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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ปีการศึกษา 2558  ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.30 จาก 5) ซึ่งมีคะแนนลดลงจากปีการศึกษา 2557 (คะแนนเฉลี่ย 3.64)  เมื่อวิเคราะห์รายละเอียด 
พบว่า องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคุณภาพระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.46) องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา                
มีคุณภาพระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.67) องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 
3.67)   องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน มีคุณภาพระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.00) และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคุณภาพระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
3.00) เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า มีคุณภาพระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.00) กระบวนการ มีคุณภาพ 
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.25) และผลลัพธ์ มีคุณภาพระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.46) 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. แม้ว่าหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานสภาการพยาบาลและมีคุณภาพ

เฉลี่ยระดับดี แต่ควรส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านการบริหารหลักสูตร         
ให้เพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะในประเด็นการวางกระบวนการให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การทบทวนกระบวนการ รวมทั้งการน าผลการทบทวนไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ   

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องน าผลการทบทวนกระบวนการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ไปปรับปรุง
เป็นกระบวนการใหม่ และน ากระบวนการใหม่ไปด าเนินการ โดยต้องแสดงผลของการด าเนินการ
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรทบทวนการก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ 7 ตัวบ่งชี้ 
กระบวนการ เนื่องจากบางตัวบ่งชี้ไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย เช่น ตัวบ่งชี้ 5.1 รวมทั้งบางตัวบ่งชี้             
มีการก าหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม และไม่ได้สะท้อนเป้าหมายของกระบวนการ 
เช่น ตัวบ่งชี้ 4.1 5.2 5.3 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน ไม่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี 2558 ดังนั้น ผู้บริหาร
วิทยาลัยต้องสนับสนุน และก ากับติดตามให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีผลงานวิชาการทุกปี
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ  
โดยใช้กระบวนการ authentic assessment และต้องท าให้ครบทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม 
curriculum mapping   
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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  ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
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 
 



4 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัสถาบัน 
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 ์
องค์ประกอบที่ 2 

ผู้ประเมิน 
อ.มณฑา อุดมเลิศ 
องค์ประกอบที่ 1 

ผู้ประเมิน  
อ. ปริทรรศน์ วันจันทร ์
องค์ประกอบที่ 3 และ 4 

ผู้ประเมิน 
อ.ดร.ดุจเดือน เขียวเหลือง 

องค์ประกอบที่ 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 ระดับหลักสูตร  
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน  

ผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน     
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

โดย สกอ. 
3 ข้อ 3 ข้อ 

ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
3.92 

 
3.92 

2.2 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

123 x 100 100 5.00 
 

5.00 
123 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา     
3.1 การรับนักศึกษา  3.00 2.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  3.00 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  3.00 3.00 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์    
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  3.00 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์  5.00 5.00 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00 2.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน  3.00 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 3 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) 3.61 3.30 
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ตารางที่ 2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับหลักสูตร  

องค์  
ประกอบ

ที ่

คะแน
นผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 

  

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

  0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

  2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

  3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

  4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน 
  

หลักสตูรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 

2 
- - 

2.1 3.92 
4.46 4.46 ดีมาก 

- - 
2.2 5.00 

3 3 

3.1 2.00 

2.67 

- - 

2.67 ปานกลาง 3.2 3.00 
- - 

3.3 3.00 
- - 

4 3 

4.1 2.00 

3.67 

- - 

3.67 ดี 4.2 5.00 
- - 

4.3 4.00 
- - 

5 4 5.1 2.00 

5.2 3.00 

3.33 

- 

3.00 ปานกลาง 5.3 3.00 
- 

5.4 4.00 
- 

6 1 - 6.1 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 3.00 3.25 4.46 3.30 ดี 

ระดับผลการประเมิน ปานกลาง ดี ดีมาก ดี  
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การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 
 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2558 พบว่า ผ่านการสอบตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล
ในครั้งแรก ร้อยละ 74.84 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2557 
(ร้อยละ 87.80) 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภา
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

2.แม้ว่าจะมีการประกาศอัตลักษณ์บัณฑิต “การบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” แต่ไม่สะท้อนจุดเน้นที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรทบทวนอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือสะท้อนจุดเด่นว่าเป็นบัณฑิต              
ที่ จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี              
พุทธชินราช ซึ่งอาจจะพิจารณาเพ่ิมเป็น Domain ที่ 7 
เพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาด้านอัตลักษณ์ 
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องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.เป้าหมายและกระบวนการในการรับนักศึกษา รวมทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ยังด าเนินงานไม่ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะ
ขั้นตอนของการทบทวนกระบวนการ  

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องทบทวนเป้าหมายทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งทบทวนกระบวนการในการ
รับนักศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามคุณภาพมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ควรทบทวนวิธีการ
การประเมินทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่  21 ให้
ครอบคลุมในทุกด้าน 

2.อัตราการลาออกของนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
(ปีการศึกษา 2558 ลาออก 4 คน จากจ านวนรับเข้า 161 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.48 ) ซึ่งปีการศึกษา 2557 ไม่มีนักศึกษา
ลาออก 
 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากมีการลาออกไปเรียน
ในสาขาอ่ืน 

 
องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน ไม่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในปี 2558 

1.ผู้บริหารวิทยาลัยต้องก าหนดนโยบายสนับสนุน และ
ก ากับติดตามให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีผลงาน
วิชาการทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสะท้อนคุณภาพของ
หลักสูตร 

2.ระบบการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านศักยภาพ
ในการบริหารหลักสูตรยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2.ผู้บริหารวิทยาลัยต้องสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทภาระหน้าที่ และเทคนิคในการบริหารหลักสูตร
โดยเฉพาะ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ความรู้และทักษะการบริหารหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.ไม่มีการก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ               
ตัวบ่งชี้ 5.1 รวมทั้งบางตัวบ่งชี้มีการก าหนดเป้าหมาย             
ไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม และไม่ได้สะท้อนเป้าหมายของ
กระบวนการ เช่น ตัวบ่งชี้ 5.2 5.3 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องทบทวนการก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกระบวนการดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถสะท้อนถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
กระบวนการ  

2.ระบบการทบทวน/ประเมินกระบวนการบริหารหลักสูตร
ตั้งแต่เนื้อหาสาระรายวิชา การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมิน
ผู้ เรียนยังด าเนินการไม่ครบวงจรคุณภาพ  และการ
ปรับปรุงไม่ตรงประเด็นกับผลการประเมินกระบวนการใน
ปีที่ผ่านมา 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องด าเนินการบริหารหลักสูตร
ตามระบบ PDCA แบบครบวงจร โดยน าการทบทวน/
ประเมินกระบวนการในรอบปีที่ผ่านมา ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชาไม่เป็นไป
ตามหลักวิชาการ รวมทั้งไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นของ
ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตาม มคอ. 2 

3.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรทวนสอบผลสัมฤทธิ์               
ซึ่งพิจารณาจากผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยใช้กระบวนการ 
authentic assessment และต้องท าให้ครบทุกผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตาม curriculum mapping   

 
องค์ประกอบที่ 6:  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในบางประเด็น เช่น จ านวน
ห้องเรียนไม่เพียงพอ ระบบสัญญาณ wifi ล่าช้าและไม่
ทั่วถึง ท าให้มีผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรทบทวนกระบวนการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ เหมาะสม และทันต่อ
ความต้องการในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเขียน SAR ไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง รวมทั้งไม่ได้เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2557 เช่น ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 5.2 5.3 

2. การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน ไม่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3.2 
3. การน าเสนอข้อมูลไม่สอดคล้องกับระบบ PDCA และขาดข้อมูลสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 

 




