ชื่อเรื่อง โดยแบ่งตาม 5 สาขาวิชาหลักทางการ
พยาบาล  ที่รายวิชาทางการพยาบาลได้กำหนดให้เป็นเอกสาร
ตำราหลัก (6.1.2-4)  ดังนี้  
    1. การพยาบาลชุมชน จำนวน 436 ชื่อเรื่อง  
    2. การพยาบาลเด็ก จำนวน 451 ชื่อเรื่อง  
    3. การพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 1087 ชื่อเรื่อง  
    4. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน 341 ชื่อเรื่อง  
    5.การพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรภ์ จำนวน 478 ชื่อ
เรื่อง  

ในห้องสมุด 

6.1.2-5 คู่มือ

ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

6.1.2-6  เอกสารรายการ

โสตทัศนูปกรณ์ จุด

เชื่อมต่อ internet  

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์สำหรับ

ให้บริการ  และมี

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนไว้ 

6.1.2-7  แฟ้มภาพแสดงที่

พักนักศึกษาและ

สิ่งแวดล้อม  ร้านค้า

บริการอาหารภายใน

วิทยาลัย 
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    - มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ รวม 
21,547 เล่ม  แบ่งเป็น  
         หนังสือทางการพยาบาล จำนวน 18,112 เล่ม  
         หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 3,435 เล่ม  
และมีจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 397 คน ดังนั้น
จำนวนหนังสือต่อนักศึกษา เท่ากับ 54.27 เล่ม 
   - มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาล ในประเทศ จำนวน 17 ชื่อ
เรื่อง ที่มีการรับอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ดังนี้ 

1. วารสารพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
4. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (สมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
5. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สมาคมศิษย์เก่า

พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  
6. วารสารสภาการพยาบาล  (Thai Journal of Nursing 

Council)  
7. วารสารวิจัยทางการพยาบาล (Pacific Rim 

International Journal of Nursing Research)  
8. วารสารการพยาบาลและการศึกษา  

สถาบันพระบรมราชชนก 
9. วารสารพยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  
         คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
11. วารสารกองการพยาบาล  
12. วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  

13. วารสารพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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14. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สมาคม
พยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย  

15. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing 
Journal) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

16. วารสารพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์     
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

17. วารสารการพยาบาลทหารบก 
          - มีวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศ
จำนวน 6 ชื่อเรื่องที่มีการรับอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 5 สาขาวิชา
หลักดังนี้  

1. สาขาการพยาบาลชุมชน ได้แก่ Public Health Nursing  
   2. สาขาการพยาบาลเด็ก ได้แก่ Pediatric Nursing 
   3. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ได้แก่  Geriatric Nursing, 
Medsurg Nursing  
   4. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้แก่ Journal 
Psychiatric and Mental Health Nursing 
   5. สาขาการพยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ได้แก่ 
Journal of Midwifery and Woman’s Health, 
     มีบริการสืบค้น โดยมีฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ง่าย 
ได้แก่ ThaiLis และ Pubmed 
     มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
สืบค้นได้อย่างสะดวก ได้แก่ ฐานข้อมูล Pubmed ซึ่งสามารถ
สืบค้นวารสารฉบับเต็มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
     มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดบริการดังนี้  
   1. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สาหรับบริการสืบค้นข้อมูล
หนังสือ บทความวารสารและสื่อต่างๆที่มีให้บริการในห้องสมุด
วิทยาลัยฯ โดยสามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
   2. มีการให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS สาหรับการสืบค้นข้อมูล
เอกสารฉบับเต็มของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่รวบรวมจาก
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มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
   3. มีระบบการสืบค้นข้อมูลต่างประเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูล 
Pubmed  
   ภายในห้องสมุดของวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบใช้
สาย โดย ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น จำนวน 4 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์สาหรับการเข้าถึงระบบ
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 31 เครื่อง นอกจากนี้ นักศึกษา
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless lan) ได้โดย
ผ่ าน เครื่องคอมพิวเตอร์  Notebook ซึ่ งงานฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ ได้สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของ
นักศึกษาที่มีการใช้งานผ่าน WiFi ที่วิทยาลัยจัดให้บริการ โดยในปี
การศึกษา 2561 มีการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 
ของนักศึกษา จำนวน  332 เครื่อง โดย วิทยาลัยฯ  มีบริการ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wifi) โดยติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ 
Wireless จ ำน วน  40 จุ ด  ส ำห รั บ ให้ ผู้ ที่ ใช้ ค อ ม พิ ว เต อ ร์  
Notebook หรือ โทรศัพท์มือถือ smart phone (6.1.2-5) มีการ
จัดบริการจุดเชื่อมต่อ internet ที่นักศึกษาและอาจารย์สามารถ
เชื่อมต่อเข้าระบบสารสนเทศ และห้องสมุดได้ตลอดเวลา โดยใช้
ความเร็วอินเตอร์เน็ต 400 Mbps/100 Mbps 
- ห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30- 20.30 น.และ
วันอาทิตย์  เวลา 13.00 – 17.00 น.โดยคิดเป็นเวลาเปิดให้บริการ 
64 ชั่วโมง/สัปดาห์  เป็นไปตามมาตรฐานคือ 60 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3) ห้องปฏิบัติการพยาบาล  มีห้องปฏิบัติการพยาบาลจำนวน 4 
ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง ห้องปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ ห้องปฏิบัติการชุมชน 
และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย 
หุ่นจำลองแสดงอวัยวะมนุษย์ โครงกระดูกมนุษย์ หุ่นจำลองแสดง
กล้ามเนื้อมนุษย์ หุ่นจำลองแสดงระบบประสาท เป็นต้น มีความ
เพียงพอ พร้อมใช้งาน  
-  มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีประจำห้องปฏิบัติการคือ นางสาว
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สายสุดา จันหัวนา และนายวชิรศักดิ์  อภิพัฒฐ์กานต์ ทำหน้าที่
จัดเตรียมอุปกรณ์และช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน และมี
เจ้าหน้าที่คุณวุฒิปริญญาตรี คือ นางกฤตยา เพชรนอกและนาง
อารีย์ จงใจ ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาลคอยอำนวยความ
สะดวก จัดสรรตารางการใช้ห้อง จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการ
เรียนการสอน จัดระบบยืม- คืน อุปกรณ์ทางการพยาบาลให้
สามารถศึกษานอกเวลาเรียน 
4) ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ มีโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง
ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียงและลำโพง Projector/Visualizer 
จอภาพ จำนวน 15 ชุด มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน  
  - มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คือ นายเทวราช ทิพย์อุตร นัก
เทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ นายอานุภาพ หาญสุริย์ และนาย
เพชร ธนภูมิชัย ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการใช้ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
  - มีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คือ นายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพย์รักษา 
ทำหน้าที่จัดโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน สำหรับห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องอบรม และห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ (6.1.2-5) 
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- มีการจัดบริการจุดเชื่อมต่อ internet ครอบคลุมจำนวนนักศึกษา
และบุคลากรโดยเชื่อมโยงไปยังอาคารเรียน ห้องสมุด อำนวยการ 
และหอพักนักศึกษา 40 จุด  และโดยใช้ความเร็วอินเตอร์เน็ต 400 
Mbps/100 Mbps 
   - มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้น และการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่ งมีคอมพิวเตอร์ จำนวน   31 เครื่อง 
เชื่อมต่อกับระบบ LAN และมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนไว้ จำนวน 332 เครื่อง คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
จำนวน 7 เครื่อง และในห้องสมุดจำนวน 4 เครื่อง รวม 374 
เครื่อง จำนวนคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 0.94 
โดยทุกห้องปฏิบัติการมี อุปกรณ์ เพียงพอ และพร้อมใช้ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5) วิทยาลัยฯ มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
พั ฒ นาคุณ ภ าพ ชี วิ ต  (Healthy Workplace) ของนั กศึ กษ า 
อาจารย์ และบุคลากร (6.1.1-7)  ดังนี้  
 
 
 
 

ลำดับ รายการ จำนวน 
1 โทรทัศน์ ขนาด 42 นิ้ว 8 
2 เครื่ องขยายเสี ยง ลำโพ ง ชุ ด 

HOME THEATHRE 
12 

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

กล้องวงจรปิด 
20 

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

9 
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ประเภทห้องของ
นักศึกษา 

จำนวนห้อง 

ห้องพักนักศึกษา 119 
ห้องสโมสรนักศึกษา 1 
หอ้งเวรสุขภาพ 1 
ห้องอาหาร 1 
ห้องแนะแนวและให้
คำปรึกษา 

1 

ห้องสวดมนต์ 1 
ประเภทห้องของ

อาจารย ์
และบุคลากร 

จำนวนห้อง 

ห้องพัก 8 
ห้องอาหาร 2 
ห้องสุนทรียสนทนา 1 

ประเภทสถานที่ จำนวน 
ลานกิจกรรม 1 
ลานวัฒนธรรม 1 
สนามกีฬา 2 
ห้องอ่านหนังสือ 3 
สวนพักผ่อนหย่อนใจ 1 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 

     
     วิทยาลัยได้จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามหลักสถานที่น่าอยู่
น่าทำงาน (Healthy Workplace) ดังนี้  
1. จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ น่า
อาศัย (Clean & Green) ดังนี้  
     1.1 อาคารเรียนสำนักงาน และหอพักมีผู้รับผิดชอบทำความ
สะอาดทุกวัน  
     1.2 นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
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วิทยาลัย โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
     1.3 จัดสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น มีสวนหย่อม 
รอบๆ อาคารเรียน และหอพัก มีศาลาพักผ่อน และที่นั่ง ซึ่งจัดไว้
สำหรับการอ่านหนังสือ และพักผ่อน ปลูกต้นไม้จัดสวน ช่วยให้
ผ่อนคลาย  
     1.4 มีสนามกีฬากลางแจ้ง ลานกิจกรรม และเครื่องออกกำลัง
กาย มีกิจกรรมออกกาลังกาย เช่น เล่นกีฬา แอโรบิก และโยคะ  
     1.5 จัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้  
          1.5.1 สำหรับนักศึกษา  
               1) จัดห้องพักนักศึกษาทุกคน โดยมีระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายทั่วทั้งหอพัก และมีห้องสาหรับทำกิจกรรมภายในหอพัก 
เช่น ห้องสวดมนต์ ห้องอ่านหนังสือ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้อง
อเนกประสงค์ มีสนามกีฬา และมีสถานที่ดูโทรทัศน์  
               2) บริการซักรีดเสื้อผ้า รับส่งไปรษณีย์ให้กับนักศึกษา
ทุกวัน  
               3) บริการดูแลสุขภาพประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง โดย
อาจารย์งานปกครองและงานสวัสดิการนักศึกษา อาจารย์และ
นักศึกษาเวร มีห้องเวรสุขภาพและเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นประจำ
หอพัก และมีการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง  
          1.5.2 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
               1) จัดห้องสำหรับผ่อนคลาย 
               2) จัดบ้านพัก แฟลตอาจารย์พยาบาล และแฟลต
บุคลากรสายสนับสนุนสาหรับบุคลากรที่มีภูมิลำเนานอกเขต  
2. จดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy) ดังนี้  
     2.1 สำหรับนักศึกษา  
          1) ตรวจสุขภาพประจำปี  
          2) จัดให้นักศึกษาได้รับวัคซีนที่จำเป็น  ได้แก่ วัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่  
          3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวัน  
     2.2 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
          1) ตรวจสุขภาพประจำปี  
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          2) จัดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนที่จำเป็น ได้แก่ 
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  
          3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย  
          4) ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่  
3. จัดระบบรักษาความปลอดภัย (Safety) ดังนี้  
    3.1 จัดอาจารย์ทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัย
ให้กับนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงเวลาราชการ อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแล นอกจากเวลา
ราชการอาจารย์เวรจะเป็นผู้ดูแล และมีการตรวจบริเวณหอพัก
ดูแลความเรียบร้อย และความเป็นอยู่ของนักศึกษา  
     3.2 จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและติดตั้ง
กล้องวงจรปิดบริเวณรอบวิทยาลัยฯ จำนวน 20 จุด 
     3,3 จัดทำระบบป้องกันอัคคีภัยบริเวณหอพักและวิทยาลัย 
โดยการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่างๆ  จัดอบรมฝึกซ้อม
โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพ
เบื้องต้น  ประจำปี งบประมาณ  2560 และวิธีการใช้ อุปกรณ์
ดับเพลิงให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนเป็นประจำ
ทุกปี 

3. กระบวนการ

ปรับปรุงตามผลการ

ประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษา

และอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

   คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  
ดำเนินการประเมินกระบวนการดำเนินงาน โดยนำผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2561 โดยมีผลการประเมินดังนี้ 1) นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของปีการศึกษา 2560 และ 2561 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
และ 4.14 ตามลำดับ 2) อาจารย์มีความพึงพอใจในภาพรวมของปี
การศึกษา 2560 และ 2561 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.30 
ตามลำดับ (6.1.3-1 ) ดังนี้ 
 
 
 
 

6.1.3-1  ส รุ ป ค ว าม พึ ง

พอใจของอาจารย์ และ

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

ก าร เรี ย น ก ารส อ น  ปี

การศึกษา 2559 - 2561 



  

 147 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
147 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

 
สิ่งสนับสนุน
การศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
นักศึกษา อาจารย์ 

255
9 

2560 2561 2559 2560 2561 

1. ห้องเรียน 3.96 4.04 4.15 3.99 4.11 4.32 

2. ห้องสมุด 4.28 4.29 4.28 4.23 4.39 4.51 

3. คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

3.77 4.00 3.94 4.04 4.05 4.20 

4. โสตทัศนูปกรณ ์ 3.77 4.10 4.15 4.18 4.08 4.24 

5. ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

4.04 4.09 4.17 4.14 4.13 4.25 

ภาพรวม 3.99 4.12 4.14 4.11 4.16 4.30 

การนำผลการประเมินมาปรับปรุง 
  นำผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปี
การศึกษา 2561 ที่ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะในด้าน การให้บริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับความแรงของสัญญาณ 
ความเสถียรและความครอบคลุม โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน 
เกี่ยวกับสัญญาณความชัดเจนของภาพ และไมโครโฟน และ
ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานการพยาบาล เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติกับหุ่น
ปฏิบัติการขั้นสูงค่อนข้าง นำมาจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุง ใน
ปีการศึกษา 2561 ได้แก่  
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม 
- จัดซื้อปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ไมค์ลอย ประจำ
ห้องเรียนและห้องประชุม  
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล 
- เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองกับหุ่น
ปฏิบัติการขั้นสูง 

 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

         ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสัมมนาหลักสูตร และประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   โดยใช้แบบสอบถามและการ

ถามความคิดเห็น จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 19  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วย 

อาจารย์พิเศษ และอาจารย์จากแหล่งฝึก มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
การนำไปดำเนนิการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม/โครงการพัฒนา 
หรือปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  

  ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิต

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) ของ

บัณฑิตรุ่นที่ 18 พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก (4.59)  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    อยู่ระดับ ดีมาก  (4.87) 

2. ด้านความรู้  

    อยู่ในระดับด ี(4.38) 

3. ด้านด้านทักษะทางปัญญา 

    อยู่ระดับดี (4.29) 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

อยู่ในระดับดีมาก    (4.56)  

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี 

    สารสนเทศอยู่ในระดับดีมาก 

(4..68)  

1.พัฒนากลยุทธ์การสอนที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ในด้านด้านทักษะทางปัญญา ทักษะ
การสื่อสารภาวะผู้นำและการกล้าแสดงออก 
และทักษะการคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนแปลงผู้เรียน ได้แก่    
   -   Interactive Learning 

- Problem Based Learning (PBL) 

- Simulation Based Learning (SBL) 

- Flip classroom 

- Reflective thinking 

- Transformative Learning 

- Blended Learning  

- Research Based Learning 

- Authentic learning 

- E-Learning    ฯลฯ 
2 การจัดการเรียนการสอนโดยสอนแบบ
บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน เช่น การบริการ
วิชาการทางสังคม การวิจัย และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นทักษะการ
สื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืน 

1) โครงการการพัฒนา
ความรู้กา้วสู่วิชาชีพ
พยาบาล  
 
2) โครงการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการ
สอน  
 3) โครงการสัมมนา
หลักสูตรและประเมินผล
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  
   4) กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานTQF 
  5). โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพ มี
สมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
การนำไปดำเนนิการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม/โครงการพัฒนา 
หรือปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

    อยู่ในระดับดีมาก (4.73 ) 

ด้านคุณภาพนักศึกษา  

     ผลประเมินพบว่านักศึกษาส่วน

ใหญ่ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  มี

ความเอ้ืออาทร เสียสละ และมีจิต

อาสา สิ่งที่ควร   พัฒนาให้นักศึกษามี

คุณภาพเพ่ิมมากขึ้นคือ 

-  ทักษะการกล้าแสดงออกและภาวะ

ผู้นำ 

-  ทักษะการคิด การสร้างสรรค์

นวัตกรรม มาใช้ในการบริการสุขภาพ 

-  ทักษะการสื่อสาร 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอน 

- หลักสูตรมีความเหมาะสม มีการเพ่ิม

เนื้อหาที่ทันสมัยทุกปี  

--ใน ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น

ภาคทฤษฎี  พบว่านั กศึกษาแสดง

ความคิด โดยการซักถาม การตอบ

คำถาม  การนำเสนองาน  และ การ

สืบค้นองค์ความรู้ใหม่ยังน้อย ควรจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษา

ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การแสดงความคิดเห็น การใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ เพ่ิมมากข้ึน 

 - ในการฝึกภาคปฏิบัติงาน พบว่า

3 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จริงในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ใน
รายวิชาเน้น ภาวะผู้นำและการกล้าแสดงออก 
4.การพัฒนาและเสริมสร้างผู้ เรียนให้เต็ม
ศักยภาพในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ให้บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นภาวะ
ผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการในการบริการ
สุขภาพ   ทักษะการคิด  การสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทักษะภาษาอังกฤษ 
5 การจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขา
วิชาชีพ  ( Interprofessional Learning) ใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เน้น ภาวะผู้นำและ
การกล้าแสดงออก 
 ทักษะการคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม มา
ใช้ ในการบริการสุขภาพและ ทักษะการ
สื่อสาร 
6  การจัดการเรียนการสอนเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
7.ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง
ก่ อนการฝึ กปฏิ บั ติ  และวางแผนการจั ด
ประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษาทุกคน
หมุนเวียนผ่านประการณ์ในทุกหอผู้ป่วยอย่าง
ครอบคลุมเพ่ื อให้ มี ทั กษะปฏิ บั ติทางการ
พยาบาลอย่างครอบคลุม 
8 การเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติและลดความ
เสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานที่พบบ่อย 
9.การพัฒนาสมรถนะนักศึกษา โดยการสอบ
รวมยอดและสอบ OSCE ทุกชั้นปี เมื่อสิ้นสุด
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
การนำไปดำเนนิการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม/โครงการพัฒนา 
หรือปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน 

นักศึกษายังขาดการเชื่อมโยงองค์

ความรู้สู่การปฏิบัติ  ในการใช้

กระบวนการพยาบาลในการดูแล

ผู้รับบริการ   ควรเพิ่ม Basic/Bed 

side  Nursing Care มากขึ้น 

การเรียนการสอน 
 
 

ด้านอาจารย์  

1 .อาจารย์พ่ีเลี้ยงมีส่วนสำคัญในการ

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ควรมี

การเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ครอบคลุม

ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

รวมถึงการเป็นแบบอย่างในการ

ให้บริการแบบองค์รวมด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ โดยมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

2.อาจารย์ในวิทยาลัย มีความรู้ เป็น

แบบอย่างที่ดี เพิ่มการมีส่วนร่วมใน

การจดัการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 

ผู้สอน  

1.การพัฒนาอาจารย์ภายนอก โดยเตรียม
ความพร้อมให้กับอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่จะเป็น 
Preceptor เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ
รายวิชา  
2.การพัฒนาอาจารย์ประจำให้มีความ เป็นครู
มืออาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
  ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) 
  ด้านสมรรถนะ (Competencies) 
  ด้านค่านิยม (Values) 

 

1) โครงการพัฒนา

ศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยงใน

การจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติทางการ

พยาบาล 

2)  การพัฒนาศักยภาพ 

อาจารย์สู่ความเป็นครูมือ

อาชีพ 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

1. การประเมินจากผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สำรวจ)  

 1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ไม่มี ไม่มี 

 

2. การประเมินจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 2.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  ความรู้และทักษะทางการฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เพียงพอ 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

-นักศึกษามีทักษะการแสวงหาความรู้และการสืบค้น 
ทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับ
ต่ำ 
-ปานกลาง 
-ทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
-ทักษะการเป็นผู้นำและการกล้าแสดงออก ยังไม่
เพียงพอในการฝึกปฏิบัติงานและการทำงานของ
บัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2562 ควรพัฒนาการเรียนการสอนที่

มุ่งพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาทุกด้าน ทั้ง

ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ และภาวะผู้นำ 

ทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคิด

สร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ 

และการแสวงหาความรู้และส่งเสริมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายขึ้น 

และสอดคล้องกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)  

               -  ไม่มี 
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หมวดที ่7 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

1. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561)  

แผนปฏิบัติการ 

ในปีการศึกษา 2561 

วัน เดือน ปี 

ที่ดำเนินการ 
ผลดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.การพัฒนาความรู้

ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 

ประจำปีการศึกษา 

2561  

1.1.เตรียมพร้อม

ความรู้รวบยอดและ

การทดสอบความรู้รวบ

ยอดชั้นปีที่ 4 

1.2.เตรียมพร้อม

ความรู้รวบยอดและ

การทดสอบทักษะทาง

คลินิคชั้นปี ที่ 1-3 

15 สิงหาคม 

2561 ถึง  

 

 

11 มีนาคม 

2562 

 

1 ถึง 4 

กรกฎาคม 

2562 

   มีการดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม  บรรลุเป้าหมายตาม

ตัวบ่งชี้ตามท่ีกำหนด  

1) ร้อยละของบัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนใบใบประกอบ

วิชาชีพได้ในครั้งแรกมากกว่า ร้อยละ70  

        เปรียบเทียบผลดำเนินงาน 2558-2560 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 

ผ่านร้อยละ 57.14 88.28 75 

ลำดับที่ของการ

สอบ ในกลุ่ม

วิทยาลัยในสังกัด

ของ สบช 

26 4 3 

2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้รับการเตรียมพร้อมความรู้

รวบยอดและการทดสอบทักษะทางคลินิค ร้อยละ 100 

อ.สุจินดา  

ศรีสุวรรณ 

 

อ.สมใจ 

เจียระพงษ์ 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการ

สอน ปีการศึกษา 

2561  

กิจกรรมที่ 1 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการ

สิงหาคม 2561 

ถึง  

กรกฎาคม 

2562 

มีการดำเนินงานครบ  3 กิจกรรม  บรรลุตามเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด คือ 
 1) มีการเตรียมพร้อมให้อาจารย์ นักศึกษา และแหล่ง
ฝึก ก่อนเปิดใช้หลักสูตร  
 2) มคอ 3และมคอ.4 ได้รับการเตรียมและเสร็จก่อน
เปิดเรียน และกำกับส่ง มคอ 5และมคอ.6 หลังสิ้นสุด
การเรียนการสอนภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 
 3)  แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ มีความพึงพอใจต่อการ
ประสานแผนการฝึกภาคปฏิบัติ และกิจกรรมการมอบ
ตัวเป็นศิษย์ในระดับมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 4)  มีการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและการ

อ.สรัญญา 

เปล่งกระ

โทก 

 

อ.สมใจ  

เจียระพงษ์ 

 

อ.กันนิษฐา  

มาเห็ม 
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แผนปฏิบัติการ 

ในปีการศึกษา 2561 

วัน เดือน ปี 

ที่ดำเนินการ 
ผลดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

สอน ประจำปี

การศึกษา 2562 

กิจกรรมที่ 2 การ

จัดการเรียนการสอนที่

บูรณาการกับพันธกิจ

อ่ืน การสอนในชุมชน 

และการปรับปรุงสาระ

ที่ทันสมัย 

กิจกรรมที่ 3 การ

เตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาในการเรียนรู้

ด้านทฤษฎี และการฝึก

ปฏิบัติ ประจำปี

การศึกษา 2561 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 5). มี รายวิ ช าชีพที่ จั ด การเรี ยนการสอน โดยใช้
สถานการณ์จริงในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
จำนวน 3 รายวิชา จาก 11 รายวิชาชีพที่เปิดสอน คิด
เป็นร้อยละ 27.27 
6). มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
7). การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 ร้อยละ 
100 ของรายวิชาที่เปิดสอน จำนวน 54 รายวิชา  

3. โครงการสัมมนา

หลักสูตรและ

ประเมินผลหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ปีการศึกษา 

2561  

4.1 การประเมนิผล

หลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 

 

4.2 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการสัมมนา

หลักสูตร 2555  

22 ถึง26 

เมษายน  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,27 มิถุนายน  

2562  

ดำเนินการ 2 กิจกรรม พบว่า บรรลุตามเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ 
  1) มีการดำเนินการประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่น 19 จำนวน 108 
คน  พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ด้านที่มากท่ีสุดคือ 
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้  4.68  และด้านทีน่้อย
ที่สุดคือการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษา 4.02 
     2)  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2561  2 ครั้ง   
      ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาล
ขอนแก่น แหล่งฝึกหลัก โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
หัวหน้ากลุ่มผู้บริหาร หัวหน้าตึก และ Preceptor 
จำนวน 28 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

อ.กันนิษฐา  

มาเห็ม 

 

 

 

 

อ.สมใจ  

เจียระพงษ์ 

อ.สรัญญา 

เปล่งกระ

โทก 

อ.สุจินดา  
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แผนปฏิบัติการ 

ในปีการศึกษา 2561 

วัน เดือน ปี 

ที่ดำเนินการ 
ผลดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์นิเทศ  8  คน  รวม 36 คน 
     ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้า
ประชุมประกอบด้วย อาจารย์พิเศษสอนทฤษฎี จำนวน 
5  คน ภาคปฏิบัติระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ จำนวน  9 
คน  ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 8  คน 
รวม 22 คน 
    พบว่าความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน
ของผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 58 คน มี
ความพึงพอใจ อยู่ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 92.10  

ศรีสุวรรณ 

 

 

4. การพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์สู่ความเป็นครู

มืออาชีพ 

กรกฎาคม 

2562 

 

ผลของการดำเนินงาน พบว่า ยังไม่บรรลุเป้าหมายตาม

ตัวบ่งชี้ที่กำหนด   คือระดับอาจารย์ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 

1 > ร้อยละ 20  เนื่องจากไม่สามารถประเมินระดับของ

อาจารย์ เนื่องจากพบปัญหาการจัดทำผลงาน และ

เกณฑ์การประเมิน แต่มีผลดำเนินการ คือ อาจารย์ทุก

คนมีความรู้มีความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาครู

มืออาชีพในระดับมาก มากกว่าร้อยละ 90 และวิทยาลัย

มีคู่มือและเครื่องมือในการประเมินระดับของครูมือ

อาชีพ 

อ. จุรี และ

คณะกรรม 

การครูมือ

อาชีพ 

5. โครงการพัฒนา

นักศึกษาสู่การเป็น

บัณฑิตพยาบาลที่มี

คุณภาพ มีสมรรถนะ

โดดเด่นด้านการ

พยาบาลชุมชน 

กิจกรรมที่ 1) กิจกรรม

จิตอาสาสร้างสุขภาวะ

ชุมชนผ่านระบบ

ครอบครัวเสมือน   

สิงหาคม 2561 

ถึง 

 กรกฎาคม 

2562 

 

ดำเนินกิจกรรม 9 กิจกรรม พบว่า มี 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ 7 ตัว ไม่บรรลุตัวบ่งชี้ที่ 7   1 ตัว
บ่งชี้  ดังนี้ 
1) ค่าเฉลี่ยของนักศึกษาทุกชั้นปี มีคุณสมบัติตามกรอบ
มาตรฐานระดับคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF 6 ด้าน) อยู่ใน
ระดับดี เท่ากับ  4.35    (เกณฑ์ ≥ 4.00 ) 
2) ค่าเฉลี่ยนักศึกษาทุกชั้นปี มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ (SAP: จิตบริการ การคิดวิเคราะห์ 
การและคำนึงถึงสิทธิและความร่วมมือผู้ป่วย )  อยู่
ระดับมาก เท่ากับ 4.41  (เกณฑ์ ≥ 4.00 ) 
3) ค่าเฉลี่ยนักศึกษาทุกชั้นปี มีสมรรถนะโดดเด่นด้าน

อ.ปราณีและ

คณะ 
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แผนปฏิบัติการ 

ในปีการศึกษา 2561 

วัน เดือน ปี 

ที่ดำเนินการ 
ผลดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2) กิจกรรม

สนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิชาการของ

นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 3) กิจกรรม

พัฒนานักศึกษาให้มีอัต

ลักษณ์จิตบริการด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ 

ผ่านครอบครัวเสมือน

ในวันปีใหม่ วันสำเร็จ

การศึกษา วัน

สงกรานต์วันไหว้คร ู

(บูรณาการกับงานทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม) 

กิจกรรมที่ 4) บริการ

วิชาการ 

กิจกรรมที่ 5)  ปัจฉิม

นิเทศพัฒนาสมรรถนะ

โดดเด่นด้านการ

พยาบาลชุมชนและ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่

วิชาชีพ 

กิจกรรมที่ 6) 

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ปกีารศึก ษา 2562 

และด้านจิตอาสา 

กิจกรรมที่ 7) พัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

การพยาบาลชุมชน (SIM C) อยู่ในระดับมาก  เท่ากับ  
4.18 (เกณฑ์ ≥ 3.51) 
4) ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปี มีสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับ Beginner อย่างน้อย ร้อยละ
95 (เกณฑ์ ≥ 95%) 
     ชั้นปีที่ 1 เท่ากับ  ร้อยละ93.58 
     ชั้นปีที่ 2 เท่ากับ  ร้อยละ95.00 
     ชั้นปีที่ 3 เท่ากับ  ร้อยละ93.50 
     ชั้นปีที่ 4 เท่ากับ  ร้อยละ97.22 
5) ค่าเฉลี่ยของ.นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ด้านการเรียนรู้และนวตกรรมและด้านชีวิต อาชีพ
และการดำรงชีวิตอยู่ในระดับดี เท่ากับ  4.34     
(เกณฑ์ ≥ 3.51) 
6) ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียน และ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน และการรักษาเบื้องต้นได้ในครั้งแรก อยู่
ในระดับมาก เท่ากับ 99.6   (เกณฑ์ ≥99) 
7) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลประเมิน
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน  อยู่ในระดับ
มาก เท่ากับ 4.32 ไม่ผ่านเกณฑ์  (เกณฑ์ ≥4.51) 
8) ค่าเฉลี่ยค่านิยมร่วมของกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH) และวิทยาลัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร 
อยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 4.52  (เกณฑ์ ≥ 3.51) 
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แผนปฏิบัติการ 

ในปีการศึกษา 2561 

วัน เดือน ปี 

ที่ดำเนินการ 
ผลดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 8)  พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม  

กิจกรรมที่ 9)  

กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ด้านการใช้ภาษาสากล 

8 โครงการพัฒนา

ศักยภาพพยาบาลพ่ี

เลี้ยงในการจัดการ

เรียนการสอน

ภาคปฏิบัติทางการ

พยาบาล 

4 ถึง 8 

มิถุนายน 2562 

 

      จ ำน วน ผู้ เข้ า อ บ รม  53 ค น  ป ร ะก อ บ ด้ ว ย 
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 27 คน รพ.จิตฯ 1 คน 
โรงพยาบาลชุมชน  14 คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
7  และศูนย์อนามัยที ่7    

     1). ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนในคลินิกอยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อย
ละ 80 

     2) ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นพยาบาลพ่ี
เลี้ยงอยู่ในระดับดีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 80 

     3) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 (ระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.60) 

 

 

อ.นวล

ละออง และ

คณะ 

9. โครงการพัฒนา

ทรัพยากรการเรียนรู้ให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา

ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนา

ห้องสมุด 

สิงหาคม 2561 

ถึง 

 กรกฎาคม 

2562 

บรรลุ 4 ข้อ 

1.ระดับความสำเร็จของการสรรหาหนั งสื อ ตำรา 
วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้นตามมาตรฐานสภา
วิชาชีพ ระดับ 5 คะแนน  

2 ผลการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ระดับ 4 

3 ระดับคะแนนผลการประเมินการจัดทรัพยากร
การศึกษา ระดับ 5 คะแนน  

อ.รัชนี 
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แผนปฏิบัติการ 

ในปีการศึกษา 2561 

วัน เดือน ปี 

ที่ดำเนินการ 
ผลดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนา

คอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

4.สารสนเทศมีความพร้อมเป็นปัจจุบันอย่างน้อย 8 
ระบบ 

ไม่บรรลุ 1 ข้อ 

1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการก่อน
การปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลอง ระดับ 5 คะแนน 

 

 

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2562 ยังคงใช้หลักสูตรเดิม คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใช้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร

(2555 )  โดยกลุ่มเป้าหมายคือจากอาจารย์พิเศษ อาจารย์นิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากแหล่ งฝึก

ปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์สภาพและสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ต่อโครงสร้างหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้อยู่ในระดับดี มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ )  

                ไม่มี 

   

2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา               

การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ  

                ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้  
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2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

แผนปฏิบัติการในปี

การศึกษา 2561 

วัน เดือน ปี 

ที่ดำเนินการ 
ผลดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

 

ตุลาคม 2561 

ถึง กันยายน 

2562 

 

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน

ได้รับการพัฒนาทั้งวิชาชีพและวิชาการครบ

ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  

อ.จุรี แสนสุข 

 

 

 

แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปีการศึกษา 2562 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

1.การพฒันาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล ประจำ 

ปีการศึกษา 2562 ( 2 กิจกรรม) 

สิงหาคม 2562 ถึง  

กรกฎาคม 2563 

อ. สมใจ เจียระพงษ์ 

อ. พิริยากร คล้ายเพ็ชร 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562  

( 5 กิจกรรม) 

 

สิงหาคม 2562 ถึง  

กรกฎาคม 2563 

อ. สรัญญา เปล่งกระโทก 

อ. พิริยากร คล้ายเพ็ชร 

3. โครงการสัมมนาหลักสูตรและประเมินผล

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปีการศึกษา 

2562 (2 กิจกรรม) 

พฤษภาคม 2563 ดร.กันนิษฐา มาเหิม 

อ. สมใจ เจียระพงษ์ 

4.โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2563 

พฤษภาคม 2563 อ. พิริยากร คล้ายเพ็ชร 

อ. สรัญญา เปล่งกระโทก 

5 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลตาม

กรอบมาตรฐานTQF 

สิงหาคม 2562 ถึง  

กันยายน 2562 

อ. ดวงชีวัน  เบญจมาศ 

อ. พลอยลดา ศรีหานู 

6. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑติ สิงหาคม 2562 ถึง  อ. ปราณี แสดคง 



  

 159 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2561 
159 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

พยาบาลที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการ

พยาบาลชุมชน  ( 9 กิจกรรม) 

กันยายน 2563 อ. รุ่งทิพย์ พรหมบุตร 

    และคณะกรรมการ 

7. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ความเป็นครูมือ

อาชีพ 

  

สิงหาคม 2562 ถึง  

กันยายน 2563 

อ. จุรี แสนสุข 

และ คณะกรรมการ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยงในการ

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล 

สิงหาคม 2562 ถึง  

กันยายน 2563 

อ. นวลละออง ทองโคตร 

9. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ 

สิงหาคม 2562 ถึง  

กันยายน 2563 

อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์ 
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ตาราง ป.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ผ่าน 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.59 

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเรจ็การศึกษา 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.80 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

3.1 การรับนักศึกษา 4 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 4 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 4.33 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมิน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 3.75 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.12 

  

 



  

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน 
จํานวน

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่านการประเมิน   หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 

2 
- - 2.1 4.59 

4.80 4.80 ดีมาก 
- - 2.2 5 

3 3 

3.1 4 4.00 - - 

4.00 ดี 3.2 4 - - 

3.3 4 - - 

4 3 

4.1 3 4.33 - - 

4.33 ดีมาก 4.2 5 - - 

4.3 5 - - 

5 4 5.1 4 

5.2 3 

3.67 

- 

3.75 ดี 5.3 3 - 

5.4 5 - 

6 1 - 6.1 4 - 4 ดี 

รวม 13 7 4 2 
  

ผลการประเมิน 4.14 3.75 4.80 4.12 ดีมาก 

ดีมาก ดี ดีมาก 
  





 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 209/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 
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