
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ปีการศึกษา 2558 ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 5 องค์ประกอบ    
12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 5.2) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พบว่า มีคุณภาพระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 3.83 จาก 5) ซึ่งมีคุณภาพลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 (คะแนนเฉลี่ย 4.29)               
เมื่อวิเคราะห์ตาม 5 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 
3.97) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีคุณภาพระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.04) องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ มีคุณภาพระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม               
มีคุณภาพระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.00) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 4.50) เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า มีคุณภาพระดับดี  (คะแนนเฉลี่ย 4.01) กระบวนการ                   
มีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และผลลัพธ์ มีคุณภาพระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.98) ซึ่งสะท้อนถึง
กระบวนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอที่จะท าให้ผลลัพธ์มีคุณภาพระดับดี 

เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) พบว่า  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 จาก 5)    

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. วิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย พ.ศ.2559-2563 แต่พบว่า 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

ของแผนที่ก าหนดไว้ ยังไม่สะท้อนทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น า
การผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขในการจัดการสุขภาพในเขต
ภาคเหนือ ภายในปี 2563” ซึ่งอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ ดังนั้น 
ผู้บริหารวิทยาลัยควรทบทวนวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต และแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ประชาคมในวิทยาลัยมีการท างานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการด้านงานพัฒนานักศึกษา ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ  ดังนั้น ผู้บริหารที่
รับผิดชอบต้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการ ให้ชัดเจน 
รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการในทุกประเด็น 

3. แม้ว่าจ านวนผลงานวิจัยในปี 2558 (คะแนน 2.66) มีจ านวนเพ่ิมขึ้นกว่าในปี 2557 (คะแนน 
0.98) แต่การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ประจ า ยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด ดังนั้น 
ผู้บริหารวิทยาลัยต้องสนับสนุน ส่งเสริม และก ากับติดตามให้อาจารย์ประจ าทุกคน มีผลงาน
วิชาการทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความตระหนักให้อาจารย์เห็นความส าคัญของการผลิต
ผลงานวิชาการมากข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558  

4. แม้ว่าผู้บริหารวิทยาลัยได้มีแผนพัฒนาอาจารย์ แต่พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางคนมี
ข้อจ ากัดด้านศักยภาพในการบริหารหลักสูตร ดังนั้น คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย            
ต้องสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทภาระหน้าที่ของการบริหารหลักสูตรและกระบวนการท างานเชิงระบบแบบ PDCA 
รวมทั้ง การก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกระบวนการบริหารหลักสูตร                 
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วางระบบกลไก/กระบวนการท างานให้ตรงกับเป้าหมายที่ก าหนด และทบทวนกระบวนการของ 7 
ตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ และปฏิบัติได้  

5. ผู้บริหารวิทยาลัยต้องสนับสนุน ส่งเสริม และก ากับติดตามให้ทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างของ
วิทยาลัยด าเนินงานการจัดการความรู้ตามหลักวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สังคม
ภายนอกเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

6. ผู้บริหารวิทยาลัยต้องสนับสนุน ส่งเสริม และก ากับติดตามให้ทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างของ
วิทยาลัยด าเนินงานการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน โดยต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อน
คุณภาพของกลุ่มงาน โดยเฉพาะการวัดความส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มงาน บทบาท
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ต้องมีการประเมินตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวทุกปี                 
โดยผู้เชี่ยวชาญที่ตรงและสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มงานนั้นๆ จากสถาบันอ่ืน เช่น งานวิจัย    
งานอ านวยการ งานยุทธศาสตร์ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ห้องประชุมพวงผกา) 
 

เวลา รายละเอียด 
08.30-09.00 น. ประชุมคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร  และสถาบัน มอบหมายงาน ทบทวนแผนการประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินฯ 
09.00-12.00 น. - คณะผู้ประเมินคณุภาพภายในทุกคน ตรวจประเมินเอกสารองค์ประกอบท่ี 1 – 6 ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

- ประชุมตัดสินผลเบื้องต้น 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. - คณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน ตรวจประเมินเอกสารองค์ประกอบต่างๆ ตามเกณฑม์าตรฐานและตัวบ่งช้ี ระดับสถาบัน 

 องค์ประกอบท่ี 1  องค์ประกอบท่ี 2  องค์ประกอบท่ี 3-4 องค์ประกอบท่ี 5 
 อ. มณฑา อุดมเลิศ อ. ปานทิพย์ ปูรณานนท์ อ. ปริทรรศน์ วันจันทร ์ อ. ดร. ดุจเดือน เขียวเหลือง 

16.00-18.00 น. สรุป และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
เวลา รายละเอียด 

08.30-10.00 น. ประชุมคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร  มอบหมายงาน ทบทวนแผนการประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินฯ (ห้องประชุมพวงผกา) 
 ห้องประชุม 1 (ห้อง 1516) ห้องประชุม 2 (ห้อง 1517) ห้องประชุม 3 (ห้อง 1518) ห้องประชุม 4 (ห้อง 1519) ห้องประชุม 5 (ห้อง 1520) 

ผู้ประเมิน  
ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 

ผู้ประเมิน 
อ. ปานทิพย์ ปูรณานนท์ 

ผู้ประเมิน 
อ. ปริทรรศน์ วันจันทร ์

ผู้ประเมิน  
อ.มณฑา อุดมเลศิ 

ผู้ประเมิน 
อ.ดร.ดุจเดือน เขียวเหลือง 

10.00-10.30 น. สัมภาษณ ์
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อ.ดร.วรรณภา  ประทุมโทน 

สัมภาษณ ์
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อ.มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย 

สัมภาษณ ์
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
อ.อายุพร กัยวิกัยโกศล 

สัมภาษณ ์
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อ.ยุคนธร ทองรัตน ์

สัมภาษณ ์
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อ.ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย ์
10.30-11.00 น. สัมภาษณ์ ผู้ใช้บัณฑิต 

คุณประดิษฐ์ มอพิมพ์ 
นายกเทศมนตรี ต.บ้านคลอง 

Site visit 
ห้องสมุด, ห้อง Lab  LRC 

หอพัก   
อ. อภิเชษฐ์ พูนทรัพย ์

คุณดารุณี กิตติเมธางกูร 

สัมภาษณ ์
ตัวแทนศิษย์เก่า 

คุณศุภรัตน์  กอชัยศิริกลุ 
คุณวันทนีย์ เสถยีรวันทนีย ์

    Site visit 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
 - หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1     
     คุณปัญญา เถื่อนด้วง 
 - กุมารเวชกรรม 3 
     คุณ สุภา  ปะละไท 
 
ผู้ประสานงาน   

 อ. สาวิตรี ลิม้กมลทิพย ์
อ. วราภรณ์  สัตยวงศ ์

Site visit 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลบ้านคลอง 
คุณบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ 

 
 
 

ผู้ประสานงาน   
อ.ดร. วิภาพร  สิทธิศาสตร ์

11.00-11.30 น. สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1-2 

นายเจษฎากร  จรรยาวัฒนกุล              
(ช้ันปีท่ี 2) 

นายอิสราวุฒิ เกศามูล  
(ช้ันปีท่ี 1) 

สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 3 

นายชนาวี มั่นคง 
นางสาวสุพัตรา ขวัญพรหม 

สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 4 

นายศุภชัย กันนิล 
นางสาวจีระประภา จ าปา 

11.30-12.00 น. - คณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ประชุมตัดสินผล 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. - คณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ประชุมตัดสินผล (ห้องประชุมพวงผกา) 
15.00-16.00 น.  - คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เสนอผลการประเมินพร้อมแนวทางการพฒันาด้วยวาจา ต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 คน (ห้องประชุมพวงผกา) 

- เปิดโอกาสให้อภิปราย ซักถาม 
- เสร็จสิ้นการประเมิน 

16.00-18.00 น. ประชุมคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน  มอบหมายงาน ทบทวนแผนการประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินฯ 
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
เวลา รายละเอียด 

08.30-09.00 น. - คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แนะน าตวั ชี้แจงวัตถุประสงค์ วธิีการประเมิน และกิจกรรมของการประเมินฯ (ห้องประชุมพุทธรักษา) 
- ผู้บริหารวิทยาลัย บรรยายสรุปความเป็นมา วัตถุประสงค์ และผลการด าเนินงานของวิทยาลัย ในระดับสถาบัน 

 ห้องประชุม 1 (หอ้ง 1516) ห้องประชุม 2 (หอ้ง 1517) ห้องประชุม 3 (หอ้ง 1518) ห้องประชุม 4 (หอ้ง 1519) ห้องประชุม 5 (หอ้ง 1520) 
ผู้ประเมิน  

ศ.นายแพทยว์ุฒิชัย ธนาพงศธร 
ผู้ประเมิน 

อ. ปานทิพย์ ปูรณานนท ์
องค์ 2 

ผู้ประเมิน 
อ.มณฑา อุดมเลิศ 

องค์ 1 

ผู้ประเมิน  
อ. ปริทรรศน์ วันจันทร ์

องค์ 3 และ 4 

ผู้ประเมิน 
อ.ดร.ดุจเดือน เขียวเหลือง 

องค์ 5 
09.00-09.30 น. สัมภาษณ ์

ผู้อ านวยการ 
ผ.อ.เกษร คงแขม 

สัมภาษณ ์
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย 

บริการวิชาการ 
อ. ดร. อัศนี  วันชัย 

สัมภาษณ ์
รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
อ.ดร. ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศร ี

สัมภาษณ์หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
อ.ปิยะเนตร วิรยิะปราโมทย ์

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
อ.อภิเชษฐ์ พูลทรัพย ์

09.30 -10.00 น. สัมภาษณ ์
หัวหน้างานวิจยั  

อ. ดวงใจ พรหมพยัคฆ ์

สัมภาษณ ์
ตัวแทนอาจารย ์
อ.พรพิมล ชัยสา 

สัมภาษณ์หัวหน้าบรกิารวิชาการ 
อ. วิภาพร สิทธิศาสตร์ 

สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ 

อ. จารุวรรณ  รังสิยานนท ์
10.00-10.30 น. สัมภาษณ ์

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
อ.ดร. พนารัตน์  เจนจบ 

สัมภาษณ ์
กรรมการวิจยั 

 

สัมภาษณ ์
รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

อ.ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล 

สัมภาษณ ์
ตัวแทนอาจารย ์
อ.อัญชลี รุ่งฉาย 

สัมภาษณ ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
จ.ส.อ. สุชาติ คอนแก้ว 

 
10.30-11.00 น. สัมภาษณ ์

กรรมการวิทยาลัย 
 

สัมภาษณ ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณกฤศ มีสมคิด 

สัมภาษณ ์
หัวหน้างานจัดการศึกษา  

งานวัดประเมินผล 
อ. จุฑามาศ   รัตนอัมภา 

สัมภาษณ ์
ตัวแทนชุมชนบ้านคลอง 

สัมภาษณ ์
สายสนับสนุน 

คุณศุภรศรี สุขป้อม 
คุณดารุณี กิตติเมธางกูร 

11.00-12.00 น. - คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประชุมตัดสินผล และจัดท ารายงาน (ห้องประชมุพวงผกา) 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. - คณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน ระดับสถาบัน ประชุมตดัสินผล และจัดท ารายงาน (ห้องประชมุพวงผกา) 
14.00-15.00 น. - Lesson learn คณะผูป้ระเมนิ กับผู้บรหิารวิทยาลัย คณาจารย ์บุคลากรและนักศกึษาของวิทยาลัย (ห้องประชุมพุทธรักษา) 
15.00-16.00 น. - คณะผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสูตร และสถาบัน เสนอผลการประเมินพร้อมแนวทางการพัฒนาด้วยวาจา ต่อผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์ และบคุลากรของวิทยาลยั 

- เปิดโอกาสให้อภิปราย ซักถาม  และ เสร็จสิ้นการประเมิน (ห้องประชุมพุทธรักษา) 
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ตารางที่ 1   ผลการประเมินคณุภาพ ระดับสถาบนั  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ผลการประเมิน
ตนเองของ
วิทยาลยั 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ     
1.1 ผลการบริหารจดัการสถาบนัโดยรวม 3.30/1 3.30 3.61 3.30 

1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีมคีณุวุฒิปรญิญาเอก 
(21/57.5)*100 

=36.52 
4.56 4.56 4.56 

40*5 
1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (48.5/57.5)*100 

=84.37 
5.00 5.00 5.00 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
=5 

1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี 5 ข้อ (1,2,3,4,6) 
 

5.00 4.00 

1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี 4 ข้อ (1,2,3,6) 5.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค ์

5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5.00 4.00 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์ 1,241,691/50.5 
=24,587.94 

2.46 2.46 2.46 

(24,587.94/50,000)*5 
= 2.46 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

(9.2/57.5)*100 
= 16.00 

2.66 2.66 2.66 

(16.00/30)*5 
= 2.66 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ    
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4 ข้อ (1,3,5,6) 5.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ    
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์ของ
สถาบัน 

5 ข้อ (1,2,3,4,6) 5.00 4.00 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5.00 5.00 
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ตารางที่ 2   ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับสถาบัน   

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1 5 
1.2 4.56 

4.78 
1.4 4.00 

3.50 1.1 3.30 3.97 การด าเนินงานระดับด ี
1.3 5.00 1.5 3.00 

2 3 2.2 2.46 2.1 4.00 2.3 2.66 3.04 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3 1 - 3.1 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

5 2 - 
5.1 4.00 

4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
5.3 5.00 

รวม 12 3 7 2 
  

ผลการประเมิน 4.01 4.00 2.98 3.83 การด าเนินงานระดับด ี

ระดับผลการประเมิน ด ี ด ี พอใช้ ด ี  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ เช่น 
1.รางวัลดีเด่น ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ              
การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่มีค่าเฉลี่ย 3 ปี 
(พ.ศ. 2557-2559) ของผู้สอบผ่านทุกรายวิชาในการ
สอบครั้งแรก ร้อยละ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 81.35)            
ซึ่งพบว่าเป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในปี 2558 
2.รางวัลดีเด่น ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ              
การพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ งของบัณฑิตปี
การศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ย ของผู้สอบผ่านทุกรายวิชา
ในการสอบครั้งแรก สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  

1.ผู้บริหารและอาจารย์ทุกท่าน ควรด าเนินการจัดการ
ความรู้เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษามีผลการสอบขึ้น ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของสภาการ
พยาบาลในระดับประเทศ เพ่ือเผยแพร่ให้กับสถาบันอ่ืน
ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานพัฒนานักศึกษา
ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

1.รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ควรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงานพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ไม่สอดคล้องและไม่ครบถ้วนตรงตาม
วัตถุประสงค์ ท าให้ไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริง 
 

2.ผู้รับผิดชอบในทุกโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา          
ต้องก าหนดตัวชี้ วัดความส าเร็จให้สอดคล้องและ
ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดท าเครื่องมือใน
การประเมินให้ตรงกับตัวชี้วัดความส าเร็จดังกล่าว 

3.ระบบการทบทวน/ประเมินกระบวนการบริหารหลักสูตร
ตั้งแต่เนื้อหาสาระรายวิชา การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมิน
ผู้เรียนยังด าเนินการไม่ครบวงจรคุณภาพ  และการ
ปรับปรุงไม่ตรงประเด็นกับผลการประเมินกระบวนการ
ในปีที่ผ่านมา 

3.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องด าเนินการบริหาร
หลักสูตรตามระบบ PDCA แบบครบวงจร โดยน าผล
การทบทวน/ประเมินกระบวนการในรอบปีที่ผ่านมา  
มาปรับปรุงและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเด็น
การเตรียมความพร้อมเ พ่ือการท างานเมื่อส า เร็จ
การศึกษา ซึ่งควรน าผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
2557 มาแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกิจกรรม ในปี
การศึกษา 2558  
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
4.วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชาไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานทางวิชาการ รวมทั้งไม่ครอบคลุมในทุก
ประเด็นของผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตาม มคอ. 2 

4.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดย
ใช้กระบวนการ authentic assessment และต้องท า
ให้ครบทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม  curriculum 
mapping   

5.การพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 
ด้านของกลุ่มงานวิชาการกับกลุ่มกิจการนักศึกษา ยังไม่
มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

5.ผู้บริหารวิทยาลัยควรทบทวนกระบวนการวางแผน
พัฒนานักศึกษา โดยให้ผู้ รับผิดชอบมาด าเนินการ
วางแผนร่วมกันหรือปรับระบบงานให้อยู่ภายใต้การ
บริหารงานของรองผู้อ านวยการคนเดียวกัน  

 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.แม้ว่าจ านวนผลงานวิจัยในปี 2558 (คะแนน 2.66) มี
จ านวนเพ่ิมขึ้นกว่าในปี 2557 (คะแนน 0.98) แต่ยังมี
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ประจ าต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด 

1.ผู้บริหารวิทยาลัยต้องสนับสนุน และก ากับติดตามให้
อาจารย์ประจ าทุกคนมีผลงานวิชาการทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
โดยสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้อาจารย์ เห็น
ความส าคัญของการสร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยให้
มากขึ้น  

2.ไม่มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
ที่น าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากวิทยาลัย ไม่มีสภาพเป็น
นิติบุคคลที่จะออกระเบียบคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยได้ 

2.วิทยาลัยควรประสานกับสถาบันพระบรมราชชนกหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าระบบและกลไกเพ่ือช่วย
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิ ชาการ  ไม่สอดคล้องและไม่ครบถ้ วนตรงตาม
วัตถุประสงค์ ท าให้ไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ต้อง
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จให้สอดคล้องและครบถ้วนตรง
ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดท าเครื่องมือในการประเมิน
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จดังกล่าว 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่สอดคล้องและไม่ครบถ้วนตรงตาม
วัตถุประสงค์ ท าให้ไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ต้องก าหนดตัวชี้ วัดความส าเร็จให้สอดคล้องและ
ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดท าเครื่องมือใน
การประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จดังกล่าว 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.แม้ว่าจะมีการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุ ท ธ์  เ พ่ื อน า เ ข้ า พิ จ า รณา ในที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหาร แต่ไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้บริหารควรให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ 

2.การด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 5 
กลุ่มงาน พบว่า การจัดการความรู้ของกลุ่มยุทธศาสตร์ 
กลุ่มอ านวยการ และกลุ่มกิจการนักศึกษาไม่สอดคล้อง
ตามหลักวิชาการ และไม่ได้มีการสรุปเป็นองค์ความรู้ที่
ชัดเจนแต่เป็นการจัดท าข้ันตอนการท างาน 

2.ผู้บริหารกลุ่มยุทธศาสตร์  กลุ่มอ านวยการ และ               
กลุ่มกิจการนักศึกษาต้องก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่ต่อยอดเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดี และมีกระบวนการจัดการความรู้ให้
เป็นไปตามหลักวิชาการ 

3.การด าเนินงานการประกันคุณภาพของ 5 กลุ่มงาน 
พบว่า ไม่มีตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจเฉพาะของกลุ่มงาน 
แต่มีตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ. และตัวบ่งชี้วัดความพึง
พอใจ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ประเมินในแต่ละกลุ่มงาน มี
ความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงาน 

3.ผู้บริหารทุกหน่วยงาน ต้องก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อน
ภารกิจเฉพาะของกลุ่มงาน รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ประเมิน
ในแต่ละกลุ่มงาน ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ
ภารกิจเฉพาะของกลุ่มงาน 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเขียน SAR ไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง รวมทั้งไม่ได้เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2557 เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 1.5  

2. การน าเสนอผลการด าเนินงาน ไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการ เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 (การจัดการความรู้) 
 




