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บทสรปุ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563 และด าเนนิการปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมติขิองสภาการพยาบาล ปีการศกึษา 
2560 และมตขิองคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในจากวทิยาลัยเครอืขา่ยภาคเหนือ ปีการศกึษา 2562  โดยมกีารด าเนนิการ ดังนี้ 

1. งานประกันคณุภาพการศกึษารวบรวม วเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุภาพการศกึษาตามผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาตามมติขิองสภาการพยาบาล ปีการศกึษา 2560

และมตขิองคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในจากวทิยาลัยเครอืขา่ยภาคเหนือ ปีการศกึษา 2562  
2. น าเสนอ วเิคราะหผ์ลการประเมนิคณุภาพการศกึษาตอ่คณะกรรมการบรหิาร

3. กลุม่งาน/ผูร้ับผดิชอบตัวบง่ชีก้ารประกันคณุภาพวทิยาลัยจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา
4. น าเสนอแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาประจ าปีการศกึษา 2563 ตอ่คณะกรรมการบรหิารวทิยาลัยเพือ่พจิารณา

5. ตดิตามการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ทกุ 6 เดอืน
6. จัดท ารายงานการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา

วทิยาลยัไดก้ าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จและเป้าหมายของการด าเนนิงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ดงันี ้
1. รอ้ยละ 80 ของโครงการตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563 ไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จ

2. รอ้ยละ 80 ของโครงการตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563 บรรลตัุวชีวั้ดความส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ

ผลการด าเนนิงานตามตวับง่ชีว้ดัความส าเร็จของแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563 

1. รอ้ยละ 50 ของโครงการตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563 ไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จ (9 โครงการ จาก 12 โครงการ)
2. รอ้ยละ 16.67 ของโครงการตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563 มผีลการด าเนนิงานบรรลตัุวชีวั้ดความส าเร็จของกจิกรรม/โครงการ

(จ านวน 2 โครงการ จาก 12 โครงการ ซึง่โครงการทีไ่ม่บรรลุคอื 
1) โครงการ RP01-10 พัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบั์ณฑติ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564

2) โครงการ SP01-05 ยกระดับการบรหิารหลักสตูรสูค่วามเป็นเลศิ
3) โครงการ SP02-06 ยกระดับคณุภาพผลงานวจิัยและวชิาการ

4) โครงการ RP02-16 สนับสนุนการผลติและเผยแพร่ผลงานวจิัย บทความ วชิาการ ต ารา และงานสรา้งสรรค์

5) โครงการ SP01-01 ยกระดับการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์
6) โครงการ RP01-01 รับนักศกึษาใหม่

7) โครงการ RP01-11 ทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21
8) โครงการ RP05-34 พัฒนาหอ้งปฏบัิตกิารพยาบาล

9) โครงการ RP05-47 โครงการธ ารงรักษาและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรบุคคล

10) โครงการ SP04-11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาในการสบืสานศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่
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ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิคณุภาพปีการศกึษา 2562 
ดา้นการก ากบัมาตรฐาน 

วทิยาลัยฯ เตรียมความพรอ้มในการด าเนินการการใชห้ลักสูตรและการบรหิารหลักสูตร แก่อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยการปฐมนเิทศ เมือ่วันที ่26 สงิหาคม 2563 เกีย่วกับ  

- บทบาทหนา้ที่ ของอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ขอ้บังคับสภาการพยาบาล ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานที่ 95/2562 และคู่มือบรหิาร

หลักสตูร ปีการศกึษา 2563 
- แนวทางการบรหิารหลักสตูร ไดแ้ก ่การวางแผนการบรหิารหลักสตูร การควบคมุคณุภาพ การประเมนิผลการบรหิารหลักสตูร และการปรับปรุงแกไ้ข  

ผลการด าเนนิงานพบว่า อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เขา้ร่วมพัฒนาหลักสตูรกับคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระ
บรมราชชนก ปัจจุบันหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไดร้ับการวพิากษ์จากคณะกรรมการสภาวชิาชาการ สถาบันพระบรมราชชนก และอยู่ใน

ขัน้ตอนปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการวชิาการ และสภาการพยาบาล 
1. อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสตูรทกุคน มผีลงานวจิัยและผลงานวชิาการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ ดังนี้ 

 

อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวนผลงาน 

1.นางสาวรุ่งทวิา  หวังเรอืงสถติย ์ 1 

2. นางสมาภรณ์  เทยีนขาว 4 

3.นางสาวสริวัีฒน ์ อายวัุฒน ์ 3 

4. นางสาวอัญชล ี แกว้สระศร ี 2 

5. นางสาวอัญชล ี รุ่งฉาย 1 

 

2. ผลงานวจิัยและผลงานวชิาการที่ไดร้ับการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับชาติและนานาชาตขิองอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน 10 ชือ่เรือ่ง ผลรวมถว่งน ้าหนัก 
เทา่กับ 6.6 คดิเป็นรอ้ยละ 132 

3. ผลงานวจิัยและผลงานวชิาการทีไ่ดร้ับการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับชาติและนานาชาตขิองอาจารยป์ระจ าหลักสตูร จ านวน 41 เรือ่ง  ผลรวมถ่วงน ้าหนัก เท่ากับ 
27.6  คดิเป็นรอ้ยละ 52.08  

4. จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิัย/จ านวนอาจารยป์ระจ า เทา่กับ 35,501.79 บาท/คน  

5. มอีาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน 1 คน อยูร่ะหวา่งจัดท าต าราวชิาสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช และมจี านวน 1 คน ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาตแิต่
ยังไมเ่ป็นผูน้พินธห์ลัก  
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ดา้นบณัฑติ 
         คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประชุมเพื่อ วเิคราะหผ์ลการประเมนิในรายดา้นที่มีคะแนนนอ้ย และทบทวนแนวทางการพัฒนานักศกึษาใหส้อดคลอ้งกับผลการประเมนิ

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาตแิละมาตรฐานผลลัพธ์ดา้นบัณฑิต ตามมาตรฐานอุดมศกึษา 2561 เมื่อวันที่ 28 และ 30 กันยายน 2563 และน าผลการ
วเิคราะหม์าวางแผนดังนี้ 

1. วางแผนออกแบบการจัดการเรยีนการสอนในรายวชิาเพือ่พัฒนาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา  

2. วางแผนออกแบบกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 
3. ทบทวนเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิคุณภาพบัณฑติ ประกอบดว้ย เครือ่งมอืประเมนิคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอดุมศกึษาแห่งชาต ิเครือ่งมอืประเมนิอัต

ลักษณ์บัณฑติ และเครือ่งมอืประเมนิผลลัพธผ์ูเ้รยีนตามมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 เพือ่น าไปใชใ้นการประเมนิคุณภาพบัณฑติในปีการศกึษา 2563  ผลการด าเนนิงาน
พบวา่ 

        3.1 ผลการประเมนิคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิจากผูใ้ชบั้ณฑติ ค่าเฉลีย่ภาพรวม = 4.50 เมื่อเปรยีบเทียบผลการ
ประเมนิ 3 ปีการศกึษา คา่เฉลีย่รวมมแีนวโนม้ดขีึน้ 

รายการประเมนิคณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

ปีการศกึษา 

2561 

ปีการศกึษา 

2562 

ปีการศกึษา 

2563 

𝐗 SD �̅� SD �̅� SD 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 4.48 0.56 4.58 0.65 4.62 0.51 

2. ดา้นความรู ้ 4.24 0.83 4.33 0.80 4.32 0.63 

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 4.34 0.73 4.43 0.74 4.45 0.57 

4. ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 4.47 0.55 4.60 0.62 4.67 0.49 

5. ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.29 0.64 4.31 0.81 4.38 0.65 

6. ทักษะปฏบัิตทิางวชิาชพี 4.34 0.75 4.44 0.72 4.47 0.57 

รวม 4.36 0.67 4.47 0.72 4.50 0.57 

 

     3.2 ผลการประเมนิอัตลักษณ์บัณฑติ จากผูใ้ชบั้ณฑติ คา่เฉลีย่รวม =  4.51 เมือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิ 3 ปีการศกึษา คา่เฉลีย่รวมมลัีกษณะคงที ่

 

รายการประเมนิอัตลักษณ์บัณฑติ 

ปีการศกึษา 
2561 

ปีการศกึษา 
2562 

ปีการศกึษา 
2563 

𝐗 SD 𝐗 SD 𝐗 SD 

1. มจีติอาสา 4.61 0.59 4.64 0.90 4.60 0.52 

2. การคดิวเิคราะห ์ 4.49 0.78 4.43 0.73 4.43 0.59 

3. การใหผู้รั้บบรกิารมสีว่นร่วม  4.54 0.54 4.44 0.73 4.47 0.94 

รวม 4.55 0.64 4.51 0.78 4.51 0.67 
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3.3 ผลการประเมนิบัณฑติตามมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 (ดา้นผลลัพธผ์ูเ้รยีน) จากผูใ้ชบั้ณฑติ คา่เฉลีย่รวม = 4.47  เมือ่เปรยีบเทยีบผลการ
ประเมนิ 2 ปีการศกึษา คา่เฉลีย่รวมมแีนวโนม้ดขีึน้ 

 

รายการประเมิน บัณฑิตตามมาตรฐานการ
อดุมศกึษา พ.ศ. 2561 (ดา้นผลลัพธผู์เ้รยีน)  

 

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 

X̅ SD X̅ SD 

ดา้นการเป็นผูร้อบรู ้ 4.47 0.70 4.53 0.56 

ดา้นการเป็นผูส้รา้งสรรคน์วตกรรม 4.26 0.81 4.32 0.65 

ดา้นการเป็นพลเมอืงโลกทีเ่ขม้แข็ง 4.54 0.67 4.58 0.54 

รวม 4.42 0.74 4.47 0.60 

 

4. มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเพือ่วางแผนการจัดการเรยีนการสอน เกีย่วกับผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์(PLO) ทีก่ าหนดใน หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑติ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

- การเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิบัณฑติตามกรอบแนวคดิการจัดการศกึษาที่เนน้ผลลัพธ ์ไดแ้ก่ การจัดการเรียนการสอนที่สรา้งประสบการณ์การเรยีนการสอนตามกรอบ
แนวคดิการจัดการศกึษาทีเ่นน้ผลลัพธท์ีพ่ัฒนาการบรหิารสขุภาวะชมุชนและการพยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รัง อยา่งตอ่เนื่อง  

- รูปแบบการวัดประเมนิผลตามกรอบแนวคดิการจัดการศกึษาทีเ่นน้ผลลัพธ ์เชน่ MEQ ,OSCE, สถานการณ์เสมอืนจรงิ ในรายวชิาทฤษฎ/ีปฏบัิต ิ 

- จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้องอาจารยแ์ละนักศกึษา เกีย่วกับการจัดการเรยีนการสอนเรือ่งการจัดการเรยีนการสอนเพือ่สรา้งประสบการณ์การบรหิารสขุภาวะชมุชนและ

การพยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รัง เพือ่พัฒนาใหเ้ป็น Good practice ปีการศกึษาละ 1 ครัง้ 
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ดา้นนกัศกึษา 

จากผลประเมนิความพงึพอใจต่อการรับใหม่ประจ าปีการศกึษา 2563 พบว่า การเขา้ถงึขอ้มูลการรับสมัครนักศกึษาใหม่ เรียงล าดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ไดแ้ก่ 1)

เว็บไซตแ์ละเพจเฟสบุ๊ค รอ้ยละ 64.04 2)เว็บไซตข์องพระบรมราชชนก รอ้ยละ 50.88 3)กจิกรรมแนะแนวการศกึษาตอ่ระดับอุดมศกึษา รอ้ยละ 12.28 ดา้นกจิกรรม open house 
ซึง่วทิยาลัยพยาบาลร่วมกับวทิยาลัยการสาธารณสขุสรินิธร จังหวัดพษิณุโลก มผีูเ้ขา้ถงึขอ้มลูเพยีงรอ้ยละ 16.67 และอืน่ๆ ไดแ้ก ่ขอ้มลูจากรุ่นพีแ่ละทวติเตอร ์รอ้ยละ 0.88 จาก

ผลการประเมนิจงึใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธก์ารรับนักศกึษาใหม่ประจ าปี 2564 ของวทิยาลัยพยาบาล พุทธชนิราช โดยเนน้ การประชาสัมพันธผ์่าน

เว็บไซต ์และเพจเฟสบุ๊ค 
   

1.กลุ่มงานวชิาการโดยงานจัดการศกึษาและทะเบยีนนักศกึษาส ารวจขอ้มูลผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศกึษาและวเิคราะหทั์กษะภาษาอังกฤษ ปีการศกึษา 2563 
ผลพบวา่  

ชัน้ปีที่
จ านวนเต็ม 

ผลการสอบภาษาอังกฤษ ครัง้ที ่1 

Listening Grammar Reading Total 

ผา่น ไมผ่่าน ผา่น ไมผ่่าน ผา่น ไมผ่่าน ผา่น ไมผ่่าน 

ชัน้ปี1 

118 คน 

รอ้ยละ16.10 

(19 คน) 

รอ้ยละ83.90 

(99คน) 

รอ้ยละ5.08 

(6คน) 

รอ้ยละ94.92 

(112คน) 

รอ้ยละ2.54 

(3คน) 

รอ้ยละ97.46 

(115คน) 

รอ้ยละ5.93 

(7คน) 

รอ้ยละ94.07 

(111คน) 

ชัน้ปี 2 
148 

รอ้ยละ17.57 
(26 คน) 

รอ้ยละ82.43 
(122คน) 

รอ้ยละ4.73 
(7คน) 

รอ้ยละ95.27 
(141คน) 

รอ้ยละ2.70 
(4คน) 

รอ้ยละ97.30 
(144คน) 

รอ้ยละ4.05 
(6คน) 

รอ้ยละ95.95 
(142คน) 

ชัน้ปี 3 

177 

รอ้ยละ75.71 

(134คน) 

รอ้ยละ24.39 

(43คน) 

รอ้ยละ66.10 

(177คน) 

รอ้ยละ33.90 

(60คน) 

รอ้ยละ51.41 

(91คน) 

รอ้ยละ48.59 

(86คน) 

รอ้ยละ62.15 

(110คน) 

รอ้ยละ37.85 

(67คน) 

ชัน้ปี 4 

142 

รอ้ยละ89.44 

(127คน) 

รอ้ยละ10.56 

(15คน) 

รอ้ยละ71.13 

(101คน) 

รอ้ยละ28.87 

(41คน) 

รอ้ยละ67.61 

(96คน) 

รอ้ยละ32.39 

(46คน) 

รอ้ยละ76.06 

(108คน) 

รอ้ยละ23.94 

(34คน) 

 
2.คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประชมุเพือ่วางแผนและก าหนดเป้าหมายของทักษะภาษาอังกฤษ โดย ก าหนดกจิกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศกึษาแต่

ละชัน้ปี ไดแ้ก่ การทบทวนภาษาอังกฤษ (Grammar, Reading, Listening, Writing) โดยอาจารยจ์ากภายในและภายนอก จัดกจิกรรมใหนั้กศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยการดู
หนังฟังเพลง การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารยป์ระจ าครอบครัว การจัดท าคลปิ cover เพลงภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากมสีถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 2019 จงึมี

การปรับเปลี่ยนกจิกรรม โดยมีการทบทวนภาษาอังกฤษใหกั้บนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 และการใหนั้กศกึษาเรียนรูด้ว้ยตนเองในชัน้ปีที่ 1-3 เช่น ดูหนังฟังเพลง ฝึกทักษะการพูด 

(Speech) ผา่นคลปิวดีโีอ และท าขอ้สอบ E-learning 
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            ผลการด าเนนิการพบวา่ ในปีการศกึษา 2563 นักศกึษาแตล่ะชัน้ปีมผีลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 3 ครัง้ ดังตาราง  

 จ านวนนักศกึษา (รอ้ยละ) 

 ชัน้ปีที1่ 

(สอบครัง้ที1่) 

ชัน้ปีที2่ 

(สอบครัง้ที1่,3) 

ชัน้ปีที3่ 

(สอบครัง้ที1่,3) 

ชัน้ปีที4่ 

(สอบครัง้ที1่,2) 

Beginner (0-20) 11.02 0.68 3.95 - 

Elementary (21-40) 83.05 89.19 88.14 - 

Intermediate (41-60) - 9.46 7.91 - 

Upper intermediate (61-80) 5.93 0.68 0 - 

Advanced (81-90) 0 0 0 - 

Proficiency (91-100) - 0 0 - 

สอบผา่นตลอดปีการศกึษา2563 5.93 10.81 64.41 100 

สอบไมผ่า่นตลอดปีการศกึษา2563 94.07 89.19 35.60 - 

 
1. คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนบันไดการพัฒนาทักษะการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21 (Road Map) ของนักศกึษาในแต่ละชัน้ปี และก าหนดเป้าหมายที่

ชดัเจน  

2. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกันพจิารณาเครือ่งมอืในการประเมนิทักษะการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21 ของนักศกึษาในแต่ละชัน้ปี  เพือ่น ามาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และสามารถสามารถประเมนิผลไดต้รงประเด็น 

3. คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรร่วมกันพจิารณารายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสรมิทักษะศตวรรษที่ 21  โดยแยกเป็นชัน้ปี  โดยมีการกระจายทักษะ
ศตวรรษที ่21 ลงสูร่ายวชิา ใหส้อดคลอ้งกับ Curriculum Mapping 

4. หัวหนา้งานกจิการนักศกึษาพจิารณากจิกรรมเสรมิหลักสตูรเพือ่พัฒนาทักษะศตวรรษที ่21 โดยแยกเป็นชัน้ปี ด าเนนิการตามแผนทีก่ าหนด 

5. งานกจิการนักศกึษาประเมนิผลทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใชเ้ครือ่งมือที่พัฒนาขึน้ ผลการประเมนิของนักศกึษาแต่ละชัน้ปีในภาพรวม ค่าเฉลีย่ 4.43 (SD. 0.59) 
พจิารณาแยกตามชัน้ปี ดังนี้ 

 

ชัน้ปี 
ทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

X̅ SD 

ชัน้ปี 1 4.46 0.59 

ชัน้ปี 2 4.39 0.62 

ชัน้ปี 3 4.41 0.59 

ชัน้ปี 4 4.44 0.56 

รวม 4.43 0.59 
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ดา้นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
      วทิยาลัยฯมกีารสนับสนุนใหอ้าจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสตูรเผยแพร่ผลงานในระดับชาตแิละนานาชาต ิโดยในปีการศกึษา 2563 พบวา่  

1. อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสตูรมผีลงานวจิัย ผลงานวชิาการตพีมิพเ์ผยแพร่ จ านวน 10 เรือ่ง ผลรวมถว่งน ้าหนัก เทา่กับ 6.6 คดิเป็นรอ้ยละ 132 
2. อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสตูรตพีมิพใ์นวารสารวชิาการนานาชาต ิจ านวน 1 คน แตย่ังไมเ่ป็นผูน้พินธห์ลัก คอื ดร.รุ่งทวิา หวังเรอืงสถติย ์

      วทิยาลัยฯมกีารสนับสนุนใหอ้าจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลักสตูรจัดท าผลงานวิชาการประเภทต าราทางการพยาบาลตามศาสตรส์าขาหลัก โดยในปีการศกึษา 2563 มอีาจารย์

ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน 1 ทา่น ก าลังจัดท าต าราวชิาสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช คอื ดร.สมาภรณ์ เทยีนขาว 
 

 
ดา้นหลกัสูตร การเรยีนการสอนและการประเมนิผูเ้รยีน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ประชมุวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานระดับรายวชิาจาก มคอ. 5 และมคอ.6 ทุกรายวชิา  สถานการณ์การเปลีย่นแปลงของศาสตรท์างการ
พยาบาล และผลการประเมนิของแหลง่ฝึก ผลการวเิคราะห ์พบวา่ ประเด็นทีค่วรเพิม่เตมิในสาระวชิาซึง่นักศกึษาจ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้ในปีการศกึษา 2563 คอื  

   1. ปัญหาการ Bullying เพิม่เตมิในวชิาสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

   2. แนวทางการรักษามะเร็งทีทั่นสมัยเพิม่เตมิในวชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่1 
   3. แนวทางการพยาบาลหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะแทรกซอ้นมคีวามทันสมัยมากขึน้ เพิม่เตมิในวชิามารดา ทารก และผดงุครรภ ์2 

   4. โรคโควดิ-19 เพิม่เตมิในวชิามารดา ทารก และผดงุครรภ ์2, วชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่1, วชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่2, วชิาหลักการและเทคนคิการพยาบาล วชิาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น และวชิาการพยาบาลชมุชน 2 

   5. Health Literacy เพิม่เตมิในวชิาการพยาบาลผูส้งูอายุ 

   6. ระบบการมอบหมายงานแบบ Case Classify and Complete care with Buddy: CCB  ทีโ่รงพยาบาลพุทธชนิราช ซึง่เป็นแหลง่ฝึกหลักมกีารปรับเปลีย่นใหมแ่ทน
ระบบ functional method ทีเ่คยใชอ้ยู่  เพิม่เตมิในรายวชิาบรหิารการพยาบาลและแนวโนม้วชิาชพีการพยาบาล 

     หลังจากนัน้น าเสนอคณะกรรมการบรหิารพจิารณาเห็นชอบอนุมัตปิระเด็นการปรับปรุงสาระรายวชิาใหทั้นสมัย เมือ่ไดร้ับการอนุมัตหิัวหนา้ภาควชิาและผูร้ับผดิชอบ
รายวชิาด าเนนิการปรับปรุงสาระรายวชิาใหทั้นสมัย  ใน 9 รายวชิา ดังนี้ 

- วชิามารดา ทารก และผดงุครรภ ์2 จะเพิม่เรือ่ง 1) แนวทางการรักษาหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจ็บครรภก์อ่นก าหนด  2) การคัดกรองหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะน ้าตาลในเลอืดสงู
ในขณะตัง้ครรภ ์ และ 3) โรคโควดิ-19 ในหญงิตัง้ครรภ ์ 

- วชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่1 เพิม่เนื้อหาการรักษามะเร็งทีทั่นสมัย  และโรคตดิต่อโควดิ-19  

- วชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่2 เพิม่เนื้อหาโรคตดิต่อโควดิ-19  
- วชิาหลักการและเทคนคิการพยาบาล เพิม่เนื้อหาการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้โรคตดิต่อโควดิ-19  

- วชิาการพยาบาลผูส้งูอาย ุเพิม่เรือ่ง Health literacy  
- วชิาสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช เพิม่เรือ่ง Bullying ในบทที ่5 การพยาบาลผูป่้วยจติเวชเด็ก  

- วชิาบรหิารและแนวโนม้วชิาชพีพยาบาล ปรับเพิม่เนื้อหาระบบการมอบหมายงานแบบ CCB ใหส้อดคลอ้งกับแหล่งฝึก  

- วชิาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เพิม่เนื้อหาโรคตดิต่อโควดิ-19 ในเด็ก  
- วชิาการพยาบาลชมุชน 2 เพิม่เรือ่งวทิยาการระบาดโรคโควดิ-19 
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ผลการปรับปรุงสาระรายวชิาใหทั้นสมัย มดีังนี้ 
1. ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาเกีย่วกับเนื้อหาสาระในรายวชิา มีความทันสมัยและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้จ านวน 48 รายวชิา จาก 52 รายวชิา 

(เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ-19 ยังมีรายวชิาที่ด าเนินการไม่แลว้เสร็จ จ านวน 4 รายวชิา) พบว่า ทัง้ 48 รายวชิา มีผลการประเมนิสูงกว่า 3.51 ค่าเฉลี่ยต ่าสุด
เทา่กับ 4.20 คา่เฉลีย่สงูสดุ เทา่กับ 4.78 คา่เฉลีย่ภาพรวม 4.56  เมือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิ 3 ปีการศกึษา คา่เฉลีย่รวมมแีนวโนม้ดขีึน้ 

 

ผลการประเมนิ ปีการศกึษา 

2561 2562 2563 

คา่เฉลีย่รวม 4.47 4.53 4.56 

คา่เฉลีย่สงูสดุ 4.71 4.75 4.78 

คา่เฉลีย่ต ่าสดุ 4.18 4.36 4.20 

จ านวนรายวชิาทีม่ผีลการประเมนิมากกวา่ 3.51  ทกุรายวชิา ทกุรายวชิา 

 

ทกุรายวชิา 

(48 รายวชิา) 

 
2. ผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อนเกีย่วกับเนื้อหาสาระในรายวชิา มคีวามทันสมัยและสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้จ านวน 48 รายวชิา จาก 52 รายวชิา 

(เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ-19 ยังมรีายวชิาทีด่ าเนนิการไมแ่ลว้เสร็จ จ านวน 4 รายวชิา) พบวา่ ทัง้ 48 รายวชิา มผีลการประเมนิสงูกว่า 3.51 คา่เฉลีย่ต ่าสดุ 

เทา่กับ 4.00 คา่เฉลีย่สงูสดุ เท่ากับ 5.00 คา่เฉลีย่ภาพรวม 4.76  เมือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิ 3 ปีการศกึษา ค่าเฉลีย่รวมมแีนวโนม้ดขีึน้ 

ผลการประเมนิ ปีการศกึษา 

2561 2562 2563 

คา่เฉลีย่รวม 4.57 4.68 4.76 

คา่เฉลีย่สงูสดุ 5.00 5.00 5.00 

คา่เฉลีย่ต ่าสดุ 4.00 3.00 4.00 

จ านวนรายวชิาทีม่ผีลการประเมนิมากกวา่ 3.51  ทกุรายวชิา 

 

ทกุรายวชิา 

 

ทกุรายวชิา 

(48 ราย วชิา) 
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นอกจากนี้วทิยาลัยฯยังมกีารตดิตามผลการปรับปรุงสาระรายวชิาในแตล่ะรายวชิา ในประเด็นการน าไปใชป้ระโยชน ์ดังตาราง 

ชือ่รายวชิา ผลการตดิตามการน าไปใช ้

วชิามารดา ทารก และผดงุครรภ ์2  

  

นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวทางการรักษาหญงิตัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเจ็บครรภก์อ่นก าหนด การคัดกรองหญงิตัง้ครรภท์ีม่ี

ภาวะน ้าตาลในเลอืดสงูในขณะตัง้ครรภ ์และโรคโควดิ-19 ในสตรตีัง้ครรภ ์และสามารถใหก้ารพยาบาลผูป่้วยได ้

วชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่1  

 

นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการรักษามะเร็งทีทั่นสมัย  และโรคโควดิ-19  และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการดูแลผูป่้วย

ในขณะฝึกปฏบัิตงิานได ้

วชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่2   นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโรคโควดิ-19   และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการป้องกันการตดิเชือ้ในขณะฝึก

ปฏบัิตงิานได ้

วชิาหลักการและเทคนคิการ
พยาบาล 

นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้โรคโควดิ-19  และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการป้องกัน
การตดิเชือ้ในขณะฝึกปฏบัิตงิานได ้

วชิาการพยาบาลผูส้งูอายุ นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง Health literacy  และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวางแผนการดแูลผูส้งูอายุได ้

วชิาสขุภาพจติและการพยาบาล
จติเวช 

นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ เรือ่ง Bullying และสามารถน าไปประเมนิพลวัตรการเกดิปัญหาทางจติ และใหก้ารพยาบาล
ผูป่้วย จติเวชได ้ 

วชิาบรหิารและแนวโนม้วชิาชพี

พยาบาล  

นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบการมอบหมายงานแบบ  CCB และสามารถปฏบัิตงิานในบทบาทของผูน้ าการพยาบาลได ้

สอดคลอ้งกับแหล่งฝึก 

วชิาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ เรือ่งโรคโควดิ-19  ในเด็ก และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการป้องกันการตดิเชือ้ในขณะฝึก

ปฏบัิตงิานได ้

วชิาการพยาบาลชมุชน 2 นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งวทิยาการระบาดโรคโควดิ-19 สามารถน าไปใชใ้นการฝึกปฏบัิตงิานในชมุชน โดยเฉพาะการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคและการป้องกันโรคโควดิ-19 ของตนเองและชมุชน 

 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรไดป้ระชมุเพือ่พัฒนาคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชวั้ดผลลัพธก์ารเรยีนรู ้ดังนี้ 
1.ไดจ้ัดท าคลังขอ้สอบรายวชิาชพีพยาบาล และไดส้ง่ผลการวเิคราะหข์อ้สอบกลับใหผู้ร้ับผดิชอบรายวชิาเพื่อน าขอ้สอบที่มีคุณภาพดไีปใชซ้ ้า และมแีผนด าเนินการ

เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิข์องขอ้สอบหลัง ใชซ้ ้า ผลการด าเนินงาน พบว่า จ านวนขอ้สอบที่มีคุณภาพของรายวชิาทฤษฎีในหมวดวชิาชพียาบาล 1,032 ขอ้ จากจ านวนขอ้สอบ
ทัง้หมด 2,438 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.33   

   เมือ่เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห ์3 ปีการศกึษา รอ้ยละของขอ้สอบทีม่คีณุภาพมแีนวโนม้ดขีึน้ 
 

รายการ ปีการศกึษา 

2561 2562 2563 

จ านวนขอ้สอบทีม่คีณุภาพ 764 941 1032 

จ านวนขอ้สอบทัง้หมด 2198 2378 2438 

รอ้ยละของจ านวนขอ้สอบทีม่คีุณภาพ 35.10 39.57 42.33 

 

 
2. พัฒนาเครื่องมือการประเมนิผลลัพธก์ารเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาตใินแต่ละดา้น เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ผลการด าเนินการ คอื เครื่องมือ

ประเมนิผลลัพธก์ารเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุแิหง่ชาตฉิบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ดา้นสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
       วทิยาลัยฯ มกีารประเมนิระบบและกลไกสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้และมกีารด าเนนิการถอดบทเรยีนและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะบบและกลไกสิง่สนับสนุนการเรยีนรูกั้บวทิยาลัย

เครอืขา่ยภาคเหนือแบบออนไลน ์ ในวันที ่25-26 มกราคม 2564 ผลการประชมุ พบวา่ ระบบและกลไกของวทิยาลัยฯ ยังขาดรายละเอยีดในบางขัน้ตอนทีจ่ะชว่ยใหก้ารด าเนนิการ
ลงสูก่ารปฏบัิตใิหเ้ป็นรูปธรรมมากขึน้  จงึปรับระบบและกลไกสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ในขัน้ตอนดังนี้ 

ขัน้ตอนที ่1  ระบ ุชือ่ขัน้ตอน “วางแผนการจัดสิง่สนับสนุนการเรยีนรู”้ 

ขัน้ตอนที ่2  เสนอคณะกรรมการบรหิารฯเพือ่พจิารณา 
ขัน้ตอนที ่3 ด าเนนิการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรยีนรูต้ามแผน  

      3.1ด าเนนิการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ดังนี้ 
      - ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะของสิง่สนับสนุนการเรยีนรูแ้ตล่ะประเภท 

     - จัดซือ้ จัดจา้งตามระเบยีบพัสด ุ
    - การสง่มอบวัสดคุรุภัณฑ ์

   3.2 จัดท าทะเบยีนสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้โดยบันทกึลงในฐานขอ้มลูสิง่สนับสนุนใหเ้ป็นปัจจุบันและเพือ่ความพรอ้มใช ้

      3.3 ควบคมุก ากับการใชง้านใหถ้กูวธิ ีโดยจัดท าคูม่อืการใชส้ิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้
      3.4 ด าเนนิการบ ารุงรักษา ซอ่มแซม และสอบเทยีบ สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด และจัดหาทดแทนใหพ้อเพยีง พรอ้มใช ้

      3.5 ค านวณคา่เสือ่มราคาของสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้และวางแผนการจัดหาทดแทนทัง้ในระยะสัน้ ระยะยาว 
ขัน้ตอนที ่4  ใหบ้รกิารสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ 

      4.1 จัดระบบการใหบ้รกิารสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้เชน่ อาคาร สถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งประชมุกลุม่ย่อย หอ้งสมดุหุน่ อปุกรณ์ วัสดุทางการศกึษา โดยใชร้ะบบการจอง

ออนไลน์ 
     4.2 ก าหนดบคุลากรผูใ้หบ้รกิารสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

     4.3 ใหบ้รกิารสิง่สนับสนุนการเรยีนรูต้ามระบบทีก่ าหนด 
     4.4 ตดิตาม ประเมนิการเขา้ถงึและใชง้านสิง่สนับสนุนการเรยีนรูต้า่งๆ ทีจั่ดหาเพือ่ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งสงูสดุ และประเมนิความคุม้คา่คุม้ทนุ 

 
 

ความส าเร็จและความภาคภูมใิจของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชนิราช  

อาจารย ์ขา้ราชการ บคุลากรสายสนบัสนุน และนกัศกึษา ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกรบัรางวลัแตล่ะประเภท ดงันี ้
 1. อาจารย ์ดร.วรรณภา ประทมุโทน รางวัลผูบ้รหิารการศกึษาพยาบาลของสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย ปีการศกึษา 2563 

2. อาจารย ์ดร. วภิาพร สทิธศิาสตร ์รางวัลผูป้ฏบัิตงิานดเีดน่ ดา้นบรกิารวชิาการ ปีการศกึษา 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร ์สถาบันพระบรมราชชนก 
3. อาจารย ์ดร.ศุภาณ์นาฎ สุวรรณกจิ รับรางวัลรองชนะเลศิ ล าดับ 2 ในการประกวดเรือ่งเล่า หัวขอ้ “คุณธรรมน าทางหน่วยงานโปร่งใส” โครงการสรา้งจติส านึกของ

บคุลากรในการตอ่ตา้นการทุจรติ (HRE 1) ตลาดนัดคณุธรรม ครัง้ที ่1 ในการประชมุตลาดนัดคณุธรรม จากคณะพยาบาลศาสตร ์สถาบันพระบรมราชชนก 

4. วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช ไดร้ับรางวัลการจัดการความรู ้ประเด็นดา้นพันธกจิวจัิย รางวัลรองชนะเลศิล าดับ 2 ปีการศกึษา 2563 จากคณะพยาบาล
ศาสตร ์สถาบันพระบรมราชชนก  

5. นางสาวศรุดา จกีระโทก นักศกึษาพยาบาลศาสตรช์ัน้ปีที่ 3 ไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิอันดับที ่1 ในการประกวดสนุทรพจน์ หัวขอ้ “สจุรติและบรสิทุธิใ์จ ชาตจิะพน้ภัย
คอรัปชั่น” โครงการสรา้งจติส านกึของบคุลากรในการตอ่ตา้นการทจุรติ (HRE 1) ตลาดนัดคุณธรรม ครัง้ที ่1 ในการประชมุตลาดนัดคณุธรรม จากคณะพยาบาลศาสตร ์สถาบันพระ

บรมราชชนก 



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม

1.1 การบรหิารจัดการ

หลกัสตูรตาม

เกณฑท์ีก่ าหนด

โดยสกอ.

1. ควรเตรยีมความพรอ้มในการ

ด าเนนิการการใชห้ลกัสตูรและการบรหิาร

หลกัสตูร แกอ่าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร

และด าเนนิการตามระบบ เพือ่ทบทวนความ

เขา้ใจในการพัฒนาหลกัสตูร และการน า

หลกัสตูรใหมต่ลอดจนหลกัสตูรปรับปรุง 

2563 และพรอ้มท างานในการบรหิาร

หลกัสตูรเพือ่ยกระดบัคณุภาพอยา่งกา้ว

กระโดด

*โครงการ RP01-10 พัฒนาหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบ์ณัฑติ หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2564

*โครงการ  SP01-05 ยกระดบัการ

บรหิารหลกัสตูรสูค่วามเป็นเลศิ

กจิกรรมที ่6 ประชมุชีแ้จงหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบณัฑติหลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2564

     วทิยาลยัฯ เตรยีมความพรอ้มในการ

ด าเนนิการการใชห้ลกัสตูรและการบรหิารหลกัสตูร

 แกอ่าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบ์ณัฑติ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 โดยการปฐมนเิทศ เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 

2563 เกีย่วกบั 

- บทบาทหนา้ที ่ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ขอ้บงัคบัสภาพ

การพยาบาล ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานที ่95/2562

 และคูม่อืบรหิารหลกัสตูร ปีการศกึษา 2563

- แนวทางการบรหิารหลกัสตูร ไดแ้ก ่การวางแผน

การบรหิารหลกัสตูร การควบคมุคณุภาพ การ

ประเมนิผลการบรหิารหลกัสตูร และการปรับปรุง

แกไ้ข 

     ผลการด าเนนิงานพบวา่ อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสตูรพยาบาล ศาสตรบณัฑติ 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เขา้ร่วมพัฒนา

หลกัสตูรกบัคณะพยาบาลศาสตรส์ถาบนัพระบรม

ราชชนก ปัจจบุนัหลกัสตูรพยาบาล ศาสตรบณัฑติ

 หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 อยูใ่นขัน้ตอนของ

การเสนอหลกัสตูรตอ่สภาสถาบนัพระบรมราชชนก

 และ สภาการพยาบาล

ดร.ดวงพร

หุน่ตระกลู

ดร.อญัชล ี

แกว้สระศรี

ดร.ดวงพร

หุน่ตระกลู

ดร.อญัชลี

แกว้สระศรี

สว่นที ่2

 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาคณุภาพ (Improvement Plan) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราช ปีการศกึษา 2563

ตามผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในปีการศกึษา 2562

องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

องคป์ระกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน

ระดบัหลกัสตูร

 (มถินุายน 2563 -  พฤษภาคม 2564)



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

2. ควรสนับสนุนการท าผลงานวชิาการ

ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร ใหม้ี

ผลงานอยา่งตอ่เนือ่งทกุคนตอ่ไป และ

ผลกัดนัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรและ

อาจารยป์ระจ าทีเ่ป็นพยาบาลจัดท าผลงาน

วชิาการใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

โดยเฉพาะอาจารยท์ีผ่ลงานทีส่ามารถ

น าไปใชป้ระโยชนส์นองตอบยทุธศาสตร์

ของประเทศ และควรเร่งอตัราเพิม่การ

ผลติต าราเพิม่ขึน้เพือ่ใชพั้ฒนาการเรยีน

การสอนและประโยชนใ์นวงกวา้งตอ่ไป

*โครงการ SP02-06 ยกระดบัคณุภาพ

ผลงานวจัิยและวชิาการ

*โครงการ RP02-16 สนับสนุนการผลติ

และเผยแพร่ผลงานวจัิย บทความ 

วชิาการ ต ารา และงานสรา้งสรรค์

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

รอ้ยละของผลงานวจัิยและผลงานวชิาการทีไ่ดรั้บ

การตพีมิพเ์ผยแพร่ในเวทวีชิาการและ

วารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิจ านวน 41

 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละผลรวมถว่งน ้าหนักเทา่กบั 

27.6 จากอาจารย ์53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.08 

*จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจัิย/จ านวนอาจารย์

ประจ า เทา่กบั 35,501.79 บาท/คน 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 3 คน ไดรั้บ

อนุมัตทินุวจัิย 2 เรือ่ง คอื ดร.รุง่ทวิา หวงัเรอืง

สถติย ์และดร.อญัชล ีแกว้สระศร ีวจัิย เรือ่ง การ

ประเมนิหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ฉบบั

ปรับปรุง 2560 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี

พทุธชนิราช และ อ.อญัชล ีรุง่ฉาย ไดรั้บอนุมัตทินุ

วจัิย เรือ่ง ผลการจัดการเรยีนการสอนโดยใช ้

สถานการณ์จ าลองเสมอืนจรงิ และการสง่เสรมิ

ทักษะการสะทอ้นคดิตอ่พฤตกิรรมการสะทอ้นคดิ 

ทักษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณในการ ทัง้ 2 

เรือ่งอยูร่ะหวา่งด าเนนิการและสนับสนุนใหต้พีมิพ์

ผลงานระดบัชาต ิ ดร.สมาภรณ์ เทยีนขาวอยู่

ระหวา่งด าเนนิการเขยีนต ารา  และดร. สริวีฒัน ์อา

ยวุฒันเ์ป็นผูร้่วมโครงการวจัิยเรือ่ง การพัฒนา

คณุภาพการจัดการเรยีนการสอนแบบสหสาขา

วชิาชพี ตามมมุมองของอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูร

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ: การวจัิยเชงิคณุภาพ

อ.ดวงใจ 

พรหมพยคฆ์

ดร.อศันี

วนัชยั



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

2.1 คณุภาพบณัฑติ

ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษา

แหง่ชาติ

ควรทบทวนแนวทางการพัฒนานักศกึษา

และเร่งรัดการจัดท าเครือ่งมอืการประเมนิ

ทีม่คีณุภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิ

คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุแิหง่ชาตแิละมาตรฐานผลลพัธด์า้น

บณัฑติ ตามมาตรฐานอดุมศกึษา 2561 

และผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์

(PLO)ทีก่ าหนดในหลกัสตูรพยาบาล

ศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์สถาบนัพระ

บรมราชชนก (2564) และวเิคราะหผ์ลการ

ประเมนิในรายไดท้ีม่คีะแนนนอ้ย โดย

วเิคราะหห์าสาเหตแุละแนวทางการพัฒนา

เพือ่ใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอน 

และการพัฒนานักศกึษาตอ่ไป

1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุ

เพือ่วเิคราะหผ์ลการประเมนิณภาพ

บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

แหง่ชาตแิละมาตรฐานผลลพัธด์า้น

บณัฑติ ตามมาตรฐานอดุมศกึษา 2561

 ในรายดา้นทีม่คีะแนนนอ้ย

เพือ่หาสาเหตแุละแนวทางการพัฒนา

  - วางแผนออกแบบการจัดการเรยีน

การสอนในรายวชิาเพือ่พัฒนานักศกึษา

   - วางแผนออกแบบกจิกรรมพัฒนา

นักศกึษา

1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุเพือ่ 

วเิคราะหผ์ลการประเมนิในรายดา้นทีม่คีะแนนนอ้ย 

และทบทวนแนวทางการพัฒนานักศกึษาให ้

สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิคณุภาพบณัฑติตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุแิหง่ชาตแิละมาตรฐาน

ผลลพัธด์า้นบณัฑติ ตามมาตรฐานอดุมศกึษา 

2561 เมือ่วนัที ่28 และ 30 กนัยายน 2563 

2. วางแผนออกแบบการจัดการเรยีนการสอนใน

รายวชิาเพือ่พัฒนาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

3. วางแผนออกแบบกจิกรรมพัฒนานักศกึษา

4. ทบทวนเครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิคณุภาพบณัฑติ 

ประกอบดว้ย เครือ่งมอืประเมนิคณุภาพบณัฑติ

ตามกรอบมตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ

 เครือ่งมอืประเมนิอตัลกัษณ์บณัฑติ และเครือ่งมอื

ประเมนิผลลพัธผ์ูเ้รยีนตามมาตรฐานการอดุมศกึษา

 พ.ศ. 2561 เพือ่น าไปใชใ้นการประเมนิคณุภาพ

บณัฑติในปีการศกึษา 2563

ดร.ดวงพร

หุน่ตระกลู

ดร.ดวงพร

หุน่ตระกลู

องคป์ระกอบที ่2 บณัฑติ



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

2.2 2. ประชมุเพือ่พัฒนาเครือ่งมอืประเมนิ

คณุภาพบณัฑติในประเด็น คณุภาพ

บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

แหง่ชาตแิละมาตรฐานผลลพัธด์า้น

บณัฑติ ตามมาตรฐานอดุมศกึษา 2561

 และผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์

(PLO)ทีก่ าหนดในหลกัสตูรพยาบาล

ศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์สถาบนั

พระบรมราชชนก (2564)

3. ตดิตามประเมนิคณุภาพบณัฑติ ใน

โครงการ SP01-01 ยกระดบัการเรยีน

การสอนทีส่ง่เสรมิบณัฑติตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร ี

สาขาพยาบาลศาสตร์

กจิกรรมที ่2 การตดิตามคณุภาพ

นักศกึษาทกุชัน้ปี TQF และ DOE

กจิกรรมที ่3 การตดิตามคณุภาพบณัฑติ

 (TQF) จากผูใ้ชบ้ณัฑติ

การไดท้ างานหรอื

ผลงานวจัิยของ

ผูส้ าเร็จการศกึษา 

(รอ้ยละของ

บณัฑติปรญิญา

ตรทีีไ่ดง้านท า

หรอืประกอบ

อาชพีอสิระภายใน

 1 ปี)

  ผลการด าเนนิงานพบวา่

      4.1 ผลการประเมนิคณุภาพบณัฑติตาม

กรอบมตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

จากผูใ้ชบ้ณัฑติ คา่เฉลีย่ภาพรวม = 4.50 

      4.2 ผลการประเมนิอตัลกัษณ์บณัฑติ จาก

ผูใ้ชบ้ณัฑติ คา่เฉลีย่รวม = 4.51           

      4.3 ผลการประเมนิบณัฑติตามมาตรฐานการ

อดุมศกึษา พ.ศ. 2561 (ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รยีน) 

คา่เฉลีย่รวม =  4.47

5. มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพือ่

วางแผนการจัดการเรยีนการสอน เกีย่วกบัผลลพัธ์

การเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์(PLO) ทีก่ าหนดใน 

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรับปรุง

 พ.ศ. 2565 ดงันี้

การเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิบณัฑติตามกรอบ

แนวคดิการจัดการศกึษาทีเ่นน้ผลลพัธ ์ไดแ้ก ่การ

จัดการเรยีนการสอนทีส่รา้งประสบการณ์การเรยีน

การสอนตามกรอบแนวคดิการจัดการศกึษาทีเ่นน้

ผลลพัธท์ีพั่ฒนาการบรหิารสขุภาวะชมุชนและการ

พยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รัง อยา่งตอ่เนือ่ง 

รูปแบบการวดัประเมนิผลตามกรอบแนวคดิการจัด

การศกึษาทีเ่นน้ผลลพัธ ์เชน่ MEQ ,OSCE, 

สถานการณ์เสมอืนจรงิ ในรายวชิาทฤษฎี/ปฏบิตั ิ

- จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้องอาจารยแ์ละ

นักศกึษา เกีย่วกบัการจัดการเรยีนการสอนเรือ่ง

การจัดการเรยีนการสอนเพือ่สรา้งประสบการณ์การ

บรหิารสขุภาวะชมุชนและการพยาบาลผูป่้วยโรค

เรือ้รัง เพือ่พัฒนาใหเ้ป็น Good practice ปี

การศกึษาละ 1 ครัง้



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

3.1 การรับนักศกึษา 1.ควรทบทวนผลลพัธข์องกจิกรรมการ

ประชาสมัพันธก์ารรับนักศกึษา เชน่ 

กจิกรรม open house ควรมกีารตดิตาม

ประเมนิวา่นักศกึษาทีรั่บเขา้มาเป็นผลจาก

กจิกรรมตา่ง ๆ ทีม่าจากการประชาสมัพันธ์

มากนอ้ยแคไ่หน เพือ่น ามาวเิคราะหค์วาม

คุม้คุม้ทนุและและยกระดบัคณุภาพของ

การด าเนนิการตอ่ไป

โครงการ RP01-01 รับนักศกึษาใหม่ จากผลประเมนิความพงึพอใจตอ่การรับใหม่

ประจ าปีการศกึษา 2563 พบวา่ การเขา้ถงึขอ้มลู

การรับสมัครนักศกึษาใหม ่เรยีงล าดบัมากทีส่ดุ 3 

ล าดบัแรก ไดแ้ก ่1) เว็บไซตแ์ละเพจเฟสบุค๊ รอ้ย

ละ 64.04 2) เว็บไซตข์องพระบรมราชชนก รอ้ยละ

 50.88 และ 3) กจิกรรมแนะแนวการศกึษาตอ่

ระดบัอดุมศกึษา รอ้ยละ 12.28 ดา้นกจิกรรม open

 house ซึง่วทิยาลยัพยาบาลฯ จัดร่วมกบัวทิยาลยั

สาธารณสขุสรินิธร พษิณุโลก มผีูเ้ขา้ถงึขอ้มลู

เพยีงรอ้ยละ 16.67 และอืน่ๆ ไดแ้ก ่ขอ้มลูจากรุน่

พีแ่ละทวติเตอร ์รอ้ยละ 0.88 จากผลการประเมนิ

จงึใชเ้ป็นขอ้มลูน าเขา้ เพือ่วางแผนการ

ประชาสมัพันธก์ารรับนักศกึษาใหมป่ระจ าปี 2564 

ของวทิยาลยัพยาบาล พทุธชนิราช โดยเนน้การ

ประชาสมัพันธผ์า่นเว็บไซต ์และเพจเฟสบุค๊

อ.จฑุามาศ

รัตนอมัภา

ดร.ดวงพร

หุน่ตระกลู

3.2 การสง่เสรมิและ

พัฒนานักศกึษา

2. การเตรยีมความพรอ้มดา้นภาษาองักฤษ

 ควรวเิคราะหผ์ลลพัธก์ารเตรยีมความ

พรอ้มวา่นักศกึษา มคีวามพร่องในทักษะใด

 เพือ่การออกแบบกจิกรรมเสรมิทักษะนัน้ ๆ

 เพือ่ใหผ้ลลพัธข์องการสอบภาษาองักฤษ

ดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่งและเป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ RP01-11 ทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21

1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุเพือ่

วเิคราะหผ์ลการสอบภาษาองักฤษของนักศกึษา

แตล่ะชัน้ปี มาแยกผลการสอบตน้ปีการศกึษา  

(ครัง้ที ่1/ปกศ.2563) ดงันี้

รอ้ยละของนกัศกึษาแตล่ะระดบั

1.Beginner ชัน้ปีที1่ 11.02 ชัน้ปีที2่ 10.81 ชัน้ปี

ที3่ 0 ชัน้ปีที4่ 0.70

2.Lower intermediate ชัน้ปีที1่ 83.05 ชัน้ปีที2่ 

85.14 ชัน้ปีที3่ 37.85ชัน้ปีที4่ 23.24

3.Upper intermediate ชัน้ปีที1่ 5.93 ชัน้ปีที2่ 

4.05 ชัน้ปีที3่ 62.15 ชัน้ปีที4่ 76.06

4.Advanced ชัน้ปีที1่ 0 ชัน้ปีที2่ 0 ชัน้ปีที3่ 0 ชัน้

ปีที4่ 0

และพบวา่เมือ่แยกผูส้อบไมผ่า่นแตล่ะดา้น ดงันี้

1. Listening & Speaking  ชัน้ปีที1่ 83.90 ชัน้ปีที่

2 82.43  ชัน้ปีที3่ 24.29  ชัน้ปีที4่ 10.56

2.Grammar & Writing  ชัน้ปีที1่ 94.92  ชัน้ปีที2่

 95.27  ชัน้ปีที3่ 33.90  ชัน้ปีที4่ 28.87

อ.ปิยะเนตร

วริยิะปราโมทย์

ดร.ดวงพร

หุน่ตระกลู

องคป์ระกอบที ่3 นกัศกึษา



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

3.Reading Comprehension  ชัน้ปีที1่ 97.45  

ชัน้ปีที2่  97.30  ชัน้ปีที3่ 48.59  ชัน้ปีที4่ 32.39

จากการวเิคราะหพ์บวา่ นักศกึษาทีม่คีะแนนไมผ่า่น

เกณฑม์าตรฐาน สบช.นัน้มคีะแนนต า่ในทกุดา้น 

งานกจิการนักศกึษาจงึวางแผนพัฒนานักศกึษา

ดา้นภาษาองักฤษ โดยจัดโครงการเสรมิทักษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยมกีจิกรรมดงันี้

กจิกรรม 1 ทบทวนภาษาองักฤษ 

(Gramma,Reading,Listening,Writing) เชญิ

อาจารยเ์ชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษมาสอนทบทวน

กจิกรรม 2 กจิกรรมเสรมิทักษะ Entertrainment

1. กจิกรรมดหูนังฟังเพลง

2. มอบหมายอา่นหนังสอืและซดีภีาษาองักฤษใน

หอ้งสมดุ (นอกเวลาตามความสนใจ)

3. จัดกจิกรรมแขง่ขนั Speech for Health

4. ฝึกทักษะการพดู (Speech) ผา่นคลปิวดีโีอ 3 

นาทผีา่นอาจารยท์ีป่รกึษาประจ าครอบครัว 

5. จัดท า Clip cover เพลง หรอืเตน้เพลงสากล 

ผา่นครอบครัวเสมอืน



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

6. จัดท า Link website ขอ้สอบภาษาองักฤษฟรี

เนือ่งจากมสีถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 จงึ

ไมส่ามารถด าเนนิการได ้และมกีารปรับแผนการ

จัดการศกึษา ดงันัน้จงึมกีารปรับกจิกรรมดงันี้

กจิกรรมที ่1 ทบทวนภาษาองักฤษ ทบทวนเฉพาะ

ชัน้ปีที ่4 

กจิกรรมที ่2 ดหูนังฟังเพลง ฝึกทักษะการพดู 

(Speech) ผา่นคลปิวดีโีอ 3 นาทสีง่อาจารย์

ชาวตา่งชาตแิละท าขอ้สอบ E-Learning 

ผลการสอบปลายปีการศกึษา (ครัง้ที ่3/ปกศ.

2563) ดงันี้

รอ้ยละของนักศกึษาแตล่ะระดบั

1. Beginner (0-20)   ชัน้ปีที2่ 0.68  ชัน้ปีที3่ 

3.95 

2. Elementary (21-40)  ชัน้ปีที2่ 89.19  ชัน้ปีที3่

 88.14 

3. Intermediate (41-60)   ชัน้ปีที2่ 9.46  ชัน้ปี

ที3่7.91

4. Upper intermediate (61-80)  ชัน้ปีที2่ 0.68 

5. Advanced (81-90)  0 ทกุชัน้ปี

6. Proficency (91-100)   0 ทกุชัน้ปี



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

7. สอบผา่นตลอดปีการศกึษา2563 ชัน้ปีที2่ 10.81

 ชัน้ปีที3่ 114 ชัน้ปีที4่ 100

8. สอบไมผ่า่นตลอดปีการศกึษา2563 ชัน้ปีที1่ 

89.19 ชัน้ปีที2่ 63 

และพบวา่เมือ่แยกผูส้อบไมผ่า่นแตล่ะดา้น ดงันี้

1. Listening & Speaking  ชัน้ปีที2่ 4.05 ชัน้ปีที3่

 55.37

2. Grammar & Writing  ชัน้ปีที2่ 33.11 ชัน้ปีที3่

 88.70

3. Reading Comprehension  ชัน้ปีที2่ 82.43  

ชัน้ปีที3่ 97.74  

ซึง่ตอ้งวางแผนการพัฒนาภาษาองักฤษอยา่งเป็น

ระบบและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด

โควดิ-19 รวมทัง้น าผลการวเิคราะหผ์ลการสอบแต่

ละดา้นมาพัฒนาอยา่งเป็นรูปธรรม

3.3 ผลทีเ่กดิขึน้กบั

นักศกึษา

3.ควรจัดท าบนัไดการพัฒนาทักษะการ

เรยีนรูศ้ตวรรษที ่21 (Road Map) ของ

นักศกึษาในแตล่ะชัน้ปี และก าหนด

เป้าหมายทีช่ดัเจน รวมถงึการจัดท า

เครือ่งมอืในการประเมนิเพือ่น ามาใชไ้ด ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถสามารถ

ประเมนิผลไดต้รงประเด็น และนักศกึษา

ตลอดจนอาจารยท์ีป่รกึษาสามารถน าผล

การประเมนิมาพัฒนานักศกึษาไดอ้ยา่ง

สอดคลอ้งกนั

1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุ

เพือ่วางแผนจัดท าบนัไดการพัฒนา

ทักษะการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21 (Road 

Map) ของนักศกึษาในแตล่ะชัน้ปี และ

ก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน 

2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

ร่วมกนัพจิารณาเครือ่งมอืในการ

ประเมนิทักษะการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21 

ของนักศกึษาในแตล่ะชัน้ปี  เพือ่

น ามาใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ

สามารถสามารถประเมนิผลไดต้รง

ประเด็น

 

1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุเพือ่

วางแผนจัดท าบนัไดการพัฒนาทักษะการเรยีนรู ้

ศตวรรษที ่21 (Road Map) ของนักศกึษาในแต่

ละชัน้ปี และก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน 

2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรร่วมกนัพจิารณา

เครือ่งมอืในการประเมนิทักษะการเรยีนรูศ้ตวรรษที่

 21 ของนักศกึษาในแตล่ะชัน้ปี  เพือ่น ามาใชไ้ด ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถสามารถ

ประเมนิผลไดต้รงประเด็น

3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรร่วมกนัพจิารณา

รายวชิาทีม่กีารจัดการเรยีนการสอนเพือ่สง่เสรมิ

ทักษะศตวรรษที ่21  แยกเป็นชัน้ปี โดยมกีาร

กระจายทักษะศตวรรษที ่21 ลงสูร่ายวชิา ให ้

สอดคลอ้งกบั Curriculum Mapping

4. หัวหนา้งานกจิการนักศกึษาพจิารณากจิกรรม

เสรมิหลกัสตูรเพือ่พัฒนาทักษะศตวรรษที ่21 โดย

แยกเป็นชัน้ปี 

5. ด าเนนิการตามแผนทีก่ าหนด

ดร.อญัชลี

แกว้สระศรี

ดร.อญัชลี

แกว้สระศรี



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

ร่วมกนัพจิารณารายวชิาทีม่กีารจัดการ

เรยีนการสอนเพือ่สง่เสรมิทักษะ

ศตวรรษที ่21  โดยแยกเป็นชัน้ปี 

4. หัวหนา้งานกจิการนักศกึษา

พจิารณากจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่

พัฒนาทักษะศตวรรษที ่21 โดยแยก

เป็นชัน้ปี 

5. ด าเนนิการตามแผนทีก่ าหนด

6. งานกจิการนักศกึษาประเมนิผล

ทักษะในศตวรรษที ่21 และแจง้ใหก้บั

อาจารยท์ีป่รกึษารับทราบ เพือ่น าผล

การประเมนิมาพัฒนานักศกึษาไดอ้ยา่ง

สอดคลอ้งกนั

6. งานกจิการนักศกึษาประเมนิผลทักษะใน

ศตวรรษที ่21 ผลการประเมนิทักษะการเรยีนรู ้

ศตวรรษที ่21 ของนักศกึษาแตล่ะชัน้ปีในภาพรวม

 คา่เฉลีย่ 4.43 (SD. 0.59) พจิารณาแยกตามชัน้ปี

 ดงันี ้  

        ชัน้ปีที ่1   คา่เฉลีย่ 4.43 (SD. 0.59)

        ชัน้ปีที ่2   คา่เฉลีย่ 4.39 (SD. 0.62)

        ชัน้ปีที ่3  คา่เฉลีย่ 4.41 (SD. 0.59)

        ชัน้ปีที ่4   คา่เฉลีย่ 4.44 (SD. 0.56)



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

4.1 การบรหิารและ

พัฒนาคณาจารย์

1. ควรยกระดบัการเผยแพร่ผลงานวชิาการ

ในระดบันานาชาตเิพิม่ขึน้ และเป็นผลงาน

ทีอ่าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรเป็นนพินธ์

หลกั เพือ่แสดงศกัยภาพของตนเองอยา่ง

เต็มความสามารถเป็นทีป่ระจักษ์และโดด

เดน่ตามศาสตรส์าขาทีเ่ชีย่วชาญเพือ่

พรอ้มในการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ 

2. ควรสนับสนุนในใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสตูรจัดท าผลงานวชิาการประเภท

ต าราทางการพยาบาลตามศาสตรส์าขา

หลกัเพือ่ใชพั้ฒนาการเรยีนการสอน 

พัฒนาวชิาชพีและการน าไปใชป้ระโยชน์

อยา่งกวา้งขวางตอ่ไป

*โครงการ SP02-06 ยกระดบัคณุภาพ

ผลงานวจัิยและวชิาการ

*โครงการ RP02-16 สนับสนุนการผลติ

และเผยแพร่ผลงานวจัิย บทความ 

วชิาการ ต ารา และงานสรา้งสรรค์

        วทิยาลยัฯ โดยกลุม่งานวจัิยมกีารสนับสนุน

ใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรเผยแพร่ผลงานใน

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิและสนับสนุนใหอ้าจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสตูรจัดท าผลงานวชิาการประเภท

ต าราทางการพยาบาลตามศาสตรส์าขาหลกั  โดย

ในปีการศกึษา 2563 พบวา่ 

1. รอ้ยละของผลงานวจัิยและผลงานวชิาการที่

ไดรั้บการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตหิรอื

นานาชาตขิองอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร 

จ านวนผลงานการตพีมิพทั์ง้หมด 10 เรือ่ง ผลรวม

ถว่งน ้าหนักเทา่กบั 6.6   

2. ผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานวชิาการของ

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร มคีา่รอ้ยละ 132

3. มอีาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร จ านวน 1 ทา่น 

คอื ดร. สมาภรณ์ เทยีนขาว ก าลงัจัดท าต าราวชิา

สขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

4. มผีลงานวจัิยทีต่พีมิพใ์นระดบันานาชาตจิ านวน 

6 เรือ่ง (เพิม่ข ึน้จากปีการศกึษา 2562 1 เรือ่ง) ยัง

ไมม่ผีลงานการตพีมิพร์ะดบันานาชาตทิีเ่กดิจาก

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรเป็นผูน้พินธห์ลกั แต่

มอีาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร จ านวน 1 ทา่น คอื

 ดร.รุง่ทวิา หวงัเรอืงสถติย ์เป็นผูร้่วมวจัิยทีต่พีมิพ์

ในระดบันานาชาต ิจ านวน 1 เรือ่ง 

อ.ดวงใจ 

พรหมพยคฆ์

ดร.อศันี

วนัชยั

4.2 คณุภาพอาจารย์

4.3 ผลทีเ่กดิกบั

อาจารย์

องคป์ระกอบที ่4 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร
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5.1 สาระของรายวชิา

ในหลกัสตูร

1.ควรขยายผลการประเมนิความทันสมัย

ของความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขาในแตล่ะ

รายวชิาทีห่ลกัสตูรเพิม่เตมิเพือ่ยนืยันและ

หรอืทวนสอบความทันสมัยจากเดมิที่

ประเมนิจากผูส้อนและผูเ้รยีน ควรสอบถาม

จากผูใ้ชบ้ณัฑติและแหลง่ฝึกเพิม่เตมิ

ตลอดจนตดิตามการน าสาระ ความรูท้ี่

นักศกึษาน าไปใชใ้นการฝึกภาคปฏบิตั ิ

2. ควรพจิารณาในการยกระดบัคณุภาพ

ของเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัผลลพัธก์ารเรยีนรูทั้ง้

ประเภทขอ้สอบ และแบบประเมนิ

พฤตกิรรมการเรยีนรูเ้พือ่ ใหอ้าจารยผ์ูส้อน

สามารถประเมนิผูเ้รยีนไดอ้ยา่งแมน่ย าและ

นักศกึษาสามารถน าผลการประเมนิไป

พัฒนาตนเองไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง

1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุ

เพือ่วางแผนการประเมนิหรอืทวนสอบ

ความทันสมัยจากเดมิทีป่ระเมนิจาก

ผูส้อนและผูเ้รยีน ควรสอบถามจากผูใ้ช ้

บณัฑติและแหลง่ฝึกเพิม่เตมิ

2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุ

เพือ่วางแผนตดิตามการน าสาระ ความรู ้

ทีนั่กศกึษาน าไปใชใ้นการฝึกภาคปฏบิตั ิ

 โดยพจิารณาจากรายวชิาทีม่กีาร

ปรับปรุงเนือ้หาสาระ

3. ผูรั้บผดิชอบรายวชิามกีารตดิตาม

ประเมนิผลความรู ้และการน าไปใชใ้น

รายวชิา ไวใ้น มคอ.5 และ มคอ. 6

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประชมุวเิคราะหผ์ล

การด าเนนิงานระดบัรายวชิาจาก มคอ. 5 และ

มคอ.6 ทกุรายวชิา  สถานการณ์การเปลีย่นแปลง

ของศาสตรท์างการพยาบาล และผลการประเมนิ

ของแหลง่ฝึก ผลการวเิคราะห ์พบวา่ ประเด็นทีค่วร

เพิม่เตมิในสาระวชิาซึง่นักศกึษาจ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้

คอื

1.แนวทางการพยาบาลหญงิตัง้ครรภท์ีม่ ี

ภาวะแทรกซอ้นมคีวามทันสมัยมากขึน้ เพิม่เตมิใน

วชิามารดา ทารก และผดงุครรภ ์2

2.แนวทางการรักษามะเร็งทีทั่นสมัยเพิม่เตมิใน

วชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่1

3.Health Literacy เพิม่เตมิในวชิาการพยาบาล

ผูส้งูอายุ

4.ปัญหาการ Bullying เพิม่เตมิในวชิาสขุภาพจติ

และการพยาบาลจติเวช

5. ระบบการมอบหมายงานแบบ Case Classify 

and Complete care with Buddy: CCB  ที่

โรงพยาบาลพทุธชนิราช ซึง่เป็นแหลง่ฝึกหลกัมี

การปรับเปลีย่นใหมแ่ทนระบบ functional method

 ทีเ่คยใชอ้ยู ่ เพิม่เตมิในรายวชิาบรหิารการ

พยาบาลและแนวโนม้วชิาชพีการพยาบาล

6. โรคโควดิ-19 เพิม่เตมิในวชิามารดา ทารก และ

ผดงุครรภ ์2, วชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่1, วชิาการ

พยาบาลผูใ้หญ ่2, วชิาหลกัการและเทคนคิการ

พยาบาล วชิาการพยาบาลเด็กและวยัรุน่ และ

วชิาการพยาบาลชมุชน 2

ดร.อญัชลี

แกว้สระศรี

ดร.อญัชลี

แกว้สระศรี

องคป์ระกอบที ่5 หลกัสตูร การเรยีนการสอนและการประเมนิผูเ้รยีน
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 ผลการปรับปรุงสาระรายวชิาใหทั้นสมัย มดีงันี้

1. มรีายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 52 รายวชิา จาก

ผลการก ากบัตดิตาม ตรวจสอบมคอ.3 และมคอ.4

 พบวา่ มกีารปรับปรุงเนือ้หาสาระ  9 รายวชิา สว่น

อกี 43 รายวชิา เนือ้หาสาระมคีวามทันสมัย

สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยูแ่ลว้  2. คา่เฉลีย่

ความความพงึพอใจของนักศกึษาเกีย่วกบัเนือ้หา

สาระในรายวชิามคีวามทันสมัยและสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้จ านวน  48 รายวชิา 

(เนือ่งจากสถานการณ์ระบาดโรคโควดิ-19 ท าให ้

การจัดการศกึษาภาคปฏบิตัใินภาคฤดรูอ้นยังไม่

แลว้เสร็จจ านวน 4 รายวชิา) พบวา่ ทัง้ 48 

รายวชิามผีลการประเมนิสงูกวา่ 3.51 คา่เฉลีย่

ต า่สดุ = 4.20  คา่เฉลีย่สงูสดุ = 4.78 คา่เฉลีย่

ภาพรวม = 4.56 เมือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิ 3

 ปีการศกึษา คา่เฉลีย่รวมมแีนวโนม้ดขี ึน้

3. คา่เฉลีย่ความความพงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อน

เกีย่วกบัเนือ้หาสาระในรายวชิามคีวามทันสมัยและ

สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้จ านวน 48 รายวชิา 

(เนือ่งจากสถานการณ์ระบาดโรคโควดิ-19 ท าให ้

การจัดการศกึษาภาคปฏบิตัใินภาคฤดรูอ้นยังไม่

แลว้เสร็จจ านวน 4 รายวชิา) พบวา่ ทกุรายวชิามี

ผลการประเมนิสงูกวา่ 3.51 คา่เฉลีย่ต า่สดุ = 

4.00คา่เฉลีย่สงูสดุ = 5.00 คา่เฉลีย่ภาพรวม = 

4.76  เมือ่เปรยีบเทยีบผลการประเมนิ 3 ปี

การศกึษา คา่เฉลีย่รวมมแีนวโนม้ดขี ึน้

4. มกีารตดิตามนักศกึษาในเรือ่งการน าเนือ้หา

สาระในรายวชิาทีม่กีารปรับปรุงใหทั้นสมัยไปใชใ้น

การฝึกภาคปฏบิตั ิโดยการถอดบทเรยีน ผลการ

ด าเนนิการพบวา่ นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

เนือ้หาของรายวชิา และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้น

การฝึกภาคปฏบิตัไิด ้
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5.2 การวางระบบ

ผูส้อนและ

กระบวนการจัดการ

เรยีนการสอน

5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุ

เพือ่วางแผนการตรวจสอบคณุภาพของ

เครือ่งมอืทัง้ประเภทขอ้สอบ และแบบ

ประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรูเ้พือ่ ให ้

อาจารยผ์ูส้อนสามารถประเมนิผูเ้รยีน

ไดอ้ยา่งแมน่ย า

2. จัดเก็บขอ้สอบทีม่คีณุภาพไวใ้นคลงั

ขอ้สอบ

3. เผยแพร่ขอ้สอบทีด่ ีใหอ้าจารย์

ผูส้อนน าไปใชซ้ า้ เพือ่หาคณุภาพของ

ขอ้สอบซ า้

1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุวางแผน

ตรวจสอบคณุภาพของขอ้สอบโดยก าหนดผูร้่วม

วพิากษ์ขอ้สอบไวใ้นคูม่อืแผนการศกึษา 2563 

เพือ่ใหผู้ร้่วมวพิากษ์ขอ้สอบร่วมกนัวพิากษ์ใหต้รง

กบั test blueprint ภายหลงัด าเนนิการสอบทกุ

รายวชิามกีารวเิคราะหข์อ้สอบเพือ่หาคา่อ านาจ

จ าแนก คา่ความยากงา่ย คา่ KR20 และรายงาน

ผลการวเิคราะหข์อ้สอบใหก้บัผูรั้บผดิชอบรายวชิา

และผูส้อน ส าหรับแบบประเมนิพฤตกิรรมการ

เรยีนรูค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรด าเนนิการ

ประชมุเพือ่ปรับปรุงแบบประเมนิใหส้ามารถประเมนิ

ไดต้รงกบัสิง่ทีต่อ้งการวดั และเผยแพร่โดยแจง้ใน

ทีป่ระชมุอาจารยแ์ละในเว็ปไซดข์องวทิยาลยัฯ

2. งานวดัและประเมนิผลด าเนนิการวเิคระห์

ขอ้สอบทกุรายวชิา จัดเก็บขอ้สอบทีม่คีณุภาพใน

รายทฤษฎกีลุม่วชิาชพีการพยาบาล และรายงาน

ผลการวเิคราะหข์อ้สอบทีม่คีณุภาพใหผู้รั้บผดิชอบ

รายวชิาและผูส้อน โดยจัดเก็บในแฟ้มรายวชิา

3. งานวดัและประเมนิผลเผยแพร่ขอ้สอบราย

ทฤษฎกีลุม่วชิาชพีทีม่คีณุภาพ โดยน าผลการ

วเิคราะหข์อ้สอบทีม่คีณุภาพแจง้ใหก้บัผูรั้บผดิชอบ

รายวชิาและจัดเก็บในแฟ้มรายวชิาเพือ่ใหผู้ส้อน

น าไปใชซ้ า้ โดยเมือ่เปรยีบเทยีบจ านวนขอ้สอบที่

ดแีละน ามาใชซ่ า้ ปีการศกึษา 2563 คดิเป็นรอ้ยละ

 42.33 และมแีนวโนม้ดขี ึน้เมือ่เทยีบ 3 ปียอ้นหลงั

ดร.กรีต ิ

กจิธรีะวฒุวิษ์

ดร.ดวงพร 

หุน่ตระกลู
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4. โครงการ  SP01-05 ยกระดบัการ

บรหิารหลกัสตูรสูค่วามเป็นเลศิ

กจิกรรมที ่5 พัฒนาการสรา้งเครือ่งมอื

วดัและประเมนิผลวดัทักษะเชงิวชิาชพี

ตามสภาพจรงิและ TQF

             วทิยาลยัฯ โดยคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูร ประชมุเพือ่ทบทวนเครือ่งมอืวดัและ

ประเมนิผลผลลพัธก์ารเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุแิหง่ชาต ิ(TQF)  เมือ่วนัที ่22-23 เมษายน

 2564  ผลการด าเนนิการ คอื ไดเ้ครือ่งมอื

ประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุแิหง่ชาตฉิบบัปรับปรุง พ.ศ.2564

อ.อญัชล ีรุง่

ฉาย

ดร.อญัชลี

แกว้สระศรี

5.4 ผลการด าเนนิงาน

หลกัสตูรตาม

กรอบมาตรฐาน

คณุวมุ ิ

ระดบัอดุมศกึษา

แหง่ชาติ



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของ

กรรมการประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ

ผูก้ ากบั

ตดิตาม
องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

6.1 สิง่สนับสนุนการ

เรยีนรู ้

ควรถอดบทเรยีนหรอืจัดการความรู ้การ

เทยีบเคยีงผลการด าเนนิงานเพือ่น าสูแ่นว

ปฏบิตัทิีด่โีดยมหีลกัฐานเชงิประจักษ์ตอ่ไป

*โครงการ RP05-34 พัฒนา

หอ้งปฏบิตักิารพยาบาลฯ

*โครงการ RP05-29 ทบทวนระบบ

บรหิารจัดการองคก์ร

กจิกรรมที ่2 ตดิตามและประชมุเชงิ

ปฏบิตักิารพัฒนาระบบและกลไกการ

บรหิารจัดการการองคก์ร

1.โครงการ RP05-34 พัฒนาหอ้งปฏบิตักิาร

พยาบาลฯ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดซือ้ครุภัณฑ์

การศกึษา 

2.โครงการ RP05-29 ทบทวนระบบบรหิารจัดการ

องคก์ร

มกีารด าเนนิการตดิตามผลการด าเนนิการตาม

ระบบและกลไกสิง่สนับสนุนการเรยีนรูใ้นผลการ

ด าเนนิการ พบวา่ ระบบและกลไกสามารถ

ด าเนนิการตามทีก่ าหนดได ้

มกีารด าเนนินการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะบบและ

กลไกการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรยีนรูข้อง

วทิยาลยัฯร่วมกบัเครอืขา่ยภาคเหนอืในการประชมุ

เชงิปฏบิตักิารพัฒนาระบบและกลไกการบรหิาร

จัดการการองคก์ร เพือ่พัฒนาระบบและกลไกใน

วนัที ่26 - 27 เมษายน 2564 ผลการแลกเปลีย่น

เรยีนรูท้ าใหว้ทิยาลยัฯ ไดแ้นวทางมาพัฒนา

รายละเอยีดยอ่ยระบบดงักลา่ว รายละเอยีดใน

เอกสารคูม่อืบรหิารคณุภาพ (ฉบบัปรับปรุง 2564) 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนพีทุธชนิราช และ

น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนนิงานตอ่ไป 

 

 

อ.จนิดาวรรณ

เงารัศมี

อ.วลิาวณัย์

สายสวุรรณ

ดร.รุง่ทวิา

หวงัเรอืงสถติย์

*รอง

ผูอ้ านวยการ

กลุม่งานวชิาการ

*รอง

ผูอ้ านวยการ

กลุม่งาน

อ านวยการ

องคป์ระกอบที ่6 สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของกรรมการ

ประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ ผูก้ ากบัตดิตาม

1.1 ผลการบรหิาร

จัดการหลกัสตูร

โดยรวม

1.2 อาจารยป์ระจ า

สถาบนัทีม่คีณุวฒุิ

ปรญิญาเอก

1.3 อาจารยป์ระจ า

สถาบนัทีด่ ารง

ต าแหน่งทาง

วชิาการ

1. สนับสนุนใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร อาจารย์

ประจ าหลกัสตูรด าเนนิการสอนและสรา้งผลงานวชิาการ

เพือ่เลือ่นต าแหน่งเป็นผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ รอง

ศาสตราจารย ์ ตามพระราชบญัญัตสิถาบนัพระบรมราช

ชนก

1. RP05-47 โครงการธ ารงรักษาและใช ้

ประโยชนท์รัพยากรบคุคล กจิกรรมที ่1 การ

บรหิารทรัพยากรบคุคล

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

เทา่กับ 0 มอีาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งช านาญการพเิศษ

เทยีบเทา่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เทา่กับ 40 คน  มจี านวน

อาจารย์

ประจ าทัง้หมด รวมลาศกึษาตอ่  เทา่กับ 53 คน คดิเป็น

รอ้ยละเทา่กับ  40*100/53 = 75.47

นางศภุรศร ี

สขุป้อม

รองผูอ้ านวยการ

กลุม่งานอ านวยการ

2. ก าหนดภาระงานและความรับผดิชอบของอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสตูรใหช้ดัเจน และลดภาระงานการ

สอนใหน้อ้ยลงเพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจใหอ้าจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสตูรสามารถสรา้งผลงานและเลือ่น

ต าแหน่งทางวชิาการไดต้ามเกณฑก์ารเลือ่นระดบัของ

พระราชบญัญัตสิถาบนัพระบรมราชชนก

2. ประชมุรว่มกับกรรมการวชิาการ เรือ่งภาระ

งานการสอนของอาจารย์

วทิยาลยัฯ มอบหมายงานแกอ่าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร 

ไดแ้ก ่ภาระงานสอน 6-8 หน่วยสภาการพยาบาลใหเ้ป็น

ผูรั้บผดิชอบในแตล่ะองคป์ระกอบของการประกันคณุภาพ

หลกัสตูร และก าหนดภาระงานดา้นวจัิย ใหอ้าจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมี

ผลงานวจัิยหรอืผลงานวชิาการตพีมิพอ์ยา่งนอ้ย 1 เรือ่งตอ่

 5 ปี ดา้นบรกิารวชิาการใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร

และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 

ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร เขา้รว่มกจิกรรมท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมอยา่ง

นอ้ย 3 ครัง้ตอ่ปี มกีารธ ารงรักษาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสตูร โดยการสง่เสรมิและการพัฒนาคณุวฒุแิละความ

เชีย่วชาญ  การสนับสนุนเวลาในการท าผลงานวชิาการ 

อ.อารยี์ รองผูอ้ านวยการ

กลุม่งานอ านวยการ

ขอ้เสนอแนะในภาพรวม

องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ

 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาคณุภาพ (Improvement Plan) วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราช ปีการศกึษา 2563

ตามผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในปีการศกึษา 2562

ระดบัวทิยาลยั/คณะ

องคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

(มถินุายน 2563 - พฤษภาคม  2564)



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของกรรมการ

ประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ ผูก้ ากบัตดิตามองคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

1.4 จ านวนนักศกึษา

เต็มเวลาเทยีบเทา่

ตอ่จ านวนอาจารย์

ประจ า

ค านวณอัตราสว่นจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ตอ่

อาจารยป์ระจ า ดงันี้

- ผลรวมคา่หน่วยกตินักศกึษา (SCH) = 12426

- FTES = 12411/36 = 345.17

- อาจารยป์ระจ า = 51

   ดงันัน้ อัตราสว่นจ านวนอาจารยป์ระจ าตอ่นักศกึษาเต็ม

เวลาเทยีบเทา่ = 345.17/51 = 6.77 คดิเป็น 6.77 : 1

นางสาวจฑุามาศ

รัตนอัมภา

รองผูอ้ านวยการ

กลุม่งานวชิาการ

1.5 การบรกิารนักศกึษา

ระดบัปรญิญาตรี

1. งานกจิการนักศกึษารว่มกับคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรจัดประชมุอาจารยท์ีป่รกึษาทีม่นัีกศกึษาผล

การเรยีนต า่ในความดแูลเพือ่รว่มกันวเิคราะหห์าสาเหตุ

หรอืปัจจัยทีส่ง่ผลใหนั้กศกึษามผีลการเรยีนต า่เพือ่

น ามาวางแผนแกไ้ข และพัฒนาการใหค้ าปรกึษาแก่

นักศกึษาทีม่ผีลการเรยีนต า่อยา่งแทจ้รงิ ภายในเดอืน

กันยายน 2563

2. งานกจิการนักศกึษารว่มกับงานพัฒนาทรัพยากร

บคุคลจัดกจิกรรมฟ้ืนฟคูวามรู ้ทักษะการใหค้ าปรกึษา 

แกอ่าจารยท์ีป่รกึษาภายในเดอืน พฤศจกิายน 2563 

(1) เสนอปรับแผนพัฒนานักศกึษาเพือ่จัด

กจิกรรม/โครงการ

1. งานกจิการนักศกึษารว่มกับคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรจัดประชมุอาจารยท์ีป่รกึษาที่

มนัีกศกึษาผลการเรยีนต า่ในความดแูลเพือ่

รว่มกันวเิคราะหห์าสาเหตหุรอืปัจจัยทีส่ง่ผล

ใหนั้กศกึษามผีลการเรยีนต า่เพือ่น ามา

วางแผนแกไ้ข และพัฒนาการใหค้ าปรกึษา

แกนั่กศกึษาทีม่ผีลการเรยีนต า่อยา่งแทจ้รงิ 

 1. งานกจิการนักศกึษาไดท้ าการคดักรองนักศกึษาทีม่ผีล

การเรยีนต า่กวา่ 2.50 จ านวนทัง้หมด 62 คนแบง่เป็น

-นักศกึษาชัน้ปีที ่1 จ านวน 9 ราย 

-นักศกึษาชัน้ปีที ่2 จ านวน 22 ราย 

-นักศกึษาชัน้ปีที ่3 จ านวน 29 ราย

-นักศกึษาชัน้ปีที ่4 จ านวน 2 ราย

หัวหนา้งานกจิการนักศกึษา สง่ตอ่ขอ้มลูจากการคดักรอง

ใหก้ับอาจารยท์ีป่รกึษา อาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาทัง้

ดา้นวชิาการและการใชช้วีติในวทิยาลยัฯตามตารางที่

ก าหนดเมือ่เสร็จสิน้การใหค้ าปรกึษาใหบ้นัทกึลงในแบบ

บนัทกึการใหค้ าปรกึษา

ดร.ปิยพงศ์

อ.กนกลกัษณ์

อ.ปิยะเนตร

2. งานกจิการนักศกึษาด าเนนิการปรับคูม่อือาจารยท์ี่

ปรกึษา ใหม้คีวามทันสมัย เนน้ดา้นการใหค้ าปรกึษาเรือ่ง

การเรยีน/วชิาการ และเพิม่ขัน้ตอนการบนัทกึการให ้

ค าปรกึษาออนไลน ์และเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกับคูม่อืนักศกึษา

 สบช. เป็น รา่ง คูม่อือาจารยท์ีป่รกึษา เสนอความเห็นชอบ

ในประชมุกรรมการวชิาการ เดอืนกค.64และถา้ผา่นความ

เห็นชอบน าเสนอประชมุชีแ้จงอาจารยต์อ่ไป



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของกรรมการ

ประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ ผูก้ ากบัตดิตามองคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

3. งานกจิการนักศกึษารว่มกับคณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรและ ส ารวจความตอ้งการในการเตรยีมความ

พรอ้มกอ่นส าเร็จการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของนักศกึษาเพือ่น ามาวางแผนรปูแบบ

กจิกรรม เพือ่น าไปใชเ้มือ่ส าเร็จการศกึษา ภายใน

เดอืนสงิหาคม 2563

2. งานกจิการนักศกึษารว่มกับงานพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลจัดกจิกรรมฟ้ืนฟคูวามรู ้

ทักษะการใหค้ าปรกึษา แกอ่าจารยท์ีป่รกึษา

ภายในเดอืน พฤศจกิายน 2563 

(2)งานกจิการนักศกึษารว่มกับคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรและ ส ารวจความตอ้งการใน

การเตรยีมความพรอ้มกอ่นส าเร็จการศกึษา

ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของนักศกึษา

เพือ่น ามาวางแผนรปูแบบกจิกรรม เพือ่

น าไปใชเ้มือ่ส าเร็จการศกึษา ภายในเดอืน

สงิหาคม 2563

การจัดกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพือ่การท างานเมือ่ส าเร็จ

การศกึษาแกนั่กศกึษา โดยผลการประเมนิโครงการเตรยีม

ความพรอ้มเพือ่การท างานเมือ่ าเร็จการศกึษาในปี

การศกึษาทีผ่า่นมา พบวา่ นักศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การ

จัดโครงการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีะแนนเฉลีย่ 4.45 

ซึง่เห็นวา่โครงการนีท้ าใหเ้กดิความตระหนักตอ่การ

กลบัไปท างานทีแ่หลง่ทนุและมทัีศนคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีแต่

เนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ2019 จงึได ้

ปรับเป็นรปูแบบออนไลน ์ซึง่นักศกึษาบางคนไมส่ามารถ

เขา้ถงึระบบอนิเทอเน็ต ลดระยะเวลาการด าเนนิกจิกรรม

และงดการบรรยายบางหัวขอ้เนือ่งจากวทิยากรไมส่ามารถ

เดนิทางมาได ้ดงันัน้ในปีการศกึษา 2563 อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบโครงการจงึไดป้ระชมุพบนักศกึษาชัน้ปีที ่4 

ใหนั้กศกึษาไดม้สีว่นรว่มตอ่การจัดกจิกรรมและสอบถาม

หัวขอ้ทีนั่กศกึษาตอ้งการความรูเ้พิม่กอ่นส าเร็จการศกึษา

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของนักศกึษา จงึไดจ้ดิ

กจิกรรม โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่การท างานเมือ่

ส าเร็จการศกึษามวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจใน

สถานการณ์การปฏบิตังิานวชิาชพีพยาบาล และความรู ้

เกีย่วกับการขบัเคลือ่นนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ และ

เขตบรกิารสขุภาพ ความคาดหวงัของผูใ้หบ้รกิารตอ่

บณัฑติพยาบาลศาสตร ์ความรับผดิชอบตอ่การใชค้นืเงนิ

ยมื กยศ. และการพัฒนาบคุลกิภาพและทักษะการใชช้วีติ

ใหป้ระสบความส าเร็จ นักศกึษา เมือ้เสร็จสิน้โครงการ 

พบวา่ นักศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การจัดโครงการโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก มคีะแนนเฉลีย่ 4.57



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของกรรมการ

ประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ ผูก้ ากบัตดิตามองคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

แผนพัฒนานักศกึษาประจ าปีการศกึษา 2563 มี

วตัถปุระสงคข์องแผน  2 ขอ้ ตวัชีว้ดัความส าเร็จของแผน 

7ขอ้ โดยปรับ 5 ตวัชีว้ดัดงันี ้

(1) คา่เฉลีย่ของการประเมนิคณุภาพบณัฑติดา้นการ

บรกิารสขุภาพดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

ในระดบัดขี ึน้ไป (≥ 4.45 จากคะแนนเต็ม 5) โดยปรับจาก

 ≥4.35 จากคะแนนเต็ม

(2) รอ้ยละ 100 ของนักศกึษาไดรั้บการพัฒนาทักษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์

และอัตลกัษณ์บณัฑติทีพ่งึประสงค ์โดยปรับจาก รอ้ยละ 

80ของนักศกึษา 

(3).รอ้ยละ 100 ของนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีา่เฉลีย่

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตรสีาขาพยาบาล

ในระดบัดขี ึน้ไป (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) โดยปรับจาก 

รอ้ยละ 90ของนักศกึษา 

(4).รอ้ยละ100 ของนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีา่เฉลีย่

ดา้นการบรกิารสขุภาพดว้ยหัวใจ ความเป็นมนุษยใ์นระดบัดี

ข ึน้ไป (≥ 3.51) โดยปรับจาก รอ้ยละ 90ของนักศกึษา 

(5) รอ้ยละ100ของนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีา่เฉลีย่

ดา้นคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์นระดบัดขี ึน้ไป (≥ 

3.51 จาก 5) โดยปรับจาก รอ้ยละ 90 ของนักศกึษา 

 ประกอบดว้ย 8 โครงการ ม ี19 กจิกรรม โดยมี

วตัถปุระสงคข์องโครงการทัง้หมด 31 ขอ้ และตวัชีว้ดั

ความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ/กจิกรรม จ านวน

 32 ตวัชีว้ดั  ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 751,330

 บาท   ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั

 ครัง้ที ่5ลงวนัที ่14 พ.ค 63 วาระที ่4 เรือ่ง อนุมัต ิ

แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2564    

* อาจารยป์ระจ าครอบครัวมสีว่นรว่มในการพัฒนาและ

ประเมนิคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ทักษะการเรยีนรู ้

ในศตวรรษที ่21 อัตลกัษณ์บณัฑติ และเสนอแผนทีป่รับ

ตอ่คณะกรรมการบรหิารวชิาการและกรรมการบรหิาร

วทิยาลยัตอ่ไป

 *ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งพบวา่ โครงการ/กจิกรรม

ใหม้คีวามสอดคลอ้งกับแผนพัฒนานศ.ของสบช.และ

โครงการจัดตัง้คณะพยาบาล สบช. 

อ.อวนินท ์

อ.เรงิฤทธ์

อ.พรพมิล

อ.ปิยะเนตรประชมุคณะกรรมการงานกจิการนศ.เพือ่

ทบทวนแผนงานพัฒนานักศกึษา ประจ าปี

การศกึษา 2563 วเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง 

(1) ตวัชีว้ดัความส าเร็จและวตัถปุระสงคข์อง

แผนงาน (2) พจิารณาความสอดคลอ้งของ

โครงการ/กจิกรรมกับผลลพัธผ์ูเ้รยีน 3 ขอ้ 

ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ.2561 

(3)ปรับเพิม่กจิกรรมใหอ้าจารยป์ระจ า

ครอบครัวมสีว่นรว่มในการพัฒนาและประเมนิ

คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ทักษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 อัตลกัษณ์บณัฑติ 

และเสนอแผนทีป่รับตอ่คณะกรรมการบรหิาร

วชิาการและกรรมการบรหิารวทิยาลยัตอ่ไป 

(4)โครงการ/กจิกรรมใหม้คีวามสอดคลอ้ง

กับแผนพัฒนานศ.ของสบช.และโครงการ

จัดตัง้คณะพยาบาลสบช.

1. ปรับตวัชีว้ดัความส าเร็จของแผนงานพัฒนานักศกึษา

 ประจ าปีการศกึษา 2563 ใหม้คีวามสอดคลอ้งของ

วตัถปุระสงคข์องแผน

2. ใหอ้าจารยป์ระจ าครอบครัวมสีว่นรว่มในการประเมนิ

คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21 อัตลกัษณ์บณัฑติ

3. เพิม่การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของโครงการ/

กจิกรรมกับผลลพัธผ์ูเ้รยีน 3 ขอ้ ตามมาตรฐานการ

อดุมศกึษา พ.ศ.2561

กจิกรรมนักศกึษา

ระดบัปรญิญาตรี

1.6



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของกรรมการ

ประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ ผูก้ ากบัตดิตามองคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

2.1 ระบบและกลไก

การบรหิารและ

พัฒนางานวจัิยหรอื

งานสรา้งสรรค์

2.2 เงนิสนับสนุน

งานวจัิยและงาน

สรา้งสรรค์

2.3 ผลงานทางวชิาการ

ของอาจารยป์ระจ า

และนักวจัิย

3.1 การบรกิารวชิาการ

แกส่งัคม (พจิารณา

เกณฑร์ะดบัคณะ 

ตวับง่ชี ้3.1 การ

บรกิารวชิาการแก่

สงัคมรว่มดว้ย)

สง่เสรมิใหอ้าจารยม์สีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการแก่

สงัคมของโครงการ/กจิกรรมสถาบนัพระบรมราชชนก

ทบทวนนโยบายการสง่เสรมิใหอ้าจารยม์สีว่น

รว่มในการบรกิารวชิาการแกส่งัคมของ

โครงการ/กจิกรรมสถาบนัพระบรมราชชนก

คณาจารยข์องวทิยาลยัฯ มสีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการ

แกส่งัคมของคณะพยาบาลศาสตร ์สถาบนัพระบรมราชชนก

 ประจ าปีการศกึษา 2563 รวมทัง้ส ิน้  3 คน จากจ านวน

อาจารยท์ีป่ฏบิตังิานจรงิทัง้หมด 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.88

ดร.วภิาพร 

สทิธสิาตร์

ดร.อัศน ี 

วนัชยั

4.1 ระบบและกลไก

การท านุบ ารงุ

ศลิปะและวฒันธรรม

1. คณะกรรมการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย รว่มกับกลุม่งานวชิาการและกลุม่งานวจัิย 

บรกิารวชิาการ วางแผนจัดท านวตักรรมการสง่เสรมิ

สขุภาพทีพั่ฒนาจากศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ 

2. คณะกรรมการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย ปรับปรงุวธิกีารประเมนิผลการจัดกจิกรรมที่

สะทอ้นถงึการตระหนักในคณุคา่การอนุรักษ์และสบื

สานศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของบคุลากร

 ภายในเดอืนพฤษภาคม 2564

1.SP04-12 โครงการพัฒนาศกัยภาพชมุชน/

สงัคมในการสง่เสรมิสขุภาพดว้ยการท านุ

บ ารงุศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่

2. SP04-11 โครงการพัฒนาศกัยภาพ

นักศกึษาในการสบืสานศลิปวฒันธรรมและ

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

1) ผลการด าเนนิงานปีการศกึษา 2563 มนีวตักรรมทีม่า

จาก โครงการพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาในการสบืสาน

ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ จ านวน 8 ชิน้ 

2)  ผลการด าเนนิงานปีการศกึษา 2563 มนีวตักรรมทีม่า

จากโครงการพัฒนาศกัยภาพชมุชน/สงัคมในการสง่เสรมิ

สขุภาพดว้ยการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ จ านวน 4 ชิน้

3) ปรับปรงุวธิกีารประเมนิผลการจัดกจิกรรมทีส่ะทอ้นถงึ

การตระหนักในคณุคา่การอนุรักษ์และสบืสาน

ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ดว้ยการถอดบทเรยีน

อ.อารยี ์กลุจู

ดร.ทับทมิ

ปัตตะพงศ์

อ.อารยี ์กลุจแูละ

ภาควชิาการการ

บรหิารฯ

รองผูอ้ านวยการ

กลุม่งานอ านวยการ

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ

องคป์ระกอบที ่4 การท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม

องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของกรรมการ

ประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ ผูก้ ากบัตดิตามองคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

3.จัดประชมุผูรั้บผดิชอบงานท านุบ ารงุ

ศลิปวฒันธรรม  รว่มกับคณะกรรมการท านุ

บ ารงุศลิปวฒันธรรม เพือ่ด าเนนิการดงันี้

3.1 ก าหนดแนวทางการประเมนิผลการจัด

กจิกรรมท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม

3.2 สรา้งเครือ่งมอืเก็บขอ้มลูในการประเมนิ

3.3 เก็บรวบรวมขอ้มลูบคุคลทีเ่ป็น

กลุม่เป้าหมายตามทีก่ าหนด ทัง้เชงิปรมิาณ 

และเชงิคณุภาพ (Focus group)

3.4 สรปุรายงานผลการวเิคราะหข์อ้มลู

3.5 น าเสนอผูบ้รหิาร

อ.อารยี ์กลุจู

ดร.ทับทมิ

ปัตตะพงศ์

5.1 การบรหิารของ

สถาบนัเพือ่การ

ก ากับตดิตาม

ผลลพัธต์ามพันธ

กจิกลุม่สถาบนัและ

เอกลกัษณ์ของ

สถาบนั (พจิารณา

เกณฑร์ะดบัคณะ 

ตวับง่ชี ้5.1 การ

บรหิารของคณะ

เพือ่การก ากับ

ตดิตามผลลพัธ์

ตามพันธกจิกลุม่

สถาบนัและ

เอกลกัษณ์ของ

คณะรว่มดว้ย)

หมายเหต ุ– ขอ้ 3 

การด าเนนิงานตาม

แผนบรหิารความ

เสีย่งและขอ้ 4 การ

บรหิารตามหลกัธรร

มาภบิาล

เกณฑข์อ้ 1  

พัฒนาแผนกลยทุธ์

ของสถาบนัฯ

องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ



ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาของกรรมการ

ประเมนิคณุภาพ
โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบ ผูก้ ากบัตดิตามองคป์ระกอบ/ตวับง่ชี้

เกณฑข์อ้ 2 ก ากับ

ตดิตามสง่เสรมิ

สนับสนุนขอ้มลู

ทางการเงนิฯ

เกณฑข์อ้ 3 

ด าเนนิงานตาม

แผนบรหิารความ

เสีย่งฯ

เกณฑข์อ้ 4 

บรหิารงานดว้ย

หลกัธรรมาภบิาลฯ

เกณฑข์อ้ 5

ก ากับตดิตาม

สง่เสรมิสนับสนุน

การจัดการความรูฯ้

เกณฑข์อ้ 6

ก ากับตดิตามการ

บรหิารและ

แผนพัฒนา

บคุลากรสาย

วชิาการและสาย

สนับสนุนฯ

เกณฑข์อ้ 7

ก ากับตดิตาม

สง่เสรมิใหท้กุ

หน่วยงานมกีาร

ประกันคณุภาพ

ภายในฯ

5.3 ระบบก ากับการ

ประกันคณุภาพ

หลกัสตูรและคณะ 

(พจิารณาเกณฑ์

ระดบัคณะ ตวับง่ชี ้

5.2 ระบบก ากับ

การประกันคณุภาพ

หลกัสตูรรว่มดว้ย)


