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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
สถาบันพระบรมราชชนก 

ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 



ค ำน ำ 
 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ โดยมี
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน จ านวน ๑ หลักสูตร  1  ฉบับ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ  และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  วิทยาลัยฯ ได้ จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) วงรอบปีการศึกษา 2558 
และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 โดย ศ.นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร และคณะ              
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงน าผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และด าเนินการใน ปีการศึกษา 2559 โดยการมีส่วนร่วมบุคลากรในกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ 
และกลุ่มงานอ านวยการ  
 

งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 8 
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 15 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

 ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  เปิดด าเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย”   สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคโดยรับนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิล าเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา  การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช   

พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช”  สังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้าน
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ให้แก่ สถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบัน
พระบรมราชชนก”     

พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบร ม
ราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ส าหรับหมวด
วิชาชีพการพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ วิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๔๗    

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ด าเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ ๖๖ ซึ่งวิทยาลัยก าหนดให้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
ของทุกปี  เป็นวันก่อตั้งวิทยาลัยอย่างเป็นทางการสืบมา 
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 รายนามผู้อ านวยการวิทยาลัย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
๑. นายแพทย์เบนทูล    บุญอิต   พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๐๑ 
๒. นางผกา  บุญอิต   พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖ 
๓. นายแพทย์จ าลอง   มุ่งการดี   พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ 
๔. นายแพทย์อุดม     สุวัจนานนท์  พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๖ 
๕. นางแฉล้ม  พวงจันทร์  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๓ 
๖. นางสาวปานจิต     เครื่องก าแหง  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 – ๒๕๕๖ 
๑๒. นางสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – 2559 
13. นางเกษร  คงแขม   พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

 
 สภาพปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปัจจุบัน จ านวน ๑ หลักสูตร  1  ฉบับ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิตเป็นหลักสูตรที่นักศึกษา
เรียนเต็มเวลา ๔ ปี  
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โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารท่ัวไป     
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงนิและบญัชี    
   - งานพัสด ุ
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม ยานพาหนะ  
     และซ่อมบ ารุง งานจัดการศกึษา และงานทะเบยีนนักศกึษา 

  - งานจัดการศึกษา 
  - งานทะเบียนและศิษย์เก่าสัมพนัธ ์
  - งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

ภาควิชา 
- ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ     
- ภาควิชาการพยาบาลเดก็ และวัยรุน่  
- ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน   
- ภาควชิาสขุภาพจติและการพยาบาลจิตเวช  
- ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
-  ภาควิชาบริหารการพยาบาล และพัฒนาวิชาชีพ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕) 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) 

 

งานกิจการนักศกึษา 
 - งานกิจกรรมนักศึกษา 
 - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - งานประกันคุณภาพนักศึกษา 
 - งานให้ค าแนะน าปรึกษาและแนะแนว 
 - งานปกครอง วินัย และสวัสดิการนักศึกษา 
 

 งานวิจยัและศูนย์ความเปน็เลิศ 
     - งานผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ต ารา บทความ 
  - งานพัฒนาศนูย์ความเป็นเลิศ 
  - งานจัดการความรู ้
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

กลุ่มงานอ านวยการ  
 

กลุ่มงานวชิาการ 
 

กลุม่งานวิจยั บริการวชิาการ 
 

งานบริการวิชาการ  
 - งานบรกิารวิชาการ 
 - งานพัฒนาเอกลักษณ์สถาบัน 
  - งานพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบริการ 
   - งานผลิตและบรกิารสือ่โสต 
  - งานห้องสมุด 
  - งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
  - งานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  
   - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 
งานยุทธศาสตร์และ ประกันคุณภาพ      
  - งานนโยบาย แผน และการบริหารจดัการภาครฐั 
 - งานประกนัคุณภาพการศกึษา 
 - งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
 

งานทรัพยากรบุคคล และ 
  งานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   - ประชาสัมพนัธ ์   - วิเทศสมัพันธ ์
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โครงสร้างการบริหารงาน 

๑. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  
    (จ.ส.อ.สุชาติ  คอนแก้ว) 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และงานท านุบ ารุง 
    ศลิปวฒันธรรม 
    (อ.อารีย์  กุลจู) 
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และวิทยบริการ   
    (อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย์) 
๔. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ ประกันคณุภาพ      
    (อ.ดร.รุ่งทิวา  หวังเรืองสถิตย์) 
 

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
    (อ.ปิยะเนตร  วิริยะปราโมทย์) 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ผอ.เกษร คงแขม 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ  

อ.จารุวรรณ   รังสิยานนท ์
 

   หัวหน้างานจัดการศึกษา 
    และงานทะเบียนนักศึกษา   
    (อ.จุฑามาศ  รตันอัมภา) 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

อ.ดร.วรรณภา  ประทุมโทน 
 

๑. หัวหน้างานวิจยัและศูนย์ความเป็นเลิศ      
    (อ.ดวงใจ พรหมพยัคฆ์) 
 ๒. หัวหน้างานบริการวิชาการ  
    (อ.ดร.วิภาพร  สทิธิสาตร์) 
   
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

อ.ดร.อัศนี   วันชยั 
 

หัวหน้าภาควิชา 
  - ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
    และผู้สูงอายุ     
    (อ.ดร.สายชล   จันทรว์ิจิตร) 
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  
    และวัยรุ่น  
    (อ.ยุคนธร ทองรัตน์) 
  - ภาควิชาการพยาบาลอนามัย   
    ชุมชน   
    (อ.ดร.กรีติ  กิจธีระวุฒิวงษ์) 
  - ภาควิชาสุขภาพจิตและการ  
    พยาบาลจิตเวช  
    (อ.อายุพร   กัยวิกัยโกศล) 
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
    (อ.นุโรม   จุ้ยพ่วง) 
  - ภาควิชาบริหารการพยาบาล    
    และพัฒนาวิชาชีพ  
    (อ.ดร.อญัชลี  แกว้สระศรี) 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
     
 
 
 
 
 
 



       แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2559 หน้า 5 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการบริหารงานโดยยึดตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่านิยมร่วม และในปีงบประมาณ ๒๕60        
มีการด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ค่านิยมร่วมเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์  โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ดังนี้ 

 ปรัชญา   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ  การวิจัย มาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทาง
วิชาชีพพยาบาล และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 
 ปณิธาน   

ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ   
ประสานสามัคคี   มีใจใฝ่พัฒนา 
 

 ดอกไม ้      
ดอกเหลืองอินเดีย มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” เป็นอนุสรณ์ถึงคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ   
 

 สีประจ าวิทยาลัย      
สีฟ้า – ขาว 
 

 วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล และพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข  ในการจัดการสุขภาพเขตภาคเหนือ ภายในปี 2563” 
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 พันธกิจ  
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ 
๒. วิจัย และสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

 ค่านิยมร่วม   
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม” 
 

 เอกลักษณ์สถาบัน    
สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน 
 

 อัตลักษณ์บัณฑิต    
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
 

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center)    
การดูแลสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง:เบาหวาน 
 

 พฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
“ มีวินัย ซื่อสัตย์  เสียสละ  รับผิดชอบ ตรงเวลา”   
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 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช      
  ๑. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปัจเจกท้ังของตนเองและผู้อ่ืน 
   ๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

   ๑.๓ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เก่ียวกับการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 
   ๑.๔ มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๕ มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
   ๑.๖ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๑.๗ มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล 

๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและศึกษาต่อในระดับสูง 
๓. ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรและ 
    ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๔. รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ (Referral) ได้ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล 
  ๕. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง 

๖. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการด ารงชีวิตได้ 
  ๗. ท าวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 

๘. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร  นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
  ๙. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐. อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้   
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ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

องค์ 
ประกอบที่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

2 1.ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2558 พบว่า ผ่านการสอบ
ตามเกณฑ์ของสภาการ
พยาบาลในครั้งแรก ร้อยละ 
74.84 ซึ่งลดลงจากปี
การศึกษา 2557 (ร้อยละ 
87.80) 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควร
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสรมิ
ให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสภา
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

1.โครงการการเตรียมความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 
(โครงการที่ 6)  

 
 

  รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
ดร.อัญชล ี

กิจกรรมที่ 1 การเสรมิสรา้งความ
เชื่อมั่นใความสามารถของตนเอง  

ภายใน มี.ค.2560 15,100 ดร.อัญชล ีอ.จิตติพร 

กิจกรรมที่ 2 การสอบรวบยอดของสบช. 
และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภายใน เม.ย.
2560 

15,600 ดร.สายชล อ.มณฑนา 

กิจกรรมที่ 3 การทบทวนความรูร้ายวิชา ภายใน พ.ค.2560 266,400 อ.ยุคนธร ดร.อญัชลี  
2.โครงการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
(โครงการที่ 2) 

    รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.จุฑามาศ 

กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน
ระดับรายวิชาที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
ส่งเริมศักยภาพการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 

ภายใน ก.ย.2560    1,680,200   

3.ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

ภายใน ก.ค.2560   ไม่ใช้งบประมาณ  อ.จุฑามาศ ดร.นฤมล 
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องค์ 
ประกอบที่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

2 2.แม้ว่าจะมีการประกาศอัต
ลักษณ์บณัฑิต “การบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย”์ แต่ไมส่ะท้อนจุดเน้นที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
พุทธชินราช 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรควร
ทบทวนอัตลักษณ์ของบัณฑติให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อสะท้อนจดุเด่น
ว่าเป็นบัณฑติที่จบการศึกษา
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพุทธชินราช ซึ่งอาจจะ
พิจารณาเพิ่มเป็น Domain ที่ 
7 เพื่อให้เกิดการจัดการเรยีน
การสอนและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาด้านอัตลักษณ ์

1. โครงการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์บณัฑิต (โครงการที่ 4 

  รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
ดร.สมาภรณ ์

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนใน 5 รายวิชาตามหลักการ 
(มนุษย์และพฤติกรรมสุขภาพ,การสร้าง
เสรมิสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 
มารดาทารกและผดุงครรภ,์การสอนและ
ให้ค าปรึกษา,บริหารการพยาบาล 

ภายใน พ.ค.2560  ไม่ใช้งบประมาณ  อ.มณฑนา ดร.สายชล 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินอัตลักษณ์บณัฑิต
ทุกช้ันป ี

ภายใน ส.ค.2560  ไม่ใช้งบประมาณ  ดร.สมาภรณ ์อ.วราภรณ ์

กิจกรรมที่ 3 การตดิตามคุณภาพบัณฑิต 
(TQF) และอตัลักษณ์บัณฑิต 

ภายใน ก.ค.2560 7,480 ดร.สมาภรณ ์ 
อ.วราภรณ ์

2. โครงการส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 สู่นักจัดการสุขภาพ 
(โครงการที่ 1 ) 

    รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.ปิยะเนตร อ.ปิยะพงศ์ 

กิจกรรม 2 การให้ความรู้เป็นนักจดัการ
สุขภาพ 

ภายใน ส.ค.2560         17,910 อ.ปิยะเนตร  
อ.จุฑามาศ อ.ปิยพงษ ์

3 1.เป้าหมายและกระบวนการ
ในการรับนักศึกษา รวมทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามคณุภาพมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ทั้ง 6 ด้าน และ

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้อง
ทบทวนเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ
และคณุภาพ รวมทั้งทบทวน
กระบวนการในการรับนักศึกษา 
และการส่งเสริมและพัฒนา

1.ประชุมทบทวนก าหนดค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณและคณุภาพ กระบวนการรับ
นักศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ธค.59 - มีค.
2560 

 
 

  รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.นุโรม อ.ปิยะเนตร 
อ.จุฑามาศ 
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องค์ 
ประกอบที่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ยังด าเนินงานไมค่รบตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 
โดยเฉพาะขั้นตอนของการ
ทบทวนกระบวนการ  

นักศึกษาให้เป็นไปตามคณุภาพ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ี ควร
ทบทวนวิธีการการประเมิน
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ให้ครอบคลุมในทุกดา้น 

2.โครงการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ  (โครงการ
ที่ 5 ) 

    รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.จุฑามาศ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานักศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถาบัน(การรับ
สมัครนักศึกษาใหม่) 

ม.ค. - ส.ค.2560       154,800   
 

3. โครงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเริม
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (โครงการที่ 
2 ) 

    รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.จุฑามาศ 

กิจกรรม 5 การประเมินผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับชัน้ป ี
(การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ภายใน ก.ย.2560         45,200 อ.อายุพร 
ดร.ศุภาณ์นาฎ 

  2.อัตราการลาออกของ
นักศึกษามีแนวโน้มเพิม่ขึ้น  
(ปีการศึกษา 2558 ลาออก 4 
คน จากจ านวนรับเข้า 161 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.48 ) ซึ่ง
ปีการศึกษา 2557 ไม่มี
นักศึกษาลาออก 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้อง
ทบทวนและปรับปรุงหลัก 
เกณฑ์ในการรับให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล เนื่องจากมี
การลาออกไปเรียนในสาขาอ่ืน 

1.โครงการพัฒนาบัณฑิตดศีรีพุทธชิน
ราชสู่อาชีพพยาบาล (โครงการที ่10) 
 
 

    รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.ภุมรินทร ์
อ.จันทร์จิรา ขันทะยศ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม
นักศึกษาสู่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์

ภายใน ส.ค.2560           2,500 รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.พรพิมล อ.จันทิมา 

กิจกรรมที่ 2 (2.1) เส้นทางสีขาวก้าวสู่
วิชาชีพพยาบาล(ให้ไปดูกิจกรรมบน   
หอผู้ป่วย และการปรับตัว) 

ภายใน ก.ค.2560       140,810 อ.ปิยะเนตร อ.อวินนท์ 
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องค์ 
ประกอบที่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

2.โครงการเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของ
การด าเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
โดยใช้การประกันคณุภาพการศึกษา 
(โครงการที่ 12) 

    รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.อังคณา อ.อวินนท ์

กิจกรรมที่ 1.1 (แนะแนววิชาชีพ
พยาบาล) 

ภายใน ส.ค.2560         14,495  อ.จันจิรา  อ.ปิยพงษ ์
 

4 1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 
คน ไม่มผีลงานวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในป ี2558 

1.ผู้บริหารวิทยาลัยต้องก าหนด
นโยบายสนับสนุน และก ากับ
ติดตามให้อาจารย์ประจ า
หลักสตูรทุกคน มผีลงาน
วิชาการทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สะท้อนคุณภาพของหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยทบทวน
นโยบายสนับสนุน และก ากับตดิตามให้
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน มีผลงาน
วิชาการทุกปีอย่างต่อเนื่อง  

ธค.59 - สค.
2560 

 
 

  รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจัยและบริการ 

  2.ระบบการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ด้านศักยภาพ
ในการบริหารหลักสูตรยังไม่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2. ผู้บริหารวิทยาลัยต้อง
สนับสนุน ส่งเสรมิ และพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทภาระหนา้ที่ และ
เทคนิคในการบริหารหลักสตูร
โดยเฉพาะ เช่น การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่ความรู้
และทักษะการบริหารหลักสูตร 

1. พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
เรื่องเทคนิคการบริหารหลักสูตร  เช่น 
การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเพิ่ม
ความรู้และทักษะการบริหารหลักสูตร 
หรือสนับสนุนให้รับการพัฒนากับ
หน่วยงานภายนอก  
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิาร
หลักสตูรพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง ปีพ.ศ.๒๕๖๐ (โครงการที่ 49) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
การศึกษา และการบรหิารหลักสตูรใน
ศตวรรษที2่1(โครงการที่ 50) 

ธค.59 - กค.
2560 

 
 
 
 
 

มค.-กพ. 2560 
 
 

มีค 2560 

  
 
 
 
 
 

 21,260 
 
 

46,700 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานอ านวยการและ 
งานทรัพยากรบุคคล 
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องค์ 
ประกอบที่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

5 1.ไม่มีการก าหนดเปา้หมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพของ ตัว
บ่งช้ี 5.1 รวมทั้งบางตัวบ่งช้ีมี
การก าหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน 
ไม่เป็นรูปธรรม และไมไ่ด้
สะท้อนเป้าหมายของ
กระบวนการ เช่น ตัวบ่งช้ี 5.2 
5.3 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้อง
ทบทวนการก าหนดเป้าหมาย
เชิงปริมาณและคณุภาพของ
กระบวนการดังกล่าว เพื่อให้
สามารถสะท้อนถึงผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
กระบวนการ  

1.ประชุมทบทวนก าหนดค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณและคณุภาพของกระบวนการ
บริหารหลักสตูร(สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 5.1 การวางระบบผู้สอนและ
การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน)  

   มค.2560      
 
 
 
 

  รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.จุฑามาศ อ.ยุคนธร 
ดร.อัญชลี ดร.สายชล 

2.โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(กิจกรรมที ่๒  การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประกันคณุภาพ
การศึกษา)   

มค 2560    
 
 
 
 

 รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานอ านวยการ 
อ.ดร. ชลลดา 
อ.ดร. รุ่งทิวา 

3.พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ า
หลักสตูรในเรื่องเทคนิคการบริหาร
หลักสตูร เช่น การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมความรู้และทักษะการ
บริหารหลักสตูร หรือสนับสนุนใหร้ับการ
พัฒนากับหน่วยงานภายนอก 

มค - กค.6250   
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องค์ 
ประกอบที่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

  2.ระบบการทบทวน/ประเมิน
กระบวนการบริหารหลักสูตร
ตั้งแต่เนื้อหาสาระรายวิชา การ
วางระบบผูส้อนและกระบวน 
การจัดการเรยีนการสอนรวม 
ทั้งการประเมินผู้เรียนยัง
ด าเนินการไม่ครบวงจรคณุภาพ  
และการปรับปรุงไม่ตรง
ประเด็นกับผลการประเมิน
กระบวนการในปีท่ีผา่นมา 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้อง
ด าเนินการบริหารหลักสูตรตาม
ระบบ PDCA แบบครบวงจร 
โดยน าการทบทวน/ประเมิน
กระบวนการในรอบปีทีผ่่านมา 
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

1.ประชุมเพื่อทบทวนระบบ 
และกลไกการบริหารหลักสูตร  
และประเมินติดตามผลการประเมนิ
กระบวนการในรอบปีทีผ่่านมา 
2.ประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการน าระบบ
และกลไกไปใช้ 

ธค.2559 –  
มค.2560 

  รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
ดร.อัญชล ี
ดร.ศิรีวัฒน ์
ดร.กีรต ิ
อ.จิตติพร 

  3.วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน
ระดับรายวิชาไม่เป็นไปตาม
หลักวิชาการ รวมทั้งไม่
ครอบคลมุในทุกประเด็นของ
ผลการเรยีนรู้ 6 ด้าน ตาม 
มคอ. 2 

3.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควร
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิซึ่งพิจารณา
จากผลทีเ่กิดกับนักศึกษา โดย
ใช้กระบวนการ authentic 
assessment และต้องท าให้
ครบทกุผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม 
curriculum mapping   

1. โครงการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(โครงการที่ 2)  

    รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.จุฑามาศ 

กิจกรรมที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF ระดับชัน้ป ี

31 ก.ค.2560         45,200 อ.อายุพร 
ดร.สภุาณ์นาฎ 
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องค์ 
ประกอบที่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

6 1.สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ในบาง
ประเด็น เช่น จ านวนห้องเรียน
ไม่เพียงพอ ระบบสัญญาณ wifi 
ล่าช้าและไม่ทั่วถึง ท าให้มี
ผลกระทบต่อกระบวนการ
เรียนรู ้

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควร
ทบทวนกระบวนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ให้เพียงพอ 
เหมาะสม และทันต่อความ
ต้องการในการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา 

พัฒนากระบวนการจดัหาสิ่งสนันสนุน
การเรยีนรู้ที่มสี่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร โดย 
1.ประชุมเพื่อทบทวนปรับระบบและ
กลไกในการจดัหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(โครงการที่ 34 การพัฒนาสาระสนเทศ
และฐานข้อมลู  และ โครงการที่ 35 
การพัฒนาระบบโสตทัศนุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา  ) 
2.การติดตามประเมินผลการจดัสิง่
สนับสนุนการเรยีนรู้และความเพียงพอ
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน  
3.ติดตามประเมินและวิเคราะห์ความ 
พึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์และ
บุคคลากรสายสนับสนุน เสนอต่อ
ผู้บริหาร 
4.ประเมินกระบวนการและน าเสนอ 
   

ต.ค.2559- 
ก.ย.2560 

  รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.อายุพร ดร.วราภรณ ์
และรองอ านวยการกลุ่ม
งานอ านวยการ หัวหน้า
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ 
วิทยบริการ   
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

1 จุดเด่น 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ เช่น 
1. ผลการสอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ช้ันหนึ่งที่มคี่าเฉลี่ย 
3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ของ
ผู้สอบผ่านทุกราย วิชาในการ
สอบครั้งแรก ร้อยละ 80 ปีขึ้น
ไป (ร้อยละ 81.35) พบว่าเป็น
อันดับที่ 3 ของกลุ่มวิทยาลยั
พยาบาลในสังกัดสถาบัน     
พระบรมราชชนก ในปี 2558 
2. ผลการสอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ช้ันหนึ่งของ
บัณฑิตปีการศึกษา 2558 ที่มี
ค่าเฉลี่ย ของผูส้อบผ่านทุก

1.ผู้บริหารและอาจารย์ทุก
ท่าน ควรด าเนินการจัดการ
ความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีผลการสอบขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพ   
การพยาบาลและผดุงครรภ์
ช้ันหนึ่งของสภาการพยาบาล
ในระดับประเทศ เพื่อเผยแพร่
ให้กับสถาบันอ่ืนได้น าไปใช้
ประโยชน ์

ประชุมแลกเปลีย่นความรูเ้พื่อสรา้งแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรยีนการสอนให้
นักศึกษามีผลการสอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 
ผดุงครรภ์ช้ันหนึ่งของสภาการพยาบาล
ในวิทยาลัยเครือข่ายเหนือ 

ภายใน กย.2560   รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.ประจ าหลักสตูร 
หัวหน้าภาควิชา 
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องค์ 
ประกอบ

ที ่

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

รายวิชาในการสอบครั้งแรก สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  

1 จุดที่ควรพัฒนา 
1.การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนงานพัฒนานักศึกษาไม่
ชัดเจน ไมส่อดคล้องกับ
เป้าหมายในการพัฒนานักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 
ด้าน และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

1.รองผู้อ านวยการกลุม่งาน
กิจการนักศึกษา ควรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงานพัฒนา
นักศึกษาให้ชัดเจนสอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู ้6 
ด้าน และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนด 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
พัฒนานักศึกษาให้ชัดเจนสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน และ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21
รวมทั้งตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรมและ
เครื่องมือท่ีใช้วัดความส าเร็จ 

ภายใน มค. 2560 - รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ  
อ.ปิยะเนตร 

2.พัฒนาระบบการตดิตามประเมนิผล
การพัฒนานักศึกษา 

  รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ  
อ.ปิยะเนตร 

 2.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ไม่สอดคล้องและไม่
ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค ์
ท าให้ไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์
ที่แท้จริง 

2.ผู้รับผดิชอบในทุกโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต้อง
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จให้
สอดคล้องและครบถ้วนตรง
ตามวัตถุประสงค ์รวมทั้ง
จัดท าเครื่องมือในการประเมิน
ให้ตรงกับตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ดังกล่าว 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
พัฒนานักศึกษาให้ชัดเจนสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้6 ด้าน และ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21
รวมทั้งตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรมและ
เครื่องมือท่ีใช้วัดความส าเร็จ 

ภายใน กย 2560 - รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ  
อ.ปิยะเนตร 
อ.อังคณา 

2.พัฒนาระบบการก ากับติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการพัฒนา
นักศึกษา 

ภายใน กย 2560 - รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ  
อ.ปิยะเนตร อ.อังคณา 
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องค์ 
ประกอบ

ที ่

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

 3.ระบบการทบทวน/ประเมิน
กระบวนการบริหารหลักสูตร
ตั้งแต่เนื้อหาสาระรายวิชา การ
วางระบบผูส้อนและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
ประเมินผู้เรียนยังด าเนินการไม่
ครบวงจรคณุภาพ  และการ
ปรับปรุงไม่ตรงประเด็นกับผล 
การประเมินกระบวนการในปีท่ี
ผ่านมา 

3.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต้องด าเนินการบริหาร
หลักสตูรตามระบบ PDCA 
แบบครบวงจร โดยน าผลการ
ทบทวน/ประเมินกระบวนการ
ในรอบปีท่ีผ่านมา มาปรับปรุง
และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ประเด็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา ซึ่งควรน าผล
การด าเนินงานปีการศึกษา 
2557 มาแสดงให้เห็นถึงการ
ปรับปรุงกิจกรรม ในปี
การศึกษา 2558  

1.ทบทวนการจัดกิจกรรม 
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน เมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา (โครงการที่ 7 การ
ส่งเสริมความภาคภมูิใจในวิชาชีพ
พยาบาล) 
กิจกรรมที่ 1 ปัจฉมนิเทศและอ าลา
สถาบันส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4)  

8-12 พค.2560  74,300 รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
ดร.นฤมล 
ดร.ศุภาณ์นาฎ 

2.น าผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
2558 มาแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง
กิจกรรม ในปีการศึกษา 2559  

พค.2560 ไม่มีงบประมาณ ดร.นฤมล 
ดร.ศุภาณ์นาฎ 

 4.วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน
ระดับรายวิชาไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานทางวิชาการ รวมทั้งไม่
ครอบคลมุในทุกประเด็นของผล
การเรยีนรู้ 6 ด้าน ตาม มคอ. 2 

4.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ควรทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยใช้
กระบวนการ authentic 
assessment และต้องท าให้
ครบทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม 
curriculum mapping   

โครงการที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 
 
 

 
 
 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
อ.จุฑามาศ 

กิจกรรมที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานTQF ระดับชั้นปี
(ทบทวนรูปแบบใหม่) 
 
 

ภายใน กย.2560 45,200 อ.อายุพร 
ดร.ศุภาณ์นาฎ 
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องค์ 
ประกอบ

ที ่

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

 5.การพัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้6 ด้าน
ของกลุ่มงานวิชาการกับกลุ่ม
กิจการนักศึกษา ยังไม่มีการวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกัน 

5.ผู้บริหารวิทยาลัยควร
ทบทวนกระบวนการวางแผน
พัฒนานักศึกษา โดยให้
ผู้รับผิดชอบมาด าเนินการ
วางแผนร่วมกันหรือปรับ
ระบบงานให้อยู่ภายใต้การ
บริหารงานของรอง
ผู้อ านวยการคนเดียวกัน  

ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของ
กลุ่มงานวิชาการ  - มีการวางแผน
ร่วมกันงานวิชาการกับกลุม่กิจการ
นักศึกษา 

ไตรมาสที ่1 
มกราคม 2560 
ไตรมาสที่ 2 
เมษายน 2560 
ไตรมาสที่ 3 
กรกฏาคม 2560
ไตรมาสที่ 4 
กันยายน 2560 

 รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ  
หัวหน้างานวิชาการ
และหัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา  

2 1.แม้ว่าจ านวนผลงานวิจยัในปี 
2558 (คะแนน 2.66) มี
จ านวนเพิ่มขึ้นกว่าในปี 2557 
(คะแนน 0.98) แต่ยังมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก าหนด 

1.ผู้บริหารวิทยาลัยต้อง
สนับสนุน และก ากับตดิตาม
ให้อาจารย์ประจ าทุกคนมี
ผลงานวิชาการทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสร้างความ
ตระหนักและส่งเสริมให้
อาจารย์เห็นความส าคัญของ
การสร้างผลงานวิชาการและ
งานวิจัยให้มากขึ้น  

1.งานวิจัยทบทวนนโยบายการ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและ
วิชาการ  

ภายในเดือน
ธันวาคม 2559 

- รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิจัยฯและหัวหน้า
งานวิจัยฯ 

2. มอบหมายกรรมการเพื่อช่วยเหลือ
อาจารย์ในการด าเนินงานวิจัยให้แล้ว
เสร็จตามก าหนดในแตล่ะโครงการ 

ภายในเดือน
ธันวาคม 2559 

- รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิจัยฯและหัวหน้า
งานวิจัยฯ 

3. ประสานภาควิชาในการรับผิดชอบ
การด าเนินการผลิตผลงานวิจยัและ
วิชาการ 

ภายในเดือน
ธันวาคม 2559 

- รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิจัยฯและหัวหน้า
งานวิจัยฯ 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ ์

30-31 ม.ค. 
2560 

11,800 รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิจัยฯ และหัวหน้า
งานวิจัยฯ 

5. โครงการสนับสนุนทุนทรัพยากร &
ขวัญก าลังใจในการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย  

30 ก.ย.2560 1,333,000 รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิจัยฯ และหัวหน้า
งานวิจัยฯ 
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องค์ 
ประกอบ

ที ่

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

 2.ไม่มีระบบและกลไกเพื่อช่วย
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
วิทยาลัย ไม่มีสภาพเป็นนติิ
บุคคลที่จะออกระเบียบคุ้มครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยได ้

2.วิทยาลัยควรประสานกับ
สถาบันพระบรมราชชนกหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดในการ
จัดท าระบบและกลไกเพื่อช่วย
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ 

ประสานผู้รบัผิดชอบงานวิจัยของ สบช 
เรื่อง ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิ
งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

ภายในเดือน
ธันวาคม 2559 

- รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิจัยฯและหัวหน้า
งานวิจัยฯ 

3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ไม่สอดคล้องและไม่
ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค ์
ท าให้ไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์
ที่แท้จริง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ ต้องก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จใหส้อดคล้อง
และครบถ้วนตรงตาม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งจัด ท า
เครื่องมือในการประเมินตาม
ตัวช้ีวัดความส าเร็จดังกล่าว 

ทบทวนตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ
บริการวิชาการใหส้อดคล้องและ
ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค ์รวมทั้ง
จัดท าเครื่องมือในการประเมินตาม
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ภายในเดือน
ธันวาคม 2559 

- รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิจัยฯและหัวหน้า
บริการวิชาการ 

4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่สอดคล้อง
และไม่ครบถ้วนตรงตาม
วัตถุประสงค์ ท าให้ไมส่ามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้อง
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จให้
สอดคล้องและครบถ้วนตรง
ตามวัตถุประสงค ์รวมทั้ง
จัดท าเครื่องมือในการประเมิน
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ดงักล่าว 

ประชุมทบทวนการก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการท านุบ ารงุและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ภายในกันยายน 
2560 

 รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานอ านวยการ 
รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
หัวหน้างานทรัพยกร
บุคคล 
หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา 
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องค์ 
ประกอบ

ที ่

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

5 1.แม้ว่าจะมีการสรปุผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผน
กลยุทธ์ เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
แต่ไมม่ีการให้ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้บริหารควรให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
ความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของ
แผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้

โครงการพัฒนาการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยทุธ์ 
และแผนปฏิบัติการ  
กิจกรรมที่ 2 
   1.ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ พ.ศ. 2559 –2563 และ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560  
และการก ากับติดตามประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบ 
ประมาณ 2560 ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง)  
    2. การทบทวนและปรับแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ 2560 (กลางป)ี 

 
 
 
 

4 มค.2560 
3 เมย.2560 
5 กค.2560 

 27 กย.2560 
 
 
 

4 เม.ย. 2560 

2,900 รองผุ้อ านวยการกลุ่ม
งานอ านวยการ และ
หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

5 2.การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 5 กลุ่ม
งาน พบว่า การจัดการความรู้
ของกลุ่มยุทธศาสตร์ กลุม่
อ านวยการ และกลุ่มกิจการ
นักศึกษาไมส่อดคล้องตามหลัก
วิชาการ และไม่ได้มีการสรุปเป็น
องค์ความรู้ที่ชัดเจนแตเ่ป็นการ
จัดท าขั้นตอนการท างาน 

2.ผู้บริหารกลุ่มยุทธศาสตร ์
กลุ่มอ านวยการ และกลุ่ม
กิจการนักศึกษาต้องก าหนด
ประเด็นการจดัการความรู้ที่
ชัดเจน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่
ต่อยอดเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ด ี
และมีกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ 

โครงการพัฒนากระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบตัิที่ดีในองค์กร 
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดประเด็นจัดการ
ความรู้ครอบคลุมสามกลุ่มงาน 

10 มค. 2560 41,800 รองผุ้อ านวยการกลุ่ม
งานอ านวยการ 
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องค์ 
ประกอบ

ที ่

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ก ากับติดตาม 

5 3.การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพของ 5 กลุ่มงาน พบว่า 
ไม่มตีัวบ่งช้ีที่สะท้อนภารกิจ
เฉพาะของกลุ่มงาน แต่มีตัวบ่งช้ี
ตามเกณฑ์ สกอ. และตัวบ่งช้ีวัด
ความพึงพอใจ รวมทั้งการ
แต่งตั้งผู้ประเมินในแตล่ะกลุ่ม
งานมีความเช่ียวชาญไม่
สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่ม
งาน 

3.ผู้บริหารทุกหน่วยงาน ต้อง
ก าหนดตัวบ่งช้ีที่สะท้อน
ภารกิจเฉพาะของกลุ่มงาน 
รวมทั้งการแต่งตั้งผูป้ระเมินใน
แต่ละกลุ่มงาน ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องกับภารกจิ
เฉพาะของกลุ่มงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิทยาลัยเพื่อขอให้ทุกหน่วยงานก าหนด
ตัวบ่งช้ีที่สะท้อนภารกิจเฉพาะของกลุ่ม
งาน 

ธ.ค.2559- 
มค 2560 

 
 
 

 
 
 
 

รองผุ้อ านวยการกลุ่ม
งานอ านวยการ และ
หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

2. โครงการพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้นทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

มิ.ย 2560 103,300.00 รองผุ้อ านวยการกลุ่ม
งานอ านวยการ และ
หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

 


