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สรุปผลการประเมินระบบ และกลไกการบริหารคุณภาพระดับหลักสูตร 
ในคู่มือบริหารคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ฉบับอนุมัติวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สู่การปฏิบัติ 

ผ่านการประชุมประชมุเชิงปฏิบติัการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรของทุกกลุม่งาน วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

PM- Ed 01ระบบและกลไก
การรับนักศึกษาใหม ่

 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า  
- ระบบท้ัง 6 ข้ันตอนสามารถด าเนนิการในการรับ 
นักศึกษารอบ................ที่ก่อให้เกดิผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  โดย 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและขึ้น 
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จ านวน .....คน  คิดเป็นร้อยละ 
.................. ของจ านวนเป้าหมายตามที่หลักสูตรก าหนด  

2. จ านวนนักศึกษาใหม่เทียบกับเป้าหมายตาม 
แผนการรับของสถาบันพระบรมราชชนก พบว่า...........................  

3. ไม่มีข้อร้องเรียนในการรับนักศึกษาจากผู้มสี่วน 
ได้ส่วนเสีย 
- กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด  
- จากการด าเนินการพบว่าระบบนีส้ามารถน าไปใช้ 
ได้กับการรับนักศึกษาทุกรูปแต่พบปัญหาในรายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงานเกีย่วกับการประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนท่ี 1.5 ยัง
ด าเนินการล่าช้า  และการด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจความ
พึงพอใจต่อระบบการรับนักศึกษา และการสรุปรายงานผลการ
รับนักศึกษาตามตัวช้ีวัดที่ส าคญัในขั้นตอนท่ี 4.1-4.2 ยังล่าช้า 

1.ปรับการด าเนินงานในข้ันตอนท่ี 1.5 เกี่ยวกับการ
ประชาสมัพันธ์ให้รวดเร็วโดยอาจจัดท าโครงการ
ประชาสมัพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โดยประสานงาน
กับระบบการเตรียมความพร้อม และการใหค้ าปรึกษา
นักศึกษาใหม่ในโครงการ open house 
2. ปรับแบบส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับ
นักศึกษา และรายงานสรุปผลการรับนักศึกษาตาม
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญในขั้นตอนท่ี 4.1 -4.2 โดยออก
แบบสอบถาม และการเขียนรายงานให้ง่าย กระชับ  

-  แบบรายงานสรุปผลการรับ
นักศึกษาตามตัวช้ีวัดทีส่ าคัญใน
ขั้นตอนท่ี 4.1 ฉบับปรับปรุง-
แบบส ารวจความพึงพอใจต่อ
ระบบการรับนักศึกษา ใน
ขั้นตอนท่ี 4.2 ฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

PM- Sa 01ระบบและกลไก
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 

ภายหลังการด าเนินงาน 5 ข้ันตอน (เนื่องจากขั้นที่ 6  ยังไม่ได้
ท า) มีการประเมินกระบวนการพบว่า  

1. ระบบท้ัง 5 ข้ันตอนสามารถด าเนนิการในการ 
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย  โดย 

2. ถึงแม้จะมีนักศึกษาลาออกจ านวน 2 คน แต่ 
อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในช้ันปีท่ี 1 เท่ากับร้อยละ……..  

3. ร้อยละ.............. ของนักศึกษาใหม่มีความพึง 
พอใจต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่ในระดบัดี 
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
- กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด  
จากการด าเนินการพบว่าระบบนีส้ามารถน าไปใช้ได้โดยพบว่า  
1) คะแนนการประเมินทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เท่ากับ....... 
2) ผลการประเมินความสามารถในการปรับตัว ของนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 เท่ากับ.......  3) คะแนนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 เท่ากับ....... 
การด าเนินงานพบปญัหาในรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเครื่องมือการประเมินทักษะการเรียนในศตวรรษที ่21 
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ  ซับซ้อน และบางประเด็นควรไปใช้
วัดเมื่อนักศึกษาจบ 
 
 
 
 

1. ปรับการด าเนินงานในข้ันตอนท่ี 3.1 โดยหา
เครื่องมือ/ปรับเครื่องมือประเมินทักษะการเรยีนใน
ศตวรรษที่ 21 และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ  โดย
อาจประสานงานขอใช้เครื่องมือกับหน่วยงานท่ีมีแบบ
ประเมิน เช่น สถาบันพระบรมราชชนก (ประเมิน
สุดท้าย เป็น out come ของระบบ) 
2.  ด าเนินการในข้ันตอนท่ี 6 โดยจัดให้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  ถอดบทเรยีนกบั วพบ ใกล้ๆ  ที่
สามารถเตรียม นกัศกึษาได้ดี  สอบได้คะแนนสูงขึ้น 
แล้วน ามาปรับปรุงการด าเนิน งานรวมกับน าผลการ
ประเมิน และข้อเสนอ แนะจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
 

-แบบประเมินทักษะการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ฉบับปรับปรุง 
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษฉบับ
ปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

PM- Sa 02ระบบและกลไก
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

- มีการด าเนินงาน 2 ข้ันตอน และขัน้ตอนท่ี 3-4  
เป็นบางส่วน (เนื่องจากขั้นที่ 5-6  ยังไม่ได้ท า) จึงยังไม่สามารถ
ประเมินผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการได้ แต่จาก
การด าเนินการพบว่าราย ละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในขั้นตอน
ที่ 3 ยุ่งยาก และเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ 
1) การประเมินบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการ 
เรียนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับปรญิญาตร ี 2)ความ
พึงพอใจและเช่ือมั่นในคุณภาพของบัณฑิต   
3) แบบประเมินอัตลักษณ์บณัฑติ   
4) แบบประเมินทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
มีความยุ่งยากซับซ้อน ท าให้นักศึกษาตอบแบบ สอบถาม
กลับมาน้อย และผลการประเมินความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษผ่านน้อยมาก 
- กลไก ไม่เข้าใจระบบ   

 

1. ปรับรายละเอียดวิธีการด าเนินงานใน 
ขั้นตอน check ในขั้นตอนท่ี 4 จากนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามกลบัมาน้อยจึงวางแผนด าเนินการ
ปรับเปลีย่นวิธีการและกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมลู  
เช่น ปรับวิธีการสร้างแบบ ทดสอบโดยใช้ Google 
application  และให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต และการประเมินทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยืนยันผลลัพธ์ทีแ่สดงถึงการ
มีผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ให้กับนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงการ
ประเมิน และการน าคะแนนภาษาอังกฤษมาใช้โดยใน 
2 ปีแรกต้องผ่านภาษาอังกฤษ คะแนนที่ดีท่ีสุดจะถูก
น ามาใส่ใน Transcript วิทยาลัยฯจัดให้ 1 ครั้ง  ถ้าไม่
ผ่าน นักศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียน/ติวเอง 
3. ปรับลดตัวช้ีวัดที่ส าคญัของกระบวนการ 
เนื่องจากผลลัพธ์ไมต่อบการด าเนนิงานของระบบท่ี
ชัดเจนที ่ ได้แก ่
1) ร้อยละ100 ของนักศึกษาแต่ละช้ันปีมีผลการ
ประเมินบัณฑติตามกรอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาตริะดับปรญิญาตรีอยู่ในระดับ
ดีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
และ 
 

1. แบบประเมินอตัลักษณ์
บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง 
2. แบบประเมินทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฉบับ
ปรับปรุง 
3.โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

2) ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจและ
เชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑติอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5   
4. ทบทวน และเร่งด าเนินการในข้ันตอนท่ี        
3-4 เพื่อน าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะและด าเนนิการในขั้นตอนท่ี 6 
โดยจดัให้มีการแลก เปลี่ยนเรียนรู ้ เพื่อน ามาปรับปรุง
การด าเนิน งานเพื่อไปถึงของรายละเอียดวิธีปฏิบัต ิ
6.2  

PM- Sa 03ระบบและกลไก
การจัดการข้อร้องเรียน 
 

- การด าเนินงาน 2 ข้ันตอน เนื่องจากระยะเวลา 
ด าเนินการอยู่ใน 6 เดือนแรก ยังไม่สิ้นสุดวงรอบปีการศึกษา จึง
ยั ง ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ตามตัว ช้ีวัดที่ ส าคัญของ
กระบวนการได้  แต่จากการด าเนินการพบว่าไม่มีข้อร้องเรียน  
ในประเด็นความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนยังไม่
มีการประเมินแต่พบข้อสังเกตว่าแบบประเมินที่นักศึกษาต้อง
ตอบมีค่อนข้างมากทั้งในองค์ประกอบที่3  และ 6 ท าให้
นักศึกษาสับสน 
- กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 
 

1. ปรับรายละเอียดวิธีการด าเนินงานใน 
ขั้นตอน check ในขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินผลลัพธ์ตาม
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการทีพ่บว่าแบบประเมินที่
นักศึกษาต้องตอบมีค่อน ข้างมากท าให้นักศึกษาสับสน 
จึงวางแผนด าเนิน การปรับเปลี่ยนวิธีการ และ
แบบสอบถาม โดยน าแบบประเมนิการจัด บริการ
การศึกษาในองค์ประกอบท่ี3  และ 6 มาร่วมไวด้้วยกัน
โดยอาจแบ่งเป็น 
มิติที ่1  การประเมินคณุภาพการให้ค าปรึกษา  การ
จัดอาจารย์ที่ปรึกษา พึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา 
มิติที ่2  การประเมินการจดัการขอ้ร้องเรียน 
มิติที ่3  การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
2. เมื่อด าเนินการในข้ันตอนท่ี 3-4 ควรจัดให ้
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ถอดบทเรยีนเพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อไปถึงของรายละเอยีดวิธี
ปฏิบัติ5.3 

1. แบบประเมินการ 
จัดบริการการศึกษาใน
องค์ประกอบท่ี3  และ 6 มาร่วม
ไว้ด้วยกันโดยอาจแบ่งเป็น 
มิติที ่1  การประเมินคณุภาพ
การให้ค าปรึกษา  การจัด
อาจารย์ที่ปรึกษา พึงพอใจต่อ
การให้ค าปรึกษา 
มิติที ่2  การประเมินการจดัการ
ข้อร้องเรียน 
มิติที ่3  การประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 

ผลการประเมินกระบวนการ 
ผลการปรับปรุงด าเนินการที่

เป็นรูปธรรม 
PM- ED 02 
ระบบและกลไกการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

ภายหลังการด าเนินงาน 9 ข้ันตอน มีการประเมินผลลัพธ์ตาม
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ ได้ 3 ข้อจาก 4 ข้อ พบว่า 

1) มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอยูค่รบ 5 คน  
ตลอดหลักสตูร  

2) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ 
และคณุสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  

3) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ 
หลักสตูรต่อกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ยังไมไ่ด้
ประเมิน) 

4) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ 
หลักสูตรคงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดปีการศึกษา 
จากการด าเนินการมีการประเมินกระบวนการพบว่า 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนแต่ค าที่ใช้อธิบาย ไม่
ชัดเจนในขั้นตอนท่ี P 1-2 เมื่อน าไปปฏิบตัิในข้ันตอน D 3 
ด าเนินการรับสมัคร/สรรหา และเกิดความสับสน 

1. ปรับรายละเอียดค าที่ใช้อธิบาย ในขั้นตอน   
P 1-2 และขั้นตอนท่ี D 3 ให้ชัดเจน โดยสรรหา แล้ว
เมื่อได้ใหด้ าเนินการรับสมัคร  และปรับเพิ่มค าใน
ขั้นตอนท่ี 4 เรื่องจ านวนรายชื่อที่ถูกสรรหาเป็น อย่าง
น้อย 3 รายช่ือในแต่ละสาขา 
2. ตัดหลักฐานในข้ันตอน P  ข้อ 5 ส าเนา 
ค าสั่ง วพบ. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. ปรับหลักฐานในขั้นตอนท่ี  2 จากแผนการ 
สรรหาและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร เป็น
รายงานการประชุม 
4. ล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน และต่อเนือ่ง 
 

1. ระบบ และกลไกการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 

PM- Ed 03-ระบบและกลไก
การบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จากขั้นตอนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอน ปัจจุบันมีการ
ด าเนินการถึงขั้น P ข้อ 1.2  เมื่อประเมินผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ที่ส าคัญของกระบวนการ ได้ 2 ข้อจาก 4 ข้อ พบว่า 
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
เท่ากับ ร้อยละ 100  
2. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรมี 
ภาระงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร  

1. ปรับรายละเอียดค าที่ใช้อธิบาย ในข้ันตอน   
P 1.1  เพิ่มค าว่า Job description และ P 1.2  เพิ่ม
ค าว่า Job specification ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  และเพิ่มค าใน D 3.4 เรือ่งการก าหนดภาระ
งานตามเกณฑ์ที่วิทยาลยัก าหนดตรง  
 

1. Job description และ 
Job specification ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
2. รายงานการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 3 วงรอบ ตั้งแต่ปี 
2560  2565  2570  และ
แผนระยะยาว 15 ปี 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

มีความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร ในระดับดีขึ้นไป (ยัง
ไม่ได้ประเมิน) 
4. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร  
มีความสุขอยู่ในระดับมาก  (ยังไมไ่ด้ประเมิน) 
  เมื่อประเมินกระบวนการพบว่า รายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติชัดเจนแต่ยังไม่มีความชัดเจนของการก าหนด Job 
description และ Job specification ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และยังไม่มแีผน พัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ครอบคลุมการวิเคราะห์อัตราก าลัง 3 
วงรอบ ตั้งแตป่ี 2560  2565  2570  และแผนระยะยาว 15 
ปี 
- กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 

 

PM- Ed 04-ระบบและกลไก
การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง 7 ขั้นตอนสามารถด าเนนิการก่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย 3 ใน 4 ดังนี้ 
1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อย

ละ 100 
2) ร้อยละ ....... ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ

พัฒนา ความเช่ียวชาญทางวิชาการ วิชาชีพ และการ
ผลิตผลงานวิชาการ 

3) ร้อยละ.......... ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงาน
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 5 ปี 

4) ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึง
พอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51) (ยัง

1. เร่งด าเนินการในข้ันตอนท่ี 4.1 และ 
ด าเนินการท าหลักฐานการรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ตามที่ก าหนด ในขั้นตอนท่ี 3 4 5 6 7 ให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน  และประชาสัมพันธ์ใหท้ัว่ถึง  
นอกจากน้ันในการพัฒนาแผนพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรมาร่วมท าด้วย 
2. ในการท าแผนพัฒนาอาจารย์ควรแยก 
ออกเป็น 

2.1  แผนบริหารโดยแยกมติิของ ผู้บรหิาร  
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
อาจารย์ประจ า 

2.2  แผนพัฒนาโดยแยกมิติของ ผู้บรหิาร  

1. หลักฐานการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามที่ก าหนด 
ในขั้นตอนท่ี 3 4 5 6 7 ให้
เป็นลายลักษณ์อกัษรที่ชัดเจน 
2. แผนพัฒนาอาจารย์โดย
แยกแผนบริหาร และ
แผนพัฒนาท่ีแยกมิตผิู้บริหาร 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
อาจารย์ประจ า 
3. แผนบริหาร และพัฒนา
สายสนบัสนุน 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

ไม่ได้ประเมินเนื่องจากยังไม่ครบวงรอบ) 
เมื่อประเมินกระบวนการพบว่า การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ก าหนด ในขั้นตอนที่ 3 4 5 6 7 ยังไม่มีลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน และยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึง
จึงท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ทราบการด าเนินการ
ในขั้นตอนการปฏิบัติที่ 4.1 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
อาจารย์ประจ า 

2.3  แผนบริหาร และพัฒนาสายสนับสนุน 
โดยแยกมิติของ บริหารวิชาการ  บริหารจดัการงาน 
แต่ core competency ท ารวมได้ 
 นอกจากน้ันควรจัดท าการพัฒนา Faculty practice 
อาจารย์ทุกคนข้ึนไปปฏิบัติ งานโดยไม่มีนักศึกษา 
เพื่อให้เกิดทักษะ เกิดความมั่นใจในclinic และมีความ
เท่าทันการบริการที่เปลีย่นแปลงไป   โดยแยก 
Faculty development ตามต าแหน่ง เช่น  กลุ่ม
ผู้บริหาร 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 

ผลการประเมินกระบวนการ 
ผลการปรับปรุงด าเนินการ

ที่เป็นรูปธรรม 
PM- Ed 05 
-ระบบและกลไกการ
ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 
 
 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบท้ัง 8 ขั้นตอนสามารถด าเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
1) หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2) หลักสูตรมีการพัฒนาทุก 5 ปีตามวงรอบ  
3) การบริหารหลักสูตรผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน

หลักสูตร  
กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 

- - 

PM- Ed 06 
-ระบบและกลไกการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 
 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบท้ัง 6 ข้ันตอนสามารถด าเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
1) ร้อยละ ........ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมี

ผลการประเมินโดยนักศึกษาว่ามีความทันสมัย มี
ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

2) ร้อยละ ...... ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมี
ผลการประเมินโดยอาจารย์ผูส้อน/อาจารยป์ระจ า
หลักสูตรว่ามีความทันสมัย มีค่าคะแนนไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

จากการด าเนินการมีการประเมินกระบวนการพบว่า 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนแต่มีปญัหาใน
ขั้นตอนท่ี 1.1 เมื่อด าเนินการพบว่าขาดข้อมูลน าเข้าที่
จะน ามาใช้วิเคราะห์ว่าสาระนั้นทันสมัยหรือไม่ จาก
ผู้รับผิดชอบรายวิชา จึงจะมีการพฒันารายละเอียดการ

1. ปรับวิธีการปฏิบตัิในขั้น P เกี่ยวกับ 
การไดม้าซึ่งข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะหว์่าสาระนั้นทันสมัยหรือไม่  ให้
ได้ข้อมลูจากแหล่งที่หลากหลาย โดย 
1.1 ตอนท า มคอ 5-6 เน้นผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องเขียนแนว
ทางการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาเพื่อน าเข้ามาด าเนินการ P 
เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม 
1.2 ประชุมครูพี่เลี้ยงเพื่อให้อาจารย์พี่เลีย้งแหล่งฝึกมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ว่าสาระนั้นทันสมัยของหลักสูตร  
2. ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อไปถึงของรายละเอยีดวิธีปฏิบตัิ 6.3 

1. รายงานการปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัยที่
ได้มาจากแหล่งท่ี 
2. มคอ 5-6 ท่ีมี
ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัย 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม 

ด าเนินการในขั้น P เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งที่
หลากหลาย 
-กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 

PM- Ed 07-ระบบและ
กลไกการก าหนดผู้สอน 
 

- ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบท้ัง 7 ข้ันตอนสามารถด าเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  

1) ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์
ผู้สอนที่มี 

คุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองสถาบันของสภาการ
พยาบาล 

2) ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์
ผู้สอนที่มี 

คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

3) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพการ
สอนโดยการ 

ประเมินของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน/ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและนักศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่า
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ) 
  จากการด าเนินการมีการประเมินกระบวนการพบว่า 
รายละเอียดวิธีปฏิบัติในขั้น D ขาดการความเข้าใจ
รายวิชากับอาจารย์ภายนอกท่ีเชิญสอนท าให้อาจารย์ที่
เชิญสอนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ประมวลวิชา ไม่
ครอบคลุมทั้งหมด และขาดรายละเอียดแนวปฏิบัติการ

1. จาการประเมินพบว่าขาดรายละเอียดวิธีปฏบิัติในข้ัน D จึงเพ่ิม 
4.3 ท าความเข้าใจอาจารย์ที่เชิญสอนโดยจัดสมัมนาอาจารย์
พิเศษก่อนเปิดรายวิชา ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ประมวลวิชา  
2. จัดให้มีการแลกเปลีย่นกระบวนการเรยีนรู้กับ อาจารย์ที่เชิญ
สอน 
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูอาจารย์พิเศษ 
4. จาการประเมินพบว่าขาดรายละเอียดแนวปฏิบัติการก ากับ
ติดตามผูส้อนทัง้ภายใน และนอก จึงจะปรับใน 5.1 ติดตาม
ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ผูส้อนในประเด็นคณุภาพ
การสอนโดยการประเมินของผู้บังคับ บัญชา/ผูร้่วมงาน/
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและนักศึกษา  (ให้ครอบคลุมถึงการประเมิน
ผู้สอนว่าตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ และพฤติกรรมการสอนของ
ผู้สอนมีคณุภาพเป็นอย่างไร) 
5. น าผลการประเมินกระบวนการการก าหนดอาจารยผ์ู้สอนและ
จัดท าแนวทางพัฒนาตามผลการประเมินกระบวนการ และ
ด าเนินการใหเ้กิด 7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการ
ด าเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ด ี

-รายงานสัมมนาอาจารย์
พิเศษเปิดรายวิชา 
- ระบบและกลไกการ
ก าหนดผูส้อน ฉบับ
ปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม 

ก ากับติดตามผู้สอนภายใน-นอก   
-กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 

PM- Ed 08-ระบบและกลไก
การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ 3 
และมคอ 4) และการจัดการ
เรียนการสอน 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบท้ัง 6 ข้ันตอนสามารถด าเนินการได้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ดังนี ้
1) ร้อยละ.......ของรายวิชาที่เปิดสอนจัดท ามคอ.3  
และ มคอ.4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 30 วัน 
2) ร้อยละ ....... ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค 
การศึกษามีแผนการสอนที่ผ่านการวิพากษ์แล้วเสร็จ
ก่อนสอนไม่น้อยกว่า 15 วัน 
3) ร้อยละ .........ของรายวิชาชีพมีแผนการสอนราย 
บทครบถ้วนตามหน่วยช่ัวโมงท่ีหลักสูตรก าหนด  
4) ร้อยละ................ ของรายวิชาที่เปิดสอนใช้วิธีการ 
สอนแบบ Active learning ไม่น้อยกว่า 2 วิธี  
5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ 
สอนของอาจารย์ (ภาพรวม) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ.....จากคะแนนเต็ม 5 
6) ระดับคุณภาพการสอนของอาจารย์ตามความ 
คิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้า
ภาควิชา/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
วิชาการ/คณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

1. จากประเด็นขาดตัวช้ีวัดทีส่ าคญัของกระบวนการที่วัดผลลัพธ์ที่
ตัวนักศึกษา วิทยากรเสนอ เพิ่มผลลัพธ์ “ร้อยละ 100 นศ มีผล
การเรยีนรู้ระดับดีมากหรือระดับ70 หรือก าหนดผลลัพธ์ที่ นศ.โดย
วัด นศ. มี TQF ระดับ 3.01 ข้ึนไป” 
2. จากปัญหาในขั้นตอน D 3.1 ประเด็น หัวหน้าภาควิชาตดิตาม
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแผนการสอนในประเด็น  ยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้ คือไมส่่งแผนการสอนตามระยะเวลาที่
ระบบก าหนด แก้ไขปัญหาโดย ……เน้นการก ากับ
ติดตาม………………. 
และเพิ่มรายละเอยีดของวิธีปฏิบัตเิพิ่ม C 3.3  ส่งเสริมให้อาจารย์
ส่งแผนการสอนตามที่ก าหนด โดยก าหนด Pa ยกย่องเชิดชู ปรับ
เกณฑ์การประเมิน Pa แผนการสอนอาจารย์โดยเพิ่มระยะเวลาใน
การส่งแผนการสอน  ก่อนเปิด 15 วัน 
 
 
 
 
 

-ระบบและกลไกการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรยีนรู้ (มคอ 
3 และมคอ 4) และการ
จัดการเรียนการสอน ฉบับ
ปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม 

      จากการด าเนินการพบว่า ขาดตัวช้ีวัดที่ส าคญัของ
กระบวนการที่วัดผลลัพธ์ที่ตัวนักศกึษา วิทยากรเสนอ 
เพิ่มผลลัพธ์ “ร้อยละ 100  นศ มีผลการเรยีนรู้ระดับดี
มากหรือระดับ70 หรือก าหนดผลลัพธ์ที่ นศ.โดยวัด 
นศ. มี TQFระดับ3.01ขึ้นไป” 
      เมื่อประเมินกระบวนการพบว่ามีปัญหาใน
รายละเอียดการปฏิบัติในขั้นตอน D 3.1 หัวหน้า
ภาควิชาติดตามตรวจสอบความถกูต้องสมบูรณ์ของ
แผนการสอนในประเด็น  พบว่ายงัไม่สามารถ
ด าเนินการได้ คือ ไม่ส่งแผนการสอนตามระยะเวลาที่
ระบบก าหนด  
-กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 

PM- Ed 09-ระบบและกลไก
การเรยีนการสอนที่บูรณาการ
กับการวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ภายหลังการด าเนินงาน  
-มีการประเมินกระบวนการพบว่า ระบบทั้ง 6 ข้ันตอน
สามารถด าเนินการก่อให้เกิดผลลพัธ์ตามเป้าหมาย 
กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 
-มีการถอดบทเรยีน 
 

1. เร่งด าเนินการขั้น A  ให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการด าเนินงาน กับหน่วยงานที่คัดสรร เพื่อการ
ด าเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ด ี

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน 

PM- Ed 10-ระบบและกลไก
การประเมินผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบท้ัง 5 ข้ันตอนสามารถด าเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย กลไกสามารถ
ด าเนินการตามที่ก าหนด  แต่พบว่าการรวบรวมข้อมูล
Learning outcome รายด้านของนักศึกษาแต่ละช้ันปี
ค่อนข้างยุ่งยาก  
 

1. ปรับวิธีการปฏิบัติขั้นตอน  D ข้อ 2.5 ด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดใน มคอ. และตาราง
วิเคราะหห์ลักสูตร  โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาลงบันทึกรายละเอียด
ผลการประเมินตาม Learning outcomeของนักศึกษาแต่ละคน 
ก่อนมาสรุปรวมเป็นภาพรวม 
 
 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม 

 
 

2. เร่งด าเนินการขั้น A  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการด าเนินงาน กับหน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการ
ด าเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ด ี

PM- Ed 11-ระบบและกลไก
การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

      ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการพบว่า ระบบทั้ง 5 ข้ันตอนสามารถ
ด าเนินการก่อให้เกดิผลลัพธ์ตามเป้าหมาย กลไก
สามารถด าเนินการตามที่ก าหนด  แต่ยังพบว่าข้ันตอน 
D   ประเด็น 3.ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษา   ขาดการด าเนินการเกี่ยวกับ 
“แบบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา” จึงปรับเพิ่ม
การตรวจสอบแบบประเมินการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
         นอกจากน้ันพบว่าการวิพากษ์เกรดมีการส่ง
ปรับแก้ไขมาก จึงควรน ามาทบทวน วิเคราะห์ปญัหา 
และจัดกจิกรรมหรือโครงการแกไ้ข เช่น การท าความ
เข้าใจการวัดประเมินผลของวิทยาลัย 
 

1.  ปรับขั้นตอน D   ประเด็น 3.ด าเนินการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   ที่ยังขาดการด าเนินการ
เกี่ยวกับ“แบบประเมินการเรียนรูข้องนักศึกษา” จึงปรับเพิ่ม ดังนี้ 
      2.2 จัดท าตารางก าหนด ตรวจสอบผลการเรียนรู้ ได้แก่ 
ก าหนดการวิพากษ์ข้อสอบ และแบบประเมินการเรียนรู้ วิพากษ์
เกรด และประกาศให้อาจารย์ที่เกีย่วข้องรับทราบโดยทั่วกัน  โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้
      2.3 ด าเนินการวิพากษ์ข้อสอบ แบบประเมินการเรียนรู้ และ
เกรดตามตารางที่ก าหนด  
       2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าผลการวิพากษ์ไป
ปรับปรุงและน าไปใช้ประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
      2.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รวบรวมผลการวิพากษ์เกรด  
ผลการวิพากษ์คุณภาพเครื่องมือประเมินการเรียนรูไ้ปปรบัปรุง 
หากมีประเด็นข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์ก่อนรวบรวมส่ง
รองวิชาการเพื่อขออนุมัติเกรดจากคณะกรรมการบริหาร 
2. จากประเด็นการวิพากษ์เกรดมกีารส่งปรับแกไ้ขมาก จึงควรจัด
ให้มีการทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และจัดกจิกรรมหรือโครงการ
แก้ไข เช่น การท าความเข้าใจการวัดประเมินผลของวิทยาลัย 
3. ในข้ันตอน D 2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าผลการ
วิพากษ์ไปปรับปรุงและน าไปใช้ประเมินผลการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา 
 

- ระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษา 
ฉบับปรับปรุง 
- ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม 

ควรน าการประเมินคุณภาพข้อสอบท่ีได้รับมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน d ในขั้นตอน 3.ด าเนินการ A  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน หรือเทียบเคียงผลการด าเนินงาน กับหน่วยงานที่
คัดสรร เพื่อการด าเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ด ี

PM- Ed 12-ระบบและกลไก
การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.
5 มคอ.6) 

ภายหลังการด าเนินงานสามารถด าเนินการตามที่
ก าหนด ถึง D ก าลังติดตามผลลัพธ์ 3.1.3-3.1.4 เมื่อ
ประเมินการด าเนินงานพบว่าบางรายวิชาส่ง มคอ 5-6 
จ านวน 2-3 รายวิชา ช้ากว่าท่ีระบบก าหนด 

1. จากปัญหา มีบางรายวิชาส่ง มคอ 5-6 จ านวน 2-3 รายวิชา 
ช้ากว่าท่ีระบบก าหนด แก้ไขโดยให้หัวหน้าภาคติดตาม  และสรา้ง
แรงจูงใจในการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการขั้น A  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรยีน หรือ
เทียบเคียงผลการด าเนินงาน กับหน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการ
ด าเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ด ี

 

PM- Ed 13-ระบบและกลไก
การก ากับการประเมิน
หลักสตูร (มคอ.7) 
 

 1. ด าเนินการขั้น A  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรยีน หรือ
เทียบเคียงผลการด าเนินงาน กับหน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการ
ด าเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ด ี
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 

ผลการประเมินกระบวนการ 
ผลการปรับปรุงด าเนินการที่

เป็นรูปธรรม 
PM- Ed 14ระบบและกลไก
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

- ภายหลังการด าเนินงานสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด P 
D C มีการปฏิบตัิทั้งหมดแต่ D 3.2-3.4 ยังไม่มีการด าเนินการ 
- การประเมินผลลัพธ์อยู่ในระหว่างการด าเนินงานเพื่อน าผล
ไปปรับปรุงให้ไดผ้ลลัพธ์ที่ดีขึ้นอยา่งชัดเจน 
 
 

1. ขั้นตอนสามารถด าเนินการได ้แต่วิธีการปฏิบตัิใน
ขั้นตอนย่อย D 3.2-3.4 ฉ 4.2-4.3 ยังไม่มีการ
ด าเนินการที่ชัดเจน  แก้ไขโดยกลไกต้องประชุม
ติดตามการด าเนินงาน3.2-3.4 โดย ท้ัง 3 งาน(1. 
หัวหน้างาน.เทคโนโลยีฯ 2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
3.คณะกรรมการบริหารทรัพยากร) และ น าเสนอ
ข้อมูลการด าเนินงานในกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
หาแนวทางการแก้ไข 
2. เพิ่มผลการด าเนินงาน A โดยมขี้อเสนอแนะความ
ต้องการใช้ห้องนอกเวลา โดยให้นกัศึกษา รุ่นพี่ช่วย
ดูแลห้องนอกเวลา 
3. เพิ่มในผลการด าเนินงาน A  แก้ไขรูปแบบ และ
เครื่องมือการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/
อาจารย์/อาจารยป์ระจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้ 
 
 

- นักศึกษาสามารถฝึกทักษะ
ในห้องปฏิบัติการได้ด้วย
ตนเอง หรือส่งไปประกวดได้
รางวัล ทักษะทางการ
พยาบาล 
-มีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษา มีทักษะการ
ตัดสินใจทางclinic สูงขึ้น 
- อาจารย์สามารถสร้าง
สถานการณ์ และส่งประกวด
เป็นสื่อการสอนได้รับรางวัล 
-อาจารย์ใช้ฐานข้อมูลในการ
ท าวิจัยจนไดผ้ลลัพธ์ที่ชัดเจน
หรือผลลัพธ์งานวิจัยส่งผลเชิง
นโยบายในระดับประเททศ 
- การจัดอบรมมีการใช้ห้อง/ สื่อ
การเรยีนการสอนจนได้รับความ
พึงพอใจสูงหรือสามารถขยาย
บุคลากรไปในเขต 2 หรือมคีรบ
ทุกเขต 
-มีการบ ารุงรักษาอย่างดี ผู้ใช้
พึงพอใจท้ังการใช้ในเวลา 
และนอกเวลา 
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สรุปผลการประเมินระบบ และกลไกการบริหารคุณภาพระดับสถาบันตามคู่มือบริหารคุณภาพ 
ในคู่มือบริหารคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ฉบับอนุมัติวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สู่การปฏิบัติ 

ผ่านการประชุมประชมุเชิงปฏิบติัการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรของทุกกลุม่งาน วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 
กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 

ผลการประเมินกระบวนการ 
ผลการปรับปรุงด าเนินการที่

เป็นรูปธรรม 
PM- Sa 04-ระบบและกลไก
การควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง 6 ข้ันตอนสามารถด าเนนิการได ้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด คือ 
1.นักศึกษาทุกคนได้รับการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะ
แนวจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.อาจารย์ที่ปรึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามที่วิทยาลัยก าหนด จึงได้ก าหนด
ตัวช้ีวัดส าคัญ ดังนี ้
3.1.ร้อยละ....... ของนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้าน
วิชาการและแนะแนว การใช้ชีวิต 
3.2.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51จากคะแนนเต็ม 5) (ยังอยู่ ในระหว่างการ
ประเมินผล)  
3.3.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

1. ปรับเครื่องมือในการประเมินของอาจารย์เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ชัดเจน 
2. ปรับให้ถึง A และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- เครื่องมือในการประเมินของ
อาจารย์เกี่ยวกับความพึง
พอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ
ระบบการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ฉบับใหม ่
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51จากคะแนนเต็ม 5) (ยังไม่ได้
ด าเนินการ) 
4.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 โดยปีการศึกษา 2561 อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเท่ากับ............................ 
แต่พบปัญหาคือ เครื่องมือในการประเมินของอาจารย์
เกี่ยวกับความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรียังไม่ชดัเจน 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 

ผลการประเมินกระบวนการ 
ผลการปรับปรุงด าเนินการที่

เป็นรูปธรรม 
PM- Re 01 
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการการผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์

ระบบกลไกสามารถด าเนินการไดแ้ต่ไมเ่กิดผลลัพธ์ตามที่
ก าหนด ด้วยเหตุผล 
1. ไตรมาสที่1 เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยไมไ่ด้ตามที่ตั้งเป้า
เพราะเงินสนับสนุนภายนอกมีน้อย   
2. การขอจริยธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรยาก และใช้ระยะ
เวลานาน 
3. ผลงานวิจัยกระจุกอยู่ที่อาจารยบ์างกลุ่ม 
4. การน าเสนอส่วนมากเป็น Proceeding 

1. ปรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการขอจริยธรรมโดยจดั
ให้มีพ่ีเลี้ยงในการเขียนเอกสารขอจริยธรรม และจัดท า
ตัวอย่างการเขียนขอจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ 
 
 

- มีช่องทางการเข้าถึง
แบบฟอร์มการขอจรยิธรรมที่
สะดวก และเข้าถึงง่าย 
- ตัวอย่างการเขียนขอ
จริยธรรม 

PM- Re 02 
ระบบและกลไกการผลติ
ผลงานวิจัยผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค ์

ระบบกลไกสามารถด าเนินการไดแ้ต่ไมเ่กิดผลลัพธ์ตามที่
ก าหนด ท้ังในเรื่องผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
และจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานวิชาการ หรืองาน
สร้างสรรคจ์ากหน่วยงานภายในและภายนอก/จ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด เนื่องจากการน าเสนอส่วนมากเป็น 
Proceeding นอกจากน้ันในการด าเนินการผลิตผลงานวิจัย
ยังพบ 
ปัญหาการจัดซื้อจดัจ้างยุ่งยาก  และการเบิกเงินทุนล่าช้า 

-  

PM- Re 03-ระบบและกลไก
การลาไปผลิตผลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์
 
 
 
 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง 9 ขั้นตอนสามารถตามทีก่ าหนด 

-  
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

PM- Re 04-ระบบและกลไก
การไปน าเสนอ ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ 
งานสร้างสรรค ์

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง 9 ข้ันตอนสามารถด าเนนิการก่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย แต่ยังพบว่าปัญหาผู้น าระบบไปใช้เกิดความสับสน
ในขั้นที่2.การบันทึกขออนุมัติไปน าเสนอผลงานฯ  และขั้นที่
4. เมื่อไดร้ับการอนุมตัิการไปน าเสนอให้ด าเนินการขออนุมัติ
เดินทางไป  ซึ่งเหมือนเป็นการขออนุมัติ 2 ครั้งท้ังนี้อาจ
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับผู้ใช้ระบบยังไม่
เพียงพอ  
กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 

1.ปรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์
ระบบและกลไกการไปน าเสนอ ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและ 
งานสร้างสรรค ์
 

 

PM- Re 05-ระบบและกลไก
การคุ้มครองสิทธ์ิผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า ยัง
ไม่มีการด าเนินการในข้ันตอน  D แต่พบว่า 
ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ยังไม่ครอบคลมุการขอใช้งานวิจัยจึง
พัฒนาระบบเพิ่มเติม 
กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 

1. เพิ่ม ระบบกลไกการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ท้ังส่วนท่ีมผีู้ขอใช้และส่วนท่ีผู้วิจัย
น าไปให้หน่วยงานภายนอกใช้ 
2. เพิ่ม นิยามศัพท์ งานสร้างสรรค ์
 

ระบบและกลไกการคุ้มครอง
สิทธ์ิผลงานวิจยั ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ 
ฉบับปรับปรุง 

PM- Re 06-ระบบและกลไก
การจัดการความรู ้

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง 15 ข้ันตอนอยู่ในระหว่างด าเนินการที่ 7 คาดว่า
สามารถด าเนินการก่อให้เกิดผลลพัธ์ตามเป้าหมาย กลไก
สามารถด าเนินการตามที่ก าหนด 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

19 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 

ผลการประเมินกระบวนการ 
ผลการปรับปรุงด าเนินการที่

เป็นรูปธรรม 
PM- As 01-ระบบการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการแก่
สังคม 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง 15 ข้ันตอนสามารถด าเนินการก่อให้เกิดผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย กลไกสามารถด าเนนิการตามที่ก าหนด 

- - 

PM- As 02-ระบบและกลไก
การจัดบริการวิชาการแก่
สังคม 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง 8 ข้ันตอนสามารถด าเนนิการก่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย กลไกสามารถด าเนินการตามที่ก าหนด แต่ใน
ระหว่างด าเนินการพบปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างอาหารว่าง
อาหารกลางวันต้องใช้ร้านค้าท่ีต้องมีทะเบียนการค้าท าให้ยาก
ในการหาร้านค้ามาจัดอาหารว่างอาหารกลางวัน 

- - 

PM- As 03-ระบบและกลไก
การบูรณาการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง ...... ข้ันตอนสามารถด าเนินการก่อให้เกิดผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย กลไกสามารถด าเนนิการตามที่ก าหนด 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 

ผลการประเมินกระบวนการ 
ผลการปรับปรุงด าเนินการที่

เป็นรูปธรรม 
PM- St 01-ระบบและกลไก
การจัดท าแผนกลยุทธ ์

 -ปรับรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ 
- เพิ่มการประชาพิจารณาแผนกลยุทธ์โดย
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ และผูม้สี่วนไดเ้สีย และน า
ผลมาปรับปรุง ก่อนรายงานเข้า กกบ. (ในการปรับ
หรือท าแผนกลยุทธ์ในรอบต่อไป) 

ระบบและกลไกการจัดท า
แผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง 

PM- St 02-ระบบและกลไก
การพัฒนาแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

มีการด าเนินงานถึงขั้นตอน 6  แต่มีปัญหาในขั้นตอนการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกบัแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีให้กับบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง พร้อมมอบเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับผู้เกีย่วข้อง และก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีรายไตรมาส 
1.ปัญหาการประมาณการการใช้เงนิเกินการใช้จริง 
แก้ไข  
   1)ควบคุมการใช้เงินตามกลยุทธ์ทางการเงิน  
   2) ประชุมชี้แจง+ก าหนดจ านวนโครงการ และกิจกรรม (1 
โครงการ ไม่เกิน 3 คน) 
2. ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่ก าหนด แก้ไขทุกโครงการต้องส่ง
ภายใน 1 เดือนหลังแผนปฏิบัติการประจ าเสร็จ 
3. ท าความเข้าใจแผนฯสู่การปฏิบตัิ 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ีอย่างจริงจัง 
 
 
 
 

-ปัญหาข้อมูลการก ากับตดิตามไมไ่ด้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด บางแผนงานไม่รายงานผลการด าเนินการ 
ปรับระบบการตดิตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี(ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในเดือน
ต่อไป) 
-ปรับรายงานผลการด าเนินงานทุกกลุ่มงานทุก1 เดือน 
รายงานในที่ประชุม กรรมการบรหิารวิทยาลยั  เพื่อให้
กรรมการบริหารวิทยาลัยให้ข้อเสนแนะมาปรับปรุง
โครงการที่จะด าเนินงานในเดือนตอ่ไป และน าเสนอ
ข้อมูลทั้งหมดในที่ประชุมอาจารยท์ุกเดือน 

ระบบและกลไกการพัฒนา
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

PM- St 03-ระบบและกลไก
การบริหารความเสี่ยง 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง 6 ข้ันตอนสามารถด าเนนิการได ้
แต่ผลลัพธ์เรื่องการด าเนินการตามระยะเวลายังไมส่ามารถท าได้
ตามก าหนดโดยมีการท าเรื่องขอปรับระยะเวลาด าเนินการ และ
บางผลลัพธ์ยังไม่ครบวงรอบ 
การประเมิน 
    การด าเนินงานมีปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ความเสีย่งยังไม่
ครอบคลมุทุกพันธะกิจโดยเฉพาะพันธะกิจการท านุบ ารุงฯ  มี
ระบบการควบคุมภายในไมค่รบทกุระบบ  ค าสั่งกรรมการการ
ควบคุมภายในไม่ชัดเจนท าให้การก ากับติดตามยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  มีการปรบัเปลี่ยนระเบยีบการ
ควบคุมภายใน และเอกสารระเบยีบการควบคุมภายใน 
 

-ปรับค านิยามการบริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายในให้ตรงกับ ม 79 
ปรับเอกสารในหมวด 7 
-ปรับค าสั่งการก ากับติดตามโดยให้เป็นไปตามระเบียบ
การควบคุมภายใน  โดยให้เป็นการก ากับติดตาม 
cross กลุ่มงาน และคณะกรรมการต้องเป็นคนละชุด
กับคณะกรรมการความเสี่ยง และวางระบบควบคุม
ภายใน 
-ปรับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
โดยให้ครอบคลุมทุกพันธะกิจ และมีระบบการควบคมุ
ภายในทุกระบบ 
-ท า flow chart เพิ่มในการบางขั้นตอน  เช่น การเงิน  
พัสดุ   การวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ในการ
ควบคุม ประเมินความเสี่ยง 
-ปรับวิธีการด าเนินงานให้ทันสมัย ตาม ม 79 ตาม
ระเบียบการควบคุมภายใน 
-คู่มือการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน  โดยมี
มิติระบุความเสี่ยง วิเคราะห์  ออกแบบการควบคุม  
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบการควบคุม
ภายใน กระทรวงการคลัง 
-ปรับวิธีการปฏิบัติ 6.1 ด าเนินการทุกเดือนในที่
ประชุม  แต่ที่ผ่านมาการติดตามไม่สามารถประชุมทุก
เดือนแต่ติดตามผู้รับผิดชอบ ในช่องทางต่างๆ 
 
 

-คู่มือการบริหารความเสีย่ง 
และควบคมุภายใน   
-แบบแบบฟอร์ม ม 79 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุงด าเนินการที่
เป็นรูปธรรม 

PM- Hr 01-ระบบและกลไก
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ภายหลังการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการพบว่า 
ระบบท้ัง 6 ข้ันตอนสามารถด าเนนิการได ้
แต่มีปัญหาในรายละเอียดการด าเนินการ  เช่น ปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ต้องส่งสบช 
จะเปลี่ยนแปลงตลอดจึงท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการ 
ขั้นตอนท่ี 3.ขออนุมัติแผนการบรหิารอาจารย ์
และบุคลากร (หลักฐานไม่ชัดเจน) 
ขั้นตอนท่ี 6.การประเมินผลดูเหมอืนจะซ้ าซ้อนกับขั้นตอนท่ี 
5  แต่ไม่ได้เป็นการเขียนซ้ าซ้อนมขี้อแตกต่างกัน  เพราะ ข้ัน 
5 คือ pdca แต่ขั้นตอนที่6 คือ D 
กลไกยังไม่เข้าใจการด าเนินการในระบบท่ีชัดเจน 

- ปรับ  ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผล เป็น 6.การ
ประเมินผล กระบวนการ  เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
-ปรับการเขียนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับ“อาจารย์ประจ า
หลักสตูร”ให้เปลี่ยนเป็น“อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร”ให้สอดคล้องกับเกณฑป์ระกันคณุภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 
 
 

ระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฉบับปรับปรุง 

PM-HR 02ระบบและกลไก
การยกย่องและเชิดชูบุคลากร 

จัดท าแผนการยกย่องเชิดชูบุคลากร ปรับตาม กพร. 
 

-ทบทวนรายละเอยีดขั้นตอนการท างาน 
-งานทรัพยากร ย้อนดูคณุสมบัติอาจารย์ เพื่อส่ง
รายชื่อในการยกย่องและเชิดชูบุคลากร (ควรมีการ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อน) 
-งานทรัพยากร ประกาศแจ้งอาจารย์และข้าราชการ
ทุกท่าน ส่งผลงานท่ีไดร้ับเพื่อเข้ารบัการประเมิน
กระบวนการยกย่องเชิดชูบุคลากร 

ระบบและกลไกการยกย่อง
และเชิดชูบุคลากรฉบับ
ปรับปรุง 

PM-QA 01ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพการศึกษา   

ขั้นตอนการตรวจสอบคณุภาพยังมีปัญหาได้ข้อมลูตอบกลบั
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ยังคงใช้กระบวนการเดิม แต่เพิ่มความถี่ในการก ากับ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพ 

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาฉบับปรบัปรุง 

PM-QA 02ระบบและกลไก
การก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

สามารถด าเนินงานได้ตามระบบทีก่ าหนด 
การเขียนค าอธิบายตัวผลลัพธ์ผิด 

-ปรับเรื่องการวางแผนและท าความเข้าใจในทีมงาน 
ปรับปรุงการจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพ 
-ปรับค่าเป้าหมาย องค์ประกอบท่ี 1 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเป็นครบทุกข้อตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
-ผลการประเมินคณุภาพหลักสตูรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แผนพัฒนาคุณภาพ 
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ผลการประเมินการน าระบบกลไกการบริหารองค์กร ในคู่มือบริหารคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชนิราช  
ฉบับอนุมัติวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สู่การปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถาม 

(จากจ านวนบุคคลากร  ๖๐ คน ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของบุคคลกรทั้งหมด) 
รายการประเมิน การใช้/ไม่ใช้ 

(ร้อยละ) 
ระบุเหตุผล/ระบุปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ระบบและกลไกจ าแนกตามตัวชีว้ัด
ระดับหลักสูตร 

 

องค์ประกอบท่ี ๓  นักศึกษา 
๓.๑ ระบบ และกลไกการ 
รับนักศึกษาใหม ่

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. ข้อเสนอแนะว่าจ านวนนักศึกษาที่รับจะสูงกว่าที่ประมาณการไว้ 
๒. ยังขาดขั้นตอน C, A 
๓. ไม่เห็นผลของการปฏิบัติใน ขั้นที่ 6 ในเรื่องการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. ไม่ได้เป็นคณะกรรมการท างาน 
๒. ไม่แน่ใจว่า P,D,C,A มีการวางแผนร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ไม่ค่อยไปด้วยกัน 

๓.๒ ระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมนักศึกษามากเกินไป 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. ไม่ได้เป็นคณะกรรมการท างาน 

๓.๓ ระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. ข้อเสนอแนะควรเพิ่มทักษะให้อาจารย์ด้วย 
๒.ไม่ได้ประเมินเนื่องจากวิชาการเพิ่งให้ระบุทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนไป
แล้ว 
๓. มีระบบการควบคุมคุณภาพงานหรือไม่ 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้  
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รายการประเมิน การใช้/ไม่ใช้ 
(ร้อยละ) 

ระบุเหตุผล/ระบุปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

๓.๔ ระบบและกลไกการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

ร้อยละ ๖๓.๖  
มีการน าไปใช้   

๑. มีหลายขั้นตอนเกินไป ควรมีสายตรงถึงผู้บริหาร 
๒. ไม่พบว่ามีหลักฐาน/ หลักฐานในข้ันท่ี ๓ – ๖ ไม่ชัดเจน 
๓. ไม่พบว่ามีการรายงานข้อร้องเรียนในการประชุมประจ าเดือน 

ร้อยละ ๓๖.๔ 
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาก 
๒. ยังไม่มีข้อร้องเรียน 

องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
๔.๑ ระบบและกลไกการรับและ
แต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ร้อยละ ๗๒.๗  
มีการน าไปใช้   

๑. ควรมีการสอนงาน/ เตรียมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนท่ีจะให้ไปปฏิบัติจริง 
๒. ไม่พบว่ามีการปฏิบัติในขั้นที่ ๘.๑ ในเรื่องการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
๓. เรื่องระยะเวลาไม่ชัดเจน (ไม่ทราบว่าจะต้องจัดให้ชัดเจนหรือไม่) 

ร้อยละ ๒๗.๓  
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาก 
๒. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔.๒ ระบบและกลไกการบริหาร
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ ๖๓.๖  
มีการน าไปใช้   

๑. ไม่เห็นหลักฐานในขั้นที่ ๑.๒ เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๒. พบว่าข้ันท่ี ๒ เรื่อง การวางแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีไม่ชัดเจน 
๓. ไม่พบว่ามีการปฏิบัติในขั้นที่ ๖.๑ ในเรื่องการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

ร้อยละ ๓๖.๔  
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาก 
๒. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔.๓ ระบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

ร้อยละ ๖๓.๖  
มีการน าไปใช้   

๑. อาจารย์ผู้สอน/นิเทศภาคปฏิบัติ ไม่ตรงตามวุฒิ ในการเลือกผู้สอนควรมีการก าหนดจากวุฒิสูงสุดก่อน  
๒. ขั้นที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ ไม่ชัดเจน  
๓. การไปพัฒนาอาจารย์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในแผนวิทยาลัยฯ แต่อยู่ในงานทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบ ควรมีการปรับเปลี่ยนให้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ ๓๖.๔  
ไม่มีการน าไปใช้   
 
 
 

๑. มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาก 
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รายการประเมิน การใช้/ไม่ใช้ 
(ร้อยละ) 

ระบุเหตุผล/ระบุปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียน
การสอนและการประเมินผู้เรียน 
๕.๑ ระบบและกลไกการออกแบบและ
พัฒนาหลักสตูร 

ร้อยละ ๗๒.๗  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๒๗.๓  
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาก 

๕.๒ ระบบและกลไกการปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ 

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. มีข้อเสนอแนะใน มคอ. ๓,๕ ควรมีการระบุว่าเพิ่มเนื้อหาเพราะอะไร และช่วยให้นักศึกษาดีขึ้นหรือไม่ ไม่ควร
เพิ่มตามนโยบายเท่าน้ัน แต่ไม่มี Out put 
๒. มีการปฏิบัติตามขั้นตอนครบตั้งแต่ ข้ัน ๑- ๕ แต่ยังขาดขั้นท่ี ๖ เรื่องการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
๓. ยังไม่มีการประเมิน / ผลการประเมินว่าปรับปรุงแล้วทันสมัย มีแต่การประเมินภาพรวม 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   
 

 

๕.๓ ระบบและกลไกการก าหนดผูส้อน ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. ขั้นที่ ๖- ๗ ไม่ชัดเจน 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๕.๔ ระบบและกลไกการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า
แผนการเรียนรู้(มคอ ๓ และมคอ ๔) 
และการจัดการเรยีนการสอน 

ร้อยละ ๑๐๐  
มีการน าไปใช้   

๑. ยากแก่การใช้งาน ควรมีการปรับให้ง่ายขึ้น 
๒. ความไม่นิ่งของการวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน มคอ. ๓ ที่ก าหนดกับการน าไปปฏิบัติต่างกัน 
๓. การประเมินผลยังไม่ได้มีวิพากษ์แผนการสอนก่อน ๑๕ วัน  

ร้อยละ –  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๕.๕ ระบบและกลไกการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการวิจัย  การ
บริการวิชาการทางสังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ ๙๐.๙  
มีการน าไปใช้   

๑. มีปัญหาที่ใช้พบว่าค่อนข้างยุ่งยาก 
๒. การปฏิบัติในข้ันท่ี ๖.๑ ในเรื่องการน าผลการประเมินไปปรับปรุงไม่ชัดเจน 

ร้อยละ ๙.๑  
ไม่มีการน าไปใช้   
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รายการประเมิน การใช้/ไม่ใช้ 
(ร้อยละ) 

ระบุเหตุผล/ระบุปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

๕.๖ ระบบและกลไกการประเมินผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ร้อยละ ๑๐๐  
มีการน าไปใช้   

๑. ข้อประเมินตาม TQF มีจ านวนข้อค่อนข้างมาก ควรมีการสกัดให้กระชับ 
๒. ทุกขั้นตอนยังไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ 
๓. การปฏิบัติในข้ันท่ี ๖.๑ ในเรื่องการน าผลการประเมินไปปรับปรุงไม่ชัดเจน 

ร้อยละ –  
ไม่มีการน าไปใช้  
  

 

๕.๗ ระบบและกลไกการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐  
มีการน าไปใช้   

๑. ขั้นที่ ๑.๓ – ๑.๔  ไม่ชัดเจน 

ร้อยละ –  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๕.๘ ระบบและกลไกการก ากับการ
ประเมินการจดัการเรียนการสอน 
(มคอ.๕ มคอ.๖) 

ร้อยละ ๙๐.๙  
มีการน าไปใช้   

๑. ความล่าช้าของการทวนเกรด และการวัดผล 
๒. ใครคือกรรมการก ากับติดตามการประเมินการเรียน 

ร้อยละ ๙.๑  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๕.๙ ระบบและกลไกการก ากับการ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. ๗) 

ร้อยละ ๗๒.๗  
มีการน าไปใช้   

๑. ขั้นที่ ๖.๑ ยังไม่เห็นในทางปฏิบัติ 

ร้อยละ ๒๗.๓  
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาก 

องค์ประกอบท่ี ๖  สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ 
๖.๑ ระบบ และกลไกการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้                                                                     

ร้อยละ ๗๒.๗  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๒๗.๓  
ไม่มีการน าไปใช้   
 
 

๑. ไม่เห็นภาพการวิเคราะห์อย่างชัดเจน และขั้นที่ ๓ ไม่พบหลักฐานการด าเนินการตามแผน  
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รายการประเมิน การใช้/ไม่ใช้ 
(ร้อยละ) 

ระบุเหตุผล/ระบุปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ระบบและกลไกจ าแนกตามตัวชีว้ัด
ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
๑.๑ ระบบและกลไกการควบคุมดแูล
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการการผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. พบปัญหาเรื่องเวลาของอาจารย์ระดับปฏิบัติ 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๒.๒ ระบบและกลไกการผลิต
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑.ผลงานน้อย กระจุกเฉพาะกลุ่ม ควรหาวิธีการเอื้อต่ออาจารย์ระดับ  

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๒.๓ ระบบและกลไกการลาไปผลติผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. ไม่มีเวลาส าหรับการลาไปผลิตผลงานวิจัย 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๒.๔ ระบบและกลไกการไปน าเสนอ 
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ 
งานสร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   
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รายการประเมิน การใช้/ไม่ใช้ 
(ร้อยละ) 

ระบุเหตุผล/ระบุปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

๒.๕ ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. ปรับเรื่องการขอใช้เครื่องมือ 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู ้

ร้อยละ ๙๐.๙  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๙.๑  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการ
วิชาการ 
๓.๑ ระบบการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๓.๒ ระบบและกลไกการจัดบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ร้อยละ ๘๑.๘ 
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้ 
   

 

๓.๓ ระบบและกลไกการบูรณาการ
บริการวิชาการแกส่ังคมกับการเรยีน
การสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   
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รายการประเมิน การใช้/ไม่ใช้ 
(ร้อยละ) 

ระบุเหตุผล/ระบุปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
๕.๑ ระบบและกลไกการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ 

ร้อยละ ๙๐.๙  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๙.๑  
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. การจัดท าแผนไม่เป็นไปตามระบบและกลไก 

๕.๒ ระบบและกลไกการพัฒนา
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. ไม่เป็นไปตามระบบในเรื่องระยะเวลา 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๕.๓ ระบบและกลไกการบริหารความ
เสี่ยง 

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่เป็นไปตามระบบ  

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕.๔ ระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคลลากร 

ร้อยละ ๗๒.๗  
มีการน าไปใช้   

๑. ไม่เห็นหลักฐานในข้อ ๓.๓ รายงานการประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารอาจารย์
และบุคคลากร และไม่เห็นหลักฐานในข้อ ๖.๑ – ๖.๒ คือ การประเมินกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จัดท าแนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน 
๒. มปีัญหาเรื่องการติดตามผลการพัฒนา 

ร้อยละ ๒๗.๓  
ไม่มีการน าไปใช้   

๑. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕.๕ ระบบและกลไกการยกย่องเชิดชู
บุคลากร 

ร้อยละ ๘๑.๘  
มีการน าไปใช้   

๑. ไม่เป็นไปตามระบบและกลไกในเรื่องเวลา 

ร้อยละ ๑๘.๒  
ไม่มีการน าไปใช้   
 
 

๑. มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาก 
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รายการประเมิน การใช้/ไม่ใช้ 
(ร้อยละ) 

ระบุเหตุผล/ระบุปัญหา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

๕.๖ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา     

ร้อยละ ๙๐.๙  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ ๙.๑  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

๕.๗ ระบบและกลไกการก ากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

ร้อยละ ๑๐๐  
มีการน าไปใช้   

 

ร้อยละ –  
ไม่มีการน าไปใช้   

 

 


