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คานา
การรายงานฉบับนี้เป็นผลการดาเนินการของหลักสูตร (Programmed Report) ตามกรอบ
คุณภาพมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ทบทวนผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559) ซึ่งได้
พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ ปรับปรุงคุณภาพของการจัดการ
เรียนรู้ กระบวนการวางแผนการจัดกาเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ผลการดาเนินการของหลักสูตรฯ ประจาปีการศึกษา 2559 พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตรใช้
หลักการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ตามทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของนโยบายอุดมศึกษาแห่งชาติ และกอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรให้เกิด
การเรียนรู้ การปรับปรุง และการต่อยอดการพัฒนาในด้านวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบั ณฑิต โดยข้อมูล ที่ได้จ ากกระบวนการประกันคุณภาพหลั กสูตรภายในจะเป็นข้อมูล ที่มี
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งผลให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับการ
ยอมรับและมั่นใจได้ว่า สถาบันทางการศึกษาพยาบาลแห่งนี้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
ดังนั้ น การจัดทารายงานฉบับ นี้จะทาให้ คณะพยาบาลศาสตร์เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทบทวน
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในหลักสูตร วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มี ผลกระทบต่อ
หลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชา เห็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้สามารถเทียบเคียงผลการดาเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ
รวมถึงน าเสนอสรุ ป ผลการประเมิน หลั กสู ตรจากความเห็ นของนักศึกษา ผู้ ส อน ผู้ ใช้ บัณฑิตระหว่างการ
ดาเนินการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21 กรกฎาคม 2560
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการจัดทารายงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2559 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม โดยมีผลการประเมิน
ตนเองดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์มี เพียงหลักสูตรเดียว มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาครบตามกรอบที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลกาหนด มีครบ 5
สาขาวิชา มีตาแหน่งทางวิ ชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีการนาใช้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิต ฉบับ
ปรั บปรุ ง พ.ศ.2559 เป็ นครั้ งแรก มีการด าเนิน งานตามตั ว บ่ งชี้ ผ ลการดาเนิ นงานเพื่ อการประกัน คุณ ภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านทุกตัวบ่งชี้
2. บัณฑิต สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีงานทาภายใน 1 ปี ทั้งหมดร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X = 4.14, S.D. = 0.54) โดยมีผลของค่าเฉลี่ยในการประเมิน คุณภาพ
แต่ละด้านเพิ่มขึ้นจากเดิม
3. นักศึกษา คณะมีการพัฒนาระบบการรับ และกลไกการรับ นักศึกษาให้โอกาสในการคัดเลือก
นักศึกษาตามคุณสมบั ติของการรับนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา
ตอบสนองกับระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างดีและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นเพิ่มพูนทักษะชีวิต ทักษะ
ภาษา การคิ ดวิ เ คราะห์ เ ชิง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี โดยเร่ง การพั ฒ นาพื้น ฐานทางด้ า น
ภาษาอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ คณะมีระบบการรับ แต่งตั้ง บริหารหลักสูตร และส่งเสริม พัฒนาคุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรตามระบบของมหาวิทยาลั ย โดยมีการประเมินกระบวนการส่ งเสริมและพัฒ นาเรื่องการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารลักสูตร คุณภาพและผลงานการพัฒนาของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในระดับดี ( X = 4.4,5 S.D. = 0.11)
5. การเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร หลักสูตรได้ออกแบบพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร สาระวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงใน
ศาสตร์สาขาวิชา โดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามสมรรถนะของชั้นปีขยายไปยังสาขา
การพยาบาลอื่นๆจนครบ มีการพัฒนาแนวทางการกาหนดผู้สอนและวางแผนการเรียนที่สามารถประเมินผล
ตามมาตรฐานผลลัพธ์คุณภาพการศึกษาภายใต้การทวนสอบระดับวิชาและระดับกลุ่มวิชา มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้สอนและการเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้รับแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญทางการ
พยาบาล สร้างความเข้มแข็งต่อกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการวิพากษ์ข้อสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่รายงาน 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2

ปัจจุบัน

1. อาจารย์ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. หทัยชนก บัวเจริญ

2. อาจารย์วิไล ตาปะสี
อาจารย์นงนุช เชาวนศิลป์

2.อาจารย์นงนุช เชาวนศิลป์
ขอเปลี่ยนเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ

3. อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
4. อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล

3. อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
4. อาจารย์ณัฐธยาน์
อังคประเสริฐกุล
5. อาจารย์วริยา จันทร์ขา

5. อาจารย์วริยา จันทร์ขา

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย)
วันที่ สกอ.รับรองคือ
14 กค. 2557 และ
เข้าสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4
กรกฎาคม 2558
วันที่ สกอ.รับรองคือ
14 กค. 2557 และ
เข้าสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4
กรกฎาคม 2558
เนื่องจากอาจารย์นงนุช
เชาวนศิลป์ขอลาอบรมรยะสั้น
4 เดือน จึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โดยสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2560
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาภายในสถาบัน)
1. รองศาสตราจารย์ดร.สุนุตตรา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญลักษณ์
6. อาจารย์กรวรรณ
7. อาจารย์เรียม
8. อาจารย์ศิริพร
9. อาจารย์ณัฐธยาน์
10. อาจารย์วาร์ธินีย์
11. อาจารย์วิไล
12. อาจารย์เอมวดี
13. อาจารย์นงนุช
14. อาจารย์วริยา
15. อาจารย์สุภวรรณ
16. อาจารย์จุฑารัตน์
17. อาจารย์พรทิพย์
18. อาจารย์จุฑาทิพย์
19. อาจารย์พ.จ.อ.หญิงสีนวล
20. อาจารย์ดวงพร
21. อาจารย์เสาวรี
22. อาจารย์มาลินี
23. อาจารย์พรพรรณ
24. อาจารย์สิริพรรณ
25. อาจารย์ณัฐยา

ตะบูนพงศ์
บัวเจริญ
วรรณศิริ
จันทนะโสตถิ์
วจนะวิศิษฐ์
สุวรรณสาร
นมรักษ์
ฉายาทับ
อังคประเสริฐกุล
แสนยศ
ตาปะสี (ลาออก พฤษภาคม 2560)
เกียรติศิริ
เชาวนศิลป์
จันทร์ขา
สายสุด
ผู้พิทักษ์กุล
จอกกระจาย
เทพสุวรรณ์
รัตนวิจิตร
ผาสุวรรณ
เอี่ยมลออ
จาเนียร
สุดใจ
เรืองเครือวงษ์
เชิงฉลาด ชูพรหม
(ลาคลอด20 มีนาคม -1 พฤษภาคม 2560)
ไกรวงศ์ (ลาออก 1 เมษายน 2560)
สุขสถาพรเลิศ
รุ่งสาง (เริ่มทางาน 4 ธันวาคม 2560)
วรอรุณ (เริ่มทางาน 4 มกราคม 2560)
บุญพิทักษ์กุล (เริ่มทางาน 4 มกราคม 2560)
แวววีรคุปต์
ถนอมสัตย์ (ลาศึกษาต่อ)

26. อาจารย์จรีรัตน์
27. อาจารย์ภาศินี
28 อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์
29 อาจารย์สุรีวัลย์
30. อาจารย์ดุษณี
31. อาจารย์วันเพ็ญ
32. อาจารย์กมลภู
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน)
1. รองศาสตราจารย์พรศิริ
พันธสี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัย
เตโชวิศาล
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แหล่ ง ฝึ กสอนภาคปฏิ บั ติ ป ระกอบด้ว ย โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลราชบุ รี โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลสระกระเทียม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลวังตะกู โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลวังตะกู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลพุทธมณฑล
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
การเก็บข้อมูล
: ปีการศึกษา 2559
เกณฑ์การประเมิน
1 จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรมี 5 คนและมี
รับผิดชอบเพียงหลักสูตรเดียว โดยหลักสูตรมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยทาบันทึกถึง
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
และได้ส่งจดหมายไปยังสภาการพยาบาลอีกครั้งเมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 พร้อมส่งไปยังสภาการ
พยาบาลในหนังสือเลขที่ ศธ 0554.06/054 และ
ได้รับแจ้งกลับจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 2
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ว่าให้นาเข้าสภามหาวิทยาลัย
โดยสภาวิชาการอนุมัตินาเข้าสภามาหาวิทยาลัยเพื่อ
รับรองการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 อาจารย์ประจา
หลักสูตรเป็นชุดเดิม
ในปี การศึกษา 2559 อาจารย์นงนุช เชาวนศิล ป์
ขอลาศึกษาต่อระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 –
24 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทาเรื่ องขอเปลี่ ย นแปลงผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรให้
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ . ดร.ธี ร นั น ท์ วรรณศิ ริ กลุ่ ม
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ แทนอาจารย์
นงนุ ช เชาวน์ ศิ ล ป์ ตั้ ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ 2
ปี
การศึกษา 2559 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2560

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
1.1.1 รายงานการ
ประชุมอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 1 กรกฏาคม
2560
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เกณฑ์การประเมิน
2 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

3 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรจบปริญญาโท
1.1.1 รายงานการ
ทางการพยาบาลจานวน 4 ท่าน ครบ 5 สาขาวิชา
ประชุมอนุมัติการขอ
ทางการพยาบาล
เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรจบปริญญาเอกทางการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลจานวน 1 ท่าน มีตาแหน่งทางวิชาการระดับ โดยสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 2 ท่าน
วันที่ 1 กรกฏาคม
2560
-

-

7 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา
9 ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตาม มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ 1.1.2 ระบบการ
รอบระยะเวลาที่กาหนด ปรั บปรุ ง พ.ศ.2554 ปรั บปรุ งเป็ นหลั กสู ตร ออกแบบ/ปรับปรุง
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559 โดย หลักสูตรผู้เรียน
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ผ่ า นการเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
7/2558 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 และสกอ.ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
โดยปี การศึ กษา 2559 มี การใช้ หลั กสู ตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559 เป็นครั้งแรก
(ตามแผนภาพที่ 1.1 ) โดยหลักสูตรยังไม่ได้วงรอบ
ของการปรับปรุงซึ่งจะมีผลในการปรับปรุงหลักสูตร
ในวงรอบต่อไป

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
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แผนภาพที่ 1.1 ระบบการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรผู้เรียน
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หมายเหตุ
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 11
2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 – ข้อ 11
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
- ปริญญาตรี 3 ข้อ
1.1
- บัณฑิตศึกษา 12 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
3 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. หลักสูตรผ่านกระบวนการกากับให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพกาหนด
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงทั้ง 5 สาขา
3. หลักสูตรมีการวางแผนและดาเนินการปรับปรุงได้ตามระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
โอกาสในการพัฒนา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีศักยภาพและกาลังพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยมีการ
เตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาตารา ผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
2. โครงสร้างของการบริหารจัดการองค์กรเอื้อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการ
กากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่
รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร)
2559
2558
2557
2556
2555
2554

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

78
75
63
45
50

73
63
45
49

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6

60
45
49

45
49

1

1

ตกค้าง

3
1
1

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) นี้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554 -2558
ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ จึงเป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2-4 ซึ่งมีจานวนนักศึกษาตกค้างในแต่ละชั้นปี
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุ ขภาพจึ งลาพักการศึกษา มีภ าวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องรับการรักษา ประสบปัญหา
การเงิน และไม่ผ่านการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1* เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จานวนจบในรุ่น
จานวนรับเข้าในรุ่น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

2558
48
50
96

2557
38
40
95

2556
54
57
94.74

2555
-

ค่าเฉลี่ย
46.67
49
95.92

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
1. ปีการศึกษาที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556 มีนักศึกษาขอลาพักการศึกษา 3 คน จากปัญหา
ด้านสุขภาพ และปัญหาด้านการเงิน
2. ปี ก ารศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษา พ.ศ. 2557 มี ผ ลกระทบจากการประกาศของสภาการ
พยาบาลทาให้จานวนนักศึกษาลดลงเหลือ 40 คน เนื่องจากจานวนอาจารย์ไม่เพียงพอและมีนักศึกษาลาออก
ตั้งแต่การรับเข้า แต่จานวนนักศึกษาไม่เกิน 40 คน ตามที่กาหนด และมีนักศึกษาคงเหลือ 1 คน ที่ยังไม่สาเร็จ
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การศึกษาเนื่องจากผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาชีพไม่ผ่านการประเมิน และมีผลการเรียนในรายวิชาทางการ
พยาบาลต่ากว่า D จึงต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
3. ปีการศึกษาที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558 มีนักศึกษาลาออกระหว่างการเรียนจานวน 1 คน
จากจานวนที่คงอยู่ก่อนเริ่มเรียน 50 คน และมีนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา 2 คน เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการรายงานความจริงจากการปฏิบัติการพยาบาลจึงจาเป็นต้องผ่านกระบวนการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมก่อน และอีก 1 คน เก็บประสบการณ์ไม่ครบตามข้อกาหนด ทั้งนี้มีนักศึกษาตกค้างจานวน 1
คน ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นี้ด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2558
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ผลรวม
ค่า
คะแนน
2,192

จานวน
หลักฐาน/
ข้อที่ ค่าเฉลี่ย ตาราง
ตอบ
ประกอบ
44
4.15
2.1.1

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิต
(เฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
521
10
(2) ด้านความรู้
328
7
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
239
5
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
362
7
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
240
5
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
- ทักษะการปฏิบัติการวิชาชีพ
295
6
- อัตลักษณ์ (จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น)
207
4
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ใช้บัณฑิตทีต่ อบแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตฯ ที่สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (อย่างน้อยร้อยละ 20)

4.34
3.90
3.98
4.31
4.00
4.10
4.31
48 (คน)
48 (คน)
12 (คน)

การวิเคราะห์ผลที่ได้
1. จากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิต ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทาการ
วิเคราะห์รายละเอียดและนาผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นปัจจัยนาเข้าในการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรและพัฒนาบัณฑิต ทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.1.1) โดยนาผลการประเมินไปปรับระบบและกลไกที่จะ
ทาให้คุณภาพของบัณฑิตเพิ่มขึ้น ดังนี้
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1.1 ด้านความรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางหลักสูตรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกรายวิชาดาเนินการจัดทาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (LMS)
ของมหาวิทยาลัย (2.1.2) มีการสนับ สนุน ให้รายวิชามีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (2.1.3) มีการสั่งหนังสื อ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Mc grallhill จานวน 90 เล่ม (2.1.4) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาใช้ประกอบการ
ค้นคว้า มีการจัดอบรมโครงการหลักสูตรสองภาษาสาหรับอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนทักษะนี้
(2.1.5) มีการจัดโครงการพัฒนาสองภาษาสาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ในการเรียนภาษาอังกฤษทางการพยาบาล
การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ประจาแต่ละชั้นปี (2.1.6)
1.2 ด้านทักษะทางด้านปัญญามีการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในการจัดทานวัตกรรม
ประกอบการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ในรายวิชาต่าง ๆ (2.1.7) มีการจัดสถานการณ์จาลองในรายวิชาการพยาบาล
ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการสถานการณ์ (2.1.8) โดยผลลัพธ์ของการ
ประเมินในรายวิชาต่าง ๆ พบว่า ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
พัฒนาการดีขึ้นตามลักษณะของชั้นปี ผลการทดสอบความรู้มาตรฐานเทคโนโลยีผ่านหมดร้อยละ 100 (2.1.9) ผล
การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการสาเร็จการศึกษาผ่านหมดร้อยละ 100 (2.1.10) โดยต้องทาการพิจารณาผลการ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิตในรอบปีต่อไป และควรการเพิ่มการประเมินผลในด้านนี้ให้มากขึ้น
1.3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในรายปฏิบัติทางการพยาบาลทุกวิชาจัดให้นักศึกษาพบ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลพี่เลี้ยง ก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน มีการประเมินผลร่วมกัน
ในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง มี ก ารเชิ ญ เข้ า ร่ ว มสอนในบางรายวิ ช า ส่ ง ผ ลให้ บั ณ ฑิ ต มี
ความคุ้นเคยกับพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก รวมถึงผู้บริหารคณะได้จัดทาโครงการสัมมาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นอกสถานที่เป็นครั้งแรก โดยผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
ได้รับการสะท้อนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ส่งผลให้ผู้ใช้บัณฑิต
พึงพอใจต่อการสร้างสัมพันธภาพต่อกันมากขึ้นกว่าทุกปี (2.1.11)
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สรุปผลการประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1

ค่าเฉลี่ย 4.00

ค่าเฉลี่ย 4.15

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 4.15

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกระบวนการกากับติดตาม ปรับปรุง และพร้อมรับฟังการประเมินผล
คุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
2. โครงสร้างการบริหารมีการพัฒนาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถวิเคราะห์วางแผน
กากับติดตามหลักสูตรให้ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning การสอนแบบสองภาษา
การลงมือปฏิบัติการจริง การสอนบนพื้นฐานของปัญหา และบูรณาการกับการทาวิจัยและการทาบริการ
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วิชาการโดยจัดโครงการต่าง ๆ ที่ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและให้งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยและมีการใช้ LMS
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับกระบวนการพัฒนาโครงสร้าง ระบบและกลไกที่จะทา
ให้คุณภาพของบัณฑิตเพิ่มขึ้นโดยเน้นการกากับติดตามการดาเนินการของคณะกรรมการจัดการศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนงาน ปรับกลยุทธ์ และวิเคราะห์ผลการประเมินผล
การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ จั ด ท าแผนการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร่วมกันผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
รุ่นจบปีการศึกษา 2558
วันที่สารวจ ปีการศึกษา 2559
หลักฐาน/ตาราง
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
ประกอบ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
48
100
2.2.1
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
48
100
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
48
100
การศึกษา
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
48
100
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อน
เข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
48
100
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สรุปผลการประเมินตนเอง
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ตัวบ่งชี้
2.2
(ป.ตรี)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์ผลที่ได้
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จานวน 48 คน มีงานทาตรงสาขา
ที่เรียนทั้งหมด จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้งานทาในโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ จานวน 38 คน
(ร้อยละ 79.2) สังกัดองค์กรมหาชน (รพ.บ้านแพ้ว องค์กรมหาชน จากัด) จานวน 7 คน (ร้อยละ 14.5) และ
สังกัดโรงพยาบาลภาคเอกชน จานวน 3 คน (ร้อยละ 6.3) เนื่องจากสาขาพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาด
แคลน (2.2.2) และคณะพยาบาลศาสตร์มีจัดทาโครงการบูทดีมีงานทา (2.2.3) เพื่อต่อยอดระบบการให้ทุน
นั ก ศึ ก ษามาตั้ ง แต่ ชั้ น ปี ที่ 3-4 รวมถึ ง แนวคิ ด ของรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารการพยาบาลเลื อ กสรร เน้ น การฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ที่ แ หล่ ง ให้ ทุ น และเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ทุ น ได้ ฝึ ก ประสบการณ์ ใ น
โรงพยาบาลที่ยินดีจะให้ทุนเมื่อสาเร็จการศึกษา (2.2.3) จึงส่งผลให้ภาวะมีงานทาคิดเป็นร้อยละ 100
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. บั ณฑิตมีโอกาสได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระได้ทันทีภายหลังการส าเร็จการศึกษาและ
สามารถเลือกงานหรือโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับบัณฑิตได้อย่างมาก
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีสุดท้ายตาม
แหล่งให้ทุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนได้ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลที่ยินดีจะให้ทุนเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
3. คณะกรรมการกิจการนักศึกษามีโครงการบูทดีมีงานทาให้นักศึกษาในชั้ นปีที่ 1, 2 และ 3 ได้ทา
ความรู้จักกับแหล่งให้ทุนการศึกษาในระหว่างเรียนและมีกระบวนการตรวจสอบการทาสัญญาให้ทุนเพื่อเป็น
การยืนยันการรับเข้าทางานทันที
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯได้วางแผนการพัฒนาระบบการให้ทุนจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2
และ 3 และประชาสัมพันธ์กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่มีความต้องการพยาบาลวิชาชีพสูงมาก สามารถคัดเลือก
วางระบบการมีงานทาให้นักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.00
4.15
ป.ตรี ร้อยละ 70
100
2.2
ป.โท ร้อยละ 20
ป.เอก ร้อยละ 40
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.15
5.00
9.15 /2 = 4.58 คะแนน
ระดับคุณภาพดีมาก
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รายการหลักฐาน
2.1.1
บทสรุ ป สาหรับ ผู้ บริ หาร: ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2559
2.1.2
บันทึกรายงานผลการใช้ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (LMS) ของมหาวิทยาลัย
2.1.3
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
2.1.4
ภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Mc graw Hill จานวน 90 เล่ม
2.1.5
โครงการหลักสูตรสองภาษาสาหรับอาจารย์
2.1.6
โครงการพัฒนาสองภาษาสาหรับนักศึกษา
2.1.7
มคอ.3 รายวิชาที่จัดทานวัตกรรม ประกอบการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ในรายวิชาต่าง ๆ
ชั้นปีที่ 1 รายวิชาระบบสุขภาพ
ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2
สารสนเทศทางการพยาบาล
ชั้นที่ 3 รายวิชาการพยาบาลชุมชน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ชั้นปีที่ 4 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
2.1.8
มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย มีการจัดสถานการณ์จาลองใน
รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้สามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบในการบริหาร
จัดการสถานการณ์
2.1.9
ผลการทดสอบความรู้มาตรฐานเทคโนโลยีของนศ.ชั้นปีที่ 4 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
2.1.10
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการสาเร็จการศึกษาของนศ.ชั้นปีที่ 4 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
100
2.1.11
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการสัมมาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
2.2.1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร: ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.2.2
สรุปผลการดาเนินโครงการบูทดีมีงานทา
2.2.3
มคอ.4 รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลเลือกสรร
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หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์วิริยา จันทร์ขา อาจารย์มาลินี จาเนียร
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
ระบบการรับนักศึกษาและระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด  ไม่มีการนาระบบ
ใน
กลไกไปสู่การ
การกากับ
ปฎิบตั ิ/
ติดตามและ ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

5
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมี
หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ผลการดาเนินงาน
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
พิจารณากาหนดจานวนรับนักศึกษาคุณสมบัติ
และเกณฑ์การคัดเลือก

กรรมการบริหารคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัย

กรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิชาการ

ผ่าน
ประกาศรับสมัคร

สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ

ดาเนินการสอบข้อเขียน

สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ข้อเขียน

สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
วางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์เป็น
กรรมการสัมภาษณ์
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ

กรรมการจัดการศึกษา
กรรมการกิจการนักศึกษา

จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษา
จัดโครงการวิทยาศาสตร์
ปรับพื้นฐานก่อนเรียน
เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ

ประเมินผลโครงการ
รับทราบผลโครงการเพื่อนาไปวางแผนปรับปรุง

กรรมการจัดการศึกษา
กรรมการกิจการนักศึกษา
สโมสรและสภานักศึกษา
สถาบันภาษา
กรรมการจัดการศึกษา
กรรมการกิจการนักศึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตร
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3.1.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
1. มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณากาหนดจานวนรับนักศึกษา คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตาม
มคอ. 2 (3.1.1.1) (3.1.1.2) และตามจานวนที่ได้รับการอนุมัติจากสภาการพยาบาล (3.1.1.3) เสนอต่อ
กรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ (3.1.1.4) เพื่อให้ความเห็นชอบและดาเนิ นการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กาหนด สานักงานส่งเสริมวิชาการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
สอบตามเกณฑ์ จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (3.1.1.5)
2. มีการนาระบบและกลไกไปปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งแผนการรับนักศึกษาที่กาหนดไว้ในแต่ละปี
ตามคุณสมบัติการรับนักศึกษาและเกณฑ์การคัดเลือกที่ระบุไว้ใน มคอ.2 (3.1.1.6) และรับนักศึกษาตาม
จานวนที่สภาการพยาบาลอนุมัติ จานวน 80 คน แก่รองคณบดีดูแลงานด้านจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เพื่ อ น า แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาส่ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารคณะพิ จ ารณาและเข้ า สู่ ร ะบบและกลไกของ
มหาวิ ทยาลั ย โดยส่ งผ่ า นคณะกรรมการบริห ารวิช าการมหาวิทยาลั ยและกรรมการสภาวิช าการให้ ความ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
จากนั้ น ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ช าการด าเนิ น การตามกระบวนการสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตตามจานวนที่เสนอ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 รับจานวน 50 คน รอบที่ 2 รับ
จานวน 30 คน
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กาหนด ผ่านช่องทางส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปยังสถานศึกษา เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สื่อออนไลน์ต่างๆ และการ
แนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง คณะพยาบาลศาสตร์ ยังมีการเพิ่มช่องทางการบริ การ
รับสมัครผู้เข้าศึกษาโดยให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (3.1.1.7)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดาเนินการสอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กระบวนการสอบสัมภาษณ์เป็นการบริหารจัดการของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (3.1.1.8) มีคู่มือในการสอบสัมภาษณ์ (3.1.1.9) ที่มีการ
ปรับปรุงข้อสอบที่ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ เน้นการประเมินปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจ พื้นฐานความรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ ความถนัดทางด้านการพยาบาล จากนั้น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าศึกษารายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
3. มีการประเมินกระบวนการ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ กรรมการบริ ห ารคณะทบทวนผลการด าเนิ น การการรั บ
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 โดยประเมินกระบวนการจาการวิเคราะห์จานวนของผู้สมัครในแต่ละปี
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มาประกอบการตัดสินใจตั้งเกณฑ์ มีการเปรียบเทียบ
การประเมินผลและติดตามผลการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557, 2558, 2559 โดยประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาทางการพยาบาลกับคุณสมบัติแรกเข้าคะแนนเฉลี่ยสะสม (3.1.1.10) มีการ
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ประเมินจานวนผู้สมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กาหนดในแต่ละช่องทางอื่นและมีการปรับ เพิ่มช่องทางการ
บริการรับสมัครผู้เข้าศึกษาโดยให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
มีการประเมินกระบวนการสอบสัมภาษณ์หลังการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ มีการปรับวิธีการ
ให้ทาข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์เป็นการสอบข้อเขียนเพิ่ม มีการประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้าน
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาทางการพยาบาล
เพื่อนามาเปรียบเทียบพัฒนาการด้านทักษะดังกล่าว (3.1.1.11)
4. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากผลการประเมิน กระบวนการคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรร่วมกับกรรมการบริห ารคณะได้
ปรั บปรุงและพัฒนากระบวนการดังนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ปรับปรุงระบบและกลไกการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในคุณสมบัติด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยปรับลดคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็น 2.50 มีการปรับปรุง
ช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทาให้คณะมีโอกาสในการคัดเลือกนักศึ กษาที่มีคุณภาพมากขึ้น มีการ
ปรั บ วิ ธี ก ารให้ ท าข้ อ สอบการค านวณทางคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น การสอบข้ อ เขี ย น (3.1.1.12) มี ก ารวิ เ คราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาทางการพยาบาลกับคุณสมบัติแรกเข้าคะแนนเฉลี่ยสะสม (3.1.1.13) และ
ติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรายวิชาทางการพยาบาลเพื่อนามาเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมแล้วนาไปปรับคุณสมบัติ
ด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยปรับลดคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็น 2.50
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
จากการปรับปรุงการกาหนดคุณสมบัติของผู้เรียนด้านคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ปีการศึกษา 2557
จานวนผู้สมัครประมาณ 600 คน (3.1.1.14) ผลการประเมินค่าเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยประมาณ 3.00 จึงทาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พัฒนาระบบการกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร
เพื่อประเมินคุณภาพในเบื้องต้น โดยขอปรับเพิ่มคุณสมบัติด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็น 2.75 ในปีต่อมา
ปีการศึกษา 2558 ผลจาการปรั บระบบการรับนักศึกษาพบว่า จานวนผู้ส มัครลดลงเหลื อจานวน
ประมาณ 400 คน และผู้สมัครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ ได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50 แต่ไม่ถึง
2.75 ไม่ส ามารถมาสมัครได้ คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรจึงทาการประเมินผลและติดตามผลการเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่า ผลการประเมินค่าเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยประมาณ 3.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาทางการพยาบาลไม่มีความแตกต่างกันจาก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติแรกเข้าคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 และ 2.75 รวมถึงผลการประเมินรายวิชาของผู้สอน
แจ้งว่า ผู้สอนจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนยากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (3.1.1.15) จึงทาให้ระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้ทาการปรับลดคุณสมบัติแรกเข้าคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50
ปีการศึกษา 2559 ผลจาการปรับระบบการรับนักศึกษาพบว่า ส่งผลให้ได้จานวนผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้น
เป็น 600 คนและเมื่อทาการติดตามผลการประเมินค่าเฉลี่ยสะสมในระดั บชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 คือ 3.13
ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาทางการพยาบาลไม่มีความแตกต่างกันจากนักศึกษาที่มีคุณสมบัติแรก
เข้าคะแนนเฉลี่ย สะสม 2.50 และ 3.00 จึงทาให้ คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรได้ตัดสินใจร่วมกับ
กรรมการบริหารคณะทบทวนระบบและกลไกการรับนั กศึกษาปีการศึกษา 2560 โดยให้คุณสมบัติแรกเข้า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 เท่าเดิมตามในมคอ.2 ระบุไว้
กระบวนการรับสมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กาหนดผ่านช่องทางอื่นพบว่า เพิ่มช่องทางการบริการ
รับสมัครผู้เข้าศึกษาโดยให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทาให้จานวนผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น
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ส่ ว นกระบวนการสอบสั ม ภาษณ์ มี ก ารประเมิ น หลั ง การสอบสั ม ภาษณ์ จ ากคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ทุกปี โดยแต่ละปีมีการปรับเนื้อหาในข้อสอบสัมภาษณ์ เช่น ปีการศึกษา 2557 จากผลการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิตพบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3.40 ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีการปรับเรื่องข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์และพิจารณา
คะแนนสอบข้อเขีย นด้านคณิตศาสตร์ เป็ น หลั ก เมื่อติ ดตามผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิช าทางการ
พยาบาลโดยประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีพัฒนาการดีขึ้นกว่าเดิม
แต่จากการสอบสัมภาษณ์ 2 รอบพบว่า ข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์วัดไม่ได้ในระหว่างการ
สัมภาษณ์เพราะมีผู้สมัครบางส่วนที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์ในรอบแรกสามารถจดจาข้อวิธีการตอบคาถามได้ ดังนั้น
ในปีการศึกษา 2559 จึงได้มีการปรับให้ข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์เป็นการสอบข้อเขียนเพิ่มเติมแล้ว
นาผลมาประกอบการพิจารณาในช่วยการสอบสัมภาษณ์ พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาการจดจาวิธีการตอบ
คาถามได้ วัดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แม่นยาขึ้น
และเมื่อติดตามผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาทางการพยาบาลโดยประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีพัฒนาการดีขึ้นมาก
จากเดิม สาหรับปี 2560 จึงใช้กระบวนการตามปีการศึกษา 2559 แล้วทาการเปลี่ยนเนื้อหาในข้อสอบคานวณ
ซึ่งยังต้องรอผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาอีกครั้ง
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน –ไม่มี
3.1.2 ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวางแผน
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยศึกษาและเตรียมนักศึกษาตามศตวรรษที่ 21 เรื่อง 1) การปรับ
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน (3.1.2.1) และ 2) จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาก่อนการเข้าเรียน
(3.1.2.2) นอกจากนี้ สถาบันภาษา มหาวิทยาลั ยราชภัฎนครปฐม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ (3.1.2.3)
2. มีการนาระบบและกลไกไปปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการวางแผนในการดาเนินการตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการกิจการนักศึกษา วางแผนร่วมกันในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยมีสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา กรรมการกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
กรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม
คณะกรรมการกิจการนั กศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา กรรมการกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาก่อนการเข้าเรียนโดยปฐมนิเทศระดับคณะก่อนมหาวิทยาลัย
เปิด เน้นเรื่องแผนจัดการศึกษา แนวปฏิบัติในการอยู่หอพัก การเข้าค่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยในการปรับ
พฤติกรรมการเรียนในระดับอุดมศึกษา จัดโครงการวิทยาศาสตร์ปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และปรับ
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พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษ
3. มีการประเมินกระบวนการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการวางแผนในการดาเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย จากการที่
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา กรรมการกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา แต่ผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษายังพัฒนาไม่มากพอ เนื่องจากพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ
น้อย ในปีการศึกษา 2559 สถาบันภาษาจึงได้มีการประชุมตัวแทนอาจารย์จากทุกคณะเพื่อดาเนินการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบทั้งมหาวิทยาลัย
4. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากผลการประเมินปี 2558 พบว่า นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ มี
ผลสั มฤทธิ์ ด้ านภาษาอั งกฤษของนั กศึ กษายั งพั ฒนาไม่มากพอ และภาษาอั งกฤษของนั กศึ กษาส่ วนใหญ่ ใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับน้อย ในปีการศึกษา 2559 สถาบันภาษาจึงได้มีการประชุมตัวแทนอาจารย์จากทุกคณะ
เพื่อดาเนินการเตรี ยมความพร้ อมด้านภาษาอังกฤษและพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบทั้ง
มหาวิทยาลัย (3.1.2.4) ด้วยการสอบจัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคน และให้
นักศึกษาแต่ละคนได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถจนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม -ไม่มี
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน -ไม่มี
ตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ
ปี
ประเมินกระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการ
การศึกษา
ประเมินกระบวนการปี
ปรับปรุงกระบวนการโดย
2557
การศึกษา 2557 จาก
คณะกรรมการบริหาร
1) การวิเคราะห์จานวนของ หลักสูตรและคณะกรรมการ
ผู้สมัคร วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
บริหารคณะได้พัฒนาระบบ
สะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา การกรองคุณสมบัติของ
ชั้นปีที่ 6 มาประกอบการ
ผู้สมัครเพื่อประเมินคุณภาพ
ตัดสินใจตั้งเกณฑ์
ในเบื้องต้นสาหรับปี
2) การเปรียบเทียบการ
การศึกษา 2558 มีการ
ประเมินผลและติดตามผลการ ปรับปรุงกระบวนการโดยขอ
เรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดย ปรับเพิ่มคุณสมบัติด้าน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเป็น
เรียนของรายวิชาทางการ
2.75
พยาบาลกับคุณสมบัติแรกเข้า มีการขอเปิดรับผู้สมัคร
คะแนนเฉลี่ยสะสม
นักศึกษาตามคุณสมบัติที่

ผลลัพธ์

คะแนน

ปีการศึกษา 2558 จานวน
ผู้สมัครประมาณ 600 คน
ผลการประเมินค่าเฉลี่ย
สะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยประมาณ 3.01
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของรายวิชาทางการ
พยาบาลไม่มีความแตกต่าง
กันจากนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติแรกเข้าคะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.50 และ
2.75
จานวนผู้สมัครที่ส่งใบ

2

~ 23 ~

ปี
การศึกษา

2558

ประเมินกระบวนการ

ปรับปรุงกระบวนการ

ผลลัพธ์

3) การประเมินจานวนผู้สมัคร
นักศึกษาตามคุณสมบัติที่
กาหนดในแต่ละช่องทางสมัคร
ด้วยตนเอง

กาหนดในช่องทางอื่นและมี สมัครทางไปรษณีย์มี
การปรับเพิ่มช่องทางการ
จานวนมากถึง 30 ราย
บริการรับสมัครผู้เข้าศึกษา
โดยให้ส่งใบสมัครทาง
ไปรษณีย์

ประเมินกระบวนการจาก
1) การประเมินจานวนผู้สมัคร
นักศึกษาตามคุณสมบัติที่
กาหนด 2.75
2) การประเมินกระบวนการ
สอบสัมภาษณ์และปรับ
ข้อสอบในการสอบสัมภาษณ์

ปรับปรุงกระบวนการโดย
1)คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมกับ
กรรมการบริหารคณะจึงทา
การประเมินผลและติดตาม
ผลการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่
1 ปีการศึกษา 2558 พบว่า
ผลการประเมินค่าเฉลี่ย
สะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยประมาณ 3.01
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
รายวิชาทางการพยาบาลไม่
มีความแตกต่างกันจาก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติแรก
เข้าคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50
และ 2.75 รวมถึงผลการ
ประเมินรายวิชาของผู้สอน
แจ้งว่า ผู้สอนจัด
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนยากขึ้นกว่าปีที่ผ่าน
มา
2) การสอบสัมภาษณ์จาก
การสอบสัมภาษณ์ 2 รอบ
พบว่า ข้อสอบการคานวณ
ทางคณิตศาสตร์วัดไม่ได้ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์เพราะ
มีผู้สมัครบางส่วนที่ไม่ผ่าน
สัมภาษณ์ในรอบแรก
สามารถจดจาข้อวิธีการตอบ

ผลจาการปรับกระบวนการ
รับนักศึกษาพบว่า จานวน
ผู้สมัครลดลงเหลือจานวน
ประมาณ 400 คน และ
ผู้สมัครที่จบการศึกษามา
จากโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50
แต่ไม่ถึง 2.75 ไม่สามารถ
มาสมัคร
ข้อสอบการคานวณทาง
คณิตศาสตร์วัดไม่ได้ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์
เพราะมีผู้สมัครบางส่วนที่
ไม่ผ่านสัมภาษณ์ในรอบ
แรกสามารถจดจาข้อ
วิธีการตอบคาถามได้

คะแนน
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ปี
การศึกษา

ประเมินกระบวนการ

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ร่วมกับสภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษา กรรมการกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัด
โครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษ
2559

ประเมินกระบวนการจาก
1) การประเมินจานวนผู้สมัคร
นักศึกษาตามคุณสมบัติที่
กาหนด 2.50
2) การประเมินกระบวนการ
สอบสัมภาษณ์และปรับ
ข้อสอบในการสอบสัมภาษณ์
3) การประเมินจากผลลัพธ์
การเรียนรู้ด้านทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาทางการ
พยาบาลเพื่อนามา
เปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
ทักษะดังกล่าว

ปรับปรุงกระบวนการ
คาถามได้จึงต้องปรับ
ข้อสอบ
สถาบันภาษาจึงได้มีการ
ประชุมตัวแทนอาจารย์จาก
ทุกคณะเพื่อดาเนินการ
เตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษและพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นระบบทั้ง
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมกับ
กรรมการบริหารคณะวัด
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แม่นยาขึ้นและเมื่อ
ติดตามผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของรายวิชา
ทางการพยาบาลโดย
ประเมินจากผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส่วนการสอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ มีการปรับวิธีการ
ให้ทาข้อสอบการคานวณ
ทางคณิตศาสตร์เป็นการ
สอบข้อเขียนแล้วนามา
ประกอบการพิจารณาตอน
สอบสัมภาษณ์

ผลลัพธ์

คะแนน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยอยู่
ในระดับน้อย

ผลจาการปรับระบบการรับ
นักศึกษาพบว่า จานวนผู้
สมัคiเพิ่มขึ้นประมาณ 680
คน
ผลของการปรับให้ข้อสอบ
การคานวณทาง
คณิตศาสตร์เป็นการสอบ
ข้อเขียนเพิ่มเติมแล้วนาผล
มาประกอบการพิจารณา
ในช่วยการสอบสัมภาษณ์
พบว่าสามารถแก้ไขปัญหา
การจดจาวิธีการตอบ
คาถามได้
ผลการติดตามวัดทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายวิชาทางการพยาบาล
เพื่อนามาเปรียบเทียบ
พัฒนาการพบว่า มีความ
แม่นยาขึ้นและเมื่อติดตาม
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของรายวิชาทางการ
พยาบาลโดยประเมินจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
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การศึกษา

ประเมินกระบวนการ

ปรับปรุงกระบวนการ

ผลลัพธ์

คะแนน

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพบว่า มี
พัฒนาการดีขึ้นมากจาก
เดิม
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
3.1

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
......4....... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มีโอกาสในการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกได้มากเนื่องจากเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน
2. การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครส่งผลให้สามารถคัดเลือกผู้สมัครที่หลากหลาย
3. วิธีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์สามารถช่วยให้คัดเลือกผู้สมัครได้ที่มีคุณภาพและประเมิน
ได้ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนด
4. มหาวิทยาลัยมีระบบการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาตามสมรรถนะของนักศึกษา
ส่งผลให้การเตรียมความพร้อมในการเรียนให้สามารถต่อยอดการเรียนในรายวิชาที่กาหนดใน
หลักสูตรได้เร็วขึ้น
5. กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรมี การวางแผนเชิ งระบบในการน าข้อ มูล ย้อ นกลั บ มาประกอบการ
ตัดสินใจในการรับนักศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. ผลของการปรับปรุงนาไปพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสุนน
2. ควรมีการจัดทาแผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับคณะ โดยคานึงถึงปัญหาแรกเข้า
ของนักศึกษา
รายการหลักฐาน
3.1.1.1
มคอ. 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ 2559)
3.1.1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
3.1.1.3
เอกสารการอนุมัติจากสภาการพยาบาล
3.1.1.4
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ
3.1.1.5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าเป็น
นักศึกษา
3.1.16
มคอ. 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ 2559)
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รายการหลักฐาน
3.1.1.7
เอกสารการบริการรับสมัครผู้เข้าศึกษาโดยให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
3.1.1.8
รายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2560
3.1.1.9
คู่มือในการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2560
3.1.1.10
รายงานการเปรียบเทียบการประเมินผลและติดตามผลการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2557, 2558, 2559
3.1.1.11
รายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาทางการพยาบาล
3.1.1.12
ข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์
3.1.1.13
รายงานการเปรี ย บเทีย บการประเมิน ผลและติ ด ตามผลการเรีย นนั กศึ ก ษาชั้น ปีที่ 1
ปีการศึกษา 2557, 2558, 2559
3.1.1.14
รายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาทางการพยาบาล
3.1.1.15
รายงานจานวนผู้สมัครและสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2557, 2558, 2559
3.1.1.16
ผลการประเมินรายวิชาของผู้สอน
3.1.2.1
โครงการปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์
3.1.2.2
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
3.1.2.3
รายงานโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
3.1.2.4
รายงานการประชุมสถาบันภาษาเรื่อง ดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การประเมิน
0
1
2
3
4
5
 ไม่มีระบบ
 มีระบบ
 มีระบบ
 มีระบบ
 มีระบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนาระบบ  มีการนาระบบ
 มีการนาระบบ
 มีการนาระบบ
 มีการนาระบบ
การกากับ
กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ปฎิบัติ/
ปฎิบัติ/
ปฎิบัติ/
ปฎิบัติ/
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
 ไม่มีข้อมูล
 มีการประเมิน
 มีการประเมิน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
หลักฐาน
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
 ไม่มีการปรับปรุง/  มีการปรับปรุง/  มีการปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
จากผลการ
จากผลการ
จากผลการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
 มีผลจากการ
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
รูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน
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3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
กาหนดแผนการดาเนินงานกาหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนและติดตามควบคุม
การรายงานผลการดาเนินงาน

กรรมการหลักสูตร/กรรมการบริหารคณะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

จัดอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ประจาหมู่เรียน

อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
(รายบุคคล)

อาจารย์เวรหอพัก
พยาบาล

ไม่ผ่าน
คณบดี
ผ่าน
การดาเนินงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ด้านวิชาการ
- การปรับความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ

ด้านสุขภาพ
- การย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล
ของนักศึกษามาที่ รพ นครปฐม

ด้านสังคมและการเงิน
- การขอทุนการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ประชุมการจัดการความรู้

ประเมินความพึ่งพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
อาจารย์ประจาหมู่เรียน

อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
อาจารย์ประจาหมู่เรียน

อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
อาจารย์ประจาหมู่เรียน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
1. ระบบและกลไก
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้วางแผนการดาเนินการ
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยระบบและ
กลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระดับ คือ อาจารย์ประจา
หมู่ เ รี ย น (3.2.1.1) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาย่ อ ย (3.2.1.2) อาจารย์ เ วรหอพั ก พยาบาล (3.2.1.3) และก าหนด
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน เสนอคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความ
เห็บชอบ แล้วนาเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้ง ประกาศรายชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน ประจาปีการศึกษา 2559 คณบดีให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนิน การออกคาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย และอาจารย์เวรหอพักพยาบาล โดยให้ปฏิบัติ ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้อย่างครอบคลุม
ในปีการศึกษา 2559 นี้ ยังใช้ระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีเดิมเป็นหลัก
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ระดับ ดาเนินงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา โดย
อาจารย์ประจาหมู่เรียน มีหน้าที่
1. ให้คาแนะนาติดตามกากับการปรับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การเรียนของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (3.2.1.4)
2. ให้คาแนะนาในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
3. ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนาและให้ความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน
หรือขอเพิ่มรายวิชา และจานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา
4. พิจารณาคาร้องของนักศึกษา เช่น ขอลาพักการเรียน และดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาย่อยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาจานวน 8-10 คนตามสายรหัสของนักศึกษาซึ่งจะมี
นั ก ศึ ก ษาในความดู แ ลทุ ก ชั้ น ปี ล งในแบบฟอร์ ม รายงานของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาย่ อ ยปร ะจ าปี ก ารศึ ก ษา
(3.2.1.5) มีหน้าที่
1. ให้คาปรึกษาทั่วไป
2. ติดตามผลการเรียนความเป็นอยู่และการปรับตัวของนักศึกษา
3. ประสานงานกับอาจารย์ประจาหมู่เรียนอาจารย์ผู้สอนในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือการเรียน
4. ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาด้านสุขภาพ การเงิน และสังคม
อาจารย์เวรหอพักพยาบาล มีหน้าที่
1. พบนักศึกษาที่หอพัก ตามวันที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. สุ่มตรวจห้องพักนักศึกษา
4. ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
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5. บันทึกรายงานสิ่ งที่อาจเป็นอันตราย หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในสมุดตรวจหอพัก
6. ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
นักศึกษา
1. นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับแบบฟอร์มบันทึกประวัติและผลการเรียน หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว
นักศึกษาทุกคน ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาย่อยเพื่อทาความรู้จัก และให้คาปรึกษาด้านต่างๆ อาจารย์ที่ปรึกษา
ย่อยบันทึกเรื่องที่ให้คาปรึกษา เก็บเอกสารในแฟ้ม และนัดหมายการพบนักศึกษาในครั้งต่อไป แล้ว
2. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาย่อย ร่วมกันประเมินผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่ านมา
ร่วมกันแก้ไขปัญหา และวางแผนการเรียนในภาคเรียนปัจจุบันให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น พร้อมทั้งบันทึกผลกการ
เข้าพบในแบบบันทึกประจาตัวนักศึกษา เก็บเข้าแฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาย่ อ ยประเมิ น แล้ ว ว่ า มี ปั ญ หาในเรื่ อ งต่ า งๆ ซึ่ ง เกิ น
ความสามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้ จะดาเนินการประสานงาน และนัดนักศึกษาได้พบกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับ
การช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ทางคณะมีแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับข้อมูลนักศึกษา
4. ในการให้ข้อมูล แจ้ งข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตลอดจนการให้ คาปรึกษาแนะนา
นักศึกษาทั้งชั้นปีจัดให้อาจารย์ประจาหมู่เรียนเป็นผู้ ดาเนินการ ในชั่วโมง Home room (3.2.1.6) สัปดาห์ละ
1 ครั้ง ซึ่งมีการกาหนดไว้ในตารางเรียนของนักศึกษาแล้ว
5. การจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า อาจารย์ที่ปรึกษาย่อยจะประสานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน เพื่อวางแผนควบคุมดูแลการเรียนร่วมกับนักศึกษา พร้อมติดตามผล
3. การประเมินกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2559 พบว่า คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย และอาจารย์
เวรหอพักพยาบาล โดยมีการระบุหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตามรายงานและประเมินผลความพอใจ
ของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการประเมินกระบวนการ พบว่าระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนจึงจะ สามารถช่วยเหลือ
แนะนา แก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาจารย์ประจาหมู่เรียนได้ติดตามผลการเรียนทุกภาคการศึกษาได้พบนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน
ได้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนในหมวดวิชาชีพได้เกรดต่ากว่า C หรือได้ เกรด I หมวดวิชาทั่วไปได้เกรด E แล้ว
นาเรื่องเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาย่อย และรองคณบดีดูแลงานจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมกัน
พิจารณาแล้วเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้ามาสอบถามและให้คาปรึกษาร่วมแก้ไข วางแผนการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษาแบบรายบุ ค คล ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การแนะน าแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการเรี ย นได้ ร วดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อาจารย์ที่ปรึกษาย่อยพบปัญหาสุขภาพของนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาป่วยเรื้อรัง นักศึกษาตั้งครรภ์ ได้
เรื่องเข้าปรึกษาอาจารย์ประจาหมู่เรียน และรองคณบดีดูแลงานจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมกัน
พิจารณาแล้วเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้ามาสอบถามและให้คาปรึ กษาร่วมแก้ไข วางแผนการเรียนของ
นักศึกษา ทาให้นักศึกษาได้รับการดูแล แก้ไขที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ
อาจารย์เวรหอพักพบเหตุการณ์ผิดปกติที่หอพักนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ พบงูเข้ามาในหอพัก และ
บุคคลภายนอกเข้ามานั่งใกล้หอพักนักศึกษาพยาบาลในยามวิกาล ได้ดาเนินการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง จน
ปัญหาได้รับการแก้ไขในทันที ทาให้นักศึกษาทุกคนปลอดภัย เมื่อพักอาศัยในหอพักนักศึกษาพยาบาล
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4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2559 คณะมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา (3.2.1.7) โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหา และต้องเข้าให้ถึง
ปั ญ หาอย่ า งแท้ จ ริ ง และรวดเร็ ว จึ ง จะแก้ ไ ขปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาได้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จึ ง ปรั บ
กระบวนการคือ มีการนาผลการทวนสอบรายวิชาต่าง ๆมาพิจารณาหา นักศึกษาที่เริ่มมีผลการเรียนตก ซ้าๆ
กันหลายรายวิชามาเข้ากระบวนการให้คาปรึกษาแบบมีส่วนร่วมก่อน ส่งผลการเรียนให้ทางมหาวิทยาลัย
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน ได้รับการให้คาปรึกษา แนะนา แบบมีส่วนร่วมได้แก่นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย และผู้ปกครองของนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนของ
นักศึกษา และมีกระบวนการติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิด ก่อนได้รับการพิจารณาวางแผนให้ลงทะเบียน
เรียนใหม่หรือโอนย้ายคณะ
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี – ไม่มีตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
ประเมินกระบวนการ
2557
ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษาในเวลาราชการ
- นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การดู แ ลไม่
ทั่วถึง พบปั ญหาด้านการเรียน
ของนักศึกษา เมื่อผลการเรียน
ตกต่ ามาก จนต้องลงทะเบี ย น
เรี ย นใหม่ เนื่ อ งจากระบบ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจ าหมู่
เรี ยนที่อาจารย์ 1 ท่านดูแล
นักศึกษาทั้งชั้นปีประมาณ 50 –
70 คน ท าให้ ไ ม่ ส ามารถดู
นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
ครอบคลุม ทาให้นักศึกษามีผล
การเรี ย นที่ ต กต่ ามาก จนต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนใหม่
ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษานอกเวลาราชการ
- เมื่อนักศึกษามีปัญหาทั้งเรื่อง
วิช าการและด้ า นสุ ข ภาพ ไม่ มี
การจั ด อาจารย์ ดู แ ลอย่ า งเป็ น
ระบบท าให้ นั ก ศึ ก ษาขอความ
ช่ ว ยเหลื อ และค าปรึ ก ษาจาก

ปรับปรุงกระบวนการ
ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษาในเวลาราชการ
- เพิ่มระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ย่ อ ย เ ป็ น ก า ร ก ร ะ จ า ย
นั ก ศึ ก ษาให้ อ าจารย์ ทุ ก ท่ า น
ได้รับดูแลนักศึกษาจานวน 812 คนมีหน้าที่ ติดตามผลการ
เรี ย นและให้ ค าปรึ ก ษาแก่
นักศึกษา

ผลลัพธ์
- นักศึกษาทุก
คนได้รับการ
ดูแลติดตามผล
การเรียนทุกคน
- นักศึกษาได้รับ
การดูแลนอก
เวลาราชการ
อย่างมีระบบ
- ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ด้านอาจารย์ที่
ปรึกษาเพิ่มขึ้น

ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษานอกเวลาราชการ
- จั ด ให้ มี ร ะบบการอาจารย์
เว รตรวจหอมี ห น้ า ที่ ดู แ ล
นักศึกษานอกเวลาราชการ

คะแนน
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ปีการศึกษา

2558

2559

ประเมินกระบวนการ
อาจารย์ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
เท่ านั้ น ซึ่ งในบางครั้ งอาจารย์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาติดภารกิจ
ท า ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่วยเหลือล่าช้า
ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษาในเวลาราชการ
- นักศึกษาที่มีผลการการตกลง
เ มื่ อ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ใ ห้
คาปรึกษาและแนะนาแล้วยังมี
ผลการเรียนตกลงอีกจนต้องส่ง
เรื่ อ งให้ ฝ่ ายจั ดการศึก ษา เมื่ อ
นักศึกษาต้องลงทะเบี ย นเรี ยน
ใ ห ม่ จึ ง เ ชิ ญ ผู้ ป ก ค ร อ ง ม า
รับทราบ พบว่าผู้ปกครองไม่พึง
พอใจและให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า
ควรจะให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
ปั ญ หาการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
ตกลงตั้งแต่ระยะแรกๆ เพื่อจะ
ได้ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาเมื่ อ กลั บ บ้ า น
ด้วย
ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษานอกเวลาราชการ
- อาจารย์เวรหอพักลืมเวรตรวจ
หอจานวนมาก เนื่องจากการจัด
ตารางเวรจัดแบบไล่วนไปเรื่องๆ
ในแต่และเดือนวันที่ต้องอยู่เวร
หอไม่ใช่วันเดียวกันทาให้จาเวร
ไม่ได้จึงไม่ได้มาปฏิบัติงานเวร
ตรวจหอ
ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษาในเวลาราชการ
- แฟ้มการบันทึกการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
มีการบันทึกไม่ครบทุกคน
เนื่องจากไม่มีการกาหนด
ช่วงเวลานักศึกษากับอาจารย์มี

ปรับปรุงกระบวนการ

ผลลัพธ์

ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษาในเวลาราชการ
- ในการพบนักศึกษาที่พบว่า
ผลการเรียนเริ่มตกลง ทาง
คณะจะติดต่อผู้ปกครองให้
ทราบและเชิญเข้าร่วมด้วย

- นักศึกษามีผล
การเรียนดีขึ้น
ตั้งใจเรียนมาก
ขึ้น

ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษานอกเวลาราชการ
- กาหนดลาดับเลขที่ของ
อาจารย์เป็นวันที่ในการอยู่
ปฏิบัติงานอาจารย์เวรตรวจ
หอ เช่น อาจารย์เลขที่ 5 ก็จะ
รับผิดชอบ ตรวจหอพักใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน

ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษาในเวลาราชการ
- กาหนดให้นักศึกษาต้องนา
ผลการศึกษาไปพบอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างน้อย ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง
- อาจารย์ที่ปรึกษาต้องส่ง

- อาจารย์มา
ปฏิบัติงาน
อาจารย์เวร
ตรวจหอมากขึ้น
- ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ด้านอาจารย์ที่
ปรึกษาเพิ่มขึ้น

-นักศึกษานาผล
การเรียนมาพบ
อาจารย์ที่
ปรึกษาและ
แฟ้มบันทึกการ
พบอาจารย์ที่
ปรึกษามีการลง

คะแนน
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ปีการศึกษา

ประเมินกระบวนการ
ช่วงเวลาว่างค่อยตรงกัน
นักศึกษาบางคนไม่ได้รายงาน
ผลการเรียน และไม่ได้นาผล
การเรียนมาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเลยตลอดปีการศึกษา

ปรับปรุงกระบวนการ
แฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษาให้
กรรมการบริหารคณะและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง

ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษานอกเวลาราชการ
- การจัดอาจารย์เวรตรวจหอ
แบบเดิมทาให้อาจารย์ที่มีวันที่
ตรงกับวันหยุดราชการต้องมา
ปฏิบัติงานซ้าๆกันทุกปี เกิด
ความไม่ยุติธรรม

ด้านวิชาการ และการดูให้
คาปรึกษานอกเวลาราชการ
- มีการปรับการจัดวันการ
ตรวจหอของอาจารย์โดยมีให้
อาจารย์ทุกท่านจับวันที่ในการ
ตรวจหอเอง และจะใช้วันที่
จับได้นั้นตลอดทั้งปี (จะมีการ
จับใหม่ทุกๆปี)

ผลลัพธ์
บันทึกมากขึ้น

คะแนน

- อาจารย์มา
ปฏิบัติงาน
อาจารย์เวร
ตรวจหอมากขึ้น
- ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ด้านอาจารย์ที่
ปรึกษาเพิ่มขึ้น

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
คณะกรรมการ

สารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษาตามเป้าหมาย 3R + 7C

กิจการนักศึกษา
จัดทาแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ไม่ผ่าน

คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา

กรรมการบริหารคณะ
ผ่าน
ดาเนินกิจกรรมตามแผน
ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
1. ระบบและกลไก
มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังแผนภูมิ
กล่าวคือ สารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักศึกษาทุก
คนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R + 7C จัดทาแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3.2.2.1) เสนอต่อกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา จากนั้นดาเนินการตามแผน
และประเมินผล
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปี การศึกษา 2559 งานกิจการนักศึกษา ได้ ส ารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R + 7C
จัดทาแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เสนอต่อกรรมการบริหารคณะ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นดาเนินการตามแผน โดย
1. จัดทาปฏิทินกิจกรรมและและปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
2.ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อนาผลการดาเนินงานมาจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนในรูปแบบผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3.2.2.2)
3. การประเมินกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2559 พบว่า กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เน้นการกาหนดกิจกรรมร่วมกัน แต่ยังไม่ได้จัดทาแผนที่ระบุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โครงการที่
จัดไม่มีการเสนอแผนให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาและไม่มีการประเมินผลในภาพรวม
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน โดยเพิ่มขั้นตอนการเสนอแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (3.2.2.3) ให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาและการประเมินผลในภาพรวม
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5.1 คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
5.2 คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามากขึ้น
5.3 นักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรม รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (3.2.2.4)
5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพในแต่ละชั้นปี
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี – ไม่มีตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
ประเมินกระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการ
2558
นักศึกษาให้ความสนใจและเข้า มีการกาหนดให้วันพฤหัสบดีที่
ร่วมโครงการ/กิจกรรมน้อย
2 ของเดือนเป็นวันประชุม
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพียง
นักศึกษา 4 ชั้นปี เมื่อจะจัด
ผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ทาให้ กิจกรรมใดๆ จะมีการนาร่าง

ผลลัพธ์
-นักศึกษาทุกคน
เกิดการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ

คะแนน
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ปีการศึกษา

2559

ประเมินกระบวนการ
ไม่เกิดการเรียนรู้กระบวนการ
คิด การทางาน เนื่องจากการ
คิดแผนงานและการดาเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ถูกกาหนดและ
คิดโดยคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและสภาและสโมสร
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ปรับปรุงกระบวนการ
โครงการมานาเสนอในที่
ประชุมพร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะ จากทุกคน และ
แบ่งงานกันไปทาตาม
สมรรถนะชั้นปี ทาให้
นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน
การร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ประเมินผล

ผลลัพธ์
ดาเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
-นักศึกษาสนใจ
และเข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมมากขึ้น
-ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ด้านกิจการ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ มีการเพิ่มกระบวนการพัฒนา นักศึกษาทุกคน
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ ศักยภาพนักศึกษาและทักษะ เกิดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21โดยใช้การ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีส่วนร่วมในทุก
เรียนรู้ 3R + 7C ยังไม่ชัดเจน โดยใช้การเรียนรู้ 3R + 7C
กระบวนการ
ให้เหมะสมกับของนักศึกษา ดาเนิน
ตามสมรรถนะชั้นปี โดยแบ่ง โครงการ/
โรงการและกิจกรรมให้
กิจกรรม
นักศึกษาแต่ละชั้นปีร่วมกัน -นักศึกษาสนใจ
ดาเนินการรับผิดชอบทั้ง
และเข้าร่วม
กระบวนการ โดยทุกขั้นตอน โครงการ/
จะมีการนาเสนอในที่ประชุม กิจกรรมมากขึ้น
นักศึกษา 4 ชั้น ประจาเดือน -ผลประเมิน
ก่อนดาเนินการ ได้แก่
ความพึงพอใจ
-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับผิดชอบ ของนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม วันสาคัญ ด้านกิจการ
ต่างๆทางศาสนา พิธีไหว้ครู นักศึกษาเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
-นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รับผิดชอบ
โครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์ โครงการปฐมนิเทศ
-นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับผิดชอบ
โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพิธีรับหมวก
และดวงประทีป ประดับเข็ม

คะแนน
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ปีการศึกษา

ประเมินกระบวนการ

สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
3.2

3 คะแนน

ปรับปรุงกระบวนการ
ชั้นปี ประจาปีการศึกษา
2559และโครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์ สานสัมพันธ์พี่น้อง ๔
ชั้นปี โครงการปัจฉิมนิเทศพิธี
ติดขีด ประดับเข็มผู้สาเร็จ
การศึกษา ดอกปีบ รุ่นที่ 3
-นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับผิดชอบ
โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมวันพยาบาล
แห่งชาติ
- กิจกรรมที่ 1 : พิธีเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ณ ลาน
สร้างสุข คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม.
- กิจกรรมที่ 2: จัดการแสดง
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษา ไปร่วมแสดงในงาน
วันพยาบาลแห่งชาติ ที่
โรงพยาบาลนครปฐม
- กิจกรรมที่ 3 : การสร้าง
เสริมสุขภาพเพื่อประชาชน ณ
วัดสระกะเทียม อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ผลการดาเนินงาน
.......3...... คะแนน

ผลลัพธ์

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระบบ ทาให้สามารถดูแล การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้ทั่วถึง
ครอบคลุมทุกด้าน
2. มีช่องทางให้นักศึกษา เข้ารับการปรึกษาได้หลายทาง

คะแนน
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3. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมคิด ร่วมทา ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
โอกาสในการพัฒนา
1. แผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรนา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระบบมาร่วมกันพัฒนา
2. ควรขยายผลแนวทางการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมในแต่ละชั้นปี
รายการหลักฐาน การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1.1
คาสั่งแต่งตั้งและหน้าที่อาจารย์ประจาหมู่เรียน
3.2.1.2
คาสั่งแต่งตั้งและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
3.2.1.3
คาสั่งแต่งตั้งและหน้าที่อาจารย์เวรหอพักพยาบาล
3.2.1.4
แผนการสอนของหลักสูตรปี 2559
3.2.1.5
แบบฟอร์มรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษาย่อยประจาปีการศึกษา
3.2.1.6
รายงาน home room อาจารย์ประจาหมู่เรียน
3.2.1.7
ผลการประเมินความพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2.2.1
แผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2.2.2
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
3.2.2.3
แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559
3.2.2.4
ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์วิริยา จันทร์ขา อาจารย์มาลินี จาเนียร
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

1
2
3
4
5
 มีการรายงานผล  มีการรายงานผล  มีการรายงานผล  มีการรายงานผล  มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ใน
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
บางเรื่อง
ทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น
ในบางเรื่อง
ในทุกเรื่อง
ในทุกเรื่อง
 มีผลการ
ดาเนินงาน
ที่โดดเด่น
เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุม่
เดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน
และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถ
ให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็น
ผลการดาเนินงาน
ที่
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง
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ผลการดาเนินการ
1. รายงานผลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 มีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาในทุกชั้นปีสาขาการพยาบาล โดยชั้นปีที่ 1 สภาการ
พยาบาลกาหนดให้รับนักศึกษาจานวน 80 คน มีนักศึกษาลงทะเบียน 80 คนลาออก 2 คน มีจานวนนักศึกษา
ปัจจุบัน 78 คน
ชั้ น ปี ที่ 2 สภาการพยาบาลก าหนดให้ รั บ นั ก ศึ ก ษาจ านวน 80 คน มี นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย น
76 คน ลาออก1 คน มีจานวนนักศึกษาปัจจุบัน 74 คน
ชั้ น ปี ที่ 3 ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล ก า ห น ด ใ ห้ รั บ นั ก ศึ ก ษ า จ า น ว น 70 ค น มี นั ก ศึ ก ษ า
ลงทะเบียน 69 คน ลาออก 6 คน มีจานวนนักศึกษาปัจจุบัน 63 คน
ชั้นปีที่ 4 สภาการพยาบาลกาหนดให้รับนักศึกษาจานวน 50 คน มีนักศึกษาลงทะเบียน 45 คน ไม่มี
ลาออก มีจานวนนักศึกษาปัจจุบัน 45 คน ดังสรุปในตาราง (3.3.1)

ปีการศึกษา

จานวน
รับเข้า

จานวน
สาเร็จ
การศึกษา

2554
2555
2556
2557
2558
2559

41
50
45
69
75
80

38
48
45
0
0
0

ณ สิ้นปีการศึกษา 2559
จานวน
จานวน
อัตรา
ยังไม่สาเร็จ
ลาออก
คงอยู่
การศึกษา
2
1
0
6
2
2

1
1
0
63
73
78

95.12%
98.00%
100.00%
91.30%
97.33%
97.50%

อัตรา
การสาเร็จ
การศึกษา
92.68%
96.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%

จานวนนักศึกษาแรกรับ เท่ากับ จานวนนักศึกษา ณ สัปดาห์ที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
2. รายงานผลการสาเร็จการศึกษา
เมื่อสิ้นสุ ดปี การศึกษา 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรอกแบบฟอร์มให้อาจารย์ประจาหมู่เรียนหน้ าที่
ตรวจสอบผลการเรียนตามหลักสูตรและเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยส่งให้สานัก
ส่งเสริมวิ ชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ จากนั้นรองคณบดีดูแลงานด้านจัดการศึกษาและกิจการนั กศึกษา
นาเสนอจานวนและรายชื่อนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเข้าวาระการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณา (3.3.2)และส่งให้สภาวิชาการ (3.3.3) สภามหาวิทยาลัย (3.3.4) รับรองพร้อมออกใบสาเร็จการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทาการเก็บเอกสารการสาเร็จการศึกษาตัวจริงส่งสภาการ
พยาบาลเพื่อสมัครการขอสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นที่ 1 พร้อมสาเนา
เก็บไว้ที่คณะ 1 ชุด ในปีการศึกษา 2559 สาขาการพยาบาล มีนักศึกษาหมู่เรียนที่ 56/50 สาเร็จการศึกษา
ทั้งสิ้น 45 คน จากจานวนนักศึกษา นักศึกษาทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (3.3.5)
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3. รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านระบบการรับและระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการจัดการศึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ โดยให้มีการประเมินทุกภาคการศึกษา เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตร 4 ด้าน ด้านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา และมีการประเมินผลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มทุกภาคการศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรของนักศึกษาทุกชั้นปีจานวน 256 คน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสูตรจัดการศึกษาค่าเฉลี่ย 4.55 (ระดับดีมาก) ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ค่าเฉลี่ย 4.11
(ระดับดี) ด้านกิจกรรมนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.51 (ระดับดีมาก) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.48
(ระดับดี) สาหรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาประเมินจากความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตร 4 ด้าน จากการพบ
นักศึกษาทุกชั้นปีของกิจการนักศึกษา จากกล่องรับความคิดเห็น โดยมีประเด็นเรื่อง การรับนักศึกษา การ
เตรี ยมความพร้ อมและกลไกลการรับ นักศึกษา การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา การควบคุมการดูแล
นักศึกษาและการให้คาดูแลการให้คาปรึกษาซึ่งมีคะแนนความพึ่งพอใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การรับ ทราบข้อมูล
ด้านจัดการศึกษา การจัดตารางการเรียน การเพิ่มระยะเวลาการศึกษาด้วยตนเองและการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 การปรั บ ปรุงสภาพแวดล้ อมหอพักส่งเสริมให้เกิดการสร้างเสริมสุ ขภาพ การจัดการเรื่องห้ องเรียนให้
สมบูรณ์ การจัดตารางการทากิจกรรม และการปรับเอกสารประกอบการสอน (3.3.1.6)
จากนั้ นคณะกรรมการจั ดการศึ กษารายงานการประเมิ นผลประจาภาคการศึก ษา ส่ ง มอบให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบผลการดาเนินการพร้อมระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาใน มคอ.5 และ
มคอ.6 พร้อมให้ประธานรายวิชาเก็บหลักฐานที่แฟ้มรายวิชา (3.3.1.7) จากนั้นคณะกรรมการจัดการศึกษานา
ผลการประเมินไปกากับติดตามด้านการจัดการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจดีขึ้นในบางเรื่อง
1. การรับทราบข้อมูลด้านจัดการศึกษา โดยมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านทาง
Facebook Website คณะฯ นักศึกษารับทราบข้อมูลดีขึ้น มีการปรับระบบการประเมินผลด้วย
ออนไลน์เพื่อให้นศ.ทุกคนได้เข้าถึงในการประเมินผล และมีการจัดสนทนากลุ่มเพื่อรับฟังปัญหาและ
แจ้งผลการดาเนินการต่างๆ
2. การจัดตารางการเรียน มีการจัดตารางกาหนดการสอน และการสอนเพิ่มเติมโดยทาการแจ้งอจารย์
ประจาหมู่เรียนและนักศึกษา
3. การเพิ่มระยะเวลาการศึกษาด้วยตนเอง การเพิ่มชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองระบุในตารางสอนทุก
ภาคการศึกษา
4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมหอพักส่งเสริมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ มีการจัดบรรยากาศห้องสมุด
ให้น่าอ่านหนังสือ มีการจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพให้มีกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากรในทุกระดับ
5. มีการจัดทาปฏิทินกิจกรรมของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมีการกาหนดให้แต่ละชั้นปีเข้าร่วม
จัดกิจกรรมตามสมรรถนะของชั้นปี ทั้งนี้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดการศึกษา
คณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ ทุกภาคการศึกษา
4. แนวโน้มการดาเนินงานในด้านอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
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แนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปีที่รับจานวนนักศึกษาเพิ่ม 80 คน จากรายงาน
อัตราการคงอยู่พบว่า นักศึกษามีอัตราการคงอยู่เพิ่มขึ้น ขอลาออกในระหว่างเรียนด้วยสาเหตุการปรับพฤติกรรม
การอยู่รวมกับเพื่อนไม่ได้น้อยลงและมีจานวนนักศึกษาคงค้างที่ไม่สามารถเรียนได้ตามระบบเกิดขึ้น เนื่องจากการ
ปรับพฤติกรรมการอยู่รวมกับเพื่อนและการตั้งครรภ์ลดลง (3.3.8)
5. แนวโน้มการสาเร็จการศึกษา
ปี การศึ กษา 2559 แนวโน้ มการส าเร็ จการศึ กษาอยู่ ในระดั บดี นั ก ศึ ก ษาหมู่ เ รี ย นที่ 56/50 ส าเร็ จ
การศึกษาทั้งสิ้น 45 คน จากจานวนนักศึกษา นักศึกษาทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดีขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา (3.3.9)
6. ผลการดาเนินงานที่โดดเด่น –ไม่ม-ี
ตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
ประเมินกระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการ
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
3.3

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
.....3........ คะแนน

ผลลัพธ์

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. การจัดให้นักศึกษาอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยเอื้อให้อัตราการคงและการสาเร็จการศึกษา
มากกว่าร้อยละ 90 และกระตุ้นให้นักศึกษาสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องตรงประเด็น
2. ระบบอาจารย์ประจาหมู่เรียนเอื้อให้มีการกากับติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ตามแผนจัดการศึกษาที่วางไว้
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรเร่งหาแนวทางหรือกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการอยู่รวมกันของนักศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการ
คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษาได้อย่างคงที่
2. การจัดการข้อร้องเรียนควรใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันแบบเป็น
ระบบทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
รายการหลักฐาน
3.3.1
รายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
3.3.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
3.3.3
รายงานการประชุมสภาวิชาการ วาระการรับรองผู้สาเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
3.3.4
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระการรับรองผู้สาเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
3.3.5
รายงานผลการสาเร็จการศึกษาปี 2559
3.3.6
ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตร 4 ด้าน
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3.3.7
3.3.8
3.3.9

แฟ้มรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
แฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหา
รายงานแนวโน้มการสาเร็จการศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
3 คะแนน
4
3.2
3 คะแนน
3
3.3
3 คะแนน
3
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4
3
3
..10.... /3 = ..3.33.......คะแนน
ระดับคุณภาพ...ปานกลาง........

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. สถานการณ์ปัจจุบันมีความต้องการบัณฑิตสาขาการพยาบาลจานวนมากส่งผลให้มีโอกาสวางระบบ
และกลไกการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพได้มาก
2. ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่งเสริมแนวคิดการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้เข้า
ศึกษาต่อ จึงส่งผลให้การเพิ่มช่ องทางประชาสัมพันธ์ทาให้การรับสมัครสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่
หลากหลาย
3. การวางระบบการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ของหลักสูตรส่งเสริมให้สามารถคัดเลือกผู้สมัครได้ที่
มีคุณภาพตรงตามคุณสมบัติที่กาหนด
4. มหาวิทยาลั ย มีการปรั บ ระบบการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษได้ตรงตามพื้นฐานความรู้และ
สมรรถนะของนักศึกษา ส่งผลให้สามารถต่อยอดการเรียนในรายวิชาที่กาหนดในหลักสูตรได้เร็วขึ้น
5. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมีการวางแผนเชิงระบบในการนาข้อมูลย้อนกลั บมาประกอบการ
ตัดสินใจในการรับนักศึกษา
6. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระบบของหลักสูตรสามารถดูแลการส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษา ได้ทั่วถึง
ครอบคลุมทุกด้าน และมีช่องทางให้นักศึกษาเข้ารับการปรึกษาได้หลายทาง
7. คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมคิด ร่วมทา ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
8. การจัดให้นักศึกษาอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยเอื้อให้อัตราการคงและการสาเร็จการศึ กษามากกว่า
ร้อยละ 90 และกระตุ้นให้นักศึกษาสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและตรง
ประเด็น
9. ระบบอาจารย์ประจาหมู่เรียนเอื้อให้มีการกากับติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ตามแผนจัดการศึกษาที่วางไว้
โอกาสในการพัฒนา
1. แนวโน้มการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านนักศึกษาสามารถพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดีได้
2. คณะกรรมการกิจการนักศึกษาควรเตรียมวางแผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับคณะ โดย
คานึงถึงปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาให้ครอบคลุม
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3. แผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรนา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระบบมาร่วมกันพัฒนา
4. ควรขยายผลแนวทางการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมและเพิ่มเติมในแต่ละชั้นปี
5. ควรเร่งหาแนวทางหรือกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการอยู่รวมกันของนักศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการคง
อยู่ในแต่ละปีการศึกษาให้มีความคงที่
6. การจัดการข้อร้องเรียนควรใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันแบบเป็นระบบทั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและการบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด  ไม่มีการนาระบบ
ใน
กลไกไปสู่การ
การกากับ
ปฎิบตั ิ/
ติดตามและ ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

5
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมี
หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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การบริหารและพัฒนาอาจารย์
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและการบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์จานวนอาจารย์ คุณสมบัติ และผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

จัดทาข้อเสนอแนะการวางแผนรับอาจารย์ใหม่

กาหนดแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร

กาหนดแผนการรับ การแต่งตั้ง และการ
บริหารส่งเสริมพัฒนาประจาปี

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

คณบดี

คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ

ผ่าน
สรุปแนวทางการวางแผนการการ
แต่งตั้ง และการบริหารส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ประจาปี

ผ่าน

มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตร

บทบาทหน้าที่ที่กาหนด

ระบบบริหารส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
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กาหนดแผนประจาปี

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

คณบดี

คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ

ผ่าน
ดาเนินการ

ผ่าน

ประเมินผล (ปีละ 2 ครั้ง)

รายงานและข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินการ
1. ระบบและกลไก
ระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาการ
วิเคราะห์จานวนอาจารย์ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยนาระบบฐานข้อมูล
อาจารย์ประจาจัดทาบัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้มีแนวโน้มการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจาคณะเพื่อสรุปแนวทางการวางแผนการการแต่งตั้ง
และการบริหารส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจาปี เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแต่งตั้งกรรมการประจา
หลักสูตร (4.1.1) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล คณะฯทาการเสนอชื่อคณะกรรมการประจา
หลักสูตรที่เข้าตามเกณฑ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยทาคาสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ประจาหลักสูตร จากนั้นคณะฯจัดทา
ประกาศบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร และแนวทางการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะ และคณะกรรมการประจาคณะ ทุก 6 เดือนคณะกรรมการประจาหลักสูตรจะต้องนาเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินการตามแผน ประเมินผล รายงานและให้ข้อเสนอแนะ
ระบบการบริหารส่งเสริมและพัฒนาสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ป ระจาหลักสูตรมาเป็นแนวทางการวางแผนการบริหารส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ประจ าปี น าเสนอเข้า ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารคณะและคณะกรรมการประจาคณะเพื่ อ ขอรับการ
สนับสนุนในการบริหารส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ประจาปีในรูปแบบของการส่งไปอบรมและพัฒนาในการเสริม
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ศักยภาพการบริหารหลักสูตร การเขียนมคอ. 3,4,5,6,7 และการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการและการพัฒนา
ผลงานวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2559 ระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะยังคงนาใช้
ระบบและกลไกของมหาวิ ท ยาลั ย ฯในการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รตามเดิ ม และคณบดี แ จ้ ง ให้
คณะกรรมการประจาหลักสูตรชุดเดิม นาไปปฏิบัติและดาเนินงานตามหน้าที่ ส่วนการบริหารอาจารย์ประจา
หลักสูตรใช้การนัดหมายประชุมร่วมกันอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง (4.1.2)
ระบบบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรคณะมีหนังสือเชิญให้ไปฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับ การบริ ห ารหลั กสู ตรและการประกัน คุณภาพภายในระดับหลั ก สู ตรทั้ง ภายในและภายนอก เช่น การ
ฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การฝึกอบรมการเขียนรายงาน
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การจัดอบรมการนาข้อมูลลงระบบ CHA QA Online (4.1.3) โดย
คณะกรรมการประจาหลักสูตรจึงดาเนินตามนโยบายการบริหารจัดการของคณะและแผนการพัฒนาและการ
ดาเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. การประเมินกระบวนการ
3.1 ในปีการศึกษา 2559 พบว่า จากการดาเนินการระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรขาดการวิเคราะห์การประเมินผลการรับอาจารย์ใหม่ และต้องวิเคราะห์คุณสมบัติและจานวน
อาจารย์ประจา ภาวะเสี่ยงและแนวโน้มการขาดแคลนอาจารย์ประจาหลักสูตร อัตราการลาออกของอาจารย์
สูง จึงมีการวิเคราะห์และติดตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจาเพื่อขึ้น ทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร และเป็นการรับรองว่า หลักสูตรจะมีผู้รับผิดชอบหลักสู ตรในปีการศึกษาต่อไป ทาง
คณะกรรมการบริหารประจาคณะ และคณะกรรมการประจาคณะจะดาเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีเหมาะสม
ในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอตามระบบมหาวิทยาลัยต่อไป
3.2 ระบบบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่า มีการนาผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรทาการสารวจความต้องการการพัฒนาของอาจารย์ประจาหลักสูตรประจาปี
2559 (4.1.4) โดยจัดลาดับความสาคัญของสาระการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร พร้อมประธานหลักสูตร
ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นวาระการพิจารณา ซึ่ง
ผลการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละท่านได้รับการฝึกอบรม
ด้านการบริห ารหลักสูตร พร้อมรายงานแนวทาการพัฒนาภายหลั งการฝึกอบรมแก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน– ไม่มี5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม – ไม่มี6. แนวทางปฏิบัติที่ดี – ไม่มีตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ (ถ้ามี)
ปีการศึกษา

ประเมินกระบวนการ

ปรับปรุงกระบวนการ

ผลลัพธ์

คะแนน
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สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

4.1

3 คะแนน

......3....... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการรั บ และแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และจั ด ท าการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจาสาขาเพื่อช่วยวางแผนในการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ระบบการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการดาเนินการวางแผน
เชิงนโยบายและกากับการดาเนินงานของหลักสูตร
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการบูรณาการเข้ากับงานประจาและสนับสนุนเกิดการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสุนนและส่งเสริมระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรใน
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. ควรทาความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูงในการอนุมัติการลาของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
รายการหลักฐาน
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

ขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หนังสือเชิญการเข้าร่วมประชุมอบรมเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรประจาปี 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน มีวุฒิปริญญาเอก จานวน 1 คน =
ร้อยละ 20 (1/5x100) คิดเป็นคะแนน = 5 คะแนน = ร้อยละ 20
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 คน =
ร้อยละ 20 (1/5x100) คิดเป็นคะแนน = 1.67 คะแนน = ร้อยละ 20
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน มีผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นค่าของผลรวมถ่วงน้าหนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร = 1.4 คิดเป็นร้อยละ 28
มีค่าคะแนน = 5 คะแนน = ร้อยละ 28
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร …………-…………………………………………….……...............

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2.1
ตารางที่ 4.2.2
ตารางที่ 4.2.3
ตารางที่ 4.2.4

-

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

หน่วยวัด

ผลการ
ดาเนินงาน

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0
4
2
32
0
4
22

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2

เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรีค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

~ 50 ~

หลักสูตรระดับปริญญาโทค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอกค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ป.ตรี ร้อยละ 20
4.2.1
ป.โท ร้อยละ 60
ป.เอก ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ.....40........

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงสาขาหลักตามเกณฑ์ สอดคล้องกับสภาวิชาชีพกาหนดทั้ง 5
สาขา
โอกาสในการพัฒนา
1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เพิ่มคุณวุฒิให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามากยิ่งขึ้น
เช่น การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

ผลการ
ดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0
0
2
4
32
2
20

ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2

เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ป.ตรี ร้อยละ 40
4.2.2
ป.โท ร้อยละ 40
ป.เอก ร้อยละ 60

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ร้อยละ ...40..........

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี มีผลงานวิชาการที่สามารถนามา
พัฒนาเข้าสู่กระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการได้
โอกาสในการพัฒนา
1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์เร่งดาเนินการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การเก็บข้อมูล
:
ปีปฏิทิน 2559
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก)
1.1. บทความวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอ

น้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

0.20

0

0

-

0.20

0

0

-

0.40

0

0

0.40

0

0

-

0.40

0

0

-
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก)
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ที่ตีพิ มพ์ ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่ไม่ อยู่ ในฐานข้อ มูล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ ทราบเป็น การทั่ว ไปและแจ้ งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.2บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่ ว ไปและแจ้ งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

น้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

0.40

0

0

-

0.40
0.60

0
2

0
1.2

-

0.60

0

0

-

0.80

0

0

-

0.80

0

0

-

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

2

1.6

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต าม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
2556

0.80

0

0

ตารางที่
4.2.3.1
4.2.3.2
-

1.00

0

0

-
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก)
5.2 บทความวิช าการที่ตีพิม พ์ในวารสารวิช าการระดับ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต าม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิชาการรับ ใช้สั งคมที่ได้รับ การประเมินผ่าน
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
5.8 ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

น้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

1.00

0

0

-

1.00
1.00

0
0

0
0

-

1.00

0

0

-

1.00

0

0

1.00

0

0

1.00

0

0

0.20

0

0

-

0.40
0.60
0.80

0
0
0

0
0
0

-

1.00

0

0

-

5
3
2.8
0
0

-
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก)

น้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
0
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
56
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
4.2.3

เป้าหมาย
ป.ตรี ร้อยละ 20
ป.โท ร้อยละ 30
ป.เอก ร้อยละ 50

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ .....56........

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยใช้พี่เลี้ยงส่งผลให้เกิดงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐาน TCI 1 และ TCI2 ได้ผลอย่างดี
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานร่วมกันในการพัฒนาผลงานวิชาการประจาหลักสูตร
โอกาสในการพัฒนา
1. กระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการสนับสุนนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการวิจัยและ
ส่งงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 1 และ TCI 2
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

1
2
3
4
5
 มีการรายงานผล  มีการรายงานผล  มีการรายงานผล  มีการรายงานผล  มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ใน
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
บางเรื่อง
ทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
คาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น
ในบางเรื่อง
ในทุกเรื่อง
ในทุกเรื่อง
 มีผลการ
ดาเนินงานที่โดด
เด่นเทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้น
ใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การดาเนินงานที่
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง

ผลการดาเนินการ
1. รายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จานวน 5 คน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จานวน 5 คน
(หมายเหตุ อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 ท่านลาศึกษาต่อระดับเฉพาะทางตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 24
มีนาคม 2560 ทางหลักสูตรได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จานวน 1 ท่าน)
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2. รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรในเรื่องการบริหารและพัฒนาอาจารย์
คณะฯ ได้ดาเนินการสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(4.3.1) เป็นประจาทุกปี โดยมีผลสรุปการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 พบว่า
คณะฯ มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้ ได้แก่ การรายงานอัตรา
คงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร และรายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษา
โดยให้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรทั้ง 3 ด้านภาพระดับดี รวม 4.45 ได้แก่
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร โดย
ผลการสารวจพบว่า การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.00) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28) กระบวนการ
บริหารหลักสูตร ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11) โดยมีข้อเสนอแนะเรื่อง ขอให้คณะมี
การจั ดสรรงบประมาณโครงการสนั บ สนุ น ในการการบริห ารและพัฒ นาอาจารย์ และควรมีก ารวางแผน
พัฒนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรในอนาคต
3. แนวโน้มผลการดาเนินงานเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
แนวโน้มการดาเนินงานเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่มีปัญหาเนื่องจากมีระบบ
การกากับและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชิดและเป็นไปตามมาตรฐานของการดาเนินการ
4. แนวโน้มผลการดาเนินงานเรื่ องความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรในเรื่ องการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์
ปีการศึกษา 2559 แนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ประจาดีขึ้นในด้านการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เรื่องการบริหารหลักสูตร แต่ยังมีความต้องการเรื่องการพัฒนาตนเองเข้าสสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่ทางคณะ
ควรสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการเชื่อมต่อกับของมหาวิทยาลัย
5. ผลการดาเนินงานที่โดดเด่นเทียบเคียงกับหลักสูตรในสถาบันกลุ่มเดียวกัน – ไม่มีตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
ประเมินกระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ผลลัพธ์
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
4.3

3 คะแนน

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. –ไม่มี-

ผลการดาเนินงาน
.......3...... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

คะแนน
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โอกาสในการพัฒนา
1. ผู้บริหารระดับสูงของคณะควรพัฒนานโยบายการวางแผนเรื่องการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หักสูตรและอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในเชิงระบบและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน
การดาเนินการ
รายการหลักฐาน
4.3.1
รายงานความพึงพอใจต่อของอาจารย์ประจาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
3 คะแนน
4 ข้อ
ป.ตรี ร้อยละ 20
4.2.1
ป.โท ร้อยละ 60
ร้อยละ 20
ป.เอก ร้อยละ 100
ป.ตรี ร้อยละ 40
4.2.2
ป.โท ร้อยละ 40
ร้อยละ 20
ป.เอก ร้อยละ 60
ป.ตรี ร้อยละ 20
4.2.3
ป.โท ร้อยละ 30
ร้อยละ 80
ป.เอก ร้อยละ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.50
4.2.4
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.15
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.15
4.3
3 คะแนน
3 ข้อ
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5คะแนน)

คะแนนการประเมิน
3
5
3.33
5
3
...10.44... /3 = ..3.48.คะแนน
ระดับคุณภาพดี
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการรั บ และแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และจั ด ท าการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจาสาขาเพื่อช่วยวางแผนในการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ระบบการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการดาเนินการวางแผน
เชิงนโยบายและกากับการดาเนินงานของหลักสูตร
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการบูรณาการเข้ากับงานประจาและสนับสนุนเกิดการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร และจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาสาขาเพื่อช่วยวางแผนในการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเข้ า โครงการพั ฒ นาสู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะควรมีระบบการสนับสุนนและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรในการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2. ควรทาความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูงในการอนุมัติการลาศึกษาต่อของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
3. สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์เร่งดาเนินการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
4. พัฒนาระบบต่างๆ ให้มีการดาเนินงานที่โดดเด่นเทียบเคียงกับหลักสูตร ในสถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
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หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
ภาคเรียน/
ร้อยละการกระจายของเกรด
รหัส ชื่อวิชา
ปี
A B+ B C+ C D+ D F S U IP
การศึกษา
หมู่เรียน 59/36
4171103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
1/2559 1 2 12 16 28 14 7
4171101 ชีวเคมี
1/2559
2 2 25 50 1
4171102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
1/2559 7 16 20 19 8 3 7
4171110 ระบบสุขภาพ
1/2559 3 24 32 16 5
หมู่เรียน 58/33
4172109 เภสัชวิทยาสาหรับพยาบาล
1/2559 6 31 27 5 6
1500127 โภชนาการและสุขภาพ
1/2559 1 9 24 25 15 1
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
1/2559 22 27 22 4
4172204 การประเมินภาวะสุขภาพ
1/2559 27 28 19 1
4171106 จิตวิทยาพัฒนาการ
1/2559
9 32 26 5 6
หมู่เรียน 57/38
4173503 การพยาบาลมารดาฯ 3
1/2559 2 9 16 23 10 - 2 4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก 1 1/2559 13 24 15 5 3 - 1 4173703 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
1/2559
3 5 10 35
9
4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ 1
1/2559 17 24 15 3
- 3 4171103 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1/2559 4 23 22 10 2 - 1 -

จานวนนักศึกษา
NP

I

W Audit ลงทะเบียน สอบผ่าน

-

-

-

-

80
80
80
80

80
80
80
80

-

-

-

-

-

-

-

-

75
75
75
75
75

75
75
75
75
75

-

-

-

-

-

-

-

-

62
61
62
62
62

62
61
62
62
62
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รหัส ชื่อวิชา
4171103 ชีวสถิติ
หมู่เรียน 56/50
4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น
4174802 ภาวะผู้นาและการบริหาร
4173901 วิจัยทางการพยาบาล
4174482 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
4174681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กฯ
หมู่เรียน 54/51
4173901 วิจัยทางการพยาบาล
4173703 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
4173503 การพยาบาลมารดาฯ 3

ภาคเรียน/
ปี
การศึกษา
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

9
8
24
22

จานวนนักศึกษา

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

IP

NP

I

W Audit ลงทะเบียน สอบผ่าน

8

6

10

18

10

8

2

-

-

-

-

-

-

5
14
14
19
12

20
19
17
1
10

12
3
5
1

8

1/2559
1/2559
1/2559

1
1
1

1
1

-

62

62
45
45
45
45
45
1
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45
45
45
45
45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)

รหัส ชื่อวิชา
หมู่เรียน 59/36
4171104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
4171105 พยาธิสรีรวิทยา

ภาคเรียน/
ปี
การศึกษา
2/2559
2/2559

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

15

23
2

22
22

16
41

2
14

D+

D

E

S

U

IP

NP

I
-

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบีย
W Audit
สอบผ่าน
น
-

-

80
80

80
80
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รหัส ชื่อวิชา
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล

ร้อยละการกระจายของเกรด

ภาคเรียน/
ปี
การศึกษา
2/2559

A

2/2559

26

D+

D

E

S

U

IP

NP

I

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบีย
W Audit
สอบผ่าน
น
80
80

B+

B

C+

C

6

18

32

23

16

17

10

4

2

75

73

4

17

32

20

2

75

73

2
1
15

16
3
45

37
20
13

15
36

4
12

75
75
75

73
73
73

33

33

7

75

73

13
7
3

4
5
6
18
14
21

28
23
11
22
23
23

1

หมู่เรียน 58/33
4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4172501 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุง
ครรภ์ 1
4172701 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
4172111 พยาธิสรีรวิทยา
4174802 สารสนเทศทางการพยาบาล
1500134 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 2
หมู่เรียน 57/38
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4173402 การพยาบาลชุมชน
4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
4173582 ป.การพยาบาลมารดา ทารกฯ 2
4173782 ป.การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
หมู่เรียน 56/50
4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น

2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559

-

1

-

-

-

-

-2
2
2

-

2
23
27
32
7
8
12

5
5
11
8
1
-

-

-

-

-

1
-

-

-

60
60
60
60
60
60

60
60
60
60
60
60

-

-

-

-

-

-

-

45

45
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รหัส ชื่อวิชา
4174481 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ฯ
4174482 ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
หมู่เรียน 54/51
4173582 ป.การพยาบาลมารดา ทารกฯ 2

ภาคเรียน/
ปี
A
การศึกษา
2/2559 28
2/2559 28

ร้อยละการกระจายของเกรด
B+

B

12
12

5
3

C+

C

D+

D

2

2/2559

1

E

S

U

IP

NP

I

-

-

-

-

-

-

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบีย
W Audit
สอบผ่าน
น
45
45
45
45
1
1

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) (ยังไม่เสร็จสิ้นการเรียนการสอน)
รหัส ชื่อวิชา
หมู่เรียน 59/36
4171202 กระบวนการพยาบาล
4171106 เภสัชวิทยาสาหรับพยาบาล
4171107 โภชนศาสตร์
หมู่เรียน 58/33
4172110 วิทยาการระบาด
4172502 การพยาบาลมารดา ทารกฯ 2
4172702 การพยาบาลผู้สูงอายุ
หมู่เรียน 57/38
4173381 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
4173783 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน

ภาคเรียน/
ปี
การศึกษา

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

D

E

S

U

IP

NP

I

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบีย
W Audit
สอบผ่าน
น

3/2559
3/2559
3/2559

80
80
80

78
78
78

3/2559
3/2559
3/2559

73
73
73

73
73
73

3/2559
3/2559

60
60

60
60

~ 63 ~

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนาระบบ
การกากับ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ปฎิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2

3

4

5

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน

ผลการดาเนินการ
1. ระบบและกลไก
การออกแบบหลักสูตรและสาระในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) (5.1.1) ได้ทา
การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร โดยมีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรตาม
ข้อกาหนดและมคอ. 1 ของสภาการพยาบาล และใช้ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละปี (5.1.2) นามาปรับปรุงสาระ
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. 2559) (5.1.3) ดังแสดงแผนภาพที่ 5.1 ระบบการออกแบบ
หลักสูตร/สาระวิชาในหลักสูตร (5.1.4)

~ 64 ~

ระบบการออกแบบหลักสูตร/สาระวิชาในหลักสูตร

ข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์มคอ. 5, 6 และ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

เนื้อหาที่ต้องเพิ่มในรายวิชาของหลักสูตร

กรรมการหลักสูตรพิจารณาวางแผน
ร่วมกับกรรมการจัดการศึกษาว่าสามารถ
เพิ่มในรายวิชาใดได้บ้าง

แจ้งประธานรายวิชาให้เพิ่มเนื้อหาที่
ต้องปรับปรุงเข้าไปในรายวิชา

ประเมินผลการเพิ่มเนื้อหาที่ต้อง
ปรับปรุงจากมคอ. 5, 6 ผู้ใช้บัณฑิต
และบัณฑิตในปีถัดไป

รวบรวมสาระที่ต้องปรับปรุงทั้งหมดนาไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
แผนภาพที่ 5.1 ระบบการออกแบบหลักสูตร/สาระวิชาในหลักสูตร
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2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ได้มีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามระบบและกลไก
ที่วางไว้ โดยนาผลการประเมิน หลักสูตรของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต จากปีการศึกษา 2557 ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้
เนื้อหาในหลักสูตรปรับเรื่องรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation (HA)) ให้มากขึ้น คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงนามาวางระบบการเรียนการสอนเพิ่มสาระนี้ ในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 - รายวิชาสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มการสอนกระบวนการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องโดยใช้ PDCA ใน
การทาโครงการสร้างเสิรมสุขภาพ) (5.1.5)
ชั้นปีที่ 2 - รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เพิ่มการสอนกระบวนการพัฒนาคุณภาพเรื่องความปลอดภัย
ในผู้ป่วยโดยเน้นเรื่องการป้องกัน Medical Error, Fall Precaution (5.1.6)
ชั้นปีที่ 3 - รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ 2 เพิ่มการสอนกระบวนการพัฒนาคุณภาพเรื่องความ
ปลอดภัยในผู้ป่วยโดยเน้นเรื่องการระบุตัวทารกให้ถูกต้องและป้องกันการลักพาทารก (5.1.7)
ชั้น ปี ที่ 4 - รายวิช าบริห ารการพยาบาล เพิ่มการสอนเรื่องการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital
Accreditation (HA)) และมีการศึกษาดูงานและฟังการบรรยายหัวข้อการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลที่สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (มหาชน) (The Healthcare Hospital Accreditation Institute (Public
Organization)) (5.1.8)
- รายวิชาปฏิบัติการภาวะผู้นาและการบริหารจัดการทางคลินิก เพิ่มเนื้อหาในการฝึกงานและการ
conference โดยเน้นเรื่องการประกันคุณภาพในองค์กรและให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ความเสี่ยงในองค์กร การทา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร (5.1.9)
3. การประเมินกระบวนการ
วิธีการประเมินกระบวนการปรับสาระของรายวิชาในหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช้การรายงาน
ผลการนาเสนอของรายวิชาที่ปรับปรุงจาก มคอ. 5,6 (5.1.10) ผลการประเมินผลการปรับสาระในปีการศึกษา 2558
พบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลมากขึ้น จากการประเมินของแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ (5.1.11) ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาเสนอผลการปรับสาระในรายวิชาและผล
การประเมินผู้ใช้บัณฑิตแก่คณะกรรมการบริหารคณะ แล้วเสนอให้มีการระดมความคิดเห็นการปรับสาระในรายวิชา
ของปีการศึกษา 2559 ผลการระดมสมองพบว่า ควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุขที่เน้น
เรื่องประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนซึ่งเน้นเรื่องการพัฒนาการรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาล
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับปรุงชี้แจงการเพิ่มสาระเกี่ยวกับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้าน
สาธารณสุข นวัตกรรมทางการพยาบาลเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ เน้นตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขตามเป้าหมายระบบสุขภาพยั่งยืน ขยายผลการรับรองคุณภาพ
ของโรงพยาบาล การจั ด บริ ก ารที่ ล ดเวลารอคอย การเพิ่ ม ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การรั บ บริ ก าร แก่
ผู้รับผิดชอบวิชาเพื่อนาไปปรับปรุงสาระใน มคอ. 3,4 คณะกรรมการจัดการศึกษามีการพัฒนาระบบตรวจสอบสาระ
ในการนาเสนอมคอ. 3,4 (5.1.12) ดังเช่น
ชั้นปีที่ 1 – รายวิชาระบบสุขภาพ เพิ่มสาระเรื่องการการสอนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุข
นวั ต กรรมทางการพยาบาลเกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องโดยใช้ PDCA ใช้การมอบหมายกิจกรรมในการต่อยอดผลิตนวัตกรรมการสุขภาพ
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนแรกของการทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ส่งผลให้ระบบสุขภาพยั่งยืน (5.1.13)
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– รายวิช ากระบวนการพยาบาล เป็นสาระวิช าเกี่ยวกับการประเมินและตรวจร่างกายผู้ ป่ว ย
กระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาลแบบ Focus Charting ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลที่นักศึกษาฝึกงานใช้การ
บันทึกการพยาบาลแบบ Focus Charting ซึ่งเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนแรกของการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลอย่างมี
คุณภาพที่ส่งผลให้ระบบสุขภาพยั่งยืน (5.1.14)
ชั้นปีที่ 2 – รายวิชาการพยาบาลพื้นฐานเพิ่มสาระวิชาเกี่ยวกับความปลอดภัยในผู้ป่วย เรื่อง Medical error
การป้องกันการพลัดตกหกล้ม การระบุตัวผู้ป่วยและการป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มตา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ความปลอดภัย
จากการทางานที่ส่งผลให้ระบบสุขภาพยั่งยืน (5.1.15)
– รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 2 เพิ่มสาระวิชาเกี่ยวกับ การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา 1
หน่วยกิต เพื่อเห็นแนวทางการส่งเสริมคุณค่าของนมแม่และลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยของประชาชน (5.1.16)
- รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 1 สาระวิชาเกี่ยวกับความปลอดภัยในผู้ป่วย เรื่อง
การระบุตัวทารกให้ถูกต้องและป้องกันการลักพาทารก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ความปลอดภัยจากการทางานที่ส่งผลให้
ระบบสุขภาพยั่งยืน (5.1.17)
ชั้นปีที่ 3 – รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพิ่มสาระวิชาเกี่ยวกับความปลอดภัยในผู้ป่วย เรื่อง การ
ป้องกันการผ่าตัดผู้ป่วยผิดคน ผิดข้าง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ความปลอดภัยจากการทางานที่ส่งผลให้ระบบสุขภาพยั่งยืน
(5.1.18)
- รายวิชาการพยาบาลชุมชน เพิ่มสาระและกิจกรรมเรื่องระบบสุขภาพชุมชน มีการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาเพื่อคิดวิเคราะห์น วัตกรรมทางการพยาบาลเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (5.1.19)
ชั้นปีที่ 4 - รายวิชาบริหารการพยาบาล เพิ่มการสอนเรื่องการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital
Accreditation (HA)) ความปลอดภัยในผู้ป่วยและการบริหารความเสี่ยง ขยายผลการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล
การจัดบริการที่ลดเวลารอคอย การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ (5.1.20)
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
เมื่อมีการประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในภาพรวมพบว่า สาระที่ปรับให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุข นวัตกรรมทางการพยาบาลเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เน้นตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขตามเป้าหมายระบบสุขภาพยั่งยืน ขยายผล การ
รับรองคุณภาพของโรงพยาบาล การรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลมากขึ้น ผลจากการประเมินของแหล่งฝึกงาน
ชมเชยว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย และมี ค วามเข้ า ใจมากเรื่ อ งการรั บ รองคุ ณ ภาพของโรงพยาบาล
(5.1.21)
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ข้อสรุปในการปรับปรุงสาระในรายวิ ชาของหลักสูตรจนได้
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้
1) วิธีการเพิ่มสาระในรายวิชาในระหว่างที่ยังไม่ถึงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายวิชา
สามารถปฏิบัติได้ 3 ลักษณะคือ
1.1) ปรับเพิ่มสาระที่ทันสมัยในหัวข้อที่ใกล้เคียง
1.2) บูรณาการสาระที่ต้องการปรับในการมอบหมายงานหรือกิจกรรมของรายวิชา
1.3) ปรับคาอธิบายรายวิชาเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร
2) การประเมินผลการปรับปรุงสาระในรายวิชาใช้การประเมินเชิงคุณภาพจากการประเมินผลร่วมกับแหล่ง
ฝึกประจาภาคการศึกษา และใช้ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละปีนามาปรับปรุงในปีต่อไป (5.1.22)
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ตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
ประเมินกระบวนการ
2557
ผลการประเมินหลักสูตรของ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต จากปี
การศึกษา 2557 ผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการให้เนื้อหาในหลักสูตร
ปรับเรื่องรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital
Accreditation (HA)) ให้มาก
ขึ้น

ปรับปรุงกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2557 มี
การปรับประบวนการ
โดยคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรทบทวนระบบ
การเรียนการสอนเพิ่ม
สาระนี้ ในรายวิชาต่างๆ
เรื่องรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital
Accreditation (HA))
และพิจารณาผลการ
นาเสนอมคอ. 5,6
ย้อนหลัง
การประเมินกระบวนการเพิ่ม ปีการศึกษา 2558 มีการ
เน้นการวิเคราะห์ผลการ
ปรับกระบวนการโดย
ประเมินผลการปรับสาระในปี คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา 2558 ร่วมกับการ
หลักสูตรนาเสนอผลการ
ประเมินของแหล่งฝึก
ปรับสาระในรายวิชาและ
ภาคปฏิบัติ พบว่า นักศึกษามี ผลการประเมินผู้ใช้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ บัณฑิตแก่คณะ
รับรองคุณภาพของโรงพยาบาล กรรมการบริหารคณะ
มากขึ้น
แล้วเสนอให้มีการระดม
ความคิดเห็นการปรับ
สาระในรายวิชาของปี
การศึกษา 2559

ผลลัพธ์
ผลจากการปรับปรุง
ทาให้รายวิชามีการ
เพิ่มสาระเนื้อหา
เรื่องรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
(Hospital
Accreditation
(HA)) ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องจานวน 2
วิชา

คะแนน
3

2558

ผลจากการปรับปรุง
ทาให้มีรายวิชาในแต่
ละชั้นปีเริ่มปรับสาระ
ที่เกี่ยวข้องรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล
(Hospital
Accreditation
(HA)) เข้าไปใน
รายวิชาของตนเองใน
รูปแบบเพิ่มเติม
เนื้อหาหรือใช้การ
มอบหมายงานบูรณา
การกับศาสตร์ของ
วิชารวมทั้งสิ้น 5
รายวิชา ทั้งนี้ผลการ
ระดมสมองพบว่า
ควรเพิ่มสาระ
เกี่ยวกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ด้าน
สาธารณสุขที่เน้น
เรื่องประชาชนมี
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี

4
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ปีการศึกษา

2559

ประเมินกระบวนการ

ปรับปรุงกระบวนการ

ผลลัพธ์
ความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืนซึ่งเน้น
เรื่องการพัฒนาการ
รับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาล เข้าไป
ในปีการศึกษา 2559

คะแนน

การประเมินกระบวนการโดยนา
ผลจากการระดมสมองของ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช า ผลจากการ
ประเมิ น ของแหล่ ง ฝึ ก งาน ผล
จากการประเมินผู้ใช้บัณฑิตมา
ประกอบการปรับ

ปีการศึกษา 2559 มีการ
ปรับกระบวนการโดย
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนาเสนอผลการ
ปรับสาระในรายวิชาและ
ผลการประเมินผู้ใช้
บัณฑิตแก่คณะ
ผู้รับผิดชอบวิชาเพื่อ
นาไปปรับปรุงสาระใน
มคอ. 3,4
คณะกรรมการจัดการ
ศึกษามีการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสาระในการ
นาเสนอมคอ. 3,4 และ
วางแผนพัฒนาแบบ
ความยากง่ายตาม
สมรรถนะในแต่ละชั้นปี

มีการขยายผลในการ
ปรับสาระที่เกี่ยวข้อง
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
(Hospital
Accreditation
(HA)) เข้าไปใน
รายวิชาของตนเองใน
ถึง 8 รายวิชา ครบ
ทุกสาขาทางการ
พยาบาล รวมถึงผล
จากการประเมินของ
แหล่งฝึกงาน ชมเชย
ว่า นักศึกษามีความรู้
ที่ทันสมัยและมีความ
เข้าใจมากเรื่องการ
รับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาล
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้
ข้อสรุปในการ
ปรับปรุงสาระใน
รายวิชาของหลักสูตร
ดังนี้
1) วิธีการเพิ่มสาระ
ในรายวิชาในระหว่าง
ที่ยังไม่ถึง
กระบวนการปรับปรุง
หลักสูตร
ผู้รับผิดชอบรายวิชา

5
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ปีการศึกษา

ประเมินกระบวนการ

สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
5.1

3 คะแนน

ปรับปรุงกระบวนการ

ผลการดาเนินงาน
......5....... คะแนน

ผลลัพธ์
สามารถปฏิบัติได้ 3
ลักษณะคือ
1.1) ปรับเพิ่มสาระที่
ทันสมัยในหัวข้อที่
ใกล้เคียง
1.2) บูรณาการสาระ
ที่ต้องการปรับในการ
มอบหมายงานหรือ
กิจกรรมของรายวิชา
1.3) ปรับคาอธิบาย
รายวิชาเมื่อครบรอบ
การปรับปรุง
หลักสูตร
2) การประเมินผล
การปรับปรุงสาระใน
รายวิชาใช้การ
ประเมินเชิงคุณภาพ
จากการประเมินผล
ร่วมกับแหล่งฝึก
ประจาภาคการศึกษา
และใช้ผลการ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิต
ในแต่ละปีนามา
ปรับปรุงในปีต่อไป

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มีการนาผลผู้ใช้บัณฑิตมาปรับสาระในรายวิชา ปรับสาระเข้าไปในการเรียนการสอนทุกชั้นปีตาม
สมรรถนะของผู้เรียน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มคอ. 5, 6 นามาปรับปรุงในมคอ. 3 และมคอ. 4
2. มีแนวปฏิบัติการปรับปรุงสาระในรายวิชาที่ผ่านการวิเคราะห์บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
โอกาสในการพัฒนา
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1. ควรมีการทาและประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้เห็นผลที่ชัดเจน
รายการหลักฐาน
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17
5.1.18
5.1.19
5.1.20
5.1.21
5.1.22

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละปี
แผนผังแสดงระบบการออกแบบหลักสูตร/สาระในหลักสูตร
มคอ.3 รายวิชาสร้างเสริมสุขภาพ
มคอ.4 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
มคอ.4 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ 2
มคอ.3 รายวิชาบริหารการพยาบาล
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาภาวะผู้นาและการบริหารจัดการทางคลินิก
ผลการนาเสนอของรายวิชาที่ปรับปรุงจาก มคอ. 5,6
ผลการประเมินของแหล่งฝึกภาคปฏิบัติปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ครั้งที่ 4 /2559
มคอ.3 รายวิชาระบบสุขภาพ
มคอ.3 รายวิชากระบวนการพยาบาล
สมุดเก็บประสบการณ์รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
มคอ.3 รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 2
มคอ.4 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 1
มคอ.3 รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
มคอ.3 รายวิชาการพยาบาลชุมชน
มคอ.3 รายวิชาบริหารการพยาบาล
ผลการประเมินของแหล่งฝึกภาคปฏิบัติปีการศึกษา 2559
แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงสาระในรายวิชาของหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์มาลินี จาเนียร
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
การกาหนดผู้สอนและการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
และการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนาระบบ
การกากับ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ปฎิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2

3

4

5

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา

หมวดศึกษาทั่วไป

คณะกรรมการจัดการศึกษา

หมวดพื้นฐานวิชาชีพ

หมวดวิชาการพยาบาล

จัดประชุมวางแผนโดยคณะกรรมการบริหาร กรรมการฝ่ายการศึกษา

รองคณบดีดูแลงานด้านจัดการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

กาหนดคุณสมบัติผู้สอน
ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบรายวิชา
พิจารณาตามภาระงานที่เป็นวิชากลาง

พิจารณาในกลุ่มวิชา

รองคณบดีดูแลงานด้านจัดการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
พิจารณาภาพรวมระบบผู้สอน

ประกาศแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบรายวิชา
จัดทา มคอ. 3, 4
จัดวิพากษ์มคอ.3,4
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลรายวิชาโดยนักศึกษา

คณะกรรมการจัดการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รองคณบดีดูแลงานด้านจัดการศึกษาฯ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
คณะกรรมการจัดการศึกษา
ผู้สอนและผู้รับผิดชอบวิชา

ผู้สอนและผู้รับผิดชอบวิชา

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นปี
จัดทา มคอ. 5, มคอ.6 เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

คณะกรรมการจัดการศึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตร

จัดทา มคอ.7 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
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ผลการดาเนินการ
1. ระบบและกลไก
มีร ะบบและกลไกในการวางระบบผู้ ส อนดั งแผนภูมิที่แ นบมา กล่ า วคือ มีการประชุ มคณะกรรมการจั ด
การศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาเกณฑ์กาหนดคุณสมบัติผู้ในแต่ละวิชา และมีการชี้แจงในที่ประชุม
เพื่อให้ ทราบในแนวทางเดีย วกัน ฝ่ายการจัดการศึกษามอบหมายให้ กลุ่ มวิช าจัดตั้ งผู้ รับผิ ดชอบรายวิช า (5.2.1)
รวมถึงวิชากลาง (รายวิชาหมวดพื้นฐานวิชาชีพ) ตามภาระงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อสรุปรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาตลอดปี โดยพิจารณาจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาการ
พยาบาล มีการจัดทา มคอ.3 และ 4 มีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้งด้านสาระที่
ทันสมัย การปรับปรุงรายวิชาจากมคอ.5 และ 6 มีการจัดบรูณาการในรายวิชาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามรายวิชา
ติดตามการส่งมคอ.3 และ 4 เข้าระบบของมหาวิทยาลัยก่อนการเปิดภาคเรียน ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผู้สอน ประเมินผู้เรียน เมื่อการเรียนการสอนจบ มีการจัดทา
มคอ 5,6 (5.2.2) จั ดประชุมทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและ
ประเมินผลทางการพยาบาล มีการแก้ไขและบันทึกผลเข้าระบบมหาวิทยาลัย ประชุมการจัดทา มคอ.7 และวิพากษ์
เมื่อสิ้นปีการศึกษา
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการจัดการศึกษาจัดวาระการประชุมเพื่อ กาหนดคุณสมบัติของผู้ส อนในแต่ละรายวิชา และ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา พิจารณารายวิชาที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาการศึกษาทั่วไป เป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน สาหรับ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิช ากลุ่ มพื้น ฐานวิช าชีพและกลุ่ มวิช าทางการพยาบาลให้ จัดทา มคอ.3และ มคอ.4 จากนั้ น
คณะกรรมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อวิพากษ์ความ
สอดคล้อง ของ มคอ.3, มคอ.4 กับ มคอ. 2 ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและมีการปรับปรุงตามคาแนะนาในมคอ.5และ
มคอ.6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้กาหนดไว้ใน มคอ. 3
และ มคอ.4 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียน และประเมินการสอนของผู้สอน ตามข้อกาหนด จัดทา
มคอ 5, มคอ.6 (5.2.3) จัดประชุมทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ คณะกรรมการหลักสูตรจัดทา มคอ.7 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. การประเมินกระบวนการ
การประเมินการวางระบบผู้สอนจากภาคการศึกษา2559 พบว่า การกาหนดคุณสมบัติของผู้สอน เช่น ใน
รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติผ่านอบรมเฉพาะทางในเวชปฏิบัติฉุกเฉินโดยตรง
ทาให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากผลการประเมินพบว่า มีรายวิชาที่มีเนื้อหาการสอนไม่ทันสมัย ได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมิน ดังนี้
4.1 ในรายวิชาชีพเฉพาะต้องมีผู้สอนที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง/ประชุม/อบรมวิชาการ
4.2
ควบคุมอาจารย์ให้มีแนวทางการสอนเป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ปรึกษาหารือร่วมกันและสรุปให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว 3 วิชา ได้แก่
วิชากระบวนการพยาบาล วิชาการพยาบาลพื้นฐานและวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ได้ผลลัพธ์ ดังนี้
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5.1 จากการใช้กระบวนการกลุ่มพบว่าในเบื้องต้น อาจารย์แต่ละท่านมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันแต่เมื่อได้เข้า
กระบวนการกลุ่มโดยใช้เวลาในการกระบวนการกลุ่ม 30 นาทีทาให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
อ้างอิงและเป็นที่ยอมรับของคณาจารย์
5.2 วิชากระบวนการพยาบาล การจัดการเรียนการสอนซึ่งมีการแบ่งกลุ่มรายย่อยเป็น 10 กลุ่มโดยใช้อาจารย์
ประจาวิชา 10 ท่านมีการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5.3 วิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผลลัพธ์ที่ได้บางครั้งมีความหลากหลายของหัตถการที่สอนแต่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์อ้างอิงทั้ง 2 แบบจึงสรุปให้สามารถใช้แนวทางนี้ทั้งสองแนวทาง แต่ให้พิจารณาตามบริบทที่เกิดขึ้นจริงและ
เหมาะสมในการใช้หัตถการดังกล่าว
5.3 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผลลัพธ์ที่ได้ทาให้มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นแนวทางเดียวกัน
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี – ไม่มีตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ (ถ้ามี)
ปีการศึกษา
ประเมินกระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ผลลัพธ์
คะแนน
2559
จากผลการประเมินพบว่า มีรายวิชา มีการปรับกระบวนการ ได้ประสิทธิภาพ
3
ที่ มี เ นื้ อ หาการสอนไม่ ทั น สมั ย ได้ เรียนการสอน โดยการใช้ และประสิทธิผล
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาจากผล กระบวนการกลุ่ม
ของการสอนและ
การประเมิน ในรายวิช าชีพเฉพาะ
การเรียนรู้ของ
ต้องมีผู้ ส อนที่ผ่ านการอบรมเฉพาะ
นักศึกษามากขึ้น
ทาง/ประชุม/อบรมวิชาการ ควบคุม
อาจารย์ให้มีแนวทางการสอนเป็นไป
ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น โ ด ย ใ ช้
กระบวนการกลุ่ ม ปรึ ก ษาหารื อ
ร่ ว มกั น และสรุ ป ให้ เ ป็ น แนวทาง
เดียวกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
5.2

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
.......3...... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. ระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนที่ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
โอกาสในการพัฒนา
1. มีโอกาสและได้รับการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนสองภาษา
รายการหลักฐาน
5.2.1
คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา
5.2.2
มคอ.5. มคอ.6
5.2.3
รายงานการประชุมการวิพากษ์ มคอ. 3,4
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.3, 4) การ
ประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนาระบบ
การกากับ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ปฎิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2

3

4

5

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบการประเมินผูเ้ รียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแผนภาพ ดังนี้
คณบดี

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา
จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4

ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผูส้ อน

จัดการเรียนรู้ตาม TQF
ดาเนินการการเรียนการสอนและสอบกลางภาคและปลายภาค

กรรมการรายวิชา

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

บรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู้

ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา

ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู้
พัฒนาผลการเรียนรู้
พิจารณาให้เกรด

ทวนสอบเกรด

ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา

กรรมการจัดการศึกษา

กรรมการ
บริหารคณะ
คณกรรมการบริหาร
หลักสูตร

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่งเกรด
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ผลการดาเนินการ
1. ระบบและกลไก
คณะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชา (5.3.1) โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทามคอ. 3
และ มคอ . 4 (5.3.2) โดยกาหนดการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนดใน มคอ. 2 (5.3.3) โดยพิจารณาความ
รับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในการประเมินผลการเรียนรู้ โดยผ่านระบบการสอบทานจากคณะกรรมการ
จัดการศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากนั้นจึงไปดาเนินการจัดทาแบบประเมินผลตามผลลัพธ์มาตรฐาน
การเรียนรู้ในแต่ละด้านของกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ทาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับทั้ง
วิธีการสอน การมอบหมายงาน และการประเมินผลพร้อมประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากคณะกรรมการทวนสอบ
ระดับ รายวิชา ระดับกลุ่ มวิชา คณะกรรมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตร ตั้งเป้าหมายการ
ประเมินผู้เรียนที่ชัดเจนสามารถวัดได้ เพื่อตรวจสอบว่า การสอนในแต่ละรายวิชาได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติดาเนินการของการประเมินผู้เรียน โดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
รายวิชา เพื่อดาเนินการจัดทา มคอ.3-4 นาไปให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ดาเนินการ
สอบและตรวจสอบผลการเรีย นรู้ของนักศึกษา มีการทวนการสอบทานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ถ้าไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ จะมีการพัฒนาผลการเรียนรู้จนผ่านแล้วจึงพิจารณาให้เกรด จากนั้นมีการทวนสอบ ผลลัพธ์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับกลุ่มวิชา (5.3.4) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา (5.3.5) และผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารคณะ (5.3.6) รับรองผลการประเมินแล้วผู้รับผิดชอบวิชานาส่งเกรดไปยังสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนต่อไป
โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีการทวนสอบเกรดจานวน 15 รายวิชา ในภาพรวมพบว่า การประเมินผลการ
เรียนรู้ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของข้อสอบ และแบบฟอร์มในการประเมินผล เช่น
2.1 รายวิชาประเมินภาวะสุขภาพ จากผลการสอบนักศึกษาได้เกรด A และ B จานวนมาก ไม่กระจายตัว ผล
การทวนสอบร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า แบบประเมินในภาคทดลองส่วนของการปฏิบัติการไม่ชัดเจน ไม่สามารถวัด
ในส่วนของการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน จึงมีผลต่อคะแนน และแบบประเมินการให้ คะแนนในภาคปฏิบัติ ควรเป็น
rubric score เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีหลายท่าน และ rubric score จะช่วยทาให้การประเมินชัดเจนน่าเชื่อถือ
มากกว่า
2.2 รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ พบว่า ในรายวิชาไม่มีนักศึกษาได้เกรด A ผลการวิเคราะห์อานาจจาแนก
ข้อสอบ พบว่า ข้อสอบมีความยากมาก โดยการสอบกลางภาคมีผู้สอบผ่านเพียง 1 คนการประเมินด้านความรู้จึงไม่
เป็นไปตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้
2.3 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 พบว่า นักศึกษาได้คะแนนน้อยมากในการสอบกลางภาค โดยการวิเคราะห์
ข้อสอบพบว่า ข้อสอบกลางภาควัดค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบแบบ KR 20 ได้ระดับ 0.55 ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ
แบบแอลฟา ได้ระดับ0.54 ถือว่าข้อสอบมีความยากและวัดได้ประมาณร้อยละ 50 มีข้อสอบที่ดีจานวน 18 ข้อ เมื่อทา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์พบว่านักศึกษามีเกรดอยู่ในช่วงคะแนน C มากที่สุด และพอสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ I
จะปรับเป็น C อีก 7 คน โดยเฉพาะวิชานี้เป็นหมวดวิชาทางวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้
คะแนนผิดปกติ และนามาปรับปรุงต่อไป
ในภาพรวมทั้งหมด ได้นาผลการวิเคราะห์ดังกล่าว มาปรับในการประเมินผู้เรียนให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชา
ตามที่ได้มีข้อเสนอและข้อตกลงร่วมกันในการประชุม ทั้งในการออกข้อสอบ การออกแบบการประเมินผล ตลอดจน
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การจัดเตรียมคู่มือสาหรับนักศึกษาในบางวิชาที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน รายละเอียดของเนื้อหามาก เช่นรายวิ ชาสูติ
ศาสตร์ เป็นต้น
3. การประเมินกระบวนการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชามีหน้าที่จัด กระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นระบบและมีการพัฒนาการประเมินการ
เรียนรู้ให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้
3.1 มีการประเมินผู้เรียน โดยกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายดังนี้
3.1.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดมีการประเมินผู้เรียนตามที่กาหนดไว้ใน มคอ. 3 และ 4
3.1.2 ร้อยละ 100 ของเครื่องมือที่ใช้ประเมินผู้เรียนมีคุณภาพ
ผลการประเมินพบว่า ร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดมีการประเมินผู้เรียนตามที่กาหนดไว้ใน มคอ. 3
และ 4 แต่พบปัญหาเรื่องคุณภาพของข้อสอบ ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
จากการพบปัญหาเรื่องคุณภาพของข้อสอบ นาปัญหาดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทราบ และได้มีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของข้อสอบ ด้วยการวางแผนให้วิทยากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒจัดอบรมการออกข้อสอบเป็นเวลา 2 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 นี้ อยู่ในระหว่างการดาเนินการ และยังได้
เน้นการจัดการวิพากษ์ข้อสอบทุกรายวิชาให้ได้มาตรฐาน
3.2 เมื่อนักศึกษาสอบไม่ผ่านในรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จะเริ่มพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษา โดยการ
วิเคราะห์ว่า นักศึกษาผ่านในบทใด ให้ไปพบอาจารย์ผู้ รับผิดชอบในการสอนบทนั้น มีการทบทวนความรู้ร่วมกัน
ประเมินผล ก่อนจะปรับข้อสอบให้เป็นแนวคู่ขนาน เพื่อให้นักศึกษาได้สอบเพื่อประเมินผลลัพธ์หลังจากได้มีพัฒนา
นักศึกษาต่อไป เช่น รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้มีการทบทวนให้แก่นักศึกษาที่ไม่ผ่าน โดยพบว่านักศึกษา
ยังจับประเด็นสาคัญในการเรียนรู้ไม่ได้ วิเคราะห์ประเด็นสาคัญไม่ถูกต้อง อาจารย์ได้เน้นประเด็นสาคัญ และฝึกการ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้สถานการณ์จาลอง ให้นักศึกษาฝึกคิด ผลลัพธ์ที่ได้ นักศึกษาเริ่มจับประเด็นสาคัญได้ และคิด
วิเคราะห์เป็น จากนั้นให้ทาข้อสอบเติมคาในช่องว่าง จานวนบทละ 10 ข้อ นักศึกษาสามารถสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ
58.14 (N=43 n=25) และจากการสอบถาม นักศึกษามีความพึงพอใจกับวิธีการพัฒนาความรู้ เพียงแต่นักศึกษาขาด
เวลาในการทบทวน เนื่องจากในการเรียนแต่ละรายวิชามีภาระงานมาก ทาให้อ่านหนังสือไม่ทัน นอกจากนั้น อาจารย์
ยังได้มีการนาข้อสอบและวิธีการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่า ควรปรับวิธีการเรียนการสอนเป็น
แบบกรณีศึกษาในทุกบทเรียน และต้องมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาได้ทบทวนและฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบต่อไป
จากการยกตัวอย่างดังกล่าว สะท้อนให้เ ห็นว่า คณะฯมีการประเมินกระบวนการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ระดับ
รายวิชามีการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดรายวิชา มีการจัดทาแบบประเมินตามผลลัพธ์มาตรฐานการ
เรียนรู้ของรายวิชา มีการประเมินทักษะรายด้านของผลลัพธ์มาตรฐานการเรียนรู้พร้อมหาวิธีการพัฒนาตามธรรมชาติ
ของผู้เรียน ระดับหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการจัดการของรายวิชาด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ระดับรายวิชาและระดับกลุ่มวิชาเพื่อสุ่มและสอบทานผลลัพธ์ของการเรียนรู้ จากนั้นใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกับ
คณะกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประเมินผลสั มฤทธิ์ของการเรียน (5.3.7) นอกจากนั้น
ยังได้เตรียมพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นการจัดการข้อสอบให้มีคุณภาพ โดยวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ระดับรายวิชาจะมีการปรับปรุงในประเด็นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา (5.3.8) เช่น
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4.1 เรื่องนักศึกษามีงานในแต่ละรายวิชามาก ทาให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบนั้น ในปีการศึกษา
ต่อไประดับหลักสูตรได้ปรับวิธีการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยในการจัดทา มคอ. 3,4 ในแต่ละรายวิชา ก่อนที่จะจัดทา
ได้มีการประชุมร่วมกันในการมองให้เห็นภาพรวมของงานที่จะมอบหมายให้นักศึกษา ว่ารายวิชาใดควรมอบหมายงาน
ใดจึงเหมาะสม และรายวิชาใดควรมอบหมายงานประเภทใด ซึ่งจากการแก้ปัญหาดังกล่าว ทาให้ในแต่ละรายวิชา ไม่มี
การมอบหมายงานหลายอย่างให้นักศึกษาเหมือนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
4.2 การพัฒนาการออกข้อสอบในแต่ละรายวิชาให้มีคุณภาพ และการวางแผนดาเนินการวิพากษ์ข้อสอบ
อย่างต่อเนื่อง
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5.1 ผลจากการดาเนินการประเมินผู้เรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนปรับการประเมินผลใหม่
โดยมีการทาประชาพิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการกาหนดสัดส่วนของการเรียนรู้ในแต่ละหมวดของหลักสูตร (5.3.9)โดย
ใช้ความเห็นร่วมในการบริหารจัดการ โดยในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชามีการจัดการรายวิชาตามข้อตกลงของการ
ประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชากลับไปดาเนินการจัดทา มคอ. 3,4 คณะกรรมการจัดการศึกษามี
ระบบคิดในการมองภาพรวมร่วมกัน คานึงถึงหลักการกระจายการมอบหมายงานให้นักศึกษาเพื่อให้สามารถประเมิน
ผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนตามมา
5.2 การปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ มีการวิพากษ์ข้อสอบทุกวิชา
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี - ไม่มีตารางสรุปภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ (ถ้ามี) ปีการศึกษา
ประเมินกระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ผลลัพธ์
2559
การออกข้อสอบ
วางแผนให้มีการให้ความรู้จาก อยู่ระหว่างการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการออก
ดาเนินงาน
ข้อสอบ โดยเป็นวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ในเดือนสิงหาคม 2560
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
5.3

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
.....3........ คะแนน

คะแนน
-

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. คณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับกลุ่มวิชาสามารถทาให้ระบบการประเมินผู้เรียนตรงกับ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชามีความเข้มแข็งในการมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
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3. แนวทางการกาหนดสัดส่วนของการเรียนรู้ในแต่ละหมวดของหลักสูตรช่วยกากับทิศทางคุราภพของ
หลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน
โอกาสในการพัฒนา
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถช่วยให้มีแนวทางในการจัดทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของ
มาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวมของคณะ
รายการหลักฐาน
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชาปีการศึกษา 2559
ตัวอย่าง มคอ. 3 และ มคอ . 4
มคอ. 2
คณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา
คณะกรรมการทวนสอบระดับกลุ่มวิชา
โครงการทวนสอบปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระการรับรองเกรด)
แนวทางการกาหนดสัดส่วนของการเรียนรู้ในแต่ละหมวดของหลักสูตรปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)

3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และ
รายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4) จั ดท ารายงานผลการดาเนิ น การ
ของรายวิช า และรายงานผลการ
ด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น
หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
5.4.1 รายงานการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ที่ผ่านมา ประชุม
มีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 8 คณะกรรมการ
ครั้ง และมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า บริหารหลักสูตร
ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 80
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
5.4.2 มคอ. 2
มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) (หลักสูตรปรับปรุง
ได้ผ่านการเห็นชอบของสกอ. วันที่ 28 พ.ศ. 2554)
ธันวาคม พ.ศ. 2554 และจากสภาการ (หลักสูตรปรับปรุง
พยาบาลวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2559)
และ มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) ได้ผ่านการเห็นชอบของสกอ.
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และจาก
สภาการพยาบาลวันที่ 14 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559
คณะกรรมการจัดการศึกษามีการกากับ 5.4.3 ผลสรุปการ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา
นาเสนอมคอ.3 และ
รายละเอียดของรายวิชา และ
มคอ.4
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละ 5.4.4 ผลสรุปการ
ภาคการศึ ก ษา คณะกรรมการจั ด การ นาเสนอมคอ.5 และ
ศึ ก ษาจะมี ป ฏิ ทิ น การศึ ก ษาก าหนดให้ มคอ.6
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าจั ด ท า
รายงานผลการดาเนินการของรายวิช า
และรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้ ค รบทุ ก
รายวิ ช าพร้ อ มกระบวนการทวนสอบ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)
5) จั ดท ารายงานผลการดาเนิ น การ
ของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภ า ย ใ น 6 0 วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา
6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ
25 ของรายวิช าที่เ ปิ ดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รั บ
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก คน
ได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่ างน้อยปีล ะ
หนึ่งครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการ
จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการจัดการศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 ครบร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
5.4.5 ผลสรุปการนา
วิเคราะห์ มคอ.7

5.4.6 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา
2559
คณะกรรมการจัดการศึกษาและ
5.4.7 ผลสรุปการนา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พัฒนา/ วิเคราะห์มคอ.7
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลมาให้
คาแนะนาทุกปีการศึกษา และมีการ
จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ให้อาจารย์ได้รับความรู้
เพิ่มเติม
อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 5.4.8 รายงาน
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ สรุปผลการ
สอนจากรองคณบดีดูแลงานด้านจัด
ปฐมนิเทศอาจารย์
การศึกษาและกิจการนักศึกษา และ
ใหม่
หัวหน้ากลุ่มวิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการ 5.4.9 รายงาน
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
สรุปผลการได้รับการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้
พัฒนาทางวิชาการ
1. ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ เข้าร่วม
ประชุมการวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน : การเปลี่ยนแปลงสู่
มหาวิทยาลัย 4.0 วันที่ 9-11
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ผลการดาเนินงาน

มีนาคม 2560
2. อาจารย์วริยา จันทร์ขา เรื่อง
ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ
ด้านการจัดการศึกษาและบริการ
พยาบาล ที่มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3. อาจารย์ณัฐธยาน์ อังค ประเสริฐกุล
เรื่อง ประสานช่องว่าง สร้างความ
ร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและ
บริการพยาบาล ที่
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2560
4. อาจารย์ศิริพร ฉายาทับเรื่อง
ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ
ด้านการจัดการศึกษาและบริการ
พยาบาล ที่มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5. อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์ อบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลผู้สูงอายุ วันที่ 1 ธันวาคม
2559-24 มีนาคม 2560
10) จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การ บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
เรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การ จานวน 2 คนคือ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 1) น.ส.เตชา ไชยอ่อน ได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ร้อยละ 100
ต่อปี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยสถาบัน (R to R)
เพื่อพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 18-19 พ.ย.
59 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการจัดประชุมวิชาการการวิจัย
ระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1 23 - 25
พ.ย. 59 จัดโดย สภาคณาจารย์และ
พนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

5.4.10 รายงาน
สรุปผลการการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
2) นางสาววิกานต์ดา โหม่งมาตย์ ได้รับ
การพัฒนาการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
Simulation-Based Learning
(SBL)และการดูแลบารุงหุ่นจาลองฝึก
ทักษะทางการพยาบาล ปีการศึกษา
2560
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี 5.4.11 รายงานความ
ปี สุ ด ท้ า ย /บั ณ ฑิ ตใ ห ม่ ที่ มี ต่ อ สุ ด ท้ า ย ค่ า เฉลี่ ย 4.5 จากคะแนนเต็ ม พึงพอใจของ
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ย 5.0 โดยมีรายละเอียดคือ ด้านหลักสูตร นักศึกษาปีสุดท้าย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
จัดการศึกษาค่าเฉลี่ย 4.55 (ระดับดีมาก)
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ค่าเฉลี่ย 4.11 (ระดับดี) ด้านกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษา ค่ า เฉลี่ ย 4.51 (ระดั บ ดี ม าก)
ด้ า นสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ค่ า เฉลี่ ย
4.48 (ระดับดี) สาหรับข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาประเมินจากความพึงพอใจต่อ
การจั ด หลั ก สู ต ร 4 ด้ า น จากการพบ
นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ข องกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
จากกล่องรับความคิดเห็น โดยมีประเด็น
เรื่องการรับทราบข้อมูลด้านจัดการศึกษา
ก า ร จั ด ต า ร า ง ก า ร เ รี ย น ก า ร เ พิ่ ม
ระยะเวลาการศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหอพักส่งเสริมให้
เกิ ด การสร้ า งเสริม สุ ขภาพ การจั ดการ
เรื่องห้องเรียนให้สมบูรณ์ การจัดตาราง
การท ากิ จ กรรม และการปรั บ เอกสาร
ประกอบการสอน
12) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.14
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

5.4.12 รายงานความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
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13) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
บั ณ ฑิ ต ต่ อ ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลของบั ณ ฑิ ต
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
พยาบาลเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5
15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ อ ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การสอน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5
16) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต รเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5
17) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
18) ร้อยละ 80 ของนั กศึกษาเข้าร่ว ม
กิจกรรมสถาบันและชุมชน
19) ร้อยละ 95 ของนั กศึกษาเข้าร่ว ม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ของ
สถาบัน
20) ร้ อยละ 80 ของนั กศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ สถาบันและ
ท้องถิ่น
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ 5.4.12 รายงานความ
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล พึงพอใจของผู้ใช้
ของบัณฑิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.10
บัณฑิต
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล
ค่าเฉลี่ย 4.54 จากคะแนนเต็ม 5

5.4.13 รายงานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการสอนค่าเฉลี่ย
4.46 จากคะแนนเต็ม 5

5.4.13 รายงานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรค่าเฉลี่ย 4.10 จากคะแนนเต็ม
5
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่าเฉลี่ย 4.60
จากคะแนนเต็ม 5
ร้อยละ 100 ของนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมสถาบันและชุมชน

5.4.13 รายงานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา

5.4.13 รายงานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา
5.4.14 ระบบ
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละ99 ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 5.4.14 ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม ของสถาบัน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละ100 ของนักศึกษามีความ
5.4.13 รายงานความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ สถาบันและท้องถิ่น พึงพอใจของ
นักศึกษา
20
5
100
20
100
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เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีคะแนนเท่ากับ 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ร ะบุไว้ในแต่ละปี ค่าคะแนนเท่ากับ
4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ค่าคะแนนเท่ากับ
4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งขี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ค่าคะแนนเท่ากับ
4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ค่าคะแนนเท่ากับ 5
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5.4

ร้อยละ 90

ร้อยละ .....100.......

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีปฏิทินกากับติดตามผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการจัดการศึกษาเรียนรู้การทางานและดาเนินการตามแผนการกากับการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1. ผู้ บริ หารระดับ สูงของคณะฯควรการทาความเข้าใจผลกระทบต่อ การไม่ล รรลุ ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและร่วมรับผิดชอบหาแนวทางการแก้ไขก่อนการสิ้นสุดวาระ
การเป็นผู้บริหาร
2. การเปิ ด โอกาสให้ อ าจารย์ ป ระจ าเข้ า ใจแนวทางการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคูรภาพของการบริหารหลักสูตร
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การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
การกากับติดตามผลการ
การเปลี่ยนแปลงแผนจัด
ดาเนินงานของคณะกรรมการ การศึกษากระทบต่อการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
จัดการเรียนการสอนและ
มคอ. 2 มีความล่าช้าและ
เวลาของนักศึกษา
คณะกรรมการจัดการศึกษาไม่ การสื่อสารในการทางาน
เข้าระบบการทางานและการ ร่วมกันภายในองค์กร
ประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร
มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ต้องปรับแผนการฝึก
ค่าใช้จ่ายในการให้แก่
เพื่อให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติใน
นโยบายของแหล่งฝึก
สังกัดของกระทรวง
สาธารณสุขทาให้นโยบายและ
แนวทางรับนักศึกษา
เปลี่ยนแปลง

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ทบทวนโครงสร้างและระบบ
การบริหารงานของ
คณะกรรมการจัดการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร รองคณบดีดูแล
งานด้านจัดการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา

5.4.15
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร

มีการประชุมร่วมกับแหล่ง
ฝึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารเพื่อรับทราบ
นโยบายและประสานต่อ
เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา

5.4.16
รายงานการ
ประชุม
ร่วมกับแหล่ง
ฝึกภาคปฏิบัติ
รพ.นครปฐม
รพ.มะการักษ์
รพ.บางแพ
รพ.บ้านโป่ง
รพ.ราชบุรี
รพ.บ้านแพ้ว
ระบบสนับสนุนการใช้
ทักษะการฝึกปฏิบัติขั้น
มีการระบุทักษะที่นักศึกษา 5.4.17
ห้องปฏิบัติการทางการ
พื้นฐานของนักศึกษาใน
ต้องสอบOSCE ก่อนขึ้นฝึก รายงานการ
พยาบาลของรายวิชา
ห้องปฏิบัติการพยาบาลยัง ปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วย ประชุม
ปฏิบัติการพยาบาล
ไม่เข้มแข็ง
และข้อกาหนดการฝึกทักษะ คณะกรรมการ
การปฏิบัติการทางการ
จัดการศึกษา
พยาบาลในมคอ. 4 และ
ติดตามผลการดาเนินงานใน
มคอ. 6
จัดทาแผนการสอน การจัด
ส่งผลต่อการติดตาม การ มีการประกาศและกาหนด 5.4.18
แฟ้มรายวิชา ล่าช้า ไม่ส่งตาม พัฒนา การวางแผนปรับ เกณฑ์การส่งงานต่างๆ
รายงานการ
กาหนด
กระบวนการบริหาร
ล่วงหน้าในปฏิทินการศึกษา ประชุม
หลักสูตร
มีการประกาศให้ขวัญ
คณะกรรมการ
กาลังใจผู้ที่ส่งงานครบถ้วน จัดการศึกษา
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ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ควรมีนาผลการทางานด้าน
ประกันคุณภาพเป็นหนึ่งใน
หัวข้อของการประเมินผล
งานอย่างจริงจัง
ปัญหาด้านผู้เรียน
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถ นักศึกษามีผลสั มฤทธิ์ทาง ปรับการเรียนการสอน โดย
บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม การศึ ก ษาต่ ากว่ า เกณฑ์ ใช้ ห้องเรียนกลับทิศ
มาตรฐาน
มอบหมายงานให้นักศึกษา
จัดทาสื่อการสอน เช่น Clip
วีดิโอ การจัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียน และใช้กลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน
ด้านอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนบางส่วนยังขาด - มีโอกาสทาให้การวัดและ 1.จัดทาโครงการพัฒนา
ทักษะในเรื่องการปรับวิธีการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
ศักยภาพผู้สอนในการการ
สอนแบบใหม่และการวัดและ การศึกษาไม่สอดคล้องกับ วัดและประเมินผล การ
ประเมินผล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนทุกภาคการศึกษา
2. จัดระบบพี่เลี้ยง
(Coaching) อาจารย์ใหม่
และอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การสอนใน
การทางานแบบมีส่วนร่วม
3. จัดโครงการวิพาก์ข้อสอบ
ก่อนวัดและประเมินผลใน
ทุกรายวิชา

5.4.19
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการศึกษา

5.4.20
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการศึกษา
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ(นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาคการ
ศึกษา

ความผิดปกติ

4171103
กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

1

4171103
ชีวสถิติ

1

นักศึกษาได้
เกรด I

4173901
วิจัย
ทางการ
พยาบาล

1

การสอนนอก
ตาราง

นักศึกษาได้
เกรด D

การตรวจสอบ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
คณะกรรมการ นักศึกษาไม่มี
นาไปพิจารณา 5.4.21
จัดการศึกษาได้ โอกาสในการดู
จัดกิจกรรม
มคอ. 3
ทาการ
หุ่นจาลองคล้าย
การเรียนการ
ตรวจสอบและมี ของจริงทุกระบบ สอนในทุก
นาเรื่องเพื่อ
และไม่สามารถ
รายวิชาชองแต่
พิจารณาจาก
ศึกษาทบทวนนอก ละชั้นปีให้มี
คณะ
เวลาเรียนได้และ ความเหมาะสม
กรรมการบริหาร ยังมีกิจกรรม
ในการวิพากษ์
คณะเพื่อหาแนว นักศึกษาปที่ 1 ที่ มคอ.3 ในภาค
ทางการแก้ไข
เยอะมาก ทาให
การศึกษา
ร่วมกัน
นักศึกษามีเวลา
ต่อไป
ทบทวนความรู
นอยมาก
คณะกรรมการ
จัดการศึกษาได้
ทาการ
ตรวจสอบและมี
นาเรื่องเพื่อ
พิจารณาจาก
คณะ
กรรมการบริหาร
คณะเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไข
ร่วมกัน
คณะกรรมการ
จัดการศึกษาได้
ทาการ
ตรวจสอบและมี
นาเรื่องเพื่อ
พิจารณาจาก
คณะ
กรรมการบริหาร
คณะเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไข
ร่วมกัน

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

เป็นรายวิชาที่ยาก นักศึกษาควร 5.4.21
ศึกษาด้วย
มคอ. 5
ตนเองเพิ่มขึ้น
และควรอ่าน
หนังสือ ทา
แบบฝึกหัดด้วย
ตนเอง

นักศึกษามีการ
เรียนการสอน ใน
วันเสาร์ และ
อาทิตย์ แต่
นักศึกษามีวิชาฝึก
ปฏิบัติเด็กและ
วัยรุ่น และ
ปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน
นักศึกษาต้องทา
กิจกรรมใน
รายวิชาฝึก ไม่

ในปีการศึกษา 5.4.23
ต่อไปทางคณะ มคอ. 5
พยาบาล
ศาสตร์ได้ปรับ
ให้วิชาวิจัย
เรียนในชั้นปีที่
3 ภาค
การศึกษาที่ 3
และเรียนภาค
ทดลองในชั้นปี
ที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1
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รหัส
ชื่อวิชา

ภาคการ
ศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการ
แก้ไข

สามารถเขียนวิชา
ทฤษฏีวิชาวิจัยได้
4174681
ปฏิบัติการ
พยาบาล
เด็กและ
วัยรุ่น

2

ผลการฝึกภาค
ปฏิบัติ
นักศึกษา 1
คน ได้เกรด I

คณะกรรมการ
จัดการศึกษาได้
ทาการวิพากษ์
เกรดร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบและ
นาเรื่องเพื่อ
พิจารณาจาก
คณะ
กรรมการบริหาร
คณะเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไข
ร่วมกัน

เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
ชั่วโมงค้นคว้า
มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ 5.4.24
จาก
มคอ. 6
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักศึกษาผิด
จริยธรรมทาง
วิชาชีพ ต้อง
ลดเกรด ลง
จาก C+ ให้ติด
I และจะได้
เกรด C เท่านั้น
โดยให้ขึ้นฝึก
ปฏิบัติโดย
อาจารย์นิเทศ
เน้นคุณธรรม
จริยธรรมแล้ว
แก้ไข เกรดให้
เป็น C

เนื่องจากไม่ผ่าน
การประเมิน
ไม่ผา่ นคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (นามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ)
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
มาตรการที่ดาเนินการ
-

-

-

-

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน
วิธีแก้ไข
-

-

-

-

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)
รหัส

ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

4171103

กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 1
ชีวเคมี

1/2559
1/2559



จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา
ระบบสุขภาพ

1/2559



1/2559



4172109

เภสัชวิทยา
สาหรับพยาบาล

1/2559



1500127

โภชนาการและ
สุขภาพ
การพยาบาล
พื้นฐาน

1/2559



1/2559



4172204

การประเมิน
ภาวะสุขภาพ

1/2559



4171106

จิตวิทยา
พัฒนาการ
การพยาบาล
มารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 3
ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา
ทารก 1
การพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2

1/2559



1/2559



ทบทวนเนื้อหา และจัดให้มีการสอบย่อยก่อน มคอ. 5
การสอบกลางภาคและปลายภาค

1/2559



1/2559



เนื้ อ หามี ค วามยาก จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก าร มคอ. 6
เตรียมจั ว pre clinic ให้ คล่องก่ อนขึ้นฝึ ก
ภาคปฏิบัติ
วางแผนการจั ด การแบบพั น ธะสั ญ ญา มคอ. 5
ร่วมกับนศ.ที่มีผลการเรียนรู้ต่า

ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ฯ
1

1/2559



4171101
4171102
4171110

4172203

4173503
4173581
4173703
4173781

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี


แผนการปรับปรุง
แบ่ งนั ก ศึ ก ษาเรี ย นเป็ น 2 กลุ่ม เนื่ อ งจากมี
นักศึกษา 80 คน
วางแผนประสานงานกับอาจารย์ผู้ส อนจาก
คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีการทบทวนเรียนปรับ
พื้นฐานก่อนสอน
แบ่ งนั ก ศึ ก ษาเรี ย นเป็ น 2 กลุ่ม เนื่ อ งจากมี
นักศึกษา 80 คน
ปรับการเรียนการสอน เป็นการเรียน 2 ภาษา
และ Active learning
เชิญเภสัชกร รพ.นครปฐม ร่วมสอนในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องและอาจารย์พยาบาลร่วมอภิปราย
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
ปรั บ กิ จ กรรมการสอนให้ เ ป็ น แบบ Active
learning
มี ก ารจั ด โครงการสั ม มนาการสอนวิ ช าการ
พยาบาลพื้ นฐาน และให้อาจารย์ผู้ส อนทุ ก
ท่านเข้าร่วมอภิปรายการสอนในกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกครั้ง
มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้หุ่นคอมพิวเตอร์
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการพยาบาลในการ
ตรวจร่างกายให้มากขึ้น
ปรับตารางเวลาการสอน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ. 5
มคอ. 5
มคอ. 5
มคอ. 5
มคอ. 5
มคอ. 5
มคอ. 5

มคอ. 5
มคอ. 5

จัด สรรการฝึ กในแต่ ละตึก ให้เ หมาะสมและ มคอ. 6
ปรับเรื่องการนาเสนอรายงานกรณีศึกษา และ
วางแผนการสอบ OSCE ก่ อ นการขึ้ น ฝึ ก
ภาคปฏิบัติ
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รหัส

ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

กฎหมายและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ชีวสถิติ

1/2559
1/2559



4174403

การรักษาโรค
เบื้องต้น

1/2559



4174802

ภาวะผู้นาและ
การบริหาร

1/2559



4173901

วิจัยทางการ
พยาบาล

1/2559



4174482

ปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน

1/2559



4174681

ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กฯ
กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 2

1/2559



2/2559



พยาธิสรีรวิทยา

2/2559

มโนมติและ
ทฤษฎีทางการ
พยาบาล
ปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน

2/2559



2/2559



การพยาบาล
มารดา ทารก

2/2559



4171103
4171103

4171104

4171105
4171201
4172281

4172501

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี




แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ให้อาจารย์พยาบาลเข้ามาร่วมสอนในวิชานี้ มคอ. 5
มากขึ้น
มีก ารปรั บให้ท าแบบฝึก หัด เพื่ อให้นั กศึ กษา
เข้าใจมากขึ้น
มีการปรับการมอบหมายงาน ปรับการสอนให้
มาเตรียมในภาคการศึกษาที่ 3 เพิ่มเติมโดย
เชิญแพทย์รพ.ชุมชนร่วมสอน
มีการกาหนดประเด็นในการเรียนรู้ให้ทันสมัย
ครอบคลุม HA และการบริหารความเสี่ยง
มีการพาไปศึกษาดูงานสภาการพยาบาลก่อน
การเรียนการสอน
มีการกาหนดโครงร่างของงานวิจัยที่นักศึกษา
ทาไว้ล่วงหน้าเพื่อพัฒนาการทาวิจัยของคณะ
มีการปรับการมอบหมายงาน ปรับการสอนให้
มาเตรียมในภาคการศึกษาที่ 3 เพิ่มเติม
มี ก ารน านวั ต กรรมทางด้ า นสุ ข ภาพ ใน
รายวิ ช าทฤษฎี มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการฝึ ก
ภาคปฏิบัติ
การประสานงานเรื่องรถรับส่ง
ควรมีก ารพัฒ นานวั ตกรรมทางด้ านสุข ภาพ
นามาใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ
แบ่ งนั ก ศึ ก ษาเรี ย นเป็ น 2 กลุ่ม เนื่ อ งจากมี
นักศึกษา 80 คน
ปรับเนื้อหาสาระให้ง่ายและควรให้มีการไป
ศึกษาดูงานเพิ่มเติม
ควรมีการปรับรูปแบบการสอนนอกเหนือจาก
การบรรยาย
ควรปรับใบงานในการทากิจกรรมให้เหมาะสม
กับเวลา

มคอ. 5
มคอ. 5
มคอ. 5

มคอ. 5

มคอ. 6

มคอ. 6
มคอ. 5

มคอ. 5
มคอ. 5

ประสานขอหอผู้ป่ วยที่ นักศึ กษาสามารถเก็ บ มคอ. 6
requirement ครบถ้วนตามรายวิชา
จัดระยะเวลาในการเตรี ยมความพร้อ มของ
นั ก ศึ ก ษาให้ ก่ อ นขึ้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
พื้นฐาน และมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแล มีการตรวจสอบสมุดบันทึกประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง
ควรมี ก ารมอบหมายงานให้ ศึ ก ษาล่ ว งหน้ า มคอ. 5
ก่อนการเข้าชั้นเรียน
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รหัส

4172701
4172111
4174802
1500134

4173301
4173402
4173601
4173704
4173582
4173782
4174482
4174481
4174482
4171202
4171106

ชื่อวิชา
และผดุงครรภ์ 1
การพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1
พยาธิสรีรวิทยา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

2/2559



2/2559



มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มคอ. 5
เพื่อพัฒนา นศ. เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ยาก
มีการกาหนดงานที่มอบหมายให้เหมาะสม
มคอ. 5

สารสนเทศ
ทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 2
การพยาบาลจิต
เวชและ
สุขภาพจิต
การพยาบาล
ชุมชน

2/2559



ควรมีการแบ่งสอบย่อย

มคอ. 5

2/2559



ควรมีการปูพื้นคาศัพท์ที่ใช้ทางการพยาบาล

มคอ. 5

2/2559



ควรมีการสรุปสาระสาคัญของเนื้อหารายวิชา มคอ. 5
ให้เหมาะสม

2/2559



การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น
การพยาบาล
ฉุกเฉินและสา
ธารณภัย
ป.การพยาบาล
มารดา ทารกฯ
2
ป.การพยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2
ปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้น
ปฏิบัติการ
บริหารการ
พยาบาล ฯ
ปฏิบัติการ
พยาบาลที่
เลือกสรร
กระบวนการ
พยาบาล
เภสัชวิทยาสา
หรับพยาบาล

2/2559



2/2559



ลดเวลาในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ใช้ มคอ. 5
เวลาให้เหมาะสม เนื่องจากใช้เวลาเตรียมตัว
ค่อนข้างมาก
ควรพั ฒ นาวิ ธี ก ารสอนให้ มี ค วามสนุ ก และ มคอ. 5
เข้าใจง่าย
มีการนากิจกรรมการเรียนในรายวิชาทฤษฎี มคอ. 5
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ

2/2559



จัดตารางการฝึกให้เหมาะสม วางแผนการจัด มคอ. 6
pre clinic สอบ OSCE ก่อนการขึ้นวอร์ด

2/2559



จัด ตารางการฝึ ก ให้ เ หมาะสม วางแผนการ มคอ. 6
สอบ OSCE ก่อนการขึ้นวอร์ด

2/2559



การประสานงานเรื่องรถรับส่ง

2/2559



วางแผนการจั ด การแบบพั น ธะสั ญ ญา มคอ. 6
ร่วมกับนศ.ในการฝึกภาคปฏิบัติ

2/2559



ควรปรับใบงานในการทากิจกรรมให้มีความ มคอ. 6
เข้าใจมากขึ้น

3/2559



3/2559



มคอ. 6
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รหัส

ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

4171107
4172110
4172502

โภชนศาสตร์
วิทยาการระบาด
การพยาบาล
มารดา ทารกฯ
2
การพยาบาล
ผู้สูงอายุ
ปฏิบัติการ
พยาบาลจิตเวช
ปฏิบัติการ
พยาบาลฉุกเฉิน

3/2559
3/2559
3/2559

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี




3/2559



3/2559



3/2559



4172702
4173381
4173783

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยแต่ละ
รายวิช ามีแนวทางในการปรั บปรุงคุณภาพและกลวิธีการสอนให้ สอดคล้ องแบบห้องเรียนกลับทิศ ด้ว ยวิธี active
learning, research base learning อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาทั้งภาคเรียนที่
1/2559 2/2559 อยู่ในระดับ 4.30 ขึ้นไป
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
คุณธรรมจริยธรรม
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
4.17 โดยมีความรับผิดชอบ
สนใจต่องานในระดับดี

ความรู้

อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
3.77 ความรู้พื้นฐานดีและ
สามารถทางานได้ แต่ความรู้
ขั้นซับซ้อนและเครื่องมือที่
ทันสมัยควรมีการพัฒนา
ความรู้ในรายวิชา

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
1. จัดกิจกรรมสอดแทรก
ในรายวิชาทางการ
พยาบาล
2. มีการจัดประกวด
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี
3. เพิ่มคะแนนคุณธรรม
จริยธรรมให้มากขึ้น
1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้
ที่ทันสมัยจากการศึกษาดู
งานและเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ
2. มีการจัดทาแนวปฏิบัติ
ในการสอบพัฒนาความรู้
3.

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ.5
มคอ. 6
รายงานผู้ใช้
บัณฑิต

มคอ.5
มคอ. 6
รายงานผู้ใช้
บัณฑิต
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั ก ษะทางด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาล

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.62
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและคิดค้น
นวัตกรรมดี

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

1. จัดกิจกรรมสอดแทรก
ในรายวิชาทางการ
พยาบาล
2. มีการจัดประกวด
นวัตกรรมทางด้านการ
พยาบาล
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
1. เข้มงวดเรื่องกิจกรรม
4.02 มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอื้อ การทางานร่วมกับบุคคล
อาทร มีจิตอาสา
อื่น
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.64 1. มีการสอบอัตนัยและ
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
สอบคาศัพท์ของชั้นปี
คานวณข้างช้าและต้องการให้
เสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบในโรงพยาบาล
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
1. จัดกิจกรรม OSCE ใน
3.8 ปฏิบัติการพยาบาล
รายวิชาปฏิบัติการ
พื้นฐานได้ดีคล่องแคล่ว
พยาบาล
2. มีการสอบสมรรถนะ
ของชั้นปี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ.5
มคอ. 6

มคอ.5
มคอ. 6
มคอ.5
มคอ. 6

มคอ.5
มคอ. 6
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ ………3…………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……3…คน……
(อ.ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง อ.สุรีวัลย์ วรอรุณ อ.ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล)
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
จานวน
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
หรือเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์ บุคลากร
สาย
สนับสนุน
การปฐมนิเทศอาจารย์
3
1. ทาให้ทราบระบบและกลไกการ
ใหม่ระดับคณะ
จัดการเรียนการสอนของคณะ
2. เข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอน
3. สามารถนาไปใช้ในการวาง
แผนการบริหารจัดการรายวิชา
การปฐมนิเทศอาจารย์
3
1. ทาให้ทราบบทบาทหน้าที่ของ
ใหม่อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คาแนะนา
ระดับมหาวิทยาลัย
นักศึกษาได้
2. ทาให้ทราบกลวิธีในการสอนด้วย
Active learning
การปฐมนิเทศบุคลากร
3
1. ทาให้ทราบระบบและกลไกการ
สายสนับสนุนใหม่
สนับสนุนและอานวยความสะดวก
ระดับคณะ
ในการจัดการเรียนการสอนและ
งาน
ด้านอื่น ๆ ของคณะ
2. เข้าใจแนวปฏิบัติในการสนับสนุน
การทางานด้านการเรียนการสอน
และงานด้านอื่น ๆ ของคณะ
3. สามารถนาไปใช้ในการวาง
แผนการบริหารจัดการงานของ
ตนเอง
การปฐมนิเทศบุคลากร
3
สรุปรายงานผลการปฐมนิเทศ ปี 2559
สายสนับสนุนใหม่
ระดับมหาวิทยาลัย

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
สรุปรายงาน
ผลการ
ปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา
2559
สรุปรายงาน
ผลการ
ปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา
2559
สรุปรายงาน
ผลการ
ปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา
2559

สรุปรายงาน
ผลการ
ปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา
2559
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1
5.2
5.3
5.4

เป้าหมาย
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
ร้อยละ 90

ผลการดาเนินงาน
5
3
3
80

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5
3
3
3.5
.14.5 /4 = .3.62........คะแนน
ระดับคุณภาพ..ปานกลาง.

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. สาระของการพยาบาลมีความยืดหยุ่นสามารถบูรณาการและเสริมสาระในรายวิชาได้ทันสมัยและมี
กระบวนการปรับปรุงและพัมนาต่อเนื่องทุกปี
2. การกากับติดตามรายละเอียดของวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐาน
โอกาสในการพัฒนา
1. การนาแนวปฏิบัติการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เน้นกระบวนการกากับ
ติดตามคุณภาพตามมาตรฐาน
2. กระบวนการประเมินผู้เรียนในแต่ละรายวิชาควรพัฒนาให้ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ
3. การทาความเข้าใจคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการทาบทบาทหน้าที่และเห็นประโยชน์ส่วนรวมของ
องค์กรเป็นหลัก
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หมวดที่ 6
การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อ.ศิริพร ฉายาทับ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2559
ระบบการดาเนิ นงานของภาควิช า/คณะ/สถาบันโดยมีส่ว นร่ว มของอาจารย์ประจาหลักสู ตรเพื่อให้มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนาระบบ
การกากับ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ปฎิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2

3

4

5

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ผลการดาเนินการ
ระบบกลไก สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการ
บริหารหารคณะฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการจัดการศึกษา

คณะกรรมการห้องปฏิบัตกิ าร
พยาบาล

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการพัสดุ

สารวจความต้องการอาจารย์/นักศึกษา

ชารุด-ส่งซ่อม

/จัดหา
พิจารณารายการ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ต้องการ

ปรับปรุงตามผลการประเมิน

ให้บริการ
ประเมินผลโดยอาจารย์
นักศึกษา

การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหา/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ห้องเรียน
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1.ระบบและกลไก
1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (6.1.1)
โดยผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ
1.2 คณะกรรมการในชุดต่างๆ มีหน้าที่ ดาเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สาคัญ เพื่อให้ทาหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาให้เพียงพอ พร้อมใช้และทันสมัย มีการปรับปรุงผลการดาเนินงานจากผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาทุกภาคการศึกษา คือ
คณะกรรมการจัดการศึกษา การจัดหาหนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน ห้องเรียน
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา หอพัก สถานที่ทากิจกรรมนอกหลักสูตร
คณะกรรมการพัสดุ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุสานักงาน และการซ่อมบารุงรักษาฯ
คณะกรรมการห้องปฏิบัติการการพยาบาล วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกในห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล
โดยมีกรรมการประจาหลักสูตรอยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
มี ก ารน าระบบและกลไกไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ด าเนิ น การ เพื่ อ จั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ทุ ก ด้ า นผ่ า น
คณะกรรมการที่ค ณะฯ แต่งตั้ ง ในกระบวนการดาเนินงานโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรและ
คณาจารย์ ดังนี้
2.1 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการกาหนดหน้าที่ และระบบการดาเนินงาน การกากับ
ติด ตามในด้ า นสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ป ระจ าปีก ารศึก ษา 2559 ในด้า นห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร อุป กรณ์ โ สต
คอมพิวเตอร์ และหอพัก เพื่อให้มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
2.2 การวางแผน คณะกรรมการฯ จะทาการสอบถามความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ และ
นักศึกษา จากผลการประเมินรายวิชา ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแต่ละด้าน เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยการสารวจความต้องการจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกท่านผ่านกลุ่มวิชา (6.1.2)
2.2.1 ห้ องเรีย น ห้องพักนักศึกษา โดยสารวจจากอาจารย์ในการประชุมอาจารย์ การประชุม
นักศึกษา การประเมินผลจากรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)
2.2.2 ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล การสารวจจากกลุ่มวิชา การประเมินผลรายวิชา (มคอ.5
มคอ.6)
2.2.3 ยืมคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ตารา หนังสือ ฐานข้อมูลในการสืบค้น(สิ่งสนับสนุนที่มหาวิทยาลัย
จัดให้) ประเมินจากผลการประเมินรายวิชา การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการประเมินภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
2.3 กาหนดคุณลักษณะของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ สารวจจากอาจารย์
นักศึกษา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.4 กาหนดระยะเวลาในการจัดหา จัดซื้อ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาได้ทันเวลาและพร้อมใช้
2.5 ทบทวนกระบวนการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การ
ประเมินผลการใช้ห้ องปฏิบัติการทางการพยาบาล การให้ บริการแก่นักศึกษาในการส่ง/ แจ้งซ่อมของใช้ภ ายใน

~ 101 ~

หอพั ก /ห้ อ งเรี ย น/ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และการส ารวจความพึ ง พอใจในภาพรวมของนั ก ศึ ก ษาต่ อ บริ ก ารต่ า งๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ฐานข้อมูลต่างๆ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานที่ทากิจกรรม ที่พักของ
นักศึกษา
3. การประเมินกระบวนการ
ส าหรั บ บริ ก ารที่ ค ณะฯจั ด ให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ หลั ก สู ต รคื อ
ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของห้องปฏิบัติการพยาบาล ภาพรวมในระดับ 4.43 อุปกรณ์เพียงพอและพร้อมใช้ได้คะแนนต่าสุด คือ
3.96 และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน อยู่ในระดับ 4.08 โดยมีข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องการให้ปรับเรื่องการ
พัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติ เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ (6.1.3)
ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนด้านต่างๆ ในเชิงคุณภาพ ได้แก่ ห้องเรียน มีการกั้นกระจก
ให้เป็นสัดส่วน มีระเบียบและเก็บเสียงได้ดีขึ้น อุปกรณ์โสตฯเครื่องเสียงจัดเป็นระเบียบสวยงามขึ้น บริการยืมคืน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุคเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และความพึงพอใจในรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรและจัดการศึกษาด้านการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยที่ระดับ 4.34
(6.1.4)
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับและให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
ต้องการใช้ห้องฯ มีการจัดระบบการยืมคืน การขอใช้ห้องปฏิบัติการ กากับติดตามการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้พร้อม
ใช้ตลอดเวลา โดยผลการประเมิน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของห้องปฏิบัติการพยาบาล ภาพรวมในระดับ ดีมากคือ 4.55 ด้านอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมใช้ได้คะแนน
สูงขึ้น คือ 4.28 และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน อยู่ในระดับ 4.29 โดยมีข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้พบว่าเจ้าหน้าที่
เต็มใจให้ บริ การ ส่ วนวัสดุอุป กรณ์ต่างๆในห้ องปฏิบัติการยังต้องการให้ปรั บเรื่องความทันสมัยและพร้อมใช้ของ
อุปกรณ์บางอย่างที่มีการใช้ซ้าๆ ส่งผลต่อการฝึกทักษะของนักศึกษา (6.1.5)
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6.1

3 คะแนน

3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

~ 102 ~

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. การจัดเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเพื่อดูแล การจัดห้องเรียน การสารวจและพัฒนาชั้นเก็บอุปกรณ์โสตอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น
2. ผลการสารวจและจัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นสามารถจัดห้องเรียนให้เรียบร้อย
น่าใช้
โอกาสในการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบการสารวจส่งซ่อมและหรือจาหน่ายอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพและขออนุมัติจัดหาพัสดุ/วัสดุ
อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานได้ทันต่อการเรียนการสอนควรดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
รายการหลักฐาน
6.1.1
คณะกรรมการดาเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
6.1.2
ผลการสารวจความต้องการจากอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านผ่านกลุ่มวิชา
6.1.3
ผลการประเมินห้องปฏิบัติการพยาบาลปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
6.1.4
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559
6.1.5
ผลการประเมินห้องปฏิบัติการพยาบาลปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
6.1
3
3
3
...3......คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. คณะกรรมการห้องปฏิบัติการพยาบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ครบทุกสาขาวิชา
2. งบประมาณในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้รับการจัดสรรตามความต้องการและสอดคล้องกับ
มาตรฐานของวิชาชีพ
โอกาสในการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบการสารวจส่งซ่อมและหรือจาหน่ายอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพและขออนุมัติจัดหาพัสดุ/วัสดุ
อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานได้ทันต่อการเรียนการสอนควรดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
2. ควรเร่งวางแนวทางการพัฒนาให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เอื้อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองนอกเวลาเรียน

