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คำนำ 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามประกาศ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการกระทรวงสาธารณสุขและประเทศ โดยมีหลักสูตรที่
เปิดสอนในปัจจุบัน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) วงรอบปีการศึกษา 2564 และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) เพ่ือดำเนินการในปีการศึกษา 2565  
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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สารบัญ 
 หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา  2564 ค 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 1 
ส่วนที่ 2  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับหลักสูตร 
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  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้สำคัญ เพ่ือการรับรองสถาบันการศึกษา  
  วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
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ส่วนที่ 3  แผนกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 20 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 
ตามผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา  2564 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมติของสภาการ
พยาบาล ปีการศึกษา 2561 และมติของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 
 
การดำเนินการ 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มิตขิองสภาการพยาบาล  
ปีการศึกษา 2561 และมติของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 
 2. นำเสนอ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร 
 3. ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
 4. นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุก 3,6,9,12 เดือน 
 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 
การวัดความสำเร็จของแผน 
 วิทยาลัยได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1. ร้อยละ 80 ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 2. ร้อยละ 80 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช เป็นสถานบันการศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้แนวนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันพระบรมราชชนก โดย
สถาบันพระบรมราชชนก  มีการกำหนด วิสัยทัศน์  ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์บัณฑิต สมรรถนะหลัก และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 
วิสัยทัศน์   “เป็นผู้นำและต้นแบบสถาบันอุดมศึกษาในการบูรณาการ การสร้างคน สร้างความรู้  สร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยชุมชน 

เพ่ือชุมชน สู่สากล แข่งขันได้ และยั่งยืน” 
ปรัชญา      "ความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ" True success is not in the 

learning, but in its application to the benefit of mankind 
ปณิธาน    "สร้างบ้าน สร้างคน สร้างชุมชน สร้างสุข" 
ค่านิยมหลัก   “สบช”   

 ส สัทธา-ศรัทธา เป็นสถาบันที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น เคารพ และศรัทธา (สัทธา) 
 บ บริหาร  บริการ ดัวยหลักธรรมาภิบาล 
 ช ชุมชน เข้าถึง พึ่งพาได้ 

อัตลักษณ์บัณฑิต   “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที” 
สมรรถนะหลักของบัณฑิต       Critical thinker         Communicator   Collaborator Creator 
วัฒนธรรมองค์กร “PBRI”       

P: Participation        ร่วมแรงร่วมใจ   
B: Bonding               รักใครผูกพัน      
R: Responsibility      มุ่งม่ันรับผิดชอบ      
I: Integrity               ส่งมอบคุณธรรม 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มีการกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และเอกลักษณ์สถาบัน ดังนี้ 
ปรัชญา  สถาบันพระบรมราชชนก(คณะพยาบาลศาสตร์) เชื่อว่า การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร โดยการจัดการศึกษาและการอบรม ตลอดจนการพัฒนาองค์ 

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน สังคม และประเทศชาติ ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า
“ความสําเร็จที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”  True success is not in the 
learning, but in its application to the benefit of mankind 

ปณิธาน  สานพลัง สร้างองค์กร สร้างคน  สร้างผลงาน เพื่อสุขภาวะของชุมชน 
อัตลักษณ์บัณฑิต  “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที มีจิตบริการด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์” 
สมรรถนะหลักของบัณฑิต        

Critical thinking          การคิดวิเคราะห์ 
Communication   การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
Creative thinking and innovation การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
Collaboration  การประสานความร่วมมือ 
Community health management  การจัดการสุขภาวะชุมชน 
English literacy                            การใช้ภาษาอังกฤษ 
Digital literacy                            การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) “PBRI”       
P: Participation        ร่วมแรงร่วมใจ   
B: Bonding              รักใครผูกพัน      
R: Responsibility      มุ่งม่ันรับผิดชอบ      
I: Integrity               ส่งมอบคุณธรรม 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไ ตรปิฎก 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เปิดดำเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย”   สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา  การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช   

พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช”  สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคน
ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ให้แก่ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น 
“สถาบันพระบรมราชชนก”     

พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ 
และ ๒ สำหรับหมวดวิชาชีพการพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ วิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หลังจากนั้นวิทยาลัยฯ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้ง 4 ชั้นปี    

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ดำเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ 73  
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 รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

๑. นายแพทย์เบนทูล    บุญอิต   พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๐๑ 
๒. นางผกา  บุญอิต   พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖ 
๓. นายแพทย์จำลอง   มุ่งการดี   พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ 
๔. นายแพทย์อุดม     สุวัจนานนท์  พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๖ 
๕. นางแฉล้ม  พวงจันทร์  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๓ 
๖. นางสาวปานจิต     เครื่องกำแหง  พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๑ 
๗. นางสาววรรณดา   มลิวรรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙ 
๘. นางสาวพจนา    ปิยะปกรณ์ชัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 
๙. นางนภาดล  สีหพันธุ์   พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
๑๐. ดร.เพลินตา     พรหมบัวศรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
๑๑. นางจรวยพร     ทะแกล้วพันธุ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕7 
๑๒. ดร.สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕7 – 2559 
13. นางเกษร  คงแขม   พ.ศ. 2559 –2561 
14. ดร.วรรณภา  ประทุมโทน  พ.ศ. 2561 – 2564 
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 สภาพปัจจุบัน 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประ กาศ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุ ข และประเทศ โดยมี
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน จำนวน ๑ หลักสูตร  คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕65) จำนวนหน่วยกิต ๑24 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่
นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ ปี ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ ๒๕66) วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี รวม 501 คน มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 111 คน ลาศึกษา
ต่อ 6 คน คงปฏิบัติงานจริง 105 คน ประกอบด้วย สายสอนที่เป็นข้าราชการ จำนวน 47 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 คน และ จ้างเหมาบริการ จำนวน 
6 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 27 คน คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 24 คน และข้าราชการสายสนับสนุน จำนวน 50 คน เป็นข้าราชการ จำนวน 2 คน 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 3 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 
27 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565) 
โครงสร้างองค์กร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
๑. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 5 งาน คือ  

- งานบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัย 
- งานทรัพยากรบุคคลและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และงานห้องสมุด 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา  
- งานยุทธศาสตร์ 

2. ฝ่ายวิชาการประกอบด้วย 3 งาน และ 6 สาขาวิชา   
- งานทะเบียนวัดและประเมินผลและศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
- งานกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
- งานจัดการศึกษาและหลักสูตร  
- 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  และสาขาวิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ  
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3. ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ  

- งานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม วารสาร จริยธรรมและวิเทศสัมพันธ์   
- งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
- งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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โครงสร้างบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 
 

         
 

 

 

 

 

                        
(  .                    ) 
  -                             
 

งานบริหารทั่วไป 
(จ.ส.อ.สุชาติ  คอนแก้ว) 
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานการเงินและบัญช ี
    - งานพัสด ุ
    - งานอาคาร สถานที่ยานพาหนะ     
    และงานรักษาความปลอดภัย 

 

งานทรัพยากรบุคคล 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(อ.อารีย์ กุลจู) 
  - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  - งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   

งานเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์ และงานห้องสมุด 

( .                  ) 
  -                         
                
  -                         
  - งานประชาสัมพันธ ์
  -             
 

               
( .  .                         ) 
  -                
                             
  -                              
      
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ดร.วรรณภา  ประทุมโทน 

 

 

รองผู้อ านวยการ  ายอ านวยการ 
อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย ์

รองผู้อ านวยการ  ายวิชาการ 
ดร.ชลลดา   ติยะวิสุทธิ์ศร ี

สาขาวิชาการพยาบาลเด กและวัยรุ่น 
(อ.สาวิตรี  ลิ้มกมลทิพย์) งานทะเบียนวัด ประเมินผล  

และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
( .                  ) 
  -            
  -                     
             
  -                         
                                 
 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ หญ ่
และผู้สูงอาย ุ
(ดร.สุภาณี  คลังฤทธิ์) 

งานจัดการศึกษาและหลักสูตร 
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

งานกิจการนักศึกษา 
และสวัสดิการนักศึกษา 
( .                        ) 
  -                    
  -                            
  -                       
              
  -                  
                         
 

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
(ดร.กีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช 
และสุขภาพจิต 
( .                    ) 

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก 
และการผดุงครรภ ์
( .               ) 

สาขาวิชาบริหาร 
และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
(ดร.อัญชลี  แก้วสระศรี) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ดร.ดวงพร  หุ่นตระกูล 

กรรมการบริหารวิทยาลัย 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการบริหารงานภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด วิสัยทัศน์ ปรัชญา  ปณิธาน  
ค่านิยมร่วม พฤติกรรมคุณธรรม อัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยนำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565-2569 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2565-2569 มากำหนดทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับอาเซียนในการสร้างผู้นำ นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเพ่ือสุขภาวะชุมชน ภายในปี 25 70” หมายถึง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จะเป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้คณะพยาบาลศาสตร์บรรลุวิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษา
พยาบาลชั้นนำของอาเซียน สร้างผู้นำ นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเพ่ือสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความสำเร จของวิสัยทัศน์ 
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลในครั้งแรกของการสอบอยู่ใน

อันดับ 1 ใน 3 ของวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชมีนวัตกรรมทางสุขภาพที่มีคุณภาพสามารถจดลิขสิทธิ์ได้อย่างน้อย 5 ชิ้น 
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการโรคเรื้อรังจนเกิดเป็นตำบลสุขภาวะที่ยั่งยืน 1 แห่ง 

ดอกไม ้    
ดอกเหลืองอินเดีย มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” เป็นอนุสรณ์ถึงคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ  

สีประจำวิทยาลัย      
สีฟ้า – ขาว 

พันธกิจ  
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
พันธกิจที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลและสุขภาพ 
พันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

องค์ประกอบท่ี ๑ การกำกับมาตรฐาน 
๑.๑ การบริหารจัดการ

หลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรที่กำหนด
โดย สกอ. 

๑. วิทยาลัยควรเร่งดำเนินการศึกษา
ทบทวนและวางแผนดำเนินการด้าน
การจัดศึกษา การบริหารหลักสูตร
และมาตรฐานคณุวุฒิ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ  
๑) กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐาน
หลักสตูรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒) มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และ  
๓) มาตรฐานการจดัการศึกษาการ
บริหารจดัการ  

โครงการ SP๐๑-๐๑ โครงการยกระดับ
การเรยีนการสอนที่ส่งเสริมบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร ์
กิจกรรมที่ ๑ การเรียนการสอนทีส่่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษา
ที่เน้นผลลัพธ์ 
กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสรมิการจดัการเรยีน
การสอนที่ส่งเสรมิบัณฑิตตามกรอบ
แนวคิดการจดัการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ 
กิจกรรมที่ 6 การตดิตามคุณภาพบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑติ  

 
 
 
 
มกราคม 2566 
 
 
26-27 มกราคม 
2566 
 
30 เมษายน 
2566 

 
 
 
 

0 
 
 

17,800 
 
 

3,540 

ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
 
 
ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
 
อ.อัญชลี รุ่งฉาย 
 
 
น.ส.ศรญัยาพร 
แกล้วกล้า 

ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี

  ๒. วิทยาลัย/คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร/อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสตูร ควรวางแผนดำเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูร ตามเกณฑ์ AUNQA ซึ่งใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีการใช้
หลักสตูร ๒ ฉบับ คือ หลักสตูร
พยาบาลศาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุง 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อวางแผน
ดำเนินการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูร ตามเกณฑ์ AUNQA  
SP๐๑-๐๔ โครงการยกระดับการบริหาร
หลักสตูรคณุภาพเพื่อก้าวสู่คณุภาพ 

26 ตลุาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณของ
โครงการ RP05-29 

 
 
 
 
 
 

อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 
ดร.กีรติ  
กิจธีระวุฒิวงษ ์
อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์
 
 

อ.อภิเชษฐ์  
พูลทรัพย ์
ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
ดร.อัศนี วันชัย 
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีไ่ม่ได้พัฒนาตาม
กรอบ OBE และหลักสตูรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕) ที่พัฒนาตามกรอบ OBE ซึ่ง
ควรวิเคราะหผ์ลการดำเนินการงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑ์ 
สกอ. แต่ละองค์ประกอบมา
เชื่อมโยงกับเกณฑ์ AUNQA 
โดยเฉพาะเกณฑ์การจดัการเรียน
การสอน การประเมินผูเ้รียน การ
บริการนักศึกษา การจัดสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ และเกณฑ์ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ แล้วต่อยอดยกระดับการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่
ต่อเนื่อง ได้อย่างชัดเจน  

หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ปี
การศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 
(โครงการพัฒนาการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ AUN QA) 
กิจกรรมที่ 1 รับการประเมินคณุภาพ
ระดับหลักสตูรตามเกณฑ์ สบช. 
 
กิจกรรมที่ 2 เตรยีมความพร้อมการ
บริหารหลักสตูรเพื่อก้าวสู่คณุภาพ
หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานAUN-QA 

 
 
 
 
 
17 - 18 
สิงหาคม 2566 
 
10-11 
พฤษภาคม 
2566 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณของ
โครงการ RP05-29 

 
ใช้งบประมาณของ

โครงการ RP05-29 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
๒.๑ คุณภาพบณัฑิต

ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 

๑. ควรพิจารณานำผลการประเมนิ
และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตมา
ปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรยีน
การสอน กิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าหลักสตูรได้นำ
ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
จากภายนอกมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไป

โครงการ SP๐๑-๐๑ โครงการยกระดับ
การเรยีนการสอนที่ส่งเสริมบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร ์
กิจกรรมที่ ๑ การเรียนการสอนทีส่่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษา
ที่เน้นผลลัพธ์ 
โครงการ SP๐๑-๐๓ โครงการพัฒนา
สมรรถนะบณัฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรม

  
 
 
 
มกราคม 2566 
 
 
ตุลาคม 2565- 
กันยายน 2566 

 
 
 
 

0 
 
 

36,360 
 

 
 
 
 
ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
 
ดร.ชลลดา  

ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

ตามเกณฑ์ AUNQA ในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

ราชชนนี พุทธชินราช (เบนทุกา 
excellent) 
 
โครงการ RP๐๑-๐๑ โครงการบรหิาร
หลักสตูร 
กิจกรรมที่ ๓ กำกับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ มคอ.๔) 
และการจัดการเรยีนการสอน 
 
โครงการ RP๐๑-๐5 โครงการเตรยีม
ความพร้อมเพื่อการเรยีนรู้และก้าวสู่
วิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 เตรยีมความพร้อมกอ่นเข้า
ศึกษา 
 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเตรยีมความ
พร้อมนักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพ 
 
โครงการ RP๐๑-๐๘ โครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสตูร (กีฬา ตรวจสุขภาพ) 
 
โครงการ RP๐๑-๐9 โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะ

 
 
 
 
 
๑7-21 เมษายน 
2566 และ 3-7 
กรกฎาคม 2566 
 
 
 
 
19-24 มิถุนายน 
2566 
 
 
4-9 กุมภาพันธ์ 
2566 
 
1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 
 
1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 

 
 
 
 
 

9,200 
 
 
 
 
 
 

๑20,000 
 
 
 

40,560 
 
 

211,800 
 
 
 

26,000 

ติยะวิสุทธ์ิศรีและ
คณะ 
 
 
 
อ.ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 
อ.ดร.จินดาวรรณ 
เงารัศม ี
อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงศ ์
 
อ.ปยิะเนตร  
วิริยะปราโมทย ์
อ.อวินนท ์
บัวประชุม 
อ.ดร.ศุภาณ์นาฏ 
สุวรรณกิจ 
 
อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค ์
 
 
อ.ปิยะเนตร  
วิริยะปราโมทย ์
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

ศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลศิทาง
วิชาการ 

  ๒. ควรพิจารณาทบทวนกรอบการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต ให้
สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ 
ซึ่งประกอบด้วย  
๑) ด้านความรู้  
๒) ด้านทักษะ  
๓) ด้านจรยิธรรมและ  
๔) ด้านลักษณะบุคคล  
โดยให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทั้งภายใน
และภายนอกไดม้ีส่วนร่วมในการ
ประเมินบัณฑติและนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดย
เชื่อมโยงไปสู่เกณฑ์การประเมินดา้น
ผลผลติ ผลลัพธ์ของ AUNQA และ
การนำผลการประเมินมาปรับและ
พัฒนาต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวน
กรอบการประเมินคณุภาพบัณฑติ ให้
สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ 
โครงการ SP๐๑-๐๑ โครงการยกระดับ
การเรยีนการสอนที่ส่งเสริมบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร ์
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสรมิการจดัการเรยีน
การสอนที่ส่งเสรมิบัณฑิตตามกรอบ
แนวคิดการจดัการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ 
ระยะที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การตามกรอบแนวคดิการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์(OBE) 
กิจกรรมที่ 6 การตดิตามคุณภาพบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑติ  

 กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๐ พฤศจิกายน 
- ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 
 
 
 
30 เมษายน 
2566 

0 
 
 
 
 
 
 
 

 
77,190 

 
 
 
 
 

3,540 

ดร.กีรติ  
กิจธีระวุฒิวงษ ์
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ทับทิม  
ปัตตะพงศ ์
 
 
 
 
น.ส.ศรญัยาพร 
แกล้วกล้า 
 

ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

องค์ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา 
๓.๓ ผลที่เกดิกับ

นักศึกษา 
วิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการ
ปฏิบัติในการค้นหาและให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเสีย่งสงู
ในการที่จะลาออกจากการศึกษาให้
รวดเร็วและจดัการใหไ้ด้ก่อน
ระยะเวลาที่กำหนดและมีระบบการ
ดูแลที่ต่อเนื่อง เพื่อการรักษา
นักศึกษาไว้ในระบบ  

โครงการ RP๐๑-๐๓ โครงการบรหิารการ
เรียนการสอนรายวิชา 
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมนกัศึกษา
ให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่
กำหนด 

 
 
 1 ตุลาคม 
2565- 30 
กันยายน2566 
 
 

 
 

0 
 

 
 
อ.สาวิตรี  
ลิ้มกมลทิพย ์

ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี

องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์ 
๔.๑ การบริหารและ

พัฒนาอาจารย ์
๑. วิทยาลัยควรพิจารณาการ
ส่งเสริมขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิด
ชูเกียรติและการใหโ้อกาสในการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดใหม้ีการ
กำหนดลักษณะงานให้มีความชัดเจน
เพิ่มขึ้นและสื่อสารทำความเข้าใจ
เป็นระยะ ๆ  

โครงการ SP๐๕-๑๐ โครงการบรหิาร
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
พุทธชินราช 

 16 พฤษภาคม
2565 

4,000 ดร.ปานจันทร์  
คนสูง 

อ.อภิเชษฐ์  
พูลทรัพย ์

  ๒. ขยายกลุ่มเป้าหมายการบริหาร 
และการพัฒนา อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรไปยังกลุ่มอาจารย์ประจำ
หลักสตูรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
AUNQA ที่จะรับการประเมินในปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ตามนโยบายของ
สถาบันพระบรมราชชนก 

โครงการ RP๐๕-29 โครงการบรหิาร
จัดการงานประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์   
กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 
ดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน 

วันท่ี 16-17 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 

๖,000 อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 
ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 

อ.อภิเชษฐ์  
พูลทรัพย ์
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

โครงการนำไปสู่การปฏิบตัิเกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QA (ปีการศึกษา ๒๕๖๕) 

องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๕.๒ การวางระบบ

ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ควรมีการทบทวนผลการใช้เครื่องมือ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของทุก
รายวิชาว่าเป็นไปตามหลัก validity, 
reliability, and fairness หรือไม่
อย่างไร เพื่อยกระดับการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนและการวดั
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
AUNQA โดยเฉพาะข้อสอบแบบ
อัตนัย ต้องมี marking schemes 
และการประเมินเชิงคุณภาพ เช่น 
การประเมินช้ินงาน การประเมิน
การนำเสนอ ต้องมีจัดทำเครื่องมือ
ประเมินเป็น rubrics score เป็นต้น 

จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อ
ทบทวนผลการใช้เครื่องมือประเมนิผล
ลัพธ์การเรียนรู้ ของทุกรายวิชาว่าเป็นไป
ตามหลัก validity, reliability, and 
fairness หรือไม่อย่างไร เพื่อยกระดับการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ ์
AUNQA 
โครงการ SP๐๑-๐๑ โครงการยกระดับ
การเรยีนการสอนที่ส่งเสริมบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์  
กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสรมิการจดัการเรยีน
การสอนที่ส่งเสรมิบัณฑิตตามกรอบ
แนวคิดการจดัการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ 
ระยะที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การตามกรอบแนวคดิการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์(OBE) 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๓๐
พฤศจิกายน 
- ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,190 

ดร.ทับทิม  
ปัตตะพงศ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ทับทิม  
ปัตตะพงศ ์

ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

องค์ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้
๑. วิทยาลัยควรพิจารณาการรักษา
ประสิทธิภาพของการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขดี
ความสามารถของการบริการ
โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ตลอดจนสื่อการสอนระบบออนไซด์
และออนไลน์เพื่อสนองความสำเรจ็
ของการเป็น cloud university 
และปรัชญาการศึกษาของสถาบัน
พระบรมราชชนก  

โครงการ RP๐๑-๐๖ โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ในยคุสังคมวิถีปกติใหม่ (New 
normal) 
โครงการ RP๐๕-๒5 โครงการเกี่ยวกับ
การจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์เพื่อการจดัการ
เรียนการสอนและบริการสำหรับนกัศึกษา
พยาบาล 
โครงการ SP๐๕-๑2 โครงการพัฒนา
ระบบและการใช้ฐานข้อมลูสารสนเทศใน
การตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร/ระบบ
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
โครงการ RP๐๕-๒4 โครงการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อการศึกษา 
โครงการ RP๐๕-๒5 โครงการเกี่ยวกับ
การจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์เพื่อการจดัการ
เรียนการสอนและบริการสำหรับนกัศึกษา
พยาบาล 

 1 ตุลาคม 
2565- 30 
กันยายน2566 

135,000 อ.จุฑามาศ  
รัตนอัมภา 
นางดารุณี  
กิตติเมธางกรู 

ดร.ชลลดา  
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
อ.อภิเชษฐ์  
พูลทรัพย ์

  ๒. ขยายขอบเขตในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ใหส้อดคล้องกับ
เกณฑ์ AUNQA และเพิ่มกลุ่มผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก เช่น ศิษย์
เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ในการประเมิน
คุณภาพการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในประเด็นความทันสมัย 
(Update) และความสอดคล้องกับ

จัดทำแบบสอบถามผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับสมรรถนะของบณัฑิตที่จบไปมี
ทักษะในการทำงานท่ีปฏิบัติได้จรงิ 
สอดคล้องกับบริบทการทำงานหรอืไม่ ซึ่ง
เป็นผลสะท้อนจากการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จำลองในห้องฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาลว่ามีความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

อ.จุฑามาศ  
รัตนอัมภา 
อ.พรพิมล ชัยสา 
 
 
 
 
 

ดร.ชลลดา  
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
 
 
 
 
 
 



17 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

ตลาดแรงงาน เช่น หน่วยบริการ
ต่างๆ  ตลอดจนการทบทวน
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้
ครอบคลมุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ AUNQA  

โครงการ RP๐๑-๐๖ โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ในยคุสังคมวิถีปกติใหม่ (New 
normal) 

1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 

135,000 
 
 
 
 

อ.จุฑามาศ  
รัตนอัมภา 

ดร.ชลลดา  
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้สำคัญ 

เพ่ือการรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการดำเนินงาน

หลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

*๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. ๗ ปีท่ีแล้ว 

โครงการ SP๐๑-๐๑ โครงการยกระดับการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขา
พยาบาลศาสตร ์
โครงการ RP๐๑-๐๑ โครงการบรหิาร
หลักสตูร 

1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 
 
1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 

154,070 
 
 
 

9,200 
 
 

อ.ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามดี 
 
 
อ.ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 

ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี

 *๘. อาจารย์พยาบาลประจำทุกคนมี
คุณสมบัติครบตามกำหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตรเ์ป็นอย่างน้อย 

โครงการ SP๐๕-๑1 โครงการบรหิาร
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 

 1 ตุลาคม 2564 
- 30 กันยายน
2565 

150,000 ดร.ปานจันทร์  
คนสูง 

อ.อภิเชษฐ์  
พูลทรัพย ์

  
 
 

*๙. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั
การปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

โครงการ SP๐๕-๑1 โครงการบรหิาร
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 

 1 ธันวาคม 
2564, 15 
กุมภาพันธ์ 2565 

 0 ดร.ปานจันทร์  
คนสูง 

อ.อภิเชษฐ์  
พูลทรัพย ์

 
 
 
 

 *๑๐. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับ
การพัฒนาในด้านวิชาการ และ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา  

โครงการ RP๐๕-๒๓ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

 1 ตุลาคม 2564 
– 30 กันยายน 
2565 

 483,000 ดร.ปานจันทร์  
คนสูง 

อ.อภิเชษฐ์  
พูลทรัพย ์

*๑๑. บุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนได้รับการพัฒนาตรงตาม
งานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี ไม่

โครงการ RP๐๕-๒2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1 ตุลาคม 2564-
30 กันยายน 
2565 

78,000 ดร.ปานจันทร์  
คนสูง 

อ.อภิเชษฐ์  
พูลทรัพย ์
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การพัฒนาของกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตาม 

น้อยกว่าคนละ ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา 

  **๑๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดการ
เรียนการสอนในแตล่ะปีการศึกษา มี
การเรยีนการสอนในแต่ละปี
การศึกษา มีการเรียนการสอนโดย
ใช้ Active Learning 

โครงการ SP๐๑-๐๑ โครงการยกระดับ
การเรยีนการสอนที่ส่งเสริมบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร ์
โครงการ RP๐๑-๐๑ โครงการบรหิาร
หลักสตูร 

1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 
 
1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 

154,070 
 
 

 
9,200 

 
 

อ.ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
 
 
อ.ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 

ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี

  **๑๘. ผูส้ำเร็จการ ศึกษา/บัณฑิต
มีอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย
ฯ  (บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์) ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕) 

โครงการ SP๐๑-๐๓ โครงการพัฒนา
สมรรถนะบณัฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช (เบนทุกา 
excellent) 
โครงการ RP๐๑-๐๘ โครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสตูร (กีฬา ตรวจสุขภาพ) 
โครงการ RP๐๑-๐9 โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลศิทาง
วิชาการ 

1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 
 
1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 
1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน
2566 

36,360 
 
 
 

211,800 
 
 

26,000 

ดร.ชลลดา  
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
 
 
อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค ์
 
อ.จันทร์จิรา  
ขันทะยศ 
 

ดร.ชลลดา  
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
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ส่วนที่ 3  
แผนกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2565 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

กิจกรรม 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม 
2565 

กันยายน 
2565 

ตุลาคม 
2565 

พฤศจิกายน 
2565 

ธันวาคม 
2565 

มกราคม 
2566 

กุมภาพันธ์ 
2566 

มีนาคม 
2566 

เมษายน 
2566 

พฤษภาคม 
2566 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.รับการ
ประเมนิจาก
วิทยาลัย
เครือข่าย
ภาคเหนือ 

    ⚫                                            

2.ทบทวน
คำส่ังแต่งตั้ง
คณะทำงาน
ประกนั
คุณภาพ
การศกึษา 

           ⚫                                     

3.ประชุม
คณะกรรม 
การประกนั
คุณภาพ
การศกึษา
จัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ 

          ⚫                                      

4.เสนอ
แผนพัฒนา
คุณภาพต่อ
คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

             ⚫                                   
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กิจกรรม 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม 
2565 

กันยายน 
2565 

ตุลาคม 
2565 

พฤศจิกายน 
2565 

ธันวาคม 
2565 

มกราคม 
2566 

กุมภาพันธ์ 
2566 

มีนาคม 
2566 

เมษายน 
2566 

พฤษภาคม 
2566 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5.ติดตาม
ความคืบหน้า
ในการ
ดำเนนิงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพ 

           ⚫                                     

6.กำกับ
ติดตามผล
การ
ดำเนนิงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพรอบ 
6 เดือน 

                       ⚫                         

7.
ประเมนิผล
และรายงาน
ผลการกำกับ
ติดตามผล
การ
ดำเนนิงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพรอบ 
6 เดือนต่อ
คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

                       ⚫                         
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กิจกรรม 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม 
2565 

กันยายน 
2565 

ตุลาคม 
2565 

พฤศจิกายน 
2565 

ธันวาคม 
2565 

มกราคม 
2566 

กุมภาพันธ์ 
2566 

มีนาคม 
2566 

เมษายน 
2566 

พฤษภาคม 
2566 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8.ทบทวน
ระบบการ
กำกับติดตาม 
ปัญหา
อุปสรรค 
และเสนอ
คณะกรรมกา
รประกัน
คุณภาพ
การศกึษา 
หาแนวทาง
แก้ไข 

                        ⚫                        

9.กำกับ
ติดตามผล
การ
ดำเนนิงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพรอบ 
12 เดือน 

                                             ⚫   

10.
ประเมนิผล
และรายงาน
ผลการกำกับ
ติดตามผล
การ
ดำเนนิงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพรอบ 
12 เดือนต่อ 
 

                                              ⚫  
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กิจกรรม 
มิถุนายน 
2565 

กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม 
2565 

กันยายน 
2565 

ตุลาคม 
2565 

พฤศจิกายน 
2565 

ธันวาคม 
2565 

มกราคม 
2566 

กุมภาพันธ์ 
2566 

มีนาคม 
2566 

เมษายน 
2566 

พฤษภาคม 
2566 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

คณะกรรม 
การบริหาร 
11.จัดทำ
สรุปผลงาน
ดำเนนิงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพ
ประจำปี
การศกึษา 
2565 

                                               ⚫ 

 


