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รายงานการประเมินระบบ และกลไกการบริหารคุณภาพระดับหลักสูตร ตามคู่มือบริหารคุณภาพ  (ณ เดือน พฤษภาคม 2564) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
PM- Ed 01 ระบบและกลไก
การรับนักศึกษาใหม่ 

 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า  
-ระบบ 6 ขั้นตอน สามารถดำเนินการก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  ตามที่กำหนด โดย 

1. 1. ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกนักศึกษารอบคัดตรงจากพ้ืนที่ จำนวน 66 
คน (โควตา 72 คน)  และรับกลาง จำนวน 39 คน 
(โควตา 50 คน)  และรับอิสระ จำนวน 12 คน
(โควตา 15 คน)  โดยสามารถรายงานการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ จำนวน  117 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.50 (โควตา 120 คน)  เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  

1. ปรับข้อ 1.5 การวางแผนรับนักศึกษา 
โดยเพิ่มคำ “การวางแผนรับนักศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนของคณะพยาบาลฯ”  
2.ระบบสามารถดำเนินการได้แต่ปรับคำจาก  
“โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก” เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์  
สถาบันพระบรมราชชนก” 
3. ข้อ 3.1.1 เพ่ิมรายละเอียดเนื้อหา 
“โดยระบุ 
- เกณฑ์การสมัคร  
- วิธีการลงบันทึก/กรอกข้อมูลในเอกสารทั้งใน
เอกสารหรือ ระบบ online” 
 

- ระบบและกลไกการการ
รับนักศึกษาใหม่ 
 ฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
2. นักศึกษาใหม่ที่รับในปีการศึกษา 2563 มีจำนวน
117 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดที่
สำคัญของกระบวนการ แต่ไม่ครบตามเป้าหมาย
แผนการรับของสถาบันพระบรมราชชชนก เนื่องจากมี
ผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์  
3. ไม่มีข้อร้องเรียนในการรับนักศึกษาจากผู้มีส่วน 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (SD. = ๐.๖๑) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓ (SD. = ๐.๕๖) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ (SD. = ๐.๖๔) 

- - จากการประเมินกระบวนการพบว่า สามารถ
ดำเนินการได้ทุกขั้นตอน แต่พบปัญหา 
- พบปัญหาในขั้นตอนที่ 3 (D) การดำเนินงานใน 
รอบรับกลาง และรับอิสระ ด้วยสถานการณ์ไวรัส 
โคโรนา 2019 ระบาด จึงมีการปรับการดำเนินงาน 
3.1.3  ข้อ 1) ปรับลดขั้นตอนการรับสมัคร โดย
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
ยกเลิกการสัมภาษณ์  ผู้สมัครส่งเอกสารมาทาง
ไปรษณีย์ ไม่สามารถตรวจร่างกาย แต่พิจารณาจาก
การใบรับรองแพทย์ ตามคณะพยาบาลศาสตร์  
สถาบันพระบรมราชชนก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะได้โดยตรงจากผู้ผ่านการคัดเลือก เช่น 
ความสูงของผู้ผ่านการคัดเลือก จึงดำเนินการแก้ไขโดย
ตรวจสอบจากบัตรประชาชน และประสานให้ไปตรวจ
ร่างกาย เพื่อวัดส่วนสูงที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน  
- ข้อมูล GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ  
เทคโนโลยี ในหนังสือรับรองและ ปพ. 1 ไม่ตรงกัน  
- ปัญหาในการดำเนินการพบว่าได้นักศึกษาใหม่ที่ 
รับในปีการศึกษา 2563 ไม่ครบ 120 คน เนื่องจาก
สอบติดในสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
PM- Sa 01 ระบบและกลไก
การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 
 

- ภายหลังการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน สามารถ
ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  โดยพบว่า 
1. ในปีการศึกษา 2563  
-นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ไม่มีนักศึกษาลาออกในช่วง 1 
เดือนหลังเปิดภาคการศึกษา มีนักศึกษาคงอยู่ 117 
คน ทำให้อัตราคงอยู่ของ เท่ากับร้อยละ 100   แต่
ในเทอมปลาย  พบว่า มีนักศึกษาลาออก 1 คน เพื่อ
ประกอบอาชีพส่วนตัว 
-อัตราคงอยู่นักศึกษาในชั้นปีที่ 2 เท่ากับร้อยละ ...
(ลาออก ..... คน)  
-อัตราคงอยู่นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 เท่ากับร้อยละ .....  
-อัตราคงอยู่นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 เท่ากับ ร้อยละ ....... 
2.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อ 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(ค่าเฉลี่ย 4.40) 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
-  

1. เร่งดำเนินการขั้น A  ให้เกิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน หรือเทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับหน่วยงานที่คัดสรร เพ่ือการ
ดำเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
 



 
 

 5 
รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. = 0.5๖) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒ (SD. =0.5๔) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒  (SD. =0.๕๖) 

- - จากการประเมินกระบวนการ พบว่า สามารถ
ดำเนินการได้ทุกขั้นตอน แต่พบว่า 

1) ปัญหาสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019  
ระบาดทำให้มีการปรับลดระยะเวลา และวิธีการ
ดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 (ข้ันดำเนินการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา)  โดย ลดระยะเวลาการ
เตรียมความพร้อมเหลือ 2 วัน ปรับการดำเนินการ
เป็น Online การเตรียมภาษาอังกฤษปรับรูปแบบโดย
นำนักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ำมาปรับความรู้
แบบ On site/ Online กับอาจารย์ชาวต่างชาติ      

2) ผลการดำเนินการเตรียมความพร้อม 
ภาษาอังกฤษ พบว่านักศึกษา จำนวน 63 คนทุกคน
ยังคงสอบไม่ผ่านเกณฑ์ แต่คะแนนภาษาอังกฤษดีขึ้น
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
มากกว่าก่อนเรียน และมอบหมายในอาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตามต่อเนื่อง  และงานกิจการนักศึกษามีโครงการ
เสริมทักษะอังกฤษในปีงบประมาณ 2564 

PM- Sa 02 ระบบและกลไก
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

- ภายหลังการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน สามารถ
ดำเนินการในตามระบบ  การประเมินผลลัพธ์ตาม
ตัวชี้วัดที่สำคัญพบว่า 
1 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาแต่ละชั ้นปีมีผลการ
ประเมินอัตล ักษณ์บ ัณฑิตอยู ่ ในระดับดีค ่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
2 ร้อยละ .......ของนักศึกษาแต่ละชั ้นปีมีผลการ
ประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับ
ดีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
3 ร้อยละ100ของนักศึกษาชั ้นปีที ่  4 สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันพระบรม
ราชชนกกำหนด 
4 ร ้อยละ 100 ของบ ัณฑ ิตม ีผลการประเมิน
ค ุณล ักษณะผลล ัพธ ์ผ ู ้ เ ร ี ยนตามมาตรฐานการ

1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ระหว่างการจัดการเรียนการสอนกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีการพัฒนาในมิติที่มี
ความแตกต่างกัน จึงมีการปรับขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นตอนที่1 การวางแผนฯ ข้อ1.2.5  
ให้ชัดเจนโดย 1) กำหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้น
เฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯใน
ภาพรวม 2) จัดทำบันไดการพัฒนาของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี และ 3) พัฒนาแบบ
ประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
2. ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินงานตามแผน ควรมี
การปรับ แยกการดำเนินการเป็นด้านวิชาการ 
และด้านพัฒนานักศึกษา 
 

- ระบบและกลไกการการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
- กลไกสามารถดำเนินการได้แต่ยังทำงานในลักษณะ
แยกส่วน   

- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3๕ (SD. = 0.๖๖) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๙ (SD. =0.๕๙) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๓๒  (SD. =0.๖๕) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า   

1) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามีการพัฒนาในมิติที่มีความแตกต่างกัน  

2) มีการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในงานวิชาการ แต่ไม่ได้
เน้นเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯในภาพรวม
ให้ชัดเจน  
 



 
 

 8 
รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
3) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  

21  ในการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามีมิติที่มีความแตกต่างกัน จึงควรพัฒนาแบบ
ประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

4) ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินงานตามแผน ควรมี 
การปรับ แยกการดำเนินการเป็นด้านวิชาการ และ
ด้านพัฒนานักศึกษา 

PM- Sa 03 ระบบและกลไก
การจัดการข้อร้องเรียน 
 

- ภายหลังการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน สามารถ
ดำเนินการในตามระบบ  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ 
1 ไม่ม ีคนร ้องเร ียน (ร ้อยละ 0 ของนักศึกษาผู้
ร ้องเร ียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนอยู่ในระดับดีขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51)  
2 ร้อยละ …….. ของนักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนอยู ่ในระดับดีขึ ้นไป 
ค่าเฉลี่ย 4.45  (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
 

 -  



 
 

 9 
รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๑๖ (SD. =0.๗๘ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๐๖ (SD. =0.7๗) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๑๓  (SD. =0.7๖) 
-  ผลการประเม ินกระบวนการ พบว ่า  สามารถ
ดำเนินการไดต้ามข้ันตอนที่กำหนด 

PM- Sa 04 ระบบและกลไก
การควบคุมดูแลการให้
คำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

- ภายหลังการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน สามารถ
ดำเนินการในตามระบบ  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ 
1. ร ้อยละ ........ ของนักศึกษามีอาจารย์ที ่ปร ึกษา
ทางด้านวิชาการและแนะแนว การใช้ชีวิต 
2. ระด ับความพึงพอใจของน ักศ ึกษาต ่อการให้
คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ........  (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5)  
 

- 1. ปรับขั้นตอนที่ 3.3 โดยเพิ่มช่องทางการให้
คำปรึกษา เป็นใช้ระบบ online   

- 2.ปรับขั้นตอนที่ 3.4 โดยเพิ่มช่องทางการ
รายงาน ปรับเป็นใช้ระบบ online  และปรับ
ระยะเวลาดำเนินการรายงานนักศึกษาท่ีมีความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ และการเรียนจาก 2 ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา เป็นเดือนละ 1 ครั้ง 

-  

1. ระบบและกลไกการ
ควบคุมดูแลการให้
คำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
ฉบับปรับปรุง 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
3. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบ
การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู ่ในระดับดีขึ ้นไป 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ........  (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) 
4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยปีการศึกษา 2563 อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาเป็นดังนี้ 
ชั้นปีที่ 1 รุ่น 72 อัตราการคงอยู่ร้อยละ ........ 
ชั้นปีที่ 2 รุ่น 71 อัตราการคงอยู่ร้อยละ ....... 
ชั้นปีที่ 3 รุ่น 70 อัตราการคงอยู่ร้อยละ ..... 
ชั้นปีที่ 4 รุ่น 69 อัตราการคงอยู่ร้อยละ ....... 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. = 0.๖๒) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๓๙ (SD. =0.๖๗) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.๓๕ (SD. =0.7๑) 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 

ผลการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ที่เป็นรูปธรรม 
- ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า สถานการณ์ไวรัส
โคโรนา 2019 ระบาด ทำให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบ online จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาแบบ
onsite ได้ และพบว่าการปรับวิธีการเรียนเป็น online 
ทำให้มีรายงานนักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านการเรียน
เพ่ิมข้ึน 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- ED 02 
ระบบและกลไกการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

ภายหลังการดำเนินงาน 10 ขั้นตอนก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ 
1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ครบ 5 คน  
ตลอดหลักสูตร  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ 
และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  
3. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรต่อกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 
4. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๘ (SD. =0.๕๗ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๔5 (SD. =0.๕๗) ระบบ

1. ดำเนินการขั้น A  ให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน 
กับหน่วยงานที่คัดสรร เพ่ือการดำเนินงานสู่แนว
ปฏิบัติที่ดีต่อไป 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5๒ (SD. =0.๕7) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า มีดำเนินการ
ตามระบบและกลไก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียน กับวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ โดยพบว่า  

1) ระบบฯของวิทยาลัยฯมีรายละเอียดที่ 
ชัดเจน โดยแบ่ง ขั้นตอน P การวางแผน 3 ขั้นตอน  

2) ขั้นตอน D ดำเนินการรับสมัคร/สรรหา/ 
คัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  แบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอนที่ชัดเจนเพ่ือสะดวกในการนำระบบกลไกสู่
การปฏิบัติ 

PM- Ed 03 ระบบและกลไก
การบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-ขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน สามารถ
ดำเนินการในตามระบบ  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ 
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรเท่ากับ ร้อยละ 100  
2. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีภาระงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 4.60 

1. ประสานงานทรัพยากรบุคคลฯ ปรับ           
แผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
เพ่ิมประเด็นการธำรงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมกับ
ทรัพยากรบุคคลฯ ปรับ
แผนบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
เพ่ิมประเด็นการธำรง
รักษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

4. ระดับความสุขของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓5 (SD. =0.๖๑ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๒๖ (SD. =0.๖๘) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒ (SD. =0.๖๕) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบสามารถ
ดำเนินการได้  แต่เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับ
แผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า
ประเด็นการธำรงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่ชัดเจน   
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Ed 04 ระบบและกลไก
การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

-ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 7 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1.อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ร้อยละ 100 
2.ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับการพัฒนา ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ วิชาชีพ 
และการผลิตผลงานวิชาการ 
3.ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 5 ปี 
4.ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับดีขึ ้นไป (ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51) ผลการประเมินความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ย 4.68 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๕ (SD. = 0.๖๖) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๓๒ (SD. =0.๖๐) ระบบ

1. ในข้อ4.1 ปรับเพิ่มคำ “เพ่ิมช่องทางการ
เผยแพร่แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น ทางwebsite   
2. ประสานงานทรัพยากรบุคคลฯ ดำเนินการ
เพ่ิมรายละเอียดให้มีการกระตุ้น สนับสนุน หา
แหล่งอบรมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้รับการ
พัฒนาครบทั้ง 4 ด้านในแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมกับ
ทรัพยากรบุคคลฯ ปรับ
แผนบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
เพ่ิมประเด็นการธำรง
รักษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๓๕  (SD. =0.๖๖) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบสามารถ
ดำเนินการได้  แต่เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับ
แผนบริหารอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร พบว่า
ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ไม่ชัดเจน   
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Ed 05 ระบบและ
กลไกการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 
 
 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 8 ขั้นตอน สามารถดำเนินการตาม
ระบบ  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด คือ 
1. หลักสูตรที ่ปร ับปรุงใหม่ได้ร ับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. หลักสูตรมีการพัฒนาทุก 5 ปีตามวงรอบ  
3.การบริหารหลักสูตรผ่านเกณฑ์กำกับมาตรฐาน
หลักสูตร  

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๙ (SD. = 0.๖๒) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๓ (SD. =0.๖๒) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒  (SD. =0.๖๕) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า  การดำเนินงาน
บางส่วนแตกต่างจากของตณะพยาบาลศาสตร์ การ

1. ปรับในขั้นตอน 2 ปรับแก้ไขเพ่ิมข้อ  
“2.3 การนำเสนอผลการศึกษาและ วิเคราะห์
ข้อมูลที ่เก ี ่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติ นำเสนอข้อมูล
ต่อคณะพยาบาลศาสตร์” 
“2.4 เข้าร ่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนก เพ่ือออกแบบ หลักสูตร” 
2. ปรับข้อ 2.3-2.4 เป็น 2.5-2.6 
3. เพ ิ ่ มข ้อ“2.7 ปร ับแก ้และจ ัดทำร ่าง

หลักสูตร  
ฉบับสมบูรณ์ ” 
4. เพ่ิมข้อ“2.8 ร่วมจัดทำรายละเอียด 
หลักสูตร (มคอ.๒) และรายละเอียดรายวิชาใน
หลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ (มคอ.
3-4)กับคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก” 
 
 

ระบบการออกแบบ และ
พัฒนาหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

ดำเนินงานของวิทยาลัยฯมีการแยกระบบและกลไก
การเปิดหลักสูตร และระบบและกลไกการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร  แต่คณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้ง 
2 ระบบไว ้ในระบบ และกลไกการเปิดหลักส ูตร  
วิทยาลัยฯจึงปรับรายละเอียดระบบและกลไกการ
ออกแบบและพัฒนาหล ักส ูตร  บางประเด ็นให้
สอดคล้องกับระบบ และกลไกการเปิดหลักสูตรของ
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
นอกจากน ั ้นในข ั ้นตอน A  การปร ับปร ุงผลการ
ดำเนินงานในประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถอดบทเร ียนม ีการดำเน ินการในกล ุ ่มอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แตย่ังไม่ได้ดำเนินการเทียบเคียง
กับหน่วยงานอื่นเพราะผลการประเมินกระบวนการยัง
พบข้อที่ต้องปรับปรุง 

 

PM- Ed 06 ระบบและ
กลไกการปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้น ๆ 
 
 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 6 ขั้นตอน สามารถดำเนินการตาม
ระบบ  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด คือ 
1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมี
ผลการประเมินโดยนักศึกษาว่ามีความทันสมัย มีค่า

1. ปรับขั้นตอนที่ 3 D เพ่ิมรายละเอียดในข้อ 
3.2 
“กรณีท่ีมปีระเด็นใหม่ที่ทันสมัยในศาสตร์สาขา
นั้น ๆ ในระหว่างปีการศึกษาให้หัวหน้าภาค
บันทึกข้อความ เสนอรองวิชาการ เพื่อนำเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
ดำเนินการ”  

ระบบและกลไกการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้น ๆฉบับปรับปรุง 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

คะแนนไม ่น ้อยกว ่า 3.51 จากคะแนนเต ็ม 5  
(ค่าเฉลี่ย ............) 
2. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมี
ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู ้สอน/อาจารย์ประจำ
หลักสูตรว่ามีความทันสมัย มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ค่าเฉลี่ย ............) 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. =0.๕๖ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒(SD. =0.๕๖) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๕ (SD. =0.๖๒) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า  ระบบสามารถ
ดำเนินการได้ แต ่

1) ในขั้นตอน ที่ 3 D ไม่มีแนวทางการดำเนินการ 
กรณีท่ีมีประเด็นใหม่ที่ทันสมัยในศาสตร์สาขานั้น ๆ ใน
ระหว่างปีการศึกษา”  
 
 

2. ปรับขั้นตอนที่ 4 C เพ่ิมรายละเอียด “การ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในประเด็นเนื้อหาที่
ปรับปรุงในแต่ละรายวิชา” เพ่ือให้ทราบผลของ
การปรับเนื้อหาที่ทันสมัยว่านักศึกษาสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มากน้อย
เพียงใด  
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

2) ในขั้นตอนที่ 4 C การดำเนินการประเด็นการ 
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในประเด็นเนื้อหาที่ปรับปรุง
ในแต่ละรายวิชา ยังไม่ชัดเจน 
(จากการวิเคราะห์เนื้อหาสาระความทันสมัย พบว่า 9 
รายวิชาจำเป็นต้องมีการพัฒนาเนื้อสาระให้มีความ
ทันสมัย ส่วน 43 รายวิชาเนือ้สาระมีความทันสมัย
สามารถนำไปดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป) 

PM- Ed 07 ระบบและ
กลไกการกำหนดผู้สอน 
 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถดำเนินการตาม
ระบบ  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด คือ 
1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์ 
ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองสถาบันของ
สภาการพยาบาล 
2. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์ 
ผู ้สอนที ่ม ีค ุณสมบัต ิเป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
3. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพการ 
สอนโดยการประเมินของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน/
ผู ้รับผิดชอบรายวิชาและนักศึกษา มีคุณภาพอยู ่ใน

1.ปรับแบบประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ โดยให้ผู้บังคับบัญชา/ หัวหน้า/
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ประเมิน ในข้อ ๕.๑ 
ให้สอดคล้องกับแบบประเมินคุณภาพการสอน
ที่ใช้ในการเลื่อนระดับ 
 
 

แบบประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ โดยให้
ผู้บังคับบัญชา/ หัวหน้า/
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้
ประเมิน ในข้อ ๕.๑ ให้
สอดคล้องกับแบบ
ประเมินคุณภาพการสอน
ที่ใช้ในการเลื่อนระดับ 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

ระดับดี ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 (ค่าเฉลี่ย.........) 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. =0.๕๖ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๕ (SD. =0.๖๖) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. =0.๖๒) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า   สามารถ
ดำเนินการได้แต่พบว่าแบบประเมินคุณภาพการสอน
ของอาจารย ์  โดยให ้ผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชา/ ห ัวหน ้า/
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ประเมิน ในข้อ ๕ .๑ ยังไม่
ชัดเจน และไม่ครอบคลุมตามแบบประเมินคุณภาพ
การสอนที่ใช้ในการเลื่อนระดับ 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Ed 08 ระบบและ
กลไกการกำกับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และมคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 6 ขั้นตอน สามารถดำเนินการตาม
ระบบ  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด คือ 
1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอน (52 รายวิชา
จาก 52 รายวิชา) จัดทำมคอ.3 และ มคอ.4 แล้ว
เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค 
การศึกษามีแผนการสอนที่ผ่านการวิพากษ์แล้วเสร็จ
ก่อนสอนไม่น้อยกว่า 15 วัน 
3. ร้อยละ 100 ของรายวิชาชีพมีแผนการสอนราย 
บทครบถ้วนตามหน่วยชั่วโมงท่ีหลักสูตรกำหนด  
4. ร้อยละ ……… ของรายวิชาที่เปิดสอนใช้วิธีการสอน 
แบบ Active learning ไม่น้อยกว่า 2 วิธี  
5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ 
สอนของอาจารย์ (ภาพรวม) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ……………………. จากคะแนนเต็ม 5 
6. ระดับคุณภาพการสอนของอาจารย์ตามความ 
คิดเห็นของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้า
ภาควิชา/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการ/คณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอนของ

1. ปรับคำนิยาม เป็นดังนี้ 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเร ียนร ู ้  (มคอ. 3 และ มคอ. 4  ) 
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการจัดทำ 
มคอ.3/มคอ.4 ของอาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
รายวิชา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์  ลักษณะและการดำเนินการ การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอน
และการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการ
เร ียน การประเม ินและการปร ับปร ุงการ
ดำเนินการของรายว ิชาและระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการ
สอนรายบท หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ 
ติดตาม ควบคุม แผนการสอน ให้เป็นไปตาม
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ  มคอ. 4) ได้แก่ 
ชื ่อวิชา รหัสวิชา ชื่อบท และหัวข้อสาระการ
เรียนรู้  วันเวลา จำนวนชั่วโมงสอน  แนวคิด
หลักของสาระที่สอน  ผลลัพธ์การเรียนรู้รายบท 
ระเบียบวิธีการสอน การวัดและประเมินผล  

ระบบและกลไกการกำกับ 
ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทำแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และมคอ.4) 
และการจัดการเรียนการ
สอน ฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

อาจารย์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ………….. จาก
คะแนนเต็ม 5 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๘ (SD. = 0.๕๑) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๒๙ (SD. =0.๕๓) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.๔๘(SD. =0.๕๗) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ผลลัพธ์ใน
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยเครือข่าย 
ทำให้มีการพัฒนาระบบให้ชัดเจนมากขึ้นดังนี ้

1) คำนิยามไม่ชัดเจน ปรับแยกให้เกิดความ 
ชัดเจนในการนำสู่การปฏิบัติ 

2) ในขั้นตอนที่ 3 เดิม “ติดตามการจัดการเรียน 
การสอนตามแผนการเร ียนรู้” พบว่า “คำที ่ใช ้ไม่
ช ัดเจนที ่แสดงถ ึงระบบ”จึงปร ับคำเป็น “กำกับ 
ติดตามการจัดทำแผนการสอนรายบท” 

3) เนื่องจากระบบเดิมมีการเขียนการประเมิน 

การกำหนดว ัตถ ุประสงค ์การเร ียนร ู ้ เชิ ง
พฤติกรรม  และเอกสารอ้างอิง 
-การกำกับ ต ิดตาม และตรวสอบการสอน 
หมายถ ึง กระบวนการตรวจสอบ ต ิดตาม 
ควบคุม คุณภาพการสอนของอาจารย์  
2. ปรับขั้นตอนที่ 3 เดิม “ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้” จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า “คำที่ใช้ไม่ชัดเจน” 
จึงปรับคำเป็น “กำกับ ติดตามการจัดทำ
แผนการสอนรายบท” 
3. ปรับแยกกำกับ ติดตามการสอนของ 
อาจารย์ เป็นขั้นตอนที่ 4 การกำกับ ติดตาม
การสอนของอาจารย์” โดยปรับ 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
การสอน 

4.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ 
สอนประชุมเพ่ือจัดทำแบบประเมินคุณภาพการ
สอน แผนการนิเทศ และชี้แจงให้อาจารย์ทุก
ท่านรับทราบ 

4.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

คุณภาพการสอนอาจารย์ไว้ในขั้นตอนที่ 3 ข้อ 3.2 ทำ
ให้ไม่ชัดเจนในการลงสู่การปฏิบัติหลังการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จึงมีการปรับแยก “ขั้นตอนออกมา เป็นขั้นตอน
ที่ 4 การกำกับ ติดตามการสอนของอาจารย์” ออกมา-
ยังไม่มีการเทียบเคียงผลการดำเนินงานกับหน่วยงาน
อ่ืน และการเผยแพร่แนวปฏิบัติ 

4) ขั้นตอนที่ 4 ข้อ 4.2 พิมพ์ผิดต้องปรับจาก  
มคอ.3-4 เป็นมคอ.5-6 

 

สอนดำเนินการนิเทศและประเมินคุณภาพการ
สอนตามแผนที่กำหนด 

4.4 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ 
สอนจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อรอง
ผู ้อำนวยการกลุ ่มงานวิชาการ และหัวหน้า
ภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือทราบ 
และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.5 หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชาแจ้ง 
ผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ  

4.6 อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงแก้ไขการสอน 
ตามผลการประเมิน 
4.ขั ้นตอนที่ 4 ข้อ 4.2 ปรับจาก มคอ.3-4 
เป็นมคอ.5-6 

PM- Ed 09 ระบบและ
กลไกการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทาง
สังคมและการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบทั้ง 6 ขั้นตอน
สามารถดำเนินการก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด 
1. มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจอื่น
ของวิทยาลัยครบทุกด้าน(การวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา)  

1. ปรับคำนิยามให้ชัดเจน 
    การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง 
การนำพันธกิจด้านการบริการวิชาการ การวิจัย 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการ
เรียนการสอน 
    การบูรณาการกับบริการวิชาการ หมายถึง 
การนำโครงการ กิจกรรมของ การบร ิการ
วิชาการมาใช้พัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนการ

ระบบและกลไกการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับ
การวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคมและ
การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชา 
ชีพที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนของ
วิทยาลัย  มีผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ค่าเฉลี่ย.....) 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๕  (SD. = 0.๕๑) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. =0.๕๐) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๕ (SD. =0.๕7) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า   

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรบางท่านไม่เข้าใจ 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธะกิจอ่ืนๆ จึง
ปรับขั้นตอน 1.2  โดยเพิ่มการประชุมชี้แจงหลัก
การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธะกิจอ่ืนๆ 

2) ขั้นตอน A การปรับปรุงผลการดำเนินงานใน 

สอน แบ ่งออกเป ็น 2 ล ักษณะ ด ังน ี ้  (1) 
นักศึกษาร่วมให้บริการวิชาการกับอาจารย์ 
(โดยใช้โครงการบริการวิชาการเป็นสื่อการสอน 
โดยโครงการบริการวิชาการกำลังดำเนินการ) 
และ (2) การนำผลของการบริการวิชาการของ
อาจารย์มาใช้ในการเรียนการสอน (โดยนำผล
ของโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จมาเป็น
สาระการสอน) 
    การบูรณาการกับการวิจัย หมายถึง การนำ
ประโยชน์จากการว ิจ ัยมาใช ้ในการพัฒนา
นักศึกษาผ่านการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะ ดังนี ้ (1) การนำผลการวิจัยของ
อาจารย์ผู ้สอนมาใช้ประกอบการสอน (นำมา
เป็นสาระหรือเนื้อหาการสอน โดยงานวิจัยต้อง
เสร็จแล้ว) (2) การนำนักศึกษาเข้ารับฟังการ
รายงานผลการวิจัยหรือเข้าร่วมการประชุมการ
เสนอผลงานวิจัย (เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอน) และ (3) การกำหนดให้นักศึกษาเป็นส่วน
หนึ ่งในทีมว ิจ ัยหร ือกระบวนการว ิจ ัยของ
อาจารย์ (โดยใช้โครงร่างวิจัยมาใช้เป็นสื่อการ
สอน ซึ่งงานวิจัยอยู่ระหว่างของการดำเนินการ)  
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

ประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
กับวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือทำให้ได้แนวทางการ
ปรับคำนิยามไม่ชัดเจน นำมาพัฒนาระบบกลไก 

   การบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
หมายถึง การนำการนำโครงการ กิจกรรมของ 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนา
นักศึกษาผ่านการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ (1) นักศึกษาร่วมกิจกรรมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม กับอาจารย์ (โครงการทำนุ
เป็นสื่อการสอน) และ (2) การนำผลของการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการ
สอน (โดยนำผลของโครงการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จมาเป็นสาระการสอน) 
2. ปรับขั้นตอน 1.2  โดยเพิ่มการประชุม 
ชี้แจงหลักการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธะกิจอ่ืนๆ 

PM- Ed 10 ระบบและ
กลไกการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 5 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
1. ร ้อยละ 100 ของรายว ิชาที ่ เป ิดสอน มีการ
ประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้านที ่ระบุไว ้ใน
หลักสูตร (Curriculum mapping)  

1. พัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

เครื่องมือการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้รับการ
ประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน 
เฉลี่ย≥3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งรายภาพรวมและ
รายด้าน .............. 
3. ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเพิ่มข้ึนจากเดิม  ................... 
4. ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมผลการประเมินการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเท่ากับ ....................... จากคะแนน
เต็ม 5  

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๔๕  (SD. = 0.๖๒) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๓๒ (SD. =0.๖๕) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. =0.๖๒) 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า  สามารถ
ดำเนินการได้ โดยมีการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการประชุมในโครงการ SP01-05 
ยกระดับการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม
ที่ 5 พบว่าเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ไม่เอ้ือในการประเมินผลในสถานการณ์จริง
เนื่องจากมีจำนวนข้อมาก และบางข้อมีเนื้อหาซ้ำซ้อน 

PM- Ed 11 ระบบและ
กลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 5 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
1. ร ้อยละ 100 ของรายว ิชามีการรายงานการ
ประเมินผลการเรียนรู้ถูกต้อง (เกรดและคะแนน)  
2. ข้ออุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผล
การเรียนเท่ากับ 0 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๙ (SD. = 0.๖๒) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒ (SD. =0.๖๕) ระบบ

1. ปรับวิธีการเขียน ในขั้นตอนที่ 3 การดำเนิน 
การทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษา ปรับ
เป็นขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการทวนสอบผล
การเรียนระดับรายวิชา  และในระดับหลักสูตร   
โดยรายละเอียดของวิธีปฏิบัติแบ่งออกเป็น 
    3.1 การดำเนินการทวนสอบผลการเรียน
ระดับรายวิชา   
          3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลการเรียนระดับรายวิชา   
         3.1.2 จัดทำตารางการทวนสอบผลการ
เรียนระดับรายวิชา และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- ระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๓๙   (SD. =0.๖๗) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า วิทยาลัยฯ มี
การดำเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาทั้งระดับรายวิชา  และในระดับหลักสูตร 
แต่ย ังพบว่ากลไกไม่เข้าใจความแตกต่างของการ
ทบทวนสอบระดับรายวิชา  และในระดับหลักสูตร  
นอกจากนั้น ขั้นตอน A การปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ในประเด ็นของการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้  และถอด
บทเรียนมีการดำเนินการในกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หล ักส ูตร แต ่ย ังไม ่ได ้ดำเน ินการเท ียบเค ียงกับ
หน่วยงานอื่นเพราะยังคงต้องดำเนินการตามระบบซ้ำ
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ 
 

        3.1.3 คณะกรรมการฯ ดำเนินการทวน
สอบผลการเรียนระดับรายวิชาตามตารางที่
กำหนด  
        3.1.4 ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
และเสนอผลการเรียนฯต่อรองผู้อำนวยการ
วิชาการผ่านหัวหน้างานวัดประเมินผลฯ 
         3.1.5 หวัหน้างานวัดประเมินผลฯ
สรุปผลการเรียน และผลการทวนสอบฯ เสนอ
รองผู้อำนวยการวิชาการเสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ เพ่ืออนุมัติ 
        3.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานำ
ผลการทวนสอบไปพัฒนาและจัดทำมคอ 5,
มคอ.6 
   3.2 การดำเนินการทวนสอบผลการเรียนใน
ระดับหลักสูตร 
        3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

       3.2.2 จัดทำแผนทวนสอบผลการเรียน
ระดับหลักสูตร และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
       3.2.3 คณะกรรมการฯ ดำเนินการทวน
สอบผลการเรียนระดับหลักสูตรตามแผนที่
กำหนด  
      3.2.4 รายงานผลการทวนสอบแก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 
      3.2.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผล
การทวนสอบไปจัดทำมคอ.7และแผนการพัฒนา 

PM- Ed 12 ระบบและ
กลไกการกำกับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.5 มคอ.6) 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 5 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายตามที่กำหนด  ดังนี้  
- ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนจัดทำมคอ.5  
มคอ.6 แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน หลัง สิ้นสุดภาค
การศึกษา  
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ 
เรียนการสอนระดับรายวิชาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ค่า
เฉลี่ย.......) 

1. ปรับลดตัวชี้วัดเป็น“ระดับความพึงพอใจ  
ของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
รายวิชาต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย มากกว่า หรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 (คา่เฉลี่ย.......)” 
 

ระบบและกลไกการกำกับ
การประเมินการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.5 
มคอ.6)ฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

- ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการ 
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย มากกว่า หรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 (ค่าเฉลี่ย.......) 
- ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
รายวิชาต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม5(ค่าเฉลี่ย.......) 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๕๒  (SD. = 0.๕๑) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๓๒ (SD. =0.๕๔) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.๔๒ (SD. =0.๖๒) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบ 
สามารถดำเนินการได้ แต่พบว่า ตัวชี้วัดข้อ 3 และข้อ 
4 บางรายวิชาอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชามีจำนวนน้อยทำให้ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้  
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Ed 13 ระบบและ
กลไกการกำกับการประเมิน
หลักสูตร  
(มคอ.7) 
 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 7 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายกำหนด  ดังนี้  
1. จัดทำมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(30 กันยายน)  
2 มคอ.7 มีการสรุปตามสภาพจริง เขียนเป็นระบบ 
และตอบตัวบ่งชี้คุณภาพได้อย่างครอบคลุม 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๓ (SD. = 0.๖๗) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๑๐ (SD. =0.๗๕) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๒๙  (SD. =0.๖๙) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบสามารถ
ดำเนินการได้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัด พบว่า การจัดทำ
มคอ.7 ต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม สกอ.  
กำหนดจึงปรับตัวชี้วัดข้อ 2 เป็น มีรายงาน มคอ.7  

1. ปรับภาษาในตัวชี้วัดข้อ 2 เป็น มีรายงาน  
มคอ.7  
 

ระบบและกลไกการกำกับ
การประเมินหลักสูตร  
(มคอ.7)ฉบับปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Ed 14 ระบบและ
กลไกการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 6 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายกำหนด  ดังนี้ 
1.ค่าคะแนนผลการประเมินการจัดการทรัพยากร
การศึกษาตามเกณฑ์การรับ รอง สถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 ที่สภา
การพยาบาลกำหนดเท่ากับ 5 คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ 20) 
(ค่าเฉลี่ย.......) 
2. ค่าคะแนนผลการประเมินห้องปฏิบัติการพยาบาล
ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 ที่สภาการ
พยาบาลกำหนดเท่ากับ 10 คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ 21) 
(ค่าเฉลี่ย.......) 
3. ค่าคะแนนผลการประเมินหนังสือ ตำรำ วารสาร
วิชาชีพ และระบบสืบค้น มีค่าคะแนนเท่ากับ 10 
คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ 22) (ค่าเฉลี่ย.......) 
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้มีค่าคะแนน อยู่ในระดับดีข้ึนไป ค่าเฉลี่ย

มีการพัฒนาระบบให้ชัดเจนมากข้ึนโดยปรับ 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุ ชื่อขั้นตอน “วางแผนการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” 
ขั้นตอนที่ 2  พิจารณา 
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามแผน ข้อ3.1 ปรับรายละเอียด ดังนี้ 
   3.1ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
    - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้แต่ละประเภท 
    - จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
    - การส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ 
   3.2 จัดทำทะเบียนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยบันทึกลงในฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนให้เป็น
ปัจจุบันและเพ่ือความพร้อมใช้ 
   3.3 ควบคุมกำกับการใช้งานให้ถูกวิธี โดย
จัดทำคู่มือการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   3.4 ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ
สอบเทียบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตาม

ระบบและกลไกการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย.......) 
5.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าคะแนน อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย.......) 
6.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าคะแนน อยู่ใน ระดับดี
ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง(ค่าเฉลี่ย.......) 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒ (SD. =0.๖๕ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๖ (SD. =0.๖๘) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3๒ (SD. =0.๖๕) 
-  ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า  ผลลัพธ์ใน
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยเครือข่าย 
พบว่า ยังขาดรายละเอียดในบางขั้นตอนที่จะช่วยให้

ระยะเวลาที่กำหนด และจัดหาทดแทนให้
พอเพียง พร้อมใช้ 
   3.5 คำนวณค่าเสื่อมราคาของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และวางแผนการจัดหาทดแทนทั้งใน
ระยะสั้น ระยะยาว 
-ขั้นตอนที่ 4  ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
  4.1 จัดระบบการให้บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้อง
ประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดหุ่น อุปกรณ์ วัสดุ
ทางการศึกษาโดยใช้ระบบการจองออนไลน์ 
  4.2 กำหนดบุคลากรผู้ให้บริการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
  4.3 ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
ระบบที่กำหนด 
  4.4 ติดตาม ประเมินการเข้าถึงและใช้งานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่จัดหาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด และประเมินความคุ้มค่า
คุ้มทุน 



 
 

 35 
รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

การดำเนินการลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
จึงดำเนินการปรับในขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามแผน  
ขั้นตอนที่ 4  ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

 
รายงานการประเมินระบบ และกลไกการบริหารคุณภาพระดับคณะ ตามคู่มือบริหารคุณภาพ  (ณ เดือน พฤษภาคม 2564) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Re 01 ระบบและ
กลไกการบริหารจัดการการ
ผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง ๑๒  ขั้นตอนสามารถดำเนินการได้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนด  

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. = 0.๖๗) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๕ (SD. =0.๖๖) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๙ (SD. =0.๖7) 
 
 

- - 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Re 02 ระบบและ
กลไกการผลิตผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง ๑๒ ขั้นตอนสามารถดำเนินการได้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนด  

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๙  (SD. = 0.๖๗) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๓๙  (SD. =0.๖๗) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. = 0.๗๒) 

- - 

PM- Re 03 ระบบและ
กลไกการลาไปผลิตผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 9  ขั้นตอนสามารถดำเนินการได้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนด 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๙  (SD. =0.๖๗ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก

- - 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๒๓ (SD. =0.๘๘) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. =0.๖7) 

PM- Re 04 ระบบและ
กลไกการไปนำเสนอ 
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 10  ขั้นตอนสามารถดำเนินการได้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนด 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๙ (SD. = 0.๖๗) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๙ (SD. =0.๗๕) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒  (SD. =0.7๐) 
 
 
 
 
 

- - 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Re 05 ระบบและ
กลไกการคุ้มครองสิทธิ์
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 9  ขั้นตอนสามารถดำเนินการได้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนด  
กรณีงานวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนจากภายนอกซึ่งต้องขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์จากเจ้าของทุน หนังสือดังกล่าว
จะไม่ผ่านวิทยาลัย ทำให้ไม่สามารถนับเป็นการ
คุ้มครองสิทธิ์ได้ ดังนั้นควรมีการปรับเพ่ิม ในกรณีมีผู้
ขอใช้ประโยชน์ มีการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่เป็น
วิจัยทุนภายนอก 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๖ (SD. =0.๘๙ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๒๖ (SD. =0.7๓) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๖  (SD. =0.7๗) 
 

เพ่ิม ขั้นตอนดังนี้ 
2.2.1 อาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เขียนคำขอ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/อนุสิทธิ์บัตร/สิทธิบัตร เสนอ
อธิการบดีลงนามเป็นเจ้าของผลงาน 
2.2.2  รวบรวมเอกสารส่งกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 
และ เพ่ิมข้อ 4.2 กรณีงานวิจัยเป็นลิขสิทธิ์ของ
ผู้ให้ทุน 
4.2.1 กรณีท่ีผู้วิจัยหรือหน่วยงานนำไปใช้
ประโยชน์ 
4.2.1.1หน่วยงานผู้ให้ทุนร่วมกับผู้วิจัยกำหนด
แผนการนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2.1.2 นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และ
ประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ 
4.2.2 กรณีมีหน่วยงานขอใช้ประโยชน์  
4.2.2.1 หน่วยงานทำหนังสอืขออนุญาตนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4.2.2.2 นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
และประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ 

PM- Re 05 ระบบและ
กลไกการคุ้มครองสิทธิ์
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงาน
สร้างสรรค์ ฉบับปรับปรุง 
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กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Re 06 ระบบและ
กลไกการจัดการความรู้ 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 15  ขั้นตอนสามารถดำเนินการได้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนด แต่ยังพบว่าในระบบขาดรายละเอียดการ
ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาควิชา 
ระบบและกลไกการจัดการความรู ้ พบว่ามีปัญหา
เน ื ่องจาก Km เป ็นต ัวบ ่งช ี ้ท ี ่คณะพยาบาล ได้
ดำเนินการเขียนระบบและกลไกขึ้นมาใหม่ จึงทำให้
ระบบเดิมที่วิทยาลัยมีไม่สอดคล้องกับของส่วนกลาง 
ดังนั้นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรมีการปรับระบบให้
สอดคล้องกับของคณะพยาบาลศาสตร์ 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๕๘  (SD. =0.5๐ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.3๙ (SD. =0.๕๖) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.๔๘ (SD. =0.๕7) 
 

เพิ่มรายละเอียดในข้อ 1.ทบทวนการจัดการ
ความรู้และกำหนดประเด็นการจัดการความรู้
ซ ึ ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นของคณะ
พยาบาลศาสตร์ และเพิ่มขั้นตอนในข้อ 9.2 
เข้าร ่วมแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ เพื ่อสกัด “ขุม
ความรู้” กับคณะพยาบาลศาสตร์ 

PM- Re 06 ระบบและ
กลไกการจัดการความรู้ 
ฉบับปรับปรุง 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- As 01-ระบบการ
บริหารจัดการการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 15 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด   

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๘ (SD. =0.๕๗ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๘ (SD. =0.๕๗) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๕๕ (SD. =0.๕๗) 
 
 
 
 
 
 

- - 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- As 02 ระบบและ
กลไกการจัดบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 8 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด   

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด ผู้ใช้ระบบ 
และผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจ
ระบบและกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๕๒ (SD. =0.๖๓ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. =0.๖๒) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๔๘  (SD. =0.๖๘) 

- - 

PM- As 03 ระบบและ
กลไกการบูรณาการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า สามารถดำเนินการก่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายที่กำหนด   
- กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  

- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๕ (SD. =0.๕๗ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓2 (SD. = 0.๖๐) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔2  (SD. =0.๖๗) 

- - 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

กระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM- Ac 01 ระบบและ 
กลไกทำนุบำรุง และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 5 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดที่กำหนด   

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.1๐  (SD. = 0.๙๘) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๐๓  (SD. =0.๙๑) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ (SD. =๑.๐๐) 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

กระบวนการ 
ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 

ผลการประเมินกระบวนการ 
ผลการปรับปรุง

ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 
PM- St 01 ระบบและ
กลไกการจัดทำแผน 
กลยุทธ์ 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 10 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒  (SD. =0.๖๐ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๑๓ (SD. =0.๖๗) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๖ (SD. =0.๗๓) 

- - 

PM- St 02 ระบบและ
กลไกการพัฒนา
แผนปฏิบัติการประจำปี 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 9 ขั้นตอนสามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๓๕  (SD. =0.๖๑ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๑๖ (SD. =0.7๓) ระบบ

- - 



 
 

 45 
รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

 
กระบวนการ 

ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๖ (SD. =0.๖๘) 

PM- St 03 ระบบและ
กลไกการบริหารความ
เสี่ยง 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 11 ขั้นตอน สามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๙ (SD. =0.๖๗ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๙ (SD. =0.7๔) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒ (SD. =0.7๕) 

- - 

PM- Hr 01 ระบบและ
กลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 6 ขั้นตอน สามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด  

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓  (SD. = 0.๙๑) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก

- - 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

 
กระบวนการ 

ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ๓.๘๗ (SD. =0.๘๘) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ๓.๘๔  (SD. =0.๙๓) 

PM-HR 02 ระบบและ
กลไกการยกย่องและ 
เชิดชูบุคลากร 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 9 ขั้นตอน สามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด  

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๖  (SD. =๐.๖๘ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ๔.๑๖ (SD. =0.๗๓) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ๔.๑๖  (SD. = 0.๗๓) 

- - 

PM-HR 03 ระบบและ
กลไกการพัฒนาบุคลากร 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 5 ขั้นตอน สามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด  

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.๐๖  (SD. =0.๙๖ ) 

- - 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

 
กระบวนการ 

ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ (SD. =๑.๐๐) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ (SD. =0.๙๑) 

PM-QA 01 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา   

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 6 ขั้นตอน สามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๘  (SD. =0.5๗ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3๒ (SD. =0.๖๐) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒ (SD. =0.๖๒) 
 
 
 
 
 

- - 
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รายงานการประเมินระบบ และกลไก ตามคู่มือบรหิารคุณภาพ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

 
กระบวนการ 

ผลการประเมินกระบวนการ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงตาม 
ผลการประเมินกระบวนการ 

ผลการปรับปรุง
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 

PM-QA 02 ระบบและ
กลไกการกำกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ภายหลังการดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
พบว่า ระบบทั้ง 6 ขั้นตอน สามารถดำเนินการ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 

- - กลไกสามารถดำเนินการตามที่กำหนด  
- - จากการประเมินผลการใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบ และ

ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าระบบมีความเข้าใจระบบ
และกลไกค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๒  (SD. =0.๕๖ ) 
สามารถนำระบบและกลไกนี้ไปสู่การปฏิบัติได้ทุก
ขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๙ (SD. =0.๕๓) ระบบ
และกลไกนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.3๙ (SD. =0.๕๖) 

- - 

 


