รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7)
สาหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1

คานา
การรายงานฉบับนี้เป็นผลการดาเนินการของหลักสูตร (Programmed Report) ตามกรอบ
คุณภาพมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มี เป้ าหมายเพื่ อ ทบทวนผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559) ซึ่งได้พัฒนาการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการจั ด การเรี ย นรู้
กระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ผลการดาเนินการของหลักสูตรฯ ประจาปีการศึกษา 2560 พบว่า การบริหารหลักสูตรได้เน้นการ
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินการจากข้อมูลเพื่อปรับระบบและกลไกตามวงจรประกันคุณภาพจนเกิดรูปธรรม
เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติการบริหารจัดการ แนวปฏิบัติการพัฒ นาด้าน
กิจการนักศึกษา จานวน 4 แนวปฏิบัติ มีการพัฒนาให้บั ณฑิตเป็นไปตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิตพยาบาล
นักปฏิบัติให้มีความสามารถในการแข่งขันทันตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบ
มาตราฐานของสภาวิช าชี พการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ ส่ งผลให้ ผู้ ที่เกี่ยวยข้อ งให้ เกิดการเรียนรู้ การ
ปรับปรุง และการต่อยอดการพัฒนาในด้ านวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้บรรลุตามปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และส่งผลให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับการยอมรับและมั่นใจได้ว่า สถาบันทาง
การศึกษาพยาบาลแห่งนี้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
ดังนั้ น การจัดทารายงานฉบั บ นี้ จะทาให้ คณะพยาบาลศาสตร์เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทบทวน
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในหลักสูตร วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชา เห็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนก าร
สอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ สามารถเทียบเคียงผลการดาเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ
รวมถึงน าเสนอสรุ ป ผลการประเมิ น หลั กสู ตรจากความเห็ น ของนัก ศึกษา ผู้ ส อน ผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตระหว่างการ
ดาเนินการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กรกฎาคม 2561
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการจัดทารายงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2560 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผลการประเมินตนเอง
ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์มีเพียงหลักสูตรเดียว มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาครบตามกรอบที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลกาหนด มีครบ 5
สาขาวิช า มีตาแหน่ งทางวิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ มีการน าใช้ หลั กสูตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต ฉบั บ
ปรั บปรุ ง พ.ศ.2559 เป็ นครั้ งแรก มี ก ารด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านทุกตัวบ่งชี้
2. บัณฑิต สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีงานทาภายใน 1 ปี ทั้งหมดร้อยละ 100 ผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ภาพรวม อยู่ในระดับดี ( X = 4.17, S.D. = 0.55) โดยมีผลของค่าเฉลี่ยในการประเมินคุณภาพ
แต่ละด้านเพิ่มขึ้นจากเดิม
3. นั ก ศึก ษา คณะมี การปรั บ ระบบการรับ และกลไกการรับ นัก ศึก ษาให้ โอกาสในการคั ดเลื อ ก
นักศึกษาโดยเฉพาะด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาใน
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ การเตรียมพร้อมเรื่องทุนการศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมและประเมินสมรรถนะชั้นปี
เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้น เพิ่มพูน
ทักษะชีวิต ทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เร่งการพัฒนาพื้นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษระดับคณะและส่งเข้า ร่วมกิจกรรมระดับ มหาวิทยาลัยจนเกิดการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้
การพยาบาลในต่างประเทศ และได้พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักศึกษาในรอบต่อไป
4. อาจารย์ คณะวางระบบการรับ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรุ่นใหม่ และส่งเสริมพัฒนา
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยนาผลการประเมินกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนามาปรับปรุงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลงานการพัฒนา
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในการด้านการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในระดับดี ( X = 4.45 S.D. = 0.11)
5. การเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร หลักสูตรขยายการออกแบบ
การปรับปรุงสาระวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ในด้านการพัฒนาสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย กาหนดสมรรถนะของชั้นปี พัฒนา
แนวทางการกาหนดผู้สอนและวางแผนการเรียนที่สามารถประเมินผลตามมาตรฐานผลลัพธ์คุณภาพการศึกษา
ภายใต้การทวนสอบระดับวิชา ระดับกลุ่มวิชา ระดับหลักสูตร มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้สอนและการเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้รับแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล สร้างความเข้มแข็ง
ต่อกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการวิพากษ์ข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปรับปรุงระบบและกลไกในการดาเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
การสนั บสนุ นการเรีย นรู้ มีการจัดหาหนั งสื อเอกสารตาราหลักส าหรับรายวิช าการพยาบาลเพิ่มเติม มีการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการพยาบาลโดยสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผลการประเมินผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X = 4.29 S.D. = 0.77)

5
การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่รายงาน 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร E25491471107613
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2

1. อาจารย์ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

2. อาจารย์วิไล ตาปะสี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
อาจารย์นงนุช เชาวนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

ปัจจุบัน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. หทัยชนก บัวเจริญ
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554
แล ะห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง พ .ศ .
2559)
2.อาจารย์นงนุช เชาวนศิลป์
ขอเปลี่ยนเป็น
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ .ดร.ธีรนั น ท์
วรรณศิริ
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554
แล ะห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง พ .ศ .
2559)

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย)
วันที่ สกอ.รับรองคือ
14 กค. 2557 และ
เข้าสภามหาวิทยาลัย
ค รั้ ง ที่ 7/ 2558 วั น ที่ 4
กรกฎาคม 2558
1.การเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 วันที่ สกอ.
รับ รองคื อ 14 ก.ค. 2557 และ
เข้าสภามหาวิทยาลัย
ค รั้ ง ที่ 7/ 2558 วั น ที่ 4
กรกฎาคม 2558
2.เปลี่ ย นในปี ก ารศึ ก ษา 2559
เนื่องจากอาจารย์นงนุช เชาวน
ศิ ล ป์ ข อลาอบรมระยะสั้ น 4
เดือน จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รในภาค
เรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2559
โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
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มคอ. 2

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

ปัจจุบัน

หมายเหตุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย)

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

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจาภายในสถาบัน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
4. อาจารย์กรวรรณ
5. อาจารย์เรียม
6. อาจารย์ศิริพร
7. อาจารย์ณัฐธยาน์
8. อาจารย์วาร์ธินีย์
9. อาจารย์เอมวดี
10. อาจารย์นงนุช
11. อาจารย์วริยา
12. อาจารย์จุฑารัตน์
13. อาจารย์พรทิพย์
14. อาจารย์จุฑาทิพย์
15. อาจารย์พ.จ.อ.หญิงสีนวล
16. อาจารย์ดวงพร
17. อาจารย์เสาวรี
18. อาจารย์มาลินี
19. อาจารย์สิริพรรณ
20. อาจารย์ณัฐยา
21. อาจารย์ภาศินี
22. อาจารย์วันเพ็ญ
23. อาจารย์กมลภู
24. อาจารย์ทัศนีย์

บัวเจริญ
วรรณศิริ
จันทนะโสตถิ์
สุวรรณสาร (ลาศึกษาต่อ)
นมรักษ์
ฉายาทับ
อังคประเสริฐกุล
แสนยศ
เกียรติศิริ
เชาวนศิลป์
จันทร์ขา
ผู้พิทักษ์กุล
จอกกระจาย
เทพสุวรรณ์
รัตนวิจิตร
ผาสุวรรณ
เอี่ยมลออ
จาเนียร
เรืองเครือวงษ์
เชิงฉลาด ชูพรหม
สุขสถาพรเลิศ
แวววีรคุปต์
ถนอมสัตย์ (ลาศึกษาต่อ)
ตริศายลักษณ์ ( เริ่มทางาน 1 พ.ย. 2560)
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25. อาจารย์ ดร.บาเพ็ญ
พงษ์เพชรดิถ (เริ่มทางาน 3 ธ.ค. 2560)
26. อาจารย์ปวิตรา
ทองมา
(เริ่มทางาน ก.พ. 2561)
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน)
1. รองศาสตราจารย์พรศิริ
พันธสี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัย
เตโชวิศาล
สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แหล่ งฝึ ก สอนภาคปฏิ บั ติ ป ระกอบด้ ว ย โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลราชบุ รี โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุ ขภาพประจาตาบลสระกระเทีย ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพประจาตาบลวังตะกู โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลล าพยา โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพประจาตาบลหุ บรัก โรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพประจาตาบลม่วงตารส
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ผู้จัดเก็บหลักฐาน
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
การเก็บข้อมูล
: ปีการศึกษา 2560
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

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
1.1.1 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554 และ 2559)
1.1.2 บันทึกข้อความการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559)
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

หลักสูตรเป็นชุดเดิม
ในปี การศึ กษา 2559 อาจารย์ น งนุ ช เชาวนศิ ล ป์
ขอลาศึกษาต่อระหว่างวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2559 –
24 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทาเรื่ อ งขอเปลี่ ยนแปลงผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รให้
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ .ดร.ธี ร นั น ท์ วรรณศิ ริ กลุ่ ม
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ แทนอาจารย์
น งนุ ช เช าวน์ ศิ ล ป์ ตั้ ง แต่ ภ าค เรี ย น ที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2560 (1.1.1) และปีการศึกษา 2560
วางแผน ใน การขออนุ มั ติ ก ารเป ลี่ ย น แป ล ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.
2559) กรณีที่มีอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรใกล้
เกษียณ (เดือนกันยายน) (1.1.2)
2 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

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

คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรจบปริญญาโท
ทางการพยาบาลจานวน 4 ท่าน ครบ 5 สาขาวิชา
ทางการพยาบาล
อาจารย์ประจาหลักสูตรจบปริญญาเอก จานวน 2
ท่าน มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ท่าน (1.1.3)
-

-

1.1.3 โครงสร้าง
หลักสูตร ผลงานวิชาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร

9
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

(ถ้ามี)
7 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา
9 ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตาม มีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ
รอบระยะเวลาที่กาหนด ปรับปรุง พ.ศ.2554 ปรับปรุงเป็นหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559 โดย
ผ่านการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
7/2558 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 และสกอ.ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
โดยปีการศึกษา 2559 มีการใช้หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2559 เป็นครั้งแรก
(ตามแผนภาพที่ 1.1 ) และในปีการศึกษา2560 ตาม
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ให้สถาบันฯที่จัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม

1.1.4 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
1.1.5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ประกาศภายในปีการศึกษา2561 ซึ่งคณะฯ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยวันที่ 11 มีนาคม
2561 (1.1.4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล
ได้แก่ รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ ผศ.ดร.สุนทราวดี
เพชรพิเชฐเพียร และรศ.ดร. อรพรรณ โตสิงห์
ร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ (1.1.5)
ขณะนี้อยู่ในขั้นเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
คาอธิบายรายวิชาของหลักสูตร พิจารณารายละเอียด
ของคาอธิบายรายวิชา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

11

แผนภาพที่ 1.1 ระบบการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรผู้เรียน
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หมายเหตุ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 11
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
- ปริญญาตรี 3 ข้อ
1.1
- บัณฑิตศึกษา 11 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
รายการหลักฐาน
1.1.1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ 2559)
1.1.2
บันทึกข้อความการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1.1.3
โครงสร้างหลักสูตร ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.1.4
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1.1.5
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หมวดที่ 2
บัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวน
การศึกษา ที่เข้ารับ
(1)

จานวนที่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
(2)
2557 2558 2559 2560

อัตราการ
สาเร็จ
การศึกษา
ตามเกณฑ์
(โดยรวมที่
สาเร็จก่อน
เกณฑ์

จานวนที่
คงอยู่สิ้นปี
การศึกษา
2559
(3)

(2)

100

จานวนที่ อัตราการคงอยู่
(1)−(4)
ออก
100
(1)
ระหว่าง
เรียนจน
สิ้นปี
การศึกษา
2560
(4)

(1)

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

39
50
45
63
75
80
80

38
-

49
-

45
-

60
-

97.43
98
100
95.23
-

1
1
0
3
73
78
79

2
1

2.66
1.25

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) นี้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554 -2558
ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ จึงเป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ซึ่งมีจานวนนักศึกษาตกค้างในแต่ละชั้นปี
เนื่ องจากมีปั ญหาด้านสุ ขภาพจึงลาพักการศึกษา มีภ าวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องรับการรักษา ประสบปัญ หา
การเงิน และไม่ผ่านการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
2560 2559 2558 2557 2556
ค่าเฉลี่ย
จานวนจบในรุ่น
60
45
48
38
54
49.00
จานวนรับเข้าในรุ่น
63
45
50
40
57
51.00
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
95.23 100
96
95
94.74
96.19
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
1. การเรียนซ้าชั้น ปัจจัยด้านสัมพันธภาพและการปรับตัว โดยนักศึกษารหัส 54 จานวน 1 คนมีปัญหา
ด้านการปรับตัวในนักศึกษาที่คงค้าง การเรียนร่วมกับรุ่นน้องเกิดปัญหาการปรับตัว มีภาวะเครียดและขอพัก
การศึกษา
2. ปัญหาทางด้านการเงิน ค่าครองชีพ ภาวะเศรษฐกิจครอบครัวไม่เพียงพอต่อรายจ่าย นักศึกษาตัดสินใจ
ลาพักการศึกษา จานวน 2 คน
3. ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ไม่สมารถปรับตัวในการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาลาพักการศึกษาและกลับเข้า
มาเรียนในภาคการศึกษาที่ 2
4. ปัญหาด้านการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์รายวิชาทางการพยาบาลจานวน 5 รายวิชา ส่งผลให้ต้องลงทะเบียน
เรียนมากกว่า 4 ปี ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้เนื่องจากเคยศึกษาจากที่อื่น นักศึกษาขอลาออกเพื่อเปลี่ยนสาขาเรียน
นักศึกษารหัส 58 จานวน 2 คน ลาออกระหว่างปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2559
ลาดับ
ที่
1

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิต
(เฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ด้านองค์กรวิชาชีพกาหนด
- ทักษะการพยาบาลในระดับบุคคลฯ
- ด้านการพยาบาลฉุกเฉิน
- ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น
- ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม

ผลรวม
ค่า
คะแนน
2,192

จานวน
หลักฐาน/
ข้อที่ ค่าเฉลี่ย ตาราง
ตอบ
ประกอบ
47
4.17
2.1.1

521
328
239
362
240

10
2
5
5
7

4.38
4.19
3.98
4.18
3.98

295
207

7
4
3
5

4.23
3.97
4.15
4.29
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ลาดับ
ที่
2
3
4

ผลรวม
ค่า
คะแนน

จานวน
หลักฐาน/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ข้อที่ ค่าเฉลี่ย ตาราง
ตอบ
ประกอบ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน)
45 (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
45 (คน)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตฯ ที่สาเร็จการศึกษาใน
18 (คน)
หลักสูตร (อย่างน้อยร้อยละ 20)

การวิเคราะห์ผลที่ได้
1. จากผลการประเมินคุณภาพบั ณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิต ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทาการ
วิเคราะห์รายละเอียดและน าผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นปั จจัยนาเข้าในการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรและพัฒนาบัณฑิต ทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มเติมการประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ได้แก่ ด้านความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ด้านองค์กรวิชาชีพที่กาหนดให้ประเมินความรู้ในศาสตร์การพยาบาล
การพยาบาลในระดับ บุ คคล ครอบครัว กลุ่ มคน และชุมชนตามขั้นตอนกระบวนการพยาบาล ทักษะการ
พยาบาลฉุกเฉิน การรักษาโรคเบื้องต้น ด้านการทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ ด้านภาวะผู้นาและทางานเป็น
ทีม (2.1.1) โดยนาผลการประเมินไปปรับระบบและกลไกที่จะทาให้คุณภาพของบัณฑิตเพิ่มขึ้น ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางหลักสูตรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกรายวิชาดาเนินการจัดทาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (LMS)
ของมหาวิทยาลัย (2.1.2) มีการสนับสนุนให้รายวิชามีการสอนเสริมเป็นภาษาอังกฤษ สอนเสริม TOEIC ให้แก่
นักศึกษาทุกชั้นปี (2.1.3) มหาวิทยาลัยส่งเสริมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนภาษาอังกฤษ (2.1.4) มี
การจั ด โครงการเสริ ม ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ในการเรีย นภาษาอั งกฤษทางการพยาบาล การเข้ าค่ า ย
ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวฟิลิป ปิน ส์ป ระจาแต่ละชั้นปี มีการเตรียมภาษาจีนและการเตรียมพร้อมไป
เรียนรู้วัฒนธรรมและการพยาบาล ณ ประเทศไต้หวัน มีการเตรียมเรื่องนันทนาการผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาล
ข้างสนาม การสร้าง application (2.1.5)
1.2 ด้านทักษะทางด้านปัญญามีการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในการจัดทานวัตกรรม
ประกอบการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ในรายวิชาต่าง ๆ (2.1.6) มีการจัดสถานการณ์จาลองในรายวิชาการพยาบาล
ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการสถานการณ์ (2.1.7) โดยผลลัพธ์ของการ
ประเมินในรายวิชาต่าง ๆ พบว่า ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
พัฒนาการดีขึ้นตามลักษณะของชั้นปี ผลการทดสอบความรู้มาตรฐานเทคโนโลยีผ่านหมดร้อยละ 100 (2.1.8) ผล
วิจัยในชั้นเรียนด้านภาษาอังกฤษพบว่าทักษะด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น (2.1.9)
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1.3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในรายปฏิบัติทางการพยาบาลทุกวิชาจัดให้นักศึกษาพบ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลพี่เลี้ยง ก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน มีการประเมินผลร่วมกัน
ในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษา รวมถึ งมี ก ารเชิ ญ เข้ า ร่ว มสอนในบางรายวิ ช า ส่ งผ ลให้ บั ณ ฑิ ต มี
ความคุ้นเคยกับพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก รวมถึงผู้บริหารคณะได้จัดทาโครงการสัมมนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นอกสถานที่ โดยผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตได้รับการ
สะท้อนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ส่งผลให้ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจต่อ
การสร้างสัมพันธภาพต่อกันมากขึ้นกว่าทุกปี (2.1.10)
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สรุปผลการประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
2.1

ค่าเฉลี่ย 4.00

ค่าเฉลี่ย 4.17

ค่าเฉลี่ย 4.17

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกระบวนการกากับติดตาม ปรับปรุง และพร้อมรับฟังการประเมินผล
คุณภาพบัณฑิตฯ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
2. โครงสร้างการบริหารมีการพัฒนาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถวิเคราะห์วางแผน
กากับติดตามหลักสูตรให้ปรับกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning การสอน
แบบสองภาษา การทาวิจัยในชั้นเรียนด้านภาษาอังกฤษ เน้นการสอนโดยลงมือปฏิบัติการจริง การสอนบน
พื้นฐานของปัญหา และบูรณาการกับการทาวิจัยและการทาบริการวิชาการโดยจัดโครงการต่าง ๆ ที่ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามเอกลักษณ์ของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง
โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยและมีการใช้ LMS
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับกระบวนการพัฒนาโครงสร้าง ระบบและกลไกที่จะทา
ให้คุณภาพของบัณฑิตเพิ่มขึ้นโดยเน้นการกากับติดตามการดาเนินการของคณะกรรมการจัดการศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้

17
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนงาน ปรับกลยุทธ์ และวิเคราะห์ผ ลการประเมินผล
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 2559
วันที่สารวจ พฤษภาคม ปีการศึกษา 2561
หลักฐาน/ตาราง
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
ประกอบ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
45
100
2.2.1
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
45
100
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
45
100
การศึกษา
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
45
100
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อน
เข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือ
45
100
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่ าร้ อยละบั ณ ฑิ ตปริ ญ ญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ อิส ระภายใน 1 ปี เป็น คะแนน
ระหว่าง 0-5 กาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
2.2
ร้อยละ 75
(ป.ตรี)

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

18
การวิเคราะห์ผลที่ได้
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จานวน 45 คน มีงานทาตรงสาขา
ที่เรียนทั้งหมด จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้งานทาในโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ (โรงพยาบาล
นครปฐม โรงพยาบาลเดิ ม บางนางบวช โรงพยาบาลมะการั ก ษ์ จ านวน 22 คน (ร้ อ ยละ48.89 ) สั งกั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) 1 คน (ร้อยละ 2.22) โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จานวน 15 คน (ร้อยละ34.86) สังกัดกรมแพทย์ทหารบก 3 คน (ร้อยละ 6.67 )
สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 2 คน (ร้อยละ4.44) และสังกัดโรงพยาบาลภาคเอกชน จานวน 2 คน (ร้อยละ
4.44) เนื่องจากสาขาพยาบาลเป็ นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน (2.2.1) มีการประสานงานแหล่งฝึกเพื่อ ให้ ทุน
นั ก ศึ ก ษามาตั้ งแต่ ชั้ น ปี ที่ 3-4 รวมถึ งแนวคิ 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 ได้ รั บ ทุ น ได้ ฝึ ก ประสบการณ์ ใ น
โรงพยาบาลที่ยินดีจะให้ทุนเมื่อสาเร็จการศึกษา (2.2.2) จึงส่งผลให้ภาวะมีงานทาคิดเป็นร้อยละ 100
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. บั ณ ฑิ ตมีโอกาสได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิส ระได้ทันที ภ ายหลังการส าเร็จการศึกษาและ
สามารถเลือกงานหรือโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับบัณฑิตได้อย่างมาก
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีสุดท้ายตาม
แหล่งให้ทุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนได้ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลที่ยินดีจะให้ทุนเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯได้วางแผนการพัฒนาระบบการให้ทุนจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2
และ 3 และประชาสัมพันธ์กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่มีความต้องการพยาบาลวิชาชีพสูงมาก สามารถคัดเลือก
วางระบบการมีงานทาให้นักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
ค่าเฉลี่ย 4.00
4.17
ป.ตรี ร้อยละ 70
100
2.2
ป.โท ร้อยละ 20
ป.เอก ร้อยละ 40
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมิน
4.17
5.00

9.17 /2 = 4.58 คะแนน
ระดับคุณภาพดีมาก
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รายการหลักฐาน
2.1.1
รายงานผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต พยาบาล
ปีการศึกษา 2559
2.1.2
บันทึกรายงานผลการใช้ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (LMS) ของมหาวิทยาลัย
2.1.3
แฟ้มสะสมงานกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
2.1.4
คาสั่งการเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาและข่าวการเข้าร่วมกิจกรรม
2.1.5
โครงการเสริมหลักสูตร (โครงการ PLUS)
2.1.6
ข่าวคณะพยาบาลศาสตร์การจัดประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล
มคอ.3 รายวิชาที่จัดทานวัตกรรม ประกอบการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ในรายวิชาต่าง ๆ
ชั้นปีที่ 1 รายวิชาระบบสุขภาพ
ชั้นปีที่ 2 สารสนเทศทางการพยาบาล
ชั้นที่ 3 รายวิชาการพยาบาลชุมชน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ชั้นปีที่ 4 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
2.1.7
ข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ การจัดโครงการบริการวิชาการ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย มคอ. 3 การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น มคอ.4 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน มีการจัดสถานการณ์จาลองในรายวิชาการ
พยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้สามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการ
สถานการณ์ และมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม
2.1.8
ผลการทดสอบความรู้มาตรฐานเทคโนโลยีของนศ.ชั้นปีที่ 4 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
2.1.9
รายงานวิจัยในชั้นเรียนผลการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2.1.10
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.2.1
ผลการสารวจการมีงานทาภายใน 1 ปี ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
2.2.2
รายละเอียดทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องตามโครงการความร่วมมือต่างๆ

20
หมวดที่ 3
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์วริยา จันทร์ขา
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2560
ระบบการรับนักศึกษาและระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
 ไม่ มี แ นวคิ ด  ไม่มีการนาระบบ
ในการกากับ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ปฏิบัต/ิ
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

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

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

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

5
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
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
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
วางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

สานักส่งเสริมวิชาการ ฯ
คณะพยาบาลศาสตร์เป็น
กรรมการสัมภาษณ์
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ
กรรมการวิชาการ
กรรมการกิจการนักศึกษา

จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษา
จัดโครงการวิทยาศาสตร์
ปรับพื้นฐานก่อนเรียน
เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ

ประเมินผลโครงการ
รับทราบผลโครงการเพื่อนาไปวางแผนปรับปรุง

กรรมการวิชาการ
กรรมการกิจการนักศึกษา
สโมสรและสภานักศึกษา
สถาบันภาษา
กรรมการวิชาการ
กรรมการกิจการนักศึกษา
กรรมการบริหารหลักสูตร
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3.1.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
1. มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณากาหนดจานวนรับนักศึกษา คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตาม
มคอ. 2 (3.1.1.1) (3.1.1.2) และตามจ านวนที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภาการพยาบาล (3.1.1.3) เสนอต่ อ
กรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ (3.1.1.4) เพื่อให้ความเห็นชอบและดาเนินการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กาหนด สานักงานส่งเสริมวิชาการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
สอบตามเกณฑ์ จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (3.1.1.5)
2. มีการนาระบบและกลไกไปปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งแผนการรับนักศึกษาที่กาหนดไว้ในแต่ละปี
ตามคุณ สมบั ติ การรั บ นั กศึก ษาและเกณฑ์ การคัด เลื อกที่ระบุ ไว้ใน มคอ.2 (3.1.1.6) และรับ นั กศึกษาตาม
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
มหาวิท ยาลั ย โดยส่ งผ่ านคณะกรรมการบริห ารวิช าการมหาวิท ยาลั ย และกรรมการสภาวิช าการให้ ค วาม
เห็ น ชอบหลั กเกณฑ์ การกาหนดคุ ณ สมบั ติข องผู้ ส มั ค ร จากนั้ น ส านั กงานส่ งเสริมวิช าการด าเนิ นการตาม
กระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามจานวนที่เสนอ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 รับจานวน 50 คน รอบที่ 2 รับจานวน 30 คน มหาวิทยาลัยจะดาเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษา
ตามคุณสมบัติที่กาหนด ผ่านช่องทางส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไปยังสถานศึกษา เผยแพร่ผ่ าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย สื่อออนไลน์ต่างๆ และการแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง คณะ
พยาบาลศาสตร์ ยังมีการเพิ่มช่องทางการบริการรับสมัครผู้เข้าศึกษาโดยให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (3.1.1.7)
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ส อบข้อเขียนเผยแพร่ผ่ านเว็บไซต์มหาวิทยาลั ย ดาเนินการสอบข้อเขียน ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กระบวนการสอบสัมภาษณ์เป็นการบริหารจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (3.1.1.8) มีคู่มือในการสอบสัมภาษณ์ (3.1.1.9) ที่มีการปรับปรุง
ข้อสอบที่ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ เน้นการประเมินปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจ พื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ ความถนัดทางด้านการพยาบาล จากนั้นประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบสั มภาษณ์ เผยแพร่ผ่ านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าศึกษารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
3. มีการประเมินกระบวนการ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ กรรมการบริห ารคณะทบทวนผลการด าเนิ น การการรั บ
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 โดยประเมินกระบวนการจาการวิเคราะห์จานวนของผู้สมัครในแต่ละปี
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มาประกอบการตัดสินใจตั้งเกณฑ์ มีการเปรียบเทียบ
การประเมินผลและติดตามผลการเรียนนั กศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557, 2558, 2559 โดยประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาทางการพยาบาลกับคุณสมบัติแรกเข้าคะแนนเฉลี่ยสะสม (3.1.1.10) มีการ
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ประเมินจานวนผู้สมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กาหนดในแต่ละช่องทางอื่นและมีการปรับเพิ่มช่องทางการ
บริการรับสมัครผู้เข้าศึกษาโดยให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มีการประเมินกระบวนการสอบสัมภาษณ์หลังการ
สอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ มีการปรับวิธีการให้ทาข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์เป็นการสอบ
ข้อเขียนเพิ่ม มีการประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในรายวิชาทางการพยาบาลเพื่อนามาเปรียบเทียบพัฒ นาการด้านทักษะดังกล่ าว
(3.1.1.11)
4. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิ น จากผลการประเมิ น กระบวนการคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ
กรรมการบริหารคณะได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดังนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ปรับปรุงระบบและกลไก
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในคุณสมบัติด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยปรับลดคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็น 2.50
มีการปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทาให้คณะมีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ
มากขึ้น มีการปรับวิธีการให้ ทาข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์เป็นการสอบข้อเขียน (3.1.1.12) มีการ
วิเคราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของรายวิช าทางการพยาบาลกั บ คุณ สมบั ติ แรกเข้ าคะแนนเฉลี่ ยสะสม
(3.1.1.13) และติดตามผลลั พธ์การเรียนรู้ด้านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาทางการพยาบาลเพื่อนามาเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมแล้ว
นาไปปรับคุณสมบัติด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยปรับลดคะแนนเฉลี่ยสะสม เป็น 2.50
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
จากการปรับปรุงการกาหนดคุณสมบัติของผู้เรียนด้านคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ปีการศึกษา 2557
จานวนผู้สมัครประมาณ 600 คน (3.1.1.14) ผลการประเมินค่าเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยประมาณ 3.00 จึงทาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พัฒนาระบบการกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร
เพื่อประเมิน คุณภาพในเบื้องต้น โดยขอปรับเพิ่มคุณสมบัติด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็น 2.75 ในปีต่อมา ปี
การศึกษา 2558 ผลจาการปรับระบบการรับนักศึกษาพบว่า จานวนผู้สมัครลดลงเหลือจานวนประมาณ 400
คน และผู้ ส มัค รที่จ บการศึกษามาจากโรงเรียนที่มีคุณ ภาพ ได้ เกรดเฉลี่ ยมากกว่า 2.50 แต่ ไม่ถึง 2.75 ไม่
สามารถมาสมัครได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงทาการประเมินผลและติดตามผลการเรียนนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่า ผลการประเมินค่าเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยประมาณ
3.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาทางการพยาบาลไม่มีความแตกต่างกันจากนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
แรกเข้ าคะแนนเฉลี่ ย สะสม 2.50 และ 2.75 รวมถึ งผลการประเมิ น รายวิ ช าของผู้ ส อนแจ้ งว่ า ผู้ ส อนจั ด
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนยากขึ้ น กว่าปี ที่ ผ่ านมา (3.1.1.15) จึ งท าให้ ระบบการรับ นั ก ศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2559 ได้ทาการปรับลดคุณสมบัติแรกเข้าคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ปีการศึกษา 2559 ผลจาการ
ปรับระบบการรับนักศึกษาพบว่า ส่งผลให้ได้จานวนผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้นเป็น 600 คนและเมื่อทาการติดตามผล
การประเมินค่าเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 คือ 3.13 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชา
ทางการพยาบาลไม่มีความแตกต่างกันจากนักศึกษาที่มีคุณสมบัติแรกเข้าคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 และ 3.00
จึงทาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตัดสินใจร่วมกับกรรมการบริหารคณะทบทวนระบบและกลไกการรับ
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นักศึกษาปีการศึกษา 2560 โดยให้คุณสมบัติแรกเข้าคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 เท่าเดิมตามในมคอ.2 ระบุไว้
กระบวนการรับสมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กาหนดผ่านช่องทางอื่นพบว่า เพิ่มช่ องทางการบริการรับสมัคร
ผู้เข้าศึกษาโดยให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทาให้จานวนผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น ส่วนกระบวนการสอบสัมภาษณ์มี
การประเมินหลังการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกปี โดยแต่ละปีมีการปรับเนื้อหาใน
ข้อสอบสัมภาษณ์ เช่น ปีการศึกษา 2557 จากผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตพบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง 3.40 ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มี
การปรับเรื่องข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์และพิจารณาคะแนนสอบข้อเขียนด้านคณิตศาสตร์เป็นหลัก
เมื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาทางการพยาบาลโดยประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีพัฒนาการดีขึ้นกว่าเดิม แต่
จากการสอบสัมภาษณ์ 2 รอบพบว่า ข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์วัดไม่ได้ในระหว่างการสัมภาษณ์
เพราะมีผู้ ส มั ครบางส่ ว นที่ไม่ผ่ านสั มภาษณ์ ในรอบแรกสามารถจดจ าข้อวิธีการตอบค าถามได้ ดั งนั้ นในปี
การศึกษา 2559 จึงได้มีการปรับให้ข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์เป็นการสอบข้อเขียนเพิ่มเติมแล้วนา
ผลมาประกอบการพิจารณาในช่วยการสอบสัมภาษณ์ พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาการจดจาวิธีการตอบคาถาม
ได้ วัดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แม่นยาขึ้นและเมื่อ
ติดตามผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาทางการพยาบาลโดยประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีพัฒนาการดีขึ้นมากจากเดิม
สาหรับปี 2560 จึงใช้กระบวนการตามปีการศึกษา 2559 แล้วทาการปรับปรุงโดยการเปลี่ยนเนื้อหา
ในข้อสอบคานวณ ซึ่งผลลั พ ธ์การเรีย นรู้ด้านทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาพัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน –ไม่มี
3.1.2 ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. คณะกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
วางแผน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยศึกษาและเตรียมนักศึกษาตามศตวรรษที่ 21 เรื่อง 1)
การปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน (3.1.2.1) และ 2) จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาก่อนการเข้า
เรียน (3.1.2.2) นอกจากนี้สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ (3.1.2.3)
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2. มีการนาระบบและกลไกไปปฏิบัติ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วางแผนในการด าเนิ น การตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกิจการนักศึกษา วางแผนร่วมกันในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยมีสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
กรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาก่อนการเข้าเรียนโดยปฐมนิเทศระดับคณะก่อนมหาวิทยาลัย
เปิด เน้ นเรื่องแผนจัดการศึกษา แนวปฏิบั ติในการอยู่หอพัก การเข้าค่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยในการปรับ
พฤติกรรมการเรียนในระดับอุดมศึกษา และคณะพยาบาลศาสตร์จัดปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษโดยการจัดสอน
เสริมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและมีการจัดสอนเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. มีการประเมินกระบวนการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการวางแผนในการดาเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย จากการที่
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา กรรมการกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ แต่ผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษายังพัฒนาไม่มากพอ
เนื่ องจากพื้ นฐานภาษาอังกฤษของนั กศึกษาส่ วนใหญ่ ในมหาวิทยาลั ยอยู่ในระดับน้ อย ในปี การศึ กษา 2560
สถาบันภาษาจึงได้มีการประชุมตัวแทนอาจารย์จากทุกคณะเพื่อดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
และพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด
สอนเสริมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเสริมด้านภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพโดยเน้นที่คาศัพท์ทางด้าน
กายวิภาคศาสตร์ ภาษาอังกฤษ TOEIC
4. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
คณะได้จัดทากิจกรรมเสริมสมรรถนะของนักศึกษาควบคู่กับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนั กศึกษาชั้นปี ที่ 1 จากผลการประเมินสมรรถนะปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการเตรียม
ความพร้อมส่งผลให้พัฒนาการที่ดีขึ้น ภาคการศึกษาที่ 2 คณะฯจึงปรับการดาเนินการโครงการสอนเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสอนเสริมในตารางสอนทุกชั้นปีเพื่อเรียน TOEIC วางแผน
ให้เรียนรู้คาศัพท์พื้นฐาน TOEIC ผ่านเฟสบุคทุกวันโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศจัดทาให้นักศึกษาและอาจารย์
วางแผนให้กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการเรียนรายวิชาทางการพยาบาลเพิ่มขึ้นเรียนรู้คาศัพท์ด้านพยาธิ
สรีรวิทยา และศัพท์ทางการพยาบาลตามลาดับวิชาตามแผนการเรียน
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลจากการวิเคราะห์ พื้ น ฐานการศึ กษาของนั กศึ กษาชั้ น ปี ที่ 1 พบว่ า ร้ อยละ 25.63 นั กศึ กษาที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จะมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่า 3.00 อีกทั้งผลการเรียนในรายวิชาหมวดพื้นฐานวิชาชีพเช่น รายวิชากาย
วิ ภ าคศาสตร์ รายวิ ช ามโนมติ ท างการพยาบาลมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ระดั บ คะแนนภาษาอั งกฤษที่
มหาวิทยาลัยประเมิน ซึ่งยืนยันได้ว่า เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในชั้นปีที่ 1 เหมาะสมที่จะพัฒนา
กระบวนการปรับพื้นฐานการเข้าเรียนของนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2560 ทางคณะได้มอบหมายให้อาจารย์
ชาวต่างประเทศทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินผลด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า ผลการพัฒนา
นักศึกษาทางด้านภาษาดีขึ้นในการอ่านบทความได้ดีขึ้น เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น (3.1.2.2) แต่ยังขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้จัดกิจกรรมเสริมในการ
จัดทาค่ายภาษาอังกฤษที่เน้นการมีสถานการณ์เพื่อช่วยทาให้เกิดผลการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น และยังได้คัดเลือก
นั ก ศึ กษาที่ มี คะแนนภาษาอั งกฤษดี ส่ งไปเข้ าร่ว มโครงการฝึ ก ประสบการณ์ บั ณ ฑิ ต พยาบาลนั กปฏิ บั ติ ณ
ประเทศไต้หวัน ของชั้นปีที่ 1 จานวน 10 คน ชั้นปีที่ 2 จานวน 5 คน
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
แนวปฏิบัติที่ดีระบบการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (3.1.2.3)
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
3.1

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
......5....... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มีโอกาสในการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกได้มากเนื่องจากเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน
2. การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครส่งผลให้สามารถคัดเลือกผู้สมัครที่หลากหลาย
3. วิธีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์สามารถช่วยให้คัดเลือกผู้สมัครได้ที่มีคุณภาพและประเมิน
ได้ตรงตามคุณสมบัติที่กาหนด
4. มหาวิทยาลัยมีระบบการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาตามสมรรถนะของนักศึกษา
ส่งผลให้การเตรียมความพร้อมในการเรียนให้สามารถต่อยอดการเรียนในรายวิชาที่กาหนดใน
หลักสูตรได้เร็วขึ้น
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนเชิงระบบในการนาข้อมูลย้อนกลับมาประกอบการ
ตัดสินใจในการรับนักศึกษา
6. คณะพยาบาลศาสตร์มีอาจารย์ชาวต่างประเทศในการสนับสนุนการสอนเสริมด้านภาษา
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โอกาสในการพัฒนา
1. ผลของการปรับปรุงนาไปพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน
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)
3.1.1.7
เอกสารการบริการรับสมัครผู้เข้าศึกษาโดยให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
3.1.1.8
รายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2560
3.1.1.9
คู่มือในการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2560
3.1.1.10
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
3.1.1.11
รายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาทางการพยาบาล
3.1.1.12
ข้อสอบการคานวณทางคณิตศาสตร์
3.1.2.1
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
3.1.2.2
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนด้านภาษาอังกฤษ
3.1.2.3
แนวปฏิบัติที่ดีระบบการพัฒ นาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2560
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
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบัต/ิ
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหาร

จัดอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ประจาหมู่เรียน

อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
(รายบุคคล)

อาจารย์เวรหอพัก
พยาบาล

ไม่ผ่าน
คณบดี
ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
อาจารย์ประจาหมู่เรียน

การดาเนินงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ด้านวิชาการ
- การปรับความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
- การปรับทักษะวิชาการ

ด้านสุขภาพ
- การย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล
ของนักศึกษามาที่ รพ นครปฐม

ด้านสังคมและการเงิน
- การขอทุนการศึกษา
- การกู้ยืมเพือ่ การศึกษา
- ระบบพี่น้องเตรียมความพร้อม

นักศึกษาจัดการตนเองในแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยใช้สโมสรนักศึกษา
เป็นกลไกหลัก โดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมและประชาธิปไตย

รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ประเมินความพึ่งพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกระดับ

อาจารย์ที่
ปรึกษาย่อย
อาจารย์ประจา
หมู่เรียน

สโมสรนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
อาจารย์ประจาหมู่เรียน
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ผลการดาเนินงาน
1. ระบบและกลไก
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้วางแผนการดาเนินการ
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยระบบและ
กลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึ กษาในระดับปริญญาตรี ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระดับ คือ อาจารย์ประจา
หมู่ เรี ย น (3.2.1.1) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาย่ อ ย (3.2.1.2) อาจารย์ เวรหอพั ก พยาบาล (3.2.1.3) และก าหนด
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน เสนอคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความ
เห็บชอบ แล้วนาเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้ง ประกาศรายชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน ประจาปีการศึกษา 2560 คณบดีให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ป รึกษาย่อย และอาจารย์เวรหอพักพยาบาล โดยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้อย่างครอบคลุม
ในปีการศึกษา 2560 นี้ ยังใช้ระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีเดิมเป็นหลัก
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ระดับ ดาเนินงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา โดย
อาจารย์ประจาหมู่เรียน มีหน้าที่
1. ให้คาแนะน าติดตามกากับการปรับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การเรียนของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (3.2.1.4)
2. ให้คาแนะนาในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
3. ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนาและให้ความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน
หรือขอเพิ่มรายวิชา และจานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา
4. พิจารณาคาร้องของนักศึกษา เช่น ขอลาพักการเรียน และดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาย่อยดูแลรับผิดชอบนักศึกษา จานวน 8-10 คน เพื่อดูแลนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย
และบันทึกลงในแบบฟอร์มรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษาย่อยประจาปีการศึกษา (3.2.1.5) โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. ให้คาปรึกษาในเรื่องทั่วไป การศึกษา การเงินและทุนการศึกษาและสังคม การปรับตัวและ
ความเครียด
2. ติดตามผลการเรียนความเป็นอยู่และการปรับตัวของนักศึกษา
3. ประสานงานกับอาจารย์ประจาหมู่เรียนอาจารย์ผู้สอนในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือการเรียน
4. ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาด้านสุขภาพ การเงิน และสังคม
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อาจารย์เวรหอพักพยาบาล มีหน้าที่
1. ดูแลนักศึกษาที่หอพัก ตามวันที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. สุ่มตรวจห้องพักนักศึกษา
4. ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
5. บั น ทึกรายงานสิ่ งที่ อาจเป็ นอันตราย หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในสมุดตรวจหอพัก
6. ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
7. ช่วยเหลือทางด้านวิชาการเมื่อพบปัญหาเร่งด่วน
นักศึกษา
1. นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับแบบฟอร์มบันทึกประวัติและผลการเรียน หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว
นักศึกษาทุกคน ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาย่อยเพื่อทาความรู้จัก และให้คาปรึกษาด้านต่างๆ อาจารย์ที่ปรึกษา
ย่อยบันทึกเรื่องที่ให้คาปรึกษา เก็บเอกสารในแฟ้ม และนัดหมายการพบนักศึกษาในครั้งต่อไป
2. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาย่อย ร่วมกันประเมินผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา
ร่วมกันแก้ไขปัญหา และวางแผนการเรียนในภาคเรียนปัจจุบันให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น พร้อมทั้งบันทึกผลกการ
เข้าพบในแบบบันทึกประจาตัวนักศึกษา เก็บเข้าแฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาย่ อ ยประเมิ น แล้ ว ว่า มี ปั ญ หาในเรื่ อ งต่ า งๆ ซึ่ งเกิ น
ความสามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้ จะดาเนินการประสานงาน และนัดนักศึกษาได้พบกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับ
การช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ทางคณะมีแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับข้อมูลนักศึกษา
4. ในการให้ ข้อมูล แจ้ งข่าวสาร ที่ เกี่ยวข้องกับ นัก ศึกษา ตลอดจนการให้ คาปรึก ษาแนะน า
นักศึกษาทั้งชั้นปีจัดให้อาจารย์ประจาหมู่เรียนเป็นผู้ดาเนินการ ในชั่วโมง Home room (3.2.1.6) สัปดาห์ละ
1 ครั้ง ซึ่งมีการกาหนดไว้ในตารางเรียนของนักศึกษาแล้ว
5. การจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า อาจารย์ที่ปรึกษาย่อยจะประสานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน เพื่อวางแผนควบคุมดูแลการเรียนร่วมกับนักศึกษา พร้อมติดตามผล
3. การประเมินกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2560 พบว่า คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย และอาจารย์
เวรหอพักพยาบาล โดยมีการระบุหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตามรายงานและประเมินผลความพอใจ
ของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นั กศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนจึงจะสามารถช่วยเหลื อ
แนะนา แก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กรณีนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์จัดทาประกาศพันธะสัญญาสาหรับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ โดยมีกลไกลการดาเนินการคือ อาจารย์ประจาหมู่เรียนติดตามผลการ
เรียน ทุกภาคการศึกษา หากพบนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในหมวด
วิชาชีพได้เกรดต่ากว่า C หรือได้ เกรด I หมวดวิชาทั่วไปได้เกรด E แล้วนาเรื่องเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ย่อยทาพันธะสัญญา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรายงานต่อรองคณบดีดูแลงานวิชาการ เพื่อร่วมกันพิจารณาแล้ว
เชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าพบเพื่อวางแผนการเรียนและให้คาปรึกษาร่วมแก้ไข วางแผนการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษาแบบรายบุ ค คล ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การแนะน าแก้ ไขปั ญ หาด้ า น การเรี ย นได้ ร วดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการเรียนอาจารย์ประจาหมู่เรียนและรองคณบดีวิชาการ
จะร่วมกันพิจารณา แล้วเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมวางแผนแก้ไข ตลอดจนรับทราบปัญหาและตัดสินใจ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันทาให้นักศึกษาได้รับการดูแลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ
อาจารย์ เ วรหอพั ก พบเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ที่ ห อพั ก นั ก ศึ ก ษาพยาบาล เช่ น ระบบน้ ารั่ ว และ
บุคคลภายนอกเข้ามานั่งใกล้หอพักนักศึกษาพยาบาลในยามวิกาล ได้ดาเนินการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง จน
ปัญหาได้รับการแก้ไขในทันที ทาให้นักศึกษาทุกคนปลอดภัย เมื่อพักอาศัยในหอพักนักศึกษาพยาบาล
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2560 คณะมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา (3.2.1.7) โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหา และต้องเข้าให้ถึง
ปั ญ หาอย่ า งแท้ จ ริ ง และรวดเร็ ว จึ ง จะแก้ ไขปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาได้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จึ ง ปรั บ
กระบวนการคือ มีการนาผลการทวนสอบรายวิชาต่าง ๆมาพิจารณาหา นักศึกษาที่เริ่มมีผลการเรียนต่าหลาย
รายวิชามาเข้ากระบวนการให้คาปรึกษาแบบมีส่วนร่วมก่อนการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาเพื่อนาส่งผลการ
เรียนให้ทางมหาวิทยาลัย
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
นั กศึกษาที่มีปั ญ หาด้านการเรี ย น ได้รับการให้ คาปรึกษา แนะน า แบบมีส่ ว นร่ว มได้ แก่นักศึ กษา
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย และผู้ปกครองของนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนของ
นักศึกษา และมีกระบวนการติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิด ก่อนได้รับการพิจารณาวางแผนให้ลงทะเบียน
เรียนใหม่หรือโอนย้ายคณะ
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี
แนวทางการดาเนินงานในกรณีที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า (3.2.1.8) โดยดาเนินการจาก
การปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะทาสัญญาการเรียนเพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาตนเองด้านการเรียน
ให้ดีขึ้น
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3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษาตามเป้าหมาย 3R + 8C

คณะกรรมการกิ
จการนักศึกษา
คณะกรรมการ
สโมสรนักิกจศึการนั
กษา กศึกษา

จัดทาแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา

ไม่ผ่าน

กรรมการบริหารคณะ

ผ่าน
สโมสรนักศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมและประชาธิปไตย

ดาเนินกิจกรรมตามแผน

ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผน

สโมสรนักศึกษา

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
1. ระบบและกลไก
มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สโมสร
นักศึกษาเป็นกลไกหลักดังแผนภูมิ กล่าวคือ คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาสารวจกิจกรรม
ตามความต้องการของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R + 8C จัดทาแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3.2.2.1) เสนอต่อกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณา จากนั้นดาเนินการตามแผนและประเมินผล
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้สารวจกิจกรรมตามความ
ต้องการของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ
การเรียนรู้ 3R + 8C จัดทาแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เสนอต่อ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นดาเนินการตามแผน โดย
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1. จัดทาปฏิทินกิจกรรมและและปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
2.ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อนาผลการดาเนินงานมาจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนในรูปแบบผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3.2.2.2)
3. การประเมินกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2560 พบว่า กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เน้นการกาหนดกิจกรรมร่วมกัน โดยดาเนินการแนวปฏิบัติที่ดี ด้านกิจกรรมนักศึกษา การจัด
กิจกรรมพิเศษเสริมจิตบริการสู่บัณฑิตนักปฏิบัติสากล โดยผ่านกิจกรรม ด้านต่าง ๆ ดังเอกสารแนบ ( ประมวล
ภาพข่าว ตลอดปี ( (3.2.2.3)
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน โดยเพิ่มขั้นตอนการเสนอแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (3.2.2.4) ให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาและการประเมินผลในภาพรวม
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5.1 คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
5.2 คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามากขึ้น
5.3 นักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรม รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (3.2.2.5)
5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพในแต่ละชั้นปี
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี
คณะฯ มี แนวปฏิบัติที่ดี ด้านกิจกรรมนักศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษเสริมจิตบริการสู่บัณฑิตนัก
ปฏิบัติสากล ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมจิตบริการให้แก่นักศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติในสายวิชาชีพพยาบาล การจัดกิจกรรมเสริมจิตบริการเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการผลิต
บัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพและยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 6
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การปลูกฝังความมีจิตบริการ ผ่านกิจกรรมและการสะท้อนคิดจากประสบการณ์ 2) การสร้าง
จิตส านึ กสาธารณะโดยใช้กิจกรรมเป็ น ตัวกระตุ้น จิตส านึกสาธารณะและการทาประโยชน์ต่อส่ วนรวม 3)
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ด้านวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแล
ผู้รับบริการที่หลากหลายวัฒนธรรม และการติดต่อสื่อสารที่เป็นสากล ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 4) การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 5) การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมจิตอาสานอกชั้นเรียนโดยการวางแผน
อย่างมีส่วนร่วม และ 6) กระบวนการสะท้อนคิด ซึ่งเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างบัณฑิตให้เกิดคุณลักษณะ
ตามที่คณะฯ มุ่งหวัง และก่อให้ เกิดความรักใคร่ผูกพันในสถาบัน และความเป็นนักศึกษาแห่งสถาบันเพิ่มขึ้น
ส่งผล ต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น (3.2.2.6)

35

สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
3.2

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
.......5...... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระบบ ทาให้สามารถดูแล การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้ทั่วถึง
ครอบคลุมทุกด้าน
2. มีช่องทางให้นักศึกษา เข้ารับการปรึกษาได้หลายทาง
3. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมคิด ร่วมทา ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
4. การมีอาจารย์ชาวต่างประเทศจานวนมาก ทาให้นักศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
5. การทาข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ และมหาวิทยาลัยในประเทศ ทาให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
โอกาสในการพัฒนา
1. แผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรนา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระบบมาร่วมกันพัฒนา
2. ควรขยายผลแนวทางการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมในแต่ละชั้นปี
3. ควรส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น
รายการหลักฐาน การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1.1
คาสั่งแต่งตั้งและหน้าที่อาจารย์ประจาหมู่เรียน
3.2.1.2
คาสั่งแต่งตั้งและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาย่อย
3.2.1.3
คาสั่งแต่งตั้งและหน้าที่อาจารย์เวรหอพักพยาบาล
3.2.1.4
แผนการสอนของหลักสูตรปี 2560
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
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
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3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6

ประมวลภาพข่าว ตลอดปี
แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560
ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดกี ารจัดกิจกรรมพิเศษเสริมจิตบริการสู่บัณฑิตนักปฏิบัติสากล

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์วริยา จันทร์ขา
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2560
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
1
2
 ไม่มีการ
 มีการรายงาน  มีการรายงานผล
รายงานผล ผล
การดาเนินงาน
การ
การดาเนินงาน ครบ
ดาเนินงาน ใน
ทุกเรื่องตาม
บางเรื่อง
คาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

3
 มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
ครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง

4
5
 มีการรายงาน  มีการรายงานผล
ผล
การดาเนินงานครบ
การดาเนินงาน ทุกเรื่องตาม
ครบ
คาอธิบายใน
ทุกเรื่องตาม
ตัวบ่งชี้
คาอธิบายใน
 มีแนวโน้มผลการ
ตัวบ่งชี้
ดาเนินงานทีด่ ีขึ้น
 มีแนวโน้มผล
ในทุกเรื่อง
การ
 มีผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานที่ดี
ที่โดดเด่นเทียบเคียง
ขึ้น
กับหลักสูตรนั้นใน
ในทุกเรื่อง
สถาบันกลุม่ เดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง
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ผลการดาเนินการ
1. รายงานผลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 มีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาในทุกชั้นปีสาขาการพยาบาล โดยชั้นปีที่ 1 สภาการ
พยาบาลกาหนดให้รับนักศึกษาจานวน 80 คน มีนักศึกษาลงทะเบียน 80 คนลาออก 1 คน มีจานวนนักศึกษา
ปัจจุบัน 79 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
80 คน ลาออก 2 คน มีจานวนนักศึกษาปัจจุบัน 78 คน
ชั้ น ปี ที่ 3 สภาการพยาบาลก าหนดให้ รั บ นั ก ศึ ก ษาจ านวน 80 คน มี นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย น
75 คน ลาออก 2 คน มีจานวนนักศึกษาปัจจุบัน 71 คน
ชั้นปีที่ 4 สภาการพยาบาลกาหนดให้รับนักศึกษาจานวน 80 คน มีนักศึกษาลงทะเบียน 63 คน ไม่มี
ลาออก มีจานวนนักศึกษาสาเร็จการศึกษาจานวน 60 คน ดังสรุปในตาราง (3.3.1)

ปีการศึกษา

จานวน
รับเข้า

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

41
50
45
63
75
80
80
46

จานวน
สาเร็จ
การศึกษา
38
48
45
60
0
0
0
0

ณ สิ้นปีการศึกษา 2560
จานวน
จานวน
อัตรา
ยังไม่สาเร็จ
ลาออก
คงอยู่
การศึกษา
2
1
95.12%
1
98.00%
0
0
100.00%
0
3
100%
4
71
94.66.%
2
78
97.50%
1
79
98.75%
0
0
0

อัตรา
การสาเร็จ
การศึกษา
92.68%
96.00%
100.00%
95.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0%

จานวนนักศึกษาแรกรับ เท่ากับ จานวนนักศึกษา ณ สัปดาห์ที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
2. รายงานผลการสาเร็จการศึกษา
เมื่ อสิ้ นสุ ดปี การศึ กษา 2560 นั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 4 กรอกแบบฟอร์ มให้ อาจารย์ ประจ าหมู่ เรี ยนหน้ าที่
ตรวจสอบผลการเรียนตามหลักสู ตรและเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลั ยส่งให้สานั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ จากนั้นรองคณบดีฝ่ายวิชาการนาเสนอจานวนและรายชื่อนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาเข้าวาระการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา (3.3.2)และส่งให้สภาวิชาการ
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(3.3.3) สภามหาวิทยาลัย (3.3.4) รับรองพร้อมออกใบสาเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา ทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะทาการเก็บเอกสารการสาเร็จการศึกษาตัวจริงส่งสภาการพยาบาลเพื่อสมัครการขอสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ชั้นที่ 1 พร้อมสาเนาเก็บไว้ที่คณะ 1 ชุด ในปีการศึกษา 2560
สาขาการพยาบาล มีนักศึกษาหมู่เรียนที่ 57/38 สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 60 คน จากจานวนนักศึกษา ทั้งหมด
63 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23 (3.3.5)
3. รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านระบบการรับและระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการวิชาการและอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และ
อาจารย์ โดยให้มีการประเมินทุกปีการศึกษา เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตร 4 ด้าน ด้านระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา
และมีการประเมินผลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มทุกภาคการศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรของนักศึกษาทุกชั้นปีจานวน 249 คน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสูตรจัดการศึกษาค่าเฉลี่ย 4.45 (ระดับดี) ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ค่าเฉลี่ย 4.51 (ระดับดี
มาก) ด้านกิจกรรมนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.47 (ระดับดี) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.41 (ระดับดี)
ประเมินจากความพึงพอใจต่อ การจัดหลักสูตร 4 ด้าน ซึ่งได้ข้อมูลจากการพบนักศึกษาทุกชั้นปีของ
คณาจารย์และอาจารย์กิจการนักศึกษา จากกล่องรับความคิดเห็น และระบบประเมินออนไลน์ โดยมีประเด็น
เรื่อง การรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมและกลไกลการรับนักศึกษา การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
การควบคุมการดูแลนักศึกษาและการให้คาดูแลการให้คาปรึกษา พบว่า คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนอยู่ในระดับเกณฑ์ดีและดีมาก การรับทราบข้อมูลด้านจัดการศึกษา การจัดตารางการเรียน การเพิ่ม
ระยะเวลาการศึ ก ษาด้ ว ยตนเองและการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 การปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้ อ มโดยรอบ
มหาวิทยาลัย (ฟิตเนส สระว่ายน้า สถานที่ออกกาลังกายกลางแจ้ง) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้
นอกห้องเรียน และหอพักส่งเสริมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการเรื่องห้องเรียนให้สมบูรณ์ การจัด
ตารางการทากิจกรรม และการปรับเอกสารประกอบการสอนโดยจัดหาหนังสือยืมเรียน (3.3.6)
จากนั้นคณะกรรมการวิชาการรายงานการประเมินผลประจาภาคการศึกษา ส่งมอบให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรับทราบผลการดาเนินการพร้อมระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาใน มคอ.5 และ มคอ.6 พร้อมให้
ประธานรายวิชาเก็บหลักฐานที่แฟ้มรายวิชา (3.3.7) จากนั้นคณะกรรมการวิชาการนาผลการประเมินไปกากับ
ติดตามด้านการจัดการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจดีขึ้นส่วนใหญ่
1. มีการประชุมชั้นปีทุกเดือนอย่างต่อเนื่องระหว่าง อาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อชี้แจ้งข้อมูลและ
รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของนักศึกษาโดยตรงและได้รับการแก้ไขอย่างรอบครอบจากผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องตามลาดับความเร่งด่วนและความสาคัญ
2. การรับทราบข้อมูลด้านจัดการศึกษา โดยมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Website คณะฯ และ Line นักศึกษารับทราบข้อมูลดีขึ้น มีการ
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3.
4.
5.

6.

ปรับระบบการประเมินผลด้วยออนไลน์เพื่อให้นศ.ทุกคนได้เข้าถึงในการประเมินผล และมีการจัด
สนทนากลุ่มเพื่อรับฟังปัญหาและแจ้งผลการดาเนินการต่างๆ
การจัดตารางการเรียน มีการจัดตารางกาหนดการสอน และการสอนเพิ่มเติมโดยทาการแจ้งอาจารย์
ประจาหมู่เรียนและนักศึกษา
การเพิ่มระยะเวลาการศึกษาด้วยตนเอง การเพิ่มชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองระบุในตารางสอนทุก
ภาคการศึกษา
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและหอพักส่งเสริมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ
สามารถออกกาลังกาย มีการจัดบรรยากาศห้องสมุดให้น่าอ่านหนังสือ มีพื้นที่อ่านหนังสือนอก
ห้องสมุด มีการจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและวิชาอื่นๆ ให้มีกิจกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากรในทุกระดับ เช่น การออกหน่วยร่วมกับเทศบาล
นครนครปฐมทาให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
มีการจัดทาปฏิทินกิจกรรมของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมีการกาหนดให้แต่ละชั้นปีเข้าร่วม
จัดกิจกรรมตามสมรรถนะของชั้นปี ทั้งนี้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
บริหารประจาคณะฯ ทุกภาคการศึกษา

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
คณะมีกลไกในการดาเนินการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังนี้คือ
คณะได้จัดช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนดังนี้
- ร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา/คณาจารย์กิจการนักศึกษา
- ร้องเรียนผ่านประธานสาขา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการหลักสูตร
- ร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น
- ผ่านไลน์ อีเมล เฟสบุ๊ค
เมื่อผู้ร้องเรียนได้รับเรื่องถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนและไม่สามารถแก้ไขได้ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ถึง ประธาน
สาขาเพื่อปรึกษา และค่อยบันทึกเรื่องข้อร้องเรียนเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตามลาดับ
ต่อไป ในกรณี ที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ให้ ผู้รับ ร้องเรียนทาบันทึกข้อร้องเรียนเพื่อนาเสนอต่อกรรมการประจา
หลักสูตรเพื่อหาแนวทางแก้ไข หากเป็นเรื่องที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายหรือมีผลกระทบมาก และหลักสูตรไม่
สามารถแก้ไขได้ ให้ ทาบั น ทึ กถึงรองคณบดีฝ่ ายวิช าการ และนาเรื่องปรึกษาคณบดี และคณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและดาเนินการชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจผ่านกระบวนต่าง ๆ เช่น ชี้แจงด้วยวาจา
ชี้แจงผ่านการ ประชุม ติดประกาศ ชี้แจงผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ
ระบบกลไกในการดาเนิ น งาน ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาร้องเรียนผ่ านอาจารย์ที่ป รึกษา
จานวน 1 เรื่องซึ่งคณะได้ดาเนินการผ่านคณะกรรมการคณะ แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการแก้ไข
และในการส ารวจความพึ งพอใจต่ อ ข้ อ ร้อ งเรีย น มี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจผลการร้ อ งเรี ย น
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (เอกสารการประเมินผลของนักศึกษาปีการศึกษา 2560)
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การประเมิ น กระบวนการระบบร้ อ งเรียน ในปี ก ารศึ กษา 2559 การประเมิ น กระบวนการรับ ข้ อ
ร้องเรียนของนักศึกษาโดยกรรมการประจาหลักสูตร ในกระบวนการวางแผนนั้น ควรเพิ่มช่องทางในการรับข้อ
ร้องเรียนให้หลากหลายเพื่อรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาและในขั้นตอนวางแผนต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบถึงสิทธิที่นักศึกษาสามารถร้องเรียนหากนักศึกษาไม่ พึงพอใจหรือคิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรม
การปรับปรุงกระบวนการร้องเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่าน ทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เฟสบุ๊ค
ผลการปรับปรุงการดาเนินการข้อร้องเรียน ทาให้นักศึกษาสามารถ แจ้งข้อร้องเรียนได้หลากหลาย
ช่องทางและปัญหาสามารถแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น
4. แนวโน้มการดาเนินงานในด้านอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
แนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปีที่รับจานวนนักศึกษาเพิ่ม 80 คน จากรายงาน
อัตราการคงอยู่พบว่า นักศึกษามีอัตราการคงอยู่เพิ่มขึ้น ขอลาออกในระหว่างเรียนด้วยสาเหตุการปรับพฤติกรรม
การอยู่รวมกับเพื่อนไม่ได้น้อยลงและมีจานวนนักศึกษาคงค้างที่ไม่สามารถเรียนได้ตามระบบเกิดขึ้น เนื่องจากการ
ปรับพฤติกรรมการอยู่รวมกับเพื่อนและการตั้งครรภ์ลดลง ส่วนนักศึกษาส่วนที่ลาออกบางส่วนเนื่องจากปัญหา
สุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อจึงจาเป็นต้องลาออกเพื่อดูแลสุขภาพระยะยาว (3.3.8)
5. แนวโน้มการสาเร็จการศึกษา
ปี การศึ กษา 2560 แนวโน้ มการส าเร็ จการศึ กษาอยู่ ในระดั บ ดี นั ก ศึ ก ษาหมู่ เรี ย นที่ 57/38 ส าเร็ จ
การศึกษาทั้งสิ้น 60 คน จากจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริง 63 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23% (3.3.9)
6. ผลการดาเนินงานที่โดดเด่น
การส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาโดยเปิดโอกาส ให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานในเวทีระดับต่างๆ ทั้งระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และการได้มีโอกาส
ไปพัฒนาทักษะทางภาษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับสถาบันที่มหาวิทยาลัยทาความตกลงร่วมมือกัน
อย่ างต่ อ เนื่ อ งในหลายปี ที่ ผ่ านมาอย่ างเท่ าเที ย ม เช่ น ประเทศเวี ย ดนาม ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไต้ ห วั น เป็ น การจั ด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ทาให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในเรื่องภาษา และเกิดการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาและ
วิชาการ (3.3.10)
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
3.3

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
.....4........ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. การจัดให้นักศึกษาอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกแต่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเอื้อให้อัตราการคงอยู่และการสาเร็จการศึกษามากกว่าร้อยละ 95 และกระตุ้นให้
นักศึกษาสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องตรงประเด็น
2. ระบบอาจารย์ประจาหมู่เรียนเอื้อให้มีการกากับติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้ตามแผนจัดการศึกษาที่วางไว้
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มย่อยทาให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง นักศึกษาสามารถพูดคุย
ปรึกษาอาจารย์ประจากลุ่มย่อยของตนเองได้ตลอดเวลาและสามารถจัดการปัญหาในเรื่องการศึกษาและเรื่อง
ส่วนตัวได้เนื่องจากมีความใกล้ชิดผูกพัน
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรเร่งหาแนวทางหรือกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการอยู่รวมกันของนักศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการ
คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษาได้อย่างคงที่
2. การจัดการข้อร้องเรียนควรใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันแบบเป็น
ระบบทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
รายการหลักฐาน
3.3.1
รายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
3.3.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
3.3.3
รายงานการประชุมสภาวิชาการ วาระการรับรองผู้สาเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
3.3.4
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระการรับรองผู้สาเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
3.3.5
รายงานผลการสาเร็จการศึกษาปี 2560
3.3.6
ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตร 4 ด้าน
3.3.7
แฟ้มรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
3.3.8
แฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหา
3.3.9
รายงานแนวโน้มการสาเร็จการศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง
3.3.10
MOU กับมหาวิทยาลัย HGU
3.3.11
ภาพแสดงหลักฐานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
3.3.12
ภาพการรับรางวัลการประกวดนวัตกรรมระดับชาติของนักศึกษา
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
3 คะแนน
5
3.2
3 คะแนน
5
3.3
3 คะแนน
5
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5
5
5
..15.... /3 = ..5.......คะแนน
ระดับคุณภาพ...มาก........

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. สถานการณ์ปัจจุบันมีความต้องการบัณฑิตสาขาการพยาบาลจานวนมากส่งผลให้มีโอกาสวางระบบ
และกลไกการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพได้มาก
2. ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่งเสริมแนวคิดการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้เข้า
ศึกษาต่อ จึงส่ งผลให้การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทาให้ การรับสมัครสามารถคัดเลือกผู้สมัครที่
หลากหลาย
3. การวางระบบการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ของหลักสูตรส่งเสริมให้สามารถคัดเลื อกผู้สมัครได้ที่
มีคุณภาพตรงตามคุณสมบัติที่กาหนด
4. มหาวิท ยาลั ย มีการปรั บ ระบบการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษได้ตรงตามพื้ น ฐานความรู้และ
สมรรถนะของนักศึกษา ส่งผลให้สามารถต่อยอดการเรียนในรายวิชาที่กาหนดในหลักสูตรได้เร็วขึ้น
5. คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรมีการวางแผนเชิงระบบในการนาข้อมูล ย้อนกลั บ มาประกอบการ
ตัดสินใจในการรับนักศึกษา
6. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระบบของหลักสูตรสามารถดูแลการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้ทั่วถึง
ครอบคลุมทุกด้าน และมีช่องทางให้นักศึกษาเข้ารับการปรึกษาได้หลายทาง
7. คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมคิด ร่วมทา ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
8. การจัดให้นักศึกษาอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยเอื้อให้อัตราการคงและการสาเร็จการศึกษามากกว่า
ร้อยละ 90 และกระตุ้น ให้ นั กศึกษาสะท้อนผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและตรง
ประเด็น
9. ระบบอาจารย์ประจาหมู่เรียนเอื้อให้มีการกากับติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ตามแผนจัดการศึกษาที่วางไว้
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โอกาสในการพัฒนา
1. แนวโน้มการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านนักศึกษาสามารถพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดีได้
2. คณะกรรมการกิจการนักศึกษาควรเตรียมวางแผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับคณะ โดย
คานึงถึงปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาให้ครอบคลุม
3. แผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรนา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ระบบมาร่วมกันพัฒนา
4. ควรขยายผลแนวทางการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมและเพิ่มเติมในแต่ละชั้นปี
5. ควรเร่งหาแนวทางหรือกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการอยู่รวมกันของนักศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการคง
อยู่ในแต่ละปีการศึกษาให้มีความคงที่
6. การจัดการข้อร้องเรียนควรใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันแบบเป็นระบบทั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
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หมวดที่ 4
อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2560
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและการบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0
 ไม่มรี ะบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่ มี แ นวคิ ด
ใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
 มีระบบ
มีกลไก
 ไม่มีการนา
ระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ดาเนินงาน

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

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

4

5

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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การบริหารและพัฒนาอาจารย์
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและการบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิเคราะห์จานวนอาจารย์ คุณสมบัติ และผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

จัดทาข้อเสนอแนะการวางแผนรับอาจารย์ใหม่

กาหนดแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร

กาหนดแผนการรับ การแต่งตั้ง และการบริหาร
ส่งเสริมพัฒนาประจาปี

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ

คณบดี
ผ่าน
สรุปแนวทางการวางแผนการการ
แต่งตั้ง และการบริหารส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ประจาปี

ผ่าน

มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตร

บทบาทหน้าที่ที่กาหนด

ระบบบริหารส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
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กาหนดแผนประจาปี

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจาคณะ

คณบดี
ผ่าน
ดาเนินการ

ประเมินผล (ปีละ 2 ครั้ง)

รายงานและข้อเสนอแนะ

ผ่าน

47
ผลการดาเนินการ
1. ระบบและกลไก
ระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรทา
การวิ เคราะห์ จ านวนอาจารย์ คุ ณ สมบั ติ และผลงานวิช าการของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร จั ด ท าระบบ
ฐานข้อมูลอาจารย์ประจาจัดทาบัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้มีแนวโน้มการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร (4.1.1.1)
เพื่อนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจาคณะเพื่อสรุปแนวทางการวาง
แผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การบริหารและพัฒนาคณะกรรมการประจาหลักสูตรประจาปี
ส่ ว นมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมมี ค าสั่ ง แต่ งตั้ งประธานสาขา คณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช า และผู้
ประสานงานกลุ่มวิชา (4.1.1.2) โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ดาเนินการ คณะจึงทาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาหลักสูตร (4.1.1.3) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไก อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนผ่านการปฐมนิเทศและได้รับคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอนการบริหารหลักสูตรจากกิจกรรมโครงการการอบรมการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (4.1.1.4)
ระบบการบริหารส่งเสริมและพัฒนาสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร (4.1.1.5) มาเป็นแนวทางการวางแผนการบริหารส่งเสริมพัฒนา
คณะกรรมการประจาหลักสูตรประจาปี นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อขอรับการสนับสนุนในการวางแผนด้านอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตร บริหารส่งเสริม
พัฒนาคณะกรรมการประจาหลักสูตรประจาปีในรูปแบบของการส่งไปปฐมนิเทศ การอบรมและพัฒนาเสริม
ศักยภาพการบริหารหลักสูตร การเขียนมคอ. 3,4,5,6,7 และการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการและการพัฒนา
ผลงานวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2560 คณบดีแจ้งให้คณะกรรมการประจาหลักสูตรชุดเดิมนาไปปฏิบัติและดาเนินงาน
ตามหน้าที่ มีการเตรียมความพร้อมบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการประจาหลักสูตรรุ่นต่อไป โดยคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรมีตารางนัดหมายประชุมร่วมกันอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยกาหนดปฏิทินประชุม
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการกาหนดวาระล่วงหน้าที่ชัดเจนและสามารถเพิ่มเติมวาระเร่งด่วน (4.1.2.1)
ระบบบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะมีการวางแผนในการพัฒนา 4 ด้านคือ
ด้านการบริห ารหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (4.1.2.2) ด้านการส่งเสริมสมรรถนะการตีพิมพ์
เผยแพร่และผลงานวิชาการ (4.1.2.3) ด้านการบริหารจัดการอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตร (4.1.2.4)
ด้านการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (4.1.2.5) เช่น การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การฝึกอบรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
การจัดอบรมการนาข้อมูลลงระบบ CHA QA Online และด้านองค์ความรู้ทางจริยธรรมและทางการพยาบาล
(4.1.2.6) โดยคณะกรรมการประจ าหลั กสู ตรดาเนินตามนโยบายการบริห ารจัดการของคณะและแผนการ
พัฒนาและการดาเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (4.1.2.7)
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3. การประเมินกระบวนการ
3.1 ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 จากภาวะเสี่ยง
และแนวโน้ ม การขาดแคลนอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อั ต ราการลาออกของอาจารย์ สู ง พบว่ า จากการ
ดาเนินการระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรขาดการวิเคราะห์การประเมินผลการ
รับอาจารย์ใหม่ และต้องวิเคราะห์คุณสมบัติและจานวนอาจารย์ประจา โดยการรับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลและมคอ.1 จึงมีการวิเคราะห์และติดตามคุณสมบัติ ของอาจารย์ประจาเพื่อขึ้น
ทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และเป็นการรับรองว่า หลักสูตรจะมีผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรในปี การศึ กษาต่ อไป ทางคณะกรรมการบริห ารประจาคณะ และคณะกรรมการประจาคณะจะ
ดาเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีเหมาะสมในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอตามระบบมหาวิทยาลัยต่อไป
3.2 ระบบบริหารส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรเปลี่ยนบทบาทเป็นคณบดี จึงมีการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทา
หน้าที่รับผิดชอบหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยใช้ หลักการบริห ารหลักสูตรด้วยตาแหน่ง ประธานสาขา มติที่
ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรได้มอบหมายให้ อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ เป็นประธานสาขา โดยคณบดี
ท าหน้ าที่ พี่ เลี้ ย งในการพั ฒ นาบทบาทควบคู่ กั น ไป มี ก ารเตรีย มอาจารย์ ว ริ ย า จั น ทร์ ข าเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ ยนแปลง โดยการส่งอบรมประธานสาขาซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย (4.1.3.1 ) นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ส่ ง
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปอบรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง สถาบันคลังสมอง จัดอบรม จานวน 3 คน
ได้แก่ ผศ.ดร.พิมพ์สุภาว์ จันทนโสตถิ์ อาจารย์วริยา จันทร์ขา และอาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุว รรณ์ เพื่อเตรียม
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4.1.3.2) นอกจากนี้ อาจารย์วริยา จันทร์
ขา ได้พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (4.1.3.3)
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
การปรับปรุงแผนบริหารหลักสูตรประจาปี 2560 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2561) (4.1.4.1) ปรับเรื่อง
ระบบการบริหารส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นธารงไว้ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตร การเตรียมอาจารย์ประจา
หลักสูตรแทนอาจารย์ที่เกษียณ การเตรียมผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมถึงปรับกระบวนการบริหาร
หลั กสูตรให้ สอดคล้ องกับ แนวคิดบั ณ ฑิ ตนั กปฏิบัติ เนื่องจากมหาวิทยาลั ยปรับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
(4.1.4.2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้เข้าร่วมกระบวนการปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ และได้นาแนวคิด
ดังกล่าวมาสู่การประชุมระดมสมองวางแผนบริหารหลักสูตรโดยเน้น ด้านการบริหารหลักสูตรตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยส่งนักศึกษาไปประเทศไต้หวัน จานวน 2 โครงการ (15 คน) (4.1.4.3)
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรเชิงบูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยในการออกหน่วยร่วมกับเทศบาลนคร
นครปฐมร่วมกับกิจกรรมในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติจานวน 3 รายวิชา (4.1.4.4) ด้านการส่งเสริมสมรรถนะ
การตีพิมพ์เผยแพร่และผลงานวิชาการแบบเร่งด่วนมีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจานวน 6 เรื่อง (4.1.4.5) ด้านการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เช่น การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ตรวจประกันคุณ ภาพภายในระดับหลักสูตร การฝึกอบรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพภายในระดับ
หลั ก สู ต ร การจั ด อบรมการน าข้ อ มู ล ลงระบบ CHA QA Online (4.1.4.6) มี ก ารส่ งเสริม ให้ อ าจารย์ ที่ ขึ้ น
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ทาเนียบอาจารย์ป ระจาหลักสูตรรุ่นต่อไปได้รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 2 ปี และด้านองค์
ความรู้ทางจริยธรรมและทางการพยาบาลมีการฝึกอบรมครบทุกคน (4.1.4.7)
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รได้ รับ รางวัล ผลงานวิช าการที่ ดีในการเผยแพร่ตีพิ ม พ์ งานประชุ ม
วิช าการระดับ ชาติครั้ งที่ 9 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม จานวน 1 รางวัล คือ อาจารย์ศิริพร ฉายาทั บ
(4.1.5.1) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาจานวน 4 คน (4.1.5.2)
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อรองรับการ
เกษียณและการปรับปรุงหลักสูตร
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
4.1

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
......5....... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร และจัดทาการแต่งตั้งประธาน
สาขาเพื่อช่วยวางแผนในการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ระบบการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการดาเนินการวางแผน
เชิงนโยบายและกากับการดาเนินงานของหลักสูตร
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ มีการบูรณาการเข้ากับงานประจาและสนับสนุนเกิดการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
โอกาสในการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรใน
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. ควรทาความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูงในการอนุมัติการลาของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
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รายการหลักฐาน
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6
4.1.2.7
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.5
4.1.4.6
4.1.4.7
4.1.5.1
4.1.5.2

ทะเบียนผู้มีแนวโน้มการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตัง้ ประธานสาขา คณะกรรมการประจาสาขาวิชา และผู้ประสานงานกลุ่มวิชา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
ข่าวโครงการการอบรมการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรประจาปี 2560
ปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวโครงการขับเคลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่และผลงานวิชาการ
การวิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข่าวโครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
หนังสือเชิญการเข้าร่วมประชุมอบรมเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
แผนการพัฒนาและการดาเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คาสั่งการเข้าร่วมอบรมของประธานสาขา จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
บันทึกข้อความการขอตาแหน่งทางวิชาการ
แผนบริหารหลักสูตรประจาปี 2560 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2561)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติทางการพยาบาล จานวน 2 โครงการ
ข่าวการออกหน่วยบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกโดย
บูรณาการรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติจานวน 3 รายวิชา
ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
รายงานผลการประชุม ฝึกอบรมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
รางวัลผลงานวิชาการที่ดีในการเผยแพร่ตีพิมพ์งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ประจาหลักสูตรรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาจานวน 4 คน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
ตารางที่ 4.2.1
อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน มีวุฒิปริญญาเอก จานวน 1 คน =
ร้อยละ 20 (1/5x100) คิดเป็นคะแนน = 5 คะแนน = ร้อยละ 20
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ตารางที่ 4.2.2
อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 คน =
ร้อยละ 20 (1/5x100) คิดเป็นคะแนน = 1.67 คะแนน = ร้อยละ 20
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
ตารางที่ 4.2.3
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 …………-…………………………………………….……...............

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
3
2
24.5
0
60
40

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
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เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรีค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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 2560
ผลการ
หลักฐาน/
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา
หน่วยวัด ดาเนินงาน
ตารางอ้างอิง
ศาสตราจารย์
คน
0
รองศาสตราจารย์
คน
0
ตารางที่ 4.2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คน
2
ตารางที่ 4.2
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
คน
3
ตารางที่ 4.2
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละ
24.5
ตารางที่ 4.2
รวมอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)
คน
2
ตารางที่ 4.2
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ
40
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เกณฑ์การประเมิน
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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
ร้อยละ ...40..........

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี มีผลงานวิชาการที่สามารถนามา
พัฒนาเข้าสู่กระบวนการขอตาแหน่งทางวิชาการได้
โอกาสในการพัฒนา
1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์เร่งดาเนินการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
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4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การเก็บข้อมูล
:
ปีปฏิทิน 2560
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
น้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วง
ประจาหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก)
น้าหนัก
1.1. บทความวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ในวารสารทาง
วิชาการที่ ไม่ อยู่ ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่ สถาบั นน าเสนอ
สภาสถาบั นเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
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
นานาชาติที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มูล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ ทราบเป็ น การทั่วไปและแจ้ งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

0.20

3

0.6

ตารางที่
4.2.3.1

0.20

2

0.4

ตารางที่
4.2.3.2

0.40

1

0.4

ตารางที่
4.2.3.3

0.40

0

0

-

0.40

0

0

-

0.40

0

0

-

0.40
0.60

0
0

0
0

-

0.60

0

0

-

0.80

0

0

-

-

55
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก)

น้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

4.2บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ ท ราบเป็ น การทั่ วไปและแจ้ งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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 บคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
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5.2 บทความวิช าการที่ ตีพิ มพ์ ในวารสารวิช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต าม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
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5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิช าการรับ ใช้สั งคมที่ ได้รับ การประเมินผ่าน
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน
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56
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก)
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
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร

น้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
-

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
6
1.40
0
0
0
28

-
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เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ป.ตรี ร้อยละ 20
4.2.3
ป.โท ร้อยละ 30
ป.เอก ร้อยละ 50

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ .....28........

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยใช้พี่เลี้ยงส่งผลให้เกิดงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐาน TCI 1 และ TCI2 ได้ผลอย่างดี
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทางานร่วมกันในการพัฒนาผลงานวิชาการประจาหลักสูตร
โอกาสในการพัฒนา
1. กระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการวิจัยและ
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
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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
มีน าคม 2560 ทางหลั ก สู ต รได้ มีก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2559
จานวน 1 ท่าน)
2. รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรในเรื่องการบริหารและพัฒนาอาจารย์
คณะฯ ได้ดาเนินการสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(4.3.1) เป็นประจาทุกปี โดยมีผลสรุปการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2557, 2558 2559 และ 2560 พบว่า
คณะฯ มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่องตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้ ได้แก่ การรายงานอัตรา
คงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร และรายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษา
โดยให้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดี รวม 4.86 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 4.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12) โดยมีข้อเสนอแนะเรื่อง ขอให้คณะมี
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และควรมีการวางแผนพัฒนาการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรในอนาคต
3. แนวโน้มผลการดาเนินงานเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
แนวโน้มการดาเนินงานเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรดีขึ้น เนื่องจากคณะวางระบบ
การกากับและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชิด ในด้านการเสริมสมรรถนะการบริหารหลักสูตร การส่งเสริม
การเรียนรู้การเตรีย มความพร้อมในการจัดทางานประกันคุณ ภาพของหลักสูตร วางแผนการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรรุ่นต่อไปโดยการจัดทาทะเบียนการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ การเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร มีการจัดทาโครงการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศโดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์พัฒนา
หลักสูตรมาแลกเปลี่ยน จัดให้ คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรร่วมกระบวนการวิพากษ์และพัฒ นาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล
มีการจัดให้ไปศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตรที่เน้นการสร้างความร่วมมือในการทางานวิจัยกับแหล่งฝึกและ
เครือข่ายต่างประเทศ มีการส่งเสริมให้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ณ ประเทศไต้หวัน มีการสนับสนุ นการขับเคลื่อนผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่
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อาจารย์ประจาหลักสูตร วางระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่แบบเร่งด่วนในวารสารโดยคณะสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการส่งผลงงานวิชาการ
4. แนวโน้มผลการดาเนิน งานเรื่องความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรในเรื่องการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์
ปีการศึกษา 2560 แนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรดีขึ้นคือ
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเหมือนเดิม
2. ระบบและกลไกการกากับและติดตามผลการเสริมสมรรถนะการบริหารหลักสูตรได้มีการเปลี่ยน
ประธานสาขาการพยาบาลเป็ นผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรคนใหม่ที่ได้รับการเตรียมการท าหน้าที่
ประธานหลักสูตร
3. กิจ กรรมการส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ก ารเตรียมความพร้อ มในการจัด ท างานประกั น คุ ณ ภาพของ
หลักสูตรส่งผลให้เกิดการจัดทาแผนงานล่วงหน้า
4. มีทาเนียบอาจารย์ประจาหลักสูตรรุ่นต่อไปและอาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิชาการย้อนหลัง
อย่างน้อย 1 เรื่องใน 5 ปี
5. ผลการจัดทาโครงการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทาให้เกิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2562
6. ผลจากการที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รร่ ว มกระบวนการวิ พ ากษ์ แ ละพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาการพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาลทาให้ เกิดระบบการปรับปรุงสาระและวิธีการสอนเชิงบูรณาการร่ว มกับการ
บริการวิชาการ
7. ผลการศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตรที่เน้นการสร้างความร่วมมือในการทางานวิจัยกับแหล่งฝึก
และเครือข่ายต่างประเทศ รวมถึงผลการส่งเสริมให้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปริญ ญาโท ณ ประเทศไต้ ห วัน ส่ งผลท าให้ เกิ ด MOU ในการส่ ง
นักศึกษาพยาบาลไปประเทศไต้หวันจานวน 10 คน และได้รับทุนจากประเทศไต้หวันไปเรียนรู้
การพยาบาลจานวน 5 คนเป็นระยเวลา 1 เดือน
8. ผลการสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ประจา
หลักสูตร วางระบบการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่แบบเร่งด่วนในวารสารโดยคณะสนับ สนุน
งบประมาณในการดาเนินการส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการเพิ่มขึ้น รวม 9 ฉบับ
5. ผลการดาเนินงานที่โดดเด่นเทียบเคียงกับหลักสูตรในสถาบันกลุ่มเดียวกัน – ไม่มีสรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
4.3

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
.......4...... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. ผลจากการบริหารหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น
หรือเครือข่ายต่างประเทศส่งผลให้กระบวนการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน มีการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและเกิดบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
โอกาสในการพัฒนา
1. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงของคณะในการพัฒนาอัตรากาลังเพื่อรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรรวมถึงการให้ขวัญกาลังใจแก่อาจารย์ประจาหลักสูตรส่งผลให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจา
หลักสูตรในเชิงระบบดีขึ้น รวมถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการกากับติดตามผล
จากอบรมประชุมวิชาการและการพัฒนาตาแหน่งที่สูงขึ้นเป็นรูปธรรมได้จริง
รายการหลักฐาน
4.3.1
รายงานความพึงพอใจต่อของอาจารย์ประจาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1
3 คะแนน
5 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 40
ป.เอก ร้อยละ 60
ป.ตรี ร้อยละ 20
4.2.3
ป.โท ร้อยละ 30
ร้อยละ 28
ป.เอก ร้อยละ 50
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.50
4.2.4
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.15
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.15
4.3
3 คะแนน
4 ข้อ
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5
5

5

5

4
...14... /3 = ..4.7.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. ระบบการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรในการดาเนินการวางแผน
เชิงนโยบายและกากับการดาเนินงานของหลักสูตร
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการบูรณาการเข้ากับงานประจาและผลจากการบริหาร
หลั ก สู ต รแบบมี ส่ ว นร่ ว มและการสร้างเครือ ข่ ายความร่ ว มมื อ ชุ ม ชนนท้ อ งถิ่ น หรื อ เครือ ข่ า ย
ต่างประเทศส่งผลให้กระบวนการบริห ารหลักสูตรมีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน มีการพัฒ นา
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและเกิดบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
4. มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเข้ าโครงการพั ฒ นาสู่ ต าแหน่ งทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะควรมีระบบการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรในการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2. สนับสนุ นให้อาจารย์ประจาหลั กสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ เร่งดาเนินการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
3. พัฒนาระบบต่างๆ ให้มีการดาเนินงานที่โดดเด่นเทียบเคียงกับหลักสูตร ในสถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

หมวดที่ 5
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
ร้อยละการกระจายของเกรด
ภาคเรียน/
รหัส ชื่อวิชา
ปี
A B+ B C+ C D+ D
การศึกษา
E
I W P
หมู่เรียน 60/45
4171103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
1/2560
2 5 13 22 26 8 2 1 4171101 ชีวเคมี
1/2560
5 7 29 36 1 2 4171102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
1/2560
5 10 19 13 9 13 10 4171110 ระบบสุขภาพ
1/2560
3 16 24 29 6 - หมู่เรียน 59/36
4172111 ภาษาอังกฤษสาหรับพยาบาล 1
1/2560 23 38 13 4 4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
1/2560 10 40 23 5 4172204 การประเมินภาวะสุขภาพ
1/2560 27 28 19 1 4171106 จิตวิทยาพัฒนาการ
1/2560
6 27 33 9 3 4172701 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
1/2560
8 16 32 14 8 หมู่เรียน 58/33
4173503 การพยาบาลมารดาฯ 3
1/2560
5 7 26 7 26 - 1 1 4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก 1 1/2560 13 23 19 15 1 - 1 1 -

PD

จานวนนักศึกษา
สอบ
Audit ลงทะเบียน
F
ผ่าน

-

-

-

80
80
79
79

79
78
79
79

-

-

-

78
78
78
78
78

78
78
78
78
78

-

-

-

73
73

71
71

รหัส ชื่อวิชา
4173703 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ 1
4171103 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4171103 ชีวสถิติ
หมู่เรียน 57/38
4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น
4174802 ภาวะผู้นาและการบริหาร
4173901 วิจัยทางการพยาบาล
4174482 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
4174681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กฯ
4174902 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพฯ
หมู่เรียน 54/51
4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น
4174482 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
4174681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4174802 ภาวะผู้นาและการบริหารการจัดการ
ทางคลินิก
4174902 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพฯ

ภาคเรียน/
ปี
การศึกษา
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560

ร้อยละการกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

2
21
24
4

7
21
15
3

18
22
20
12

26
7
13
11

1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560

27 20
3 34
13 12
29 19
21 12
52 8

10
23
24
21
-

3

1/2560
1/2560
1/2560
1/2560

-

1/2560

-

-

C

D+

D

W
18 1 1
1 - 1
- -- 1
20 12 9 1 1

P
-

PD
-

8

-

3
5

6

-

3
-

3
-

-

1

1 -

-

1 1 -

-

1
-

จานวนนักศึกษา
สอบ
Audit ลงทะเบียน
F
ผ่าน
73
71
73
72
73
72
73
71

E
-

I

-

-

-

-

-

-

-

-

60
60
60
60
60
60

60
60
60
60
60
60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
หมู่เรียน 60/45
4171104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
4171105 พยาธิสรีรวิทยา
4171201 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
หมู่เรียน 59/36
1500134 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 2
4172108 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ
4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
4172481 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน1
4172501 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุง
ครรภ์ 1
4172701 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
หมู่เรียน 58/33
4173301 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ร้อยละการกระจายของเกรด

ภาคเรียน/
ปี
การศึกษา

A

2/2560
2/2560
2/2560

2/2560
2/2560

B

C+

C

D+

7
1
12

15
2
22

25
3
32

17
21
9

9

36

29

4

-

-

-

39

26

6
2

2/2560
2/2560
2/2560

B+

25 20 23
32 46 -

2/2560

7

9
-

-

D

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบีย
W Audit
สอบผ่าน
น

E

S

U

IP

NP

I

6 2
28 23
1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

78
78
78

78
78
78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

78

-

-

78

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

78

-

-

-

-

-

-

-

-

78

78

41

-

-

-

-

-

71

71

6
1
-

3

11
1

35
6

23
40

9 31 -

-

2

12

7

9 -

-

-

-

ภาคเรียน/
รหัส ชื่อวิชา
ปี
A B+
การศึกษา
4173402 การพยาบาลชุมชน
2/2560 3
4173582 ป.การพยาบาลมารดา ทารกฯ 2
2/2560 11 23
4173601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
2/2560
7 19
4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย 2/2560 18 16
4173782 ป.การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 2/2560 10 31
หมู่เรียน 57/38
4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
2/2560 17 19
4174481 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ฯ
2/2560 26 27
4174482 ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
2/2560 23 20
หมู่เรียน 54/51
4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
2/2560
4174481 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ฯ
2/2560
4174482 ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
2/2560

ร้อยละการกระจายของเกรด
B

C+

C

33
23
29
33
27

29
12
15
4
3

6 2 1 -

19
3
11

5
2
5

2
1

D+

D

E

S

U

IP

NP

I

-

-

-

-

-

-

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบีย
W Audit
สอบผ่าน
น
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2560
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนาระบบ
การกากับ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

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

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

5
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้ รวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไี ด้ชัดเจน

ผลการดาเนินการ
1. ระบบและกลไก
การออกแบบหลั กสู ตรและสาระในหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2554) (5.1.1)
คณะกรรมการประจาหลักสูตรปรับการออกแบบหลักสูตรโดยนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ
(5.1.2) ให้จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะของบัณฑิตนักปฏิบัติใน 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ และด้าน
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ทักษะทางสังคม ประกอบกับนโยบายการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น ปรับสาระ
วิ ช าในหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย กั บ นโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สู่ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น Sustainable
Development Goals (SDGs) ขององค์การอนามัยโลก ปรับสาระเพิ่มเติมจาก มคอ. 1 ตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่
เพิ่มเติมด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านนวัตกรรมทางการพยาบาล (5.1.3) รวมถึงนาผล
การประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต (5.1.4) ในแต่ละปีมาปรับโดยเฉพาะเรื่องด้านความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีและการนาใช้
ผลงานวิจัย ทักษะการคิดวิเคราะห์ นามาปรับปรุงสาระในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2562) (5.1.5) ดั งแสดงแผนภาพที่ 5.1 ระบบการออกแบบหลั ก สู ต ร/สาระวิช าในหลั ก สู ต ร (5.1.5)
ประเด็นการปรับสาระของรายวิชามีรายละเอียดดังนี้ ประเด็นการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตเพื่อเป้าหมายการพัฒ นาที่
ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) สอดแทรกในรายวิชาของกลุ่มการพยาบาลชุมชน ปรับวิธีการ
พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในรายวิชาที่ส่งเสริมให้จัดทานวัตกรรม จัดกิจกรรมเสริมเชิง
รุกในประเด็นการพยาบาลฉุกเฉินร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมในรายวิชา
ทฤษฎีเพื่อเพิ่มสมรรถนะการพยาบาลต่างวัฒนธรรมและการพยาบาลผู้สูงอายุ มีการสอดแทรกประเด็นการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาทางการพยาบาล และรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาล
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ระบบการออกแบบหลักสูตร/สาระวิชาในหลักสูตร
ข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์มคอ. 5, 6 และสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มคอ.1 และ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (บัณฑิตนักปฏิบัติ)

เนื้อหาที่ต้องเพิ่มในรายวิชาของหลักสูตร
บัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ และด้านทักษะทางสังคม การบูรณาการกับบริการ
วิชาการในสาระการพยาบาลฉุกเฉิน การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านนวัตกรรมทางการพยาบาล

กรรมการหลักสูตรพิจารณาวางแผน
ร่วมกับกรรมการวิชาการ

แจ้งประธานรายวิชาให้เพิ่มเนื้อหาที่
ต้องปรับปรุงเข้าไปในรายวิชา

ประเมินผลการเพิ่มเนื้อหาที่ต้อง
ปรับปรุงจากมคอ. 5, 6 ผู้ใช้บัณฑิต
และบัณฑิตในปีถัดไป

รวบรวมสาระที่ต้องปรับปรุงทั้งหมดนาไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
แผนภาพที่ 5.1 ระบบการออกแบบหลักสูตร/สาระวิชาในหลักสูตร
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2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ได้มีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามระบบและกลไก
ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรร่วมกับผู้รับผิดชอบวิชานาหลักการออกแบบหลักสูตรเชิงนโยบายและการ
ปรับสาระที่เปลี่ยนแปลงลงในระบบการเรียนการสอนเพิ่มสาระนี้ ในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
ประเด็นบัณฑิตนักปฏิบัติและการบูรณาการการบริการวิชาการ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 รายวิ ช าการพยาบาลฉุ ก เฉิ น และสาธารณภั ย น านโยบายบั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลั ยและนโยบายการบู รณาการเรียนการสอนกับการบริการวิช าการในหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลั ย
รายวิช าปฏิบั ติการพยาบาลฉุกเฉิน และสาธารณภัยจัดกิจกรรมการออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับเทศบาลนคร
นครปฐมประจาทุกเดือน
ประเด็ น ปรั บ สาระวิ ช าในหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย กั บ นโยบายเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น Sustainable
Development Goals (SDGs) ขององค์การอนามัยโลก ปรับตาม มคอ. 1 ตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เพิ่มเติมด้าน
การพยาบาลต่างวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านนวัตกรรมทางการพยาบาล ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ด้านการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และปรับตามผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละปีมาปรับโดยเฉพาะเรื่องด้านความรู้ ด้านการใช้
เทคโนโลยีและการนาใช้ผลงานวิจัย ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยสาระดังกล่าวนามาสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ โดย
ปรับดังนี้
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนขององค์กรอนามัยโลก
ชั้นปีที่ 1 – รายวิชาระบบสุขภาพ เพิ่มการสอนกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลโดยกาหนด
ประเด็น การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตสู่ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ของ
องค์การอนามัยโลก มีการให้นาผลงานวิจัยมาประกอบการอธิบายนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการทาโครงการ
นวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากระทรวงสาธารณสุขระยะ 20 ปี (5.1.6)
ชั้นปีที่ 2 - รายวิชาสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มการสอนกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล มีการให้
น าผลงานวิจั ย มาประกอบการอธิบ ายการจัด กิจ กรรมในโครงการสร้างเสริม สุ ขภาพ (5.1.7) รายวิช าปฏิบั ติ การ
พยาบาลชุมชน 1 จัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน (5.1.8) และรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มีการ
จัดกิจกรรมเสริมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุร่วมกับการปฏิบั ติการจริงที่มูลนิธิผู้สูงอายุ (บ้านลุงสนิท) (5.1.9) และจัด
กิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราจังหวัดนครปฐม (5.1.10) มีการศึกษาดูงานองค์กรชุมชนในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ทาให้เกิดการสรุปบทเรียนจากการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 3 - รายวิชาการพยาบาลชุมชน เพิ่มสาระกลวิธีสาธารณสุขโดยพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุขร่วมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกาหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนขององค์การ
อนามัย โลกเชื่อมโยงกับ กรณีศึกษาที่เรียนและนาผลงานวิจัยมาประกอบการออกแบบนวัตกรรมสาธารณสุขด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลและนาเสนอส่งประกวดผลงานสัปดาห์วันพยาบาลวิชาการ (5.1.1)
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ชั้ น ปี ที่ 4 - รายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลชุ ม ชน เพิ่ ม การปฏิ บั ติ ก ารจริ งในพื้ น ที่ โดยพั ฒ นานวั ต กรรม
สาธารณสุขที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
ขององค์การอนามัยโลก โดยน าผลงานในรายวิชาการพยาบาลชุมชนมาจัดการทาโครงการพัฒ นาสุ ขภาพชุมชน
(5.1.12)
3. การประเมินกระบวนการ
วิธีการประเมินกระบวนการปรับสาระของรายวิชาในหลักสูตร คณะกรรมการประจาหลักสูตรรายงานผลการ
นาเสนอของรายวิชาที่ปรับปรุงจาก มคอ. 5, 6 (5.1.13) แนวทางการการปรับสาระในปีการศึกษา 2560 (5.1.14) ใช้
กระบวนการประเมินเพิ่มเติมด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาประกอบการทวนสอบในภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ในระดับที่ต้อง
ให้อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์เชื่อมโยงกับการปฏิบัติการจริงของแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
คณะกรรมการประจาหลักสูตร จึงนาผลการประเมินกระบวนการได้ปรับปรุงชี้แจงการเพิ่มสาระเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุข เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals
(SDGs) โดยระบุ ป ระเด็ น นวัตกรรมทางการพยาบาลเกี่ยวกับการฟื้ นฟู สุ ขภาพผู้ สู งอายุ อาหารเพื่ อสุ ขภาพ การ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เน้นตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขตามเป้าหมายระบบสุขภาพยั่งยืน เน้นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีจิตอาสา บูรณาการประสบการณ์ตรงจากงานบริการวิชาการเข้าสู่ รายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ แก่
ผู้รับผิดชอบวิชาเพื่อนาไปปรับปรุงสาระใน มคอ. 3, 4 คณะกรรมการวิชาการจัดกิจกรรมเสริมในโครงการสมรรถนะ
บัณฑิตนักปฏิบัติ แล้วประเมินผลการพัฒนาจากระบบตรวจสอบสาระในการนาเสนอมคอ. 3, 4 ดังเช่น
ชั้นปีที่ 1 – รายวิชากระบวนการพยาบาล เป็นสาระวิชาเกี่ยวกับการประเมินและตรวจร่างกายผู้ป่วย เพิ่ม
ประสบการณ์ตรงโดยให้นักศึกษาจัดเวรไปวัดสัญญาณชีพที่ศูนย์บริการสุขภาพโรงพยาบาลนครปฐม (5.1.15)
ชั้นปีที่ 2 – รายวิชาสารสนเทศทางการพยาบาล เพิ่มสาระวิชาในการเขียน infographic และการสร้าง Ebook ทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการเรียนรู้การสร้างเทคโนโลยีอย่างง่ายในการให้ความรู้แก่ประชาชนที่ส่งผลให้ระบบ
สุขภาพยั่งยืน (5.1.16)
ชั้นปีที่ 3 – รายวิชาการพยาบาลพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เพิ่มกิจกรรมการบริการวิชาการเกี่ยวกับการสอน
ปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กปฐมวัยแก่ เด็กนักเรียน วัยรุ่น ครูและพี่เลี้ยง เพื่อลดความเสี่ยงในชุมชน การ
ทางานที่ส่งผลให้ระบบสุขภาพยั่งยืน (5.1.17)
– รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย เพิ่มกิจกรรมการบริการวิชาการเกี่ยวกับการสอน
ช่วยฟื้นคืนชีพแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย (5.1.18)
– รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย เพิ่มกิจกรรมการบริการวิชาการเกี่ยวกับการ
สอนช่วยฟื้นคืนชีพแก่ประชาชนและการตรวจหาปริมาณสารพิษในร่างกาย การทางานที่ส่งผลให้ระบบสุขภาพยั่งยืน
(5.1.19)
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ชั้ น ปี ที่ 4 - รายวิ ช าบริ ห ารการพยาบาล เพิ่ ม การสอนเรื่ อ งการรับ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล (Hospital
Accreditation (HA)) ความปลอดภัยในผู้ป่วยและการบริหารความเสี่ยง ขยายผลการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล
การจัดบริการที่ลดเวลารอคอย การเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ (5.1.20)
สาหรับการเพิ่มสาระในหลักสูตร เรื่อง เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals
(SDGs) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจึงนามาวางระบบการเรียนการสอนเพิ่มสาระนี้ ในกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 – รายวิชาระบบสุขภาพ
ชั้นปีที่ 2 – รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
ชั้นปีที่ 3 – รายวิชาการพยาบาลชุมชน
ชั้นปีที่ 4 - รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
เมื่อมีการประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในภาพรวมพบว่า สาระที่ปรับให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ด้ า นสาธารณสุ ข เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น Sustainable Development Goals (SDGs)
นวัตกรรมทางการพยาบาลเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เน้นตาม
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขตามเป้าหมายระบบสุขภาพยั่งยืน เน้นบัณฑิ ตนักปฏิบัติที่มีจิตอาสา บูรณาการ
ประการณ์ ตรงจากงานบริการวิชาการเข้าสู่ รายวิช าทฤษฎีและรายวิช าปฏิบั ติ ผลจากการประเมินของนั กศึกษา
นักศึกษายอมรับ ว่าตนเองได้รับ ประสบการณ์ จริง เกิดความมั่นใจและความชานาญในการปฏิบัติงาน จนได้รับ 3
รางวัลคือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแนวปฏิบัติที่ดีโครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค
ICT : ความ ร่ ว มมื อ เพื่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษาพยาบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ” ณ John XXIII Conference Center
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (5.1.21)
รางวัล รองชนะเลิ ศอัน ดับ 2 วิจัย ทางการพยาบาล การเปรียบเทียบ การป้องกันการพลั ดตกหกล้ ม ของ
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้ านลาดหญ้ าแพรก ตาบลสระกะเทียม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจาปี 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความ ร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ” ณ John XXIII Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (5.1.21)
รางวัลชมเชย เรื่องการการประกวดนวัตกรรมประเภทผลงานนิสิต/นักศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 10 น้อมนาศาสตร์ของพระราชาสู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (พยาบาลศาสตร์ของพระราชา) โครงการวัน
พยาบาลวิชาการ ประจาปี 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
(5.1.21)
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6. แนวทางปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้ข้อสรุปในการปรับปรุงสาระในรายวิชาของหลักสูตรจนได้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีดังนี้
1) วิธีการเพิ่ ม สาระในรายวิช าในระหว่างที่ยังไม่ถึงกระบวนการปรับ ปรุงหลั ก สู ตร ผู้ รับผิ ด ชอบรายวิช า
สามารถปฏิบัติได้ 3 ลักษณะคือ
1.1) ปรับเพิ่มสาระที่ทันสมัยในหัวข้อที่ใกล้เคียง
1.2) บูรณาการสาระที่ต้องการปรับในการมอบหมายงานหรือกิจกรรมของรายวิชา
1.3) ปรับคาอธิบายรายวิชาเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร
1.4) ปรับตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ และนโยบายการบูรณาการกับงาน
บริการวิชาการและการเรียนการสอน
2) การประเมินผลการปรับปรุงสาระในรายวิชาใช้การประเมินเชิงคุณภาพจากการประเมินผลร่วมกับแหล่ง
ฝึกประจาภาคการศึกษา และใช้ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละปีนามาปรับปรุงในปีต่อไป (5.1.22)
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5.1

3 คะแนน

......5....... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. มีการนาผลผู้ใช้บัณฑิตมาปรับสาระในรายวิชา ปรับสาระเข้าไปในการเรียนการสอนทุกชั้นปีตาม
สมรรถนะของผู้เรียน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มคอ. 5, 6 นามาปรับปรุงในมคอ. 3 และมคอ. 4
2. มีแนวปฏิบัติการปรับปรุงสาระในรายวิชาที่ผ่านการวิเคราะห์บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีการทาและประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้เห็นผลที่ชัดเจน
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รายการหลักฐาน
5.1.1
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
5.1.2
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ
5.1.3
มคอ. 1
5.1.4
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตพยาบาล
5.1.5
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2562)
5.1.6
มคอ.3 รายวิชาระบบสุขภาพ
5.1.7
มคอ.3 รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
5.1.8
มคอ. 4 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 / รายงานผลการดาเนินงานโครงการปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน 1
5.1.9
ภาพข่าวกิจกรรมเสริมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุร่วมกับการปฏิบัติการจริงที่มูลนิธิผู้สูงอายุ
(บ้านลุงสนิท)
5.1.10
ภาพข่าวกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราจังหวัดนครปฐม
5.1.11
มคอ.3 รายวิชาการพยาบาลชุมชน
5.1.12
รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
5.1.13
รายงานผลการนาเสนอของรายวิชาที่ปรับปรุงจาก มคอ. 5, 6
5.1.14
แนวทางการการปรับสาระในปีการศึกษา 2560
5.1.15
มคอ.3 กระบวนการพยาบาล ภาพข่าวกิจกรรม หนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล
5.1.16
มคอ.3 รายวิชาสารสนเทศทางการพยาบาล
5.1.17
กิจกรรมการบริการวิชาการเกี่ยวกับการสอนปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กปฐมวัย
แก่เด็กนักเรียน วัยรุ่น ครูและพี่เลี้ยง
5.1.18
กิจ กรรมการบริการวิชาการเกี่ยวกับ การสอนช่ว ยฟื้ นคืน ชีพแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัย
5.1.19
กิจกรรมการบริการวิชาการเกี่ยวกับ การสอนช่วยฟื้นคืนชีพแก่ประชาชนและการตรวจหา
ปริมาณสารพิษในร่างกาย
5.1.20
มคอ.3 รายวิชาบริหารการพยาบาล
5.1.21
รางวัล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 โครงการแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี โครงการบริก ารวิช าการด้ านการ
พยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจาปี 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความ ร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาล
ที่มีประสิทธิภาพ” ณ John XXIII Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ
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รายการหลักฐาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิจัยทางการพยาบาล การเปรียบเทียบ การป้องกันการ
พลัดตกหกล้ ม ของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านลาดหญ้าแพรก ตาบลสระกะเทียม อาเภอเมือง
นครปฐม จังหวัด นครปฐม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2560 เรื่อง “ก้าวทัน
โลกยุค ICT : ความ ร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” ณ John
XXIII Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
รางวัลชมเชย เรื่องการการประกวดนวัตกรรมประเภทผลงานนิสิต/นักศึกษา การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 น้อมนาศาสตร์ของพระราชาสู่การวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น (พยาบาลศาสตร์ของพระราชา) โครงการวันพยาบาลวิชาการ ประจาปี 2561 ณ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2560
การกาหนดผู้สอนและการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0
1
2
3
4
5
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 มีระบบ
 มีระบบ
 มีระบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนาระบบ  มีการนาระบบ
 มีการนาระบบ
 มีการนาระบบ
 มีการนาระบบ
การกากับ
กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน ปฏิบัติ/ดาเนินงาน ปฏิบัติ/ดาเนินงาน ปฏิบัติ/ดาเนินงาน ปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 มีการประเมิน
 มีการประเมิน
 มีการประเมิน
 มีการประเมิน
 ไม่มีข้อมูล
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
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0
หลักฐาน

1

2
3
 ไม่มีการปรับปรุง/  มีการปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

5
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน

ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา

คณะกรรมการประจาหลักสูตร
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หมวดพื้นฐานวิชาชีพ

หมวดศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาการพยาบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กาหนดผู้สอน
แบ่งผู้รับผิดชอบรายวิชาตามภาระงาน

กลุ่มวิชาแบ่งผู้รบั ผิดชอบรายวิชา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
พิจารณาภาพรวมระบบผู้สอน

ประกาศแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบรายวิชา

จัดทา มคอ. 3, 4

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ไม่ผ่าน
กรรมการ
จัดการศึกษา

คณะกรรมการวิชาการ
ผ่าน

จัดทาแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน

ผู้สอนและผู้รับผิดชอบวิชา

ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ผู้สอน
ประเมินผล

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นปี
จัดทา มคอ. 5, มคอ.6 เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

จัดทา มคอ.7 เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ผู้สอนและผู้รับผิดชอบวิชา
คณะกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
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ผลการดาเนินการ
การกาหนดผู้สอนและการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน
1. ระบบและกลไก
ระบบและกลไกในการวางระบบผู้ ส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนพัฒ นาจากคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรโดยพิจารณากาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา พิจารณาจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ และกลุ่มวิชาการพยาบาล พิจารณากาหนดผู้สอนในกลุ่มวิชาการพยาบาลโดยผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ในกลุ่ม
วิชานั้นๆ โดยมีประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบวิชา (5.2.1) คณะกรรมการวิชาการกากับการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน จัดทาปฏิทินการศึกษาปี 2560 โดยมีการกาหนดวันนาเสนอ มคอ 5. และมคอ. 6 (5.2.2) จัดประชุมทวน
สอบผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา และจัดทา มคอ.7 เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินการ
วางระบบผู้ ส อนในปี การศึ กษาต่ อไป ซึ่งส่ ว นใหญ่ พ บว่า มีบ างรายวิช าอาจารย์ ผู้ ส อนมีป ระสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอนน้อย จึงประกาศเกณฑ์กาหนดคุณสมบัติผู้สอนปีการศึกษา 2559 (5.2.3)
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดวาระการประชุมเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา กาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สอนในแต่ละรายวิชา เช่น รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล ผู้สอนต้องจบปริญญาเอกหรือมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยและตีพิมพ์งานวิจัย โดยคณะจัดทาประกาศเกณฑ์การกาหนดคุณสมบัติผู้สอน พ.ศ. 2560 (5.2.4)
3. การประเมินกระบวนการ
การประเมินการวางระบบผู้สอนโดยมีคาสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนปี
การศึกษา 2559 (5.2.5) ผลการประเมินผู้สอนรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล พบว่า อาจารย์ผู้สอนที่ปรึกษาหลักมี
ผลงานวิจัยร่วมกับนักศึกษาจานวน 8 กลุ่มแต่ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอยากจะตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อทาให้สอน
ได้ดีขึ้น จากการประเมินผลของนักศึกษาพบว่า มีความเข้าใจในเรื่องการทาโครงงานการวิจัยทางการพยาบาลมากขึ้น
จากการถ่ายทอดประสบการณ์การสอนของอาจารย์ทาให้เรียนรู้มากขึ้น (5.2.6)
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้น ารายงานผลการดาเนินการรายวิช าวิจัยทางการพยาบาล (5.2.7) หารือ
ร่วมกับคณะกรรมการประจาหลักสูตรในการกาหนดเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการวางแผนระบบผู้สอนและกระบวนการ
สอน โดยขอให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาหลัก หาหากอาจารย์ประจาหลักสูตรมีประสบการณ์งานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่จะได้รับการมอบหมายเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ส่วนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ยังมีประสบการณ์
งานวิจั ย ตีพิมพ์เผยแพร่น้ อยจะเป็ น ที่ป รึ กษาร่ว ม และขอให้ กาหนดการมอบหมายให้ อาจาย์ที่ ปรึกษาผลั กดันให้
นักศึกษานาผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ปีการศึกษา 2560 ทางคณะได้จัดประชุมวิชาการห้องย่อยในงานประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัย
ราภชัฏนครปฐม โดยมีเครือข่ายจากสถาบันทางการพยาบาลจานวน 6 แห่งร่วมการจัดเวทีประกวดผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนให้รายวิชาวิจัยทางการพยาบาลได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเขียนบทความวิจัย
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ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9 ได้จานวน 2 เรื่องและได้รับรางวัล 1 รางวัล
(5.2.8) คือ
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิ มสุ ภ าว์ จัน ทนะโสตถิ์ และนัก ศึกษากลุ่ ม วิจัยทางการพยาบาล ได้ รางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 วิจัยทางการพยาบาล การเปรียบเทียบ การป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้าน
ลาดหญ้าแพรก ตาบลสระกะเทียม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี
2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความ ร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” ณ John XXIII
Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ภัสรา แก้วถาวร และ ดวงพร ผาสุวรรณ (2561). การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรู้ในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ระหว่างก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
จ.นครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม : นครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561. 561-570.
โดยที่อาจารย์ประจาหลักสูตรที่สอนในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลได้นาผลงานทบทวนวรรณกรรมบางส่วน
ของรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลมาตีพิมพ์เผยแพร่ในงานวิจัยระดับชาติและได้รับรางวัล จานวน 2 คน (5.2.9) คือ
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ บทความดีเด่น Best Paper Awards เรื่องการจัดการเพื่อป้องกันภาวะช็อกที่เกิด
จากการตกเลือดหลังคลอด : บทบาทผดุงครรภ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 The 9th NPRU National
Academic Conference “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ณ ห้องประชุมปิ่น
เกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.หทั ย ชนก บั ว เจริ ญ บทความดี เด่ น (Best Paper Awards) เรื่ อ ง ศาสตร์ ข อง
พระราชากับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้ข้อสรุปในการกาหนดระบบผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรจนได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้
1) คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รวางแผนแบบมี ส่ ว นร่ว มกับ ผู้ รับ ผิ ด ชอบรายวิ ช าสามารถปฏิ บั ติ ได้ 4
ลักษณะคือ
1.1) พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ
1.2) กาหนดการมอบหมายงานหรือกิจกรรมของรายวิชาให้สอดรับกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
1.3) กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร
1.4) คณะวางแผนเชิงระบบสนับสนุนให้บรรลุตัวชี้วัดประกันคุณภาพ
2) การประเมินผลการปรับปรุงระบบผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรใช้การประเมินเชิงคุณภาพจากการประเมินผล
ร่วมกับแหล่งฝึกประจาภาคการศึกษา และใช้ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละปีนามาปรับปรุงในปีต่อไป (5.2.10)
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การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4 )
1. ระบบและกลไก
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) คณะกรรมการประจาหลักสูตร
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทั้งด้านสาระที่ทันสมัย การปรับปรุง
รายวิชาจากมคอ.5 และ 6 มีการจัดบูรณาการในรายวิชาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามรายวิชา โดยมีกาหนดวันส่ง
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิดภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 ได้
เริ่มมีการเปิ ดภาคการศึกษาของแต่ล ะชั้น ปี ไม่พ ร้อมกัน ทาให้ ต้ องมีการประชุม วาระพิเศษของกรรมการประจา
หลักสูตรเพื่อพิจารณาการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกที่วางไว้ และมี
คณะกรรมการวิชาการเป็นผู้ดาเนินการจัดกระบวนการนาเสนอ สรุปผลการนาเสนอ (5.2.11) และให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประจาหลักสูตรนาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ปีการศึกษา
2559 ให้ ค ณะกรรมการวิช าการ ก ากั บ ติด ตามการจั ดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4 โดยกาหนดเกณฑ์ ก าร
พิจารณาดังนี้ 1) ด้านการมอบหมายงานในแต่ละรายวิชาไม่ให้ซ้าซ้อน มีการกาหนดให้แต่ละชั้นปีมีงานรายบุคคลและ
งานกลุ่มอย่างน้อย 1 งาน 2) ด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้กรณีศึกษา 3) ด้านการปรับวิธีการสอน
ให้ เน้ น การสอนแบบ active learning และ 4) ด้านการส่ งเสริมให้ ใช้ระบบ LMS ทุกรายวิชาเพื่อให้ นักศึกษาได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดจัดทาแผนการเรียนรู้ พร้อมส่งสรุป
สาระที่ควรปรับปรุงแก่คณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อให้ข้อเสนอแนะ (5.2.12)
3. การประเมินกระบวนการ
ผลการประเมิน การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4 ) ในปี
การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 พบว่า คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4 ) ตามสาระหลักที่กาหนด 4 ด้าน โดยกระบวนการกากับติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนการเรียนรู้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนดครบถ้วนทุกรายวิชา แต่เมื่อประเมินผลการดาเนินการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.5 และมคอ.6) พบว่า บางรายวิชาผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมประเมินไม่ชัดเจนตามตาราง
มาตรฐานผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ในมคอ.3 และ 4 (5.2.13)
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้มีการปรับกระบวนการทวนสอบ มคอ. 3 และ มคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 โดยทา
การแจกตารางมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้พร้อมจัดการประชุมอธิบายการประเมินผลก่อนการจัดทา มคอ. และให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลมาให้ความรู้เรื่องการประเมินผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วจัดทาเป็นแบบ
ประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับภาคเรียนที่ 2 ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 2 คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้มี
การปรับกระบวนการทวนสอบ มคอ. 3 และ มคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 โดยทาการแจกตารางมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
พร้อมจัดการประชุมอธิบ ายการประเมิน ผลก่อนการจัดทา มคอ. และให้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลมาให้
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ความรู้เรื่องการประเมินผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมเพิ่มเกณฑ์การพิจารณาคือ ขอให้มีการสอนเป็นภาษา
อังกฤาใน 1 หัวข้อของรายวิชาทางการพยาบาล จัดทาสไลด์เป็นภาษาอังกฤษ (5.2.14)
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ในรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดาเนินการใช้แบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมพบว่า การ
ประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทุกรายวิชาสามารถแยกพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ 3 ระดับ และมีข้อมูลการประเมินเชิงคุณภาพประกอบการประเมินโดยมีการให้นักศึกษามา
สะท้อนคิดต่อการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมคอ. 3 และมคอ. 4 ทุกรายวิชามีการกาหนดตามเกณฑ์ 1) ด้านการมอบหมาย
งานในแต่ละรายวิชามีความชัดเจนไม่ซ้าซ้อน การกาหนดให้แต่ละชั้นปีมีงานรายบุคคลและงานกลุ่มอย่างน้อย 1 งาน
ตามวิชาที่เรียน 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้กรณีศึกษามีการพัฒนามากขึ้น 3) เกือยทุกรายวิชามีการปรับ
วิธีการสอนที่เน้นการสอนแบบ active learning ผลการประเมินรายวิชาพบว่า บางวิชาสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ดี
บางรายวิชามีปริมาณงานมากไป และ 4) ด้านการส่งเสริมให้ใช้ระบบ LMS ทุกรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองแต่ยังต้องการให้พัฒนาให้ทันสมัยและมีสื่อที่หลากหลาย (5.2.15)
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้นาข้อสรุปในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
(มคอ. 3 และมคอ. 4 ) จนได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการวิชาการสามารถกากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ได้ 4 ลักษณะคือ
1.1) กาหนดปฏิทินการนาเสนอการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
1.2) นาผลการประเมินการปรับปรุงรายวิชาจากมคอ.5 และ 6 มีการจัดบูรณาการในรายวิชาตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามรายวิชา
1.3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่พบปัญหาจากการกากับติดตาม
1.4) ทวนสอบการปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้จาก มคอ. 3 และมคอ. 4 โดยการสัมภาษณ์นักศึกษา
ผลการเรียนที่แตกต่างกันแต่ละชั้นปี
2) การประเมินผลการปรับปรุงการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ
มคอ. 4 )ในแต่ละปีนามาปรับปรุงในปีต่อไป
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ระบบและกลไก
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ (5.2.16) คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร
นาหลั กการบัณ ฑิตนั กปฏิบั ติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นองค์ประกอบ 3 ทักษะคือ ทักษะความรู้ ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะทางสังคม โดยทักษะด้านความรู้เน้นการบูรณาการกับการปฏิบัติการจริง ทักษะวิชาชีพเน้นการ
เตรีย มความพร้ อมการฝึ กปฏิบั ติทางห้ องปฏิ บัติการพยาบาล มีการสอบทั กษะการปฏิบั ติทางคลิ นิ กก่อนการฝึ ก
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ปฏิบั ติการจริง ฝึ กปฏิบั ติการจริงในหอผู้ป่ วยและในชุมชน ฝึกปฏิบัติงานด้านจิตอาสาและบูรณาการวิช าการกับ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน ทักษะทางสังคมมีการวางแผนให้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเน้นการบริการ การมีจิต
อาสา การใผ่เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติสู่สากล รวมถึงคณะกรรมการประจาหลักสูตรนานโยบายการบูรณการกับภารกิจกับ
รายวิชา โดยให้คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ และผู้รับผิดชอบวิชาพิจารณารายวิชาที่ บูรณา
การกับการวิจัย ได้แก่ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน รายวิชาที่บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม ได้แก่
รายวิ ช าการพยาบาลฉุ ก เฉิ น รายวิ ช าการปฏิ บั ติ พ ยาบาลฉุ ก เฉิ น และรายวิ ช าที่ บู ร ณาการกั บ การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (5.2.17)
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการประจ าหลั กสู ตรน าไปสู่ การปฏิ บัติร่ว มกับ คณะกรรมการวิชาการในการดาเนินการจัดท า
โครงการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบวิชาวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง โดยประชุมร่วมกันวางแผนนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การเตรียมก่อนการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล มีการจัดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพสอนนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการกับรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน
และสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความรู้เชิงการบูรณาการงานบริการวิชาการของคณะกับการปฏิบัติการจริง (5.2.18)
เตรียมกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานด้านจิตอาสาโดยบูรณาการวิชาการกับรายวิชากระบวนการพยาบาลเพื่อให้
เรียนรู้พื้นฐานการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวัดสัญญาณชีพที่ศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(5.2.19)
การวางแผนการเตรียมการฝึกทักษะวิชาชีพ เริ่มต้นจากรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาลทุกรายวิชามีการ
เตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยการสอบทักษะการปฏิบัติทางคลินิกทางการพยาบาล
(OSCE) (5.2.20) ก่อนการฝึกปฏิบั ติการจริงและมีการทดสอบหลั กการฝึกปฏิบัติ การจริง ฝึ กปฏิบัติการจริงในหอ
ผู้ป่วยและในชุมชน ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยในการออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับเทศบาลนคร
นครปฐม (5.2.21) จัดสอบรวบยอดการปฏิบัติทางคลินิกทางการพยาบาลสาหรับนักศึกษาชี้นปีสุดท้ายก่อนการสาเร็จ
การศึกษา (5.2.22)
การวางแผนการเตรียมฝึกทักษะทางสังคม คณะกรรมการวิชาการวางแผนให้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเน้นการ
บริการ การมีจิตอาสา การใผ่เรียนรู้ นักศึกษาที่มีความสามารถส่งไปฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล ณ ประเทศไต้หวัน
(5.2.23)
สาหรับในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้สรุปแนวทางการบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ
โดยผู้รับผิดชอบวิชาวางแผนกิจกรรมในการบูรณาการ และมีการกากับติดตามการดาเนินการในการรายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) โดยติดตามกิจกรรมของรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลมอบหมายให้อาจารย์
นิเทศในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนเลือกนักศึกษาที่ฝึกในชุมชนเดียวกันจัดทาวิจัยโดยเป็นพื้นที่การทาวิจัยใน
ชุ ม ชน กิ จ กรรมรายวิช าการพยาบาลฉุ ก เฉิ น รายวิ ช าการปฏิ บั ติ พ ยาบาลฉุ ก เฉิ น มอบหมายให้ อ าจารย์ นิ เทศมี
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ความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพดาเนินการโครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉินในมหาวิทยาลัยและ
นอกมหาวิทยาลัย สาหรับรายวิชาที่บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุมี
การจัดกิจกรรมเสริมให้ศึกษาดูงานให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (5.2.24)
3. การประเมินกระบวนการ
คณะกรรมการประจาหลักสูตรนาเสนอผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติร่วมต่อคณะกรรมการประจา
คณะ โดยกระบวนการดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาหลักสูตร
ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการวิชาการโดยนาผลการประเมินรายวิชาร่วมกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและผู้ใช้บริการ
พบว่า กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการบริการวิชาการภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอน เกิดกระบวนการเปิดพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เกิดกระบวนการร่วมมือเชิงเครือข่ายกับ
ชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายต่างประเทศ
กระบวนการวางแผนการเตรียมการฝึกทักษะวิชาชีพ เริ่มต้นจากรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาลทุกรายวิชามี
การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยการสอบทักษะการปฏิบัติทางคลินิกทางการ
พยาบาล (OSCE) ก่อนการฝึกปฏิบัติการจริงและมีการทดสอบหลักการฝึกปฏิบัติการจริง ฝึก ปฏิบัติการจริงในหอ
ผู้ป่ วยและในชุมชน จัดสอบรวบยอดการปฏิบัติทางคลินิกทางการพยาบาลสาหรับนักศึกษาชี้นปีสุดท้ายก่อนการ
สาเร็จการศึกษา
ผลการบู รณาการรายวิช าปฏิบั ติการพยาบาลชุมชนกับการวิจัย พบว่า มีผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นในการฝึ ก
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนจานวน 2 เรื่อง (5.2.25)
ผลการบูรณาการบูรณาการรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน และรายวิชาการปฏิบัติพยาบาลฉุกเฉิน กับการ
บริการวิชาการทางสังคม พบว่า มีการจัดทาคู่มือการช่วยฟื้นคืนชีพของคณะพยาบาลศาสตร์ (5.2.26)
ผลการบูรณาการรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า นักศึกษาได้ปฏิบัติการ
จริงในการดูแลผู้สูงอายุในมิติทางสังคมจานวน 1 ครั้ง (5.2.27)

4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากกระบวนการพัฒนาจากผลการประเมินดังกล่าว ทางคณะกรรมการประจาหลักสูตรได้วางแผนในการ
ปรับปรุงดังนี้
กิจกรรมฝึกปฏิบั ติงานด้านจิตอาสาโดยบูรณาการวิชาการกับรายวิชากระบวนการพยาบาลเพื่อให้เรียนรู้
พื้นฐานการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวัดสัญญาณชีพที่ศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จัดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพสอนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ภาพลักษณ์
คณะพยาบาลศาสตร์ดีขึน ทุกคนประทับใจในความรู้ที่ได้รับและมองศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลมีความรู้พร้อมที่
จะปฏิบัติการได้จริง
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ผลจากการจัดเตรียมรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยทาให้นักศึกษานาความรู้ไปต่อยอดในการ
ฝึกรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิ นและสาธารณภัยด้วยความมั่นใจ คณะเกิดงานบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยในการออกหน่วยปฐม
พยาบาลร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม
ผลการวางแผนการเตรียมฝึกทักษะทางสังคม คณะกรรมการวิชาการวางแผนให้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเน้น
การบริการ การมีจิตอาสา การใผ่เรียนรู้ นั กศึกษาที่มีความสามารถส่งไปฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล ณ ประเทศ
ไต้หวัน
คณะกรรมการประจาหลักสูตรหารือกับผู้นิเทศรายวิชาต่างๆเช่น
ผู้นิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนที่พัฒนางานวิจัยในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลให้เตรียมความ
พร้อมผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดระดับชาติ
ผู้นิเทศรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉิน และรายวิชาการปฏิบัติพยาบาลฉุกเฉินจัดทาสรุปโครงการบริการวิชาการ
ทางสังคมโดยเพิ่มคู่มือการประเมินสารพิษในเลือดของคณะพยาบาลศาสตร์ (5.2.28) และเตรียมผลงานเข้าประกวด
ระดับชาติ
คณะกรรมการวิชาการได้จัดทาโครงการสมรรถนะของวิชาชีพโดยจัดกิจกรรมเสริมให้เรียนรู้เรื่องนันทนาการ
สาหรับผู้สูงอายุ (5.2.29) แก่นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อให้ไปจิตอาสาออกหน่วยบริการการ
ดูแลผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดนครปฐมในวันพยาบาลสากล
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนจากรัฐบาลไต้หวันจานวน 5 ทุนในการไปฝึกสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติทางการ
พยาบาล ณ ประเทศไต้หวันระยะเวลา 1 เดือน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยจานวน 10 ทุนในการไปเข้าค่ายวัฒนธรรมและพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตนักปฏิบัติทางการพยาบาล ณ ประเทศไต้หวันระยะเวลา 10 วัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3 ได้รับโอกาสในการออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับเทศบาลนครนครปฐมทุกเดือน
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิ มสุ ภ าว์ จัน ทนะโสตถิ์ และนัก ศึกษากลุ่ ม วิจัยทางการพยาบาล ได้ รางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 วิจัยทางการพยาบาล การเปรียบเทียบ การป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้าน
ลาดหญ้าแพรก ตาบลสระกะเทียม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี
2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความ ร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” ณ John XXIII
Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
นักศึกษาภัส รา แก้วถาวร และ ดวงพร ผาสุวรรณ ได้นาเสนอผลงานวิจัย การเปรียบเทียบระดับความ
ตระหนักรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์
ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : นครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561. 561-570.
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อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล และนักศึกษาในรายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย ได้รับ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแนวปฏิบัติที่ดีโครงการบริการวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความ ร่วมมือเพื่อ
การบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” ณ John XXIII Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยา
เขตสุวรรณภูมิ
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี
รางวัลชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจการนักศึกษา การจัดกิจกรรมพิเศษเสริมจิตบริการสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
สากล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.2.30) โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรได้นาข้อสรุปในการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จนได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้
1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ผู้รับผิดชอบวิชาต่างได้ 3
ลักษณะคือ
1.1) คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาโครงการงบประมาณที่ได้รับด้านงานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานกิจการนักศึกษา และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2) ประสานงานในการลงจัดกิจกรรมโดยจัดให้นักศึกษาในรายวิชาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
1.3) นาผลการดาเนินการมาปรับปรุงผลชิ้ นงาน ปรับปรุงกระบวนการในการบูรณาการจนสรุปเป็น
คู่มือ ผลงานนวัตกรรม
2) การประเมินผลการปรับปรุงการบูรณาการตามพันธกิจ โดยของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใน
การเพิ่มกิจกรรมที่ปรับปรุงแล้วนาผลในแต่พันธกิจมาปรับปรุงในปีต่อไป (5.1.20)
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5.2

3 คะแนน

.......5...... คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. ระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนที่ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
2. ลักษณะของวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติสามารถทาให้เกิดการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ง่าย
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3. กระบวนการทวนสอบส่งผลให้เกิดแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการกาหนดเกณฑ์ร่วมในการพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ตรงมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
โอกาสในการพัฒนา
1. นโยบายบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติส่งเสริมให้เกิดการกาหนดผู้สอนและการกากับ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่
ลงมือปฏิบัติจริง
2. แนวคิดการบูรณาการสามารถทาให้โครงการต่างๆสามารถจัดกิจกรรมด้านงานวิชาการและด้านงาน
กิจการนักศึกษาไปพร้อมกัน
รายการหลักฐาน
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

5.2.9

คาสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาปี 2560
ปฏิทินการศึกษาปี 2560
ประกาศเกณฑ์กาหนดคุณสมบัติผู้สอนปีการศึกษา 2559
ประกาศเกณฑ์กาหนดคุณสมบัติผู้สอนปีการศึกษา 2560
คาสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนปีการศึกษา 2560
สรุปการประเมินผลรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลปีการศึกษา 2559
มคอ.5 รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ และนักศึกษากลุ่มวิจัยทางการพยาบาล
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิจัยทางการพยาบาล การเปรียบเทียบ การป้องกันการ
พลั ดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านลาดหญ้ าแพรก ตาบลสระกะเทียม อาเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2560 เรื่อง
“ก้ า วทั น โลกยุ ค ICT : ความ ร่ ว มมื อ เพื่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษาพยาบาลที่ มี
ประสิทธิภาพ” ณ John XXIII Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ
ภัสรา แก้วถาวร และ ดวงพร ผาสุวรรณ (2561). การเปรียบเทียบระดับความตระหนัก
รู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม : นครปฐม. 29-30 มีนาคม 2561. 561-570.
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ บทความดีเด่น Best Paper Awards เรื่องการจัดการเพื่อ
ป้องกันภาวะช็อกที่เกิดจากการตกเลือดหลังคลอด : บทบาทผดุงครรภ์ ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 The 9th NPRU National Academic Conference
“พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ณ ห้องประชุม
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5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19
5.2.20
5.2.21
5.2.22
5.2.23
5.2.24
5.2.25

ปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.หทั ยชนก บั วเจริญ บทความดีเด่ น (Best Paper Awards)
เรื่ อง ศาสตร์ข องพระราชากับ การดูแลผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองในชุ มชน ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ ห้องประชุมปิ่น
เกลี ย ว อาคารศู น ย์ ภ าษา ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละหอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม
แนวปฏิบัติการกาหนดระบบผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร
สรุปผลการนาเสนอ มคอ. 3 และ 4 ปีการศึกษา 2559
สรุปผลการนาเสนอ มคอ. 3 และ 4 ปีการศึกษา 2560
มคอ.5 และมคอ.6รายวิชาที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมประเมินไม่ชัดเจน
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
สรุปผลการนาเสนอ ภาคเรียนที่ 2 มคอ. 5 และ 6 ปีการศึกษา 2560
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์
มคอ.3,4 รายวิชาที่บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม
ภาพข่าวการจัดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพเชิงบูรณาการ
ภาพข่าวด้านจิตอาสาโดยบูรณาการวิชาการกับรายวิชากระบวนการพยาบาล
สรุปโครงการสอบ OSCE
ภาพข่าวการออกหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม
คาสั่งการจัดโครงการสอบรวบยอดการปฏิบัติทางคลินิกทางการพยาบาล
โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล ณ ประเทศไต้หวัน
รายวิชาที่บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ การป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้าน
ลาดหญ้ าแพรก ตาบลสระกะเที ยม อาเภอเมื องนครปฐม จังหวัด นครปฐม ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2560 เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความ ร่วมมือ
เพื่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษาพยาบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” ณ John XXIII Conference
Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบระดับความตระหนักรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่าง
ก่ อ นและหลั ง การให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ แ ก่ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ณ
โรงพยาบาลแห่ งหนึ่งใน จ.นครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : นครปฐม. 2930 มีนาคม 2561. 561-570.
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5.2.26
5.2.27
5.2.28
5.2.29
5.2.30

คู่มือการช่วยฟื้นคืนชีพของคณะพยาบาลศาสตร์
ภาพข่าวการบูรณาการรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คู่มือการประเมินสารพิษในเลือดของคณะพยาบาลศาสตร์
โครงการสมรรถนะของวิชาชีพโดยจัดกิจกรรมเสริมให้เรียนรู้เรื่องนันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุ
รางวัลชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจการนักศึกษา การจัดกิจกรรมพิเศษเสริมจิตบริการ
สู่บัณฑิตนักปฏิบัติสากล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2560
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5, 6 และ 7) 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
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา

คณบดี

จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4

ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผูส้ อน

จัดการเรียนรู้ตาม TQF

ดาเนินการการเรียนการสอนและสอบกลางภาคและปลายภาค

กรรมการรายวิชา

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

บรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู้

ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา

ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู้

พัฒนาผลการเรียนรู้
พิจารณาให้เกรด
ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา
ทวนสอบเกรด
กรรมการวิชาการ
กรรมการ
บริหารคณะ
คณกรรมการประจา
หลักสูตร

ส่งเกรด

กระบวนการพัฒนาคุณภาพตาม
ผลการประเมิน

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ผลการดาเนินการ
1. ระบบและกลไก
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชา (5.3.1) ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ. 3 และ มคอ . 4 (5.3.2)
กาหนดการประเมิน ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนดใน มคอ. 2 (5.3.3) พิจารณาความรับผิดชอบหลักและความ
รับผิดชอบรองในการประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านระบบการสอบทานจากคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร จากนั้นดาเนินการจัดทาแบบประเมินผลตามผลลัพธ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้านของกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ สอดรับกับทั้งวิธีการสอน การมอบหมายงาน และการ
ประเมิ น ผลพร้ อ มประเมิ น ผลลั พ ธ์ ข องการเรี ย นรู้ จ ากคณะกรรมการทวนสอบระดั บ รายวิ ช า ระดั บ กลุ่ ม วิ ช า
คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจาหลักสูตร วิเคราะห์ปัญหาและนามาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนต่อไป
2. การนาไปสู่การปฏิบัติ
มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ ในทุกขั้นตอน การสอบและตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มี
การทวนการสอบทานวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จะมีการพัฒนาผลการเรียนรู้
จนผ่านแล้วจึงพิจารณาให้เกรด จากนั้นมีการทวนสอบผลลัพธ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการทวนสอบ
ระดับรายวิชาและระดับกลุ่มวิชา (5.3.4) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคณะกรรมการวิชาการ (5.3.5) และ
ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ (5.3.6) รับรองผลการประเมินแล้ว
ผู้รับผิดชอบวิชานาส่งเกรดไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป
ปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินการประเมินผู้เรียน โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านผลลัพธ์การประเมินผลการเรียนรู้พบว่า มีการ
ทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาจานวน 15 รายวิชา ในภาพรวมมีปัญหาเรื่องคุ ณภาพของข้อสอบ เช่น วิชา
ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษาได้ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรีย นรู้ร ะดั บ A และ B จ านวนมาก ไม่ ก ระจายตั ว วิ ช าจิ ต วิ ท ยา
พัฒนาการไม่มีนักศึกษาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ A ผลการวิเคราะห์อานาจจาแนกข้อสอบ พบว่า ข้อสอบมีความ
ยากมาก โดยการสอบกลางภาคมีผู้สอบผ่านเพีย ง 1 คน การประเมินด้านความรู้จึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ นอกจากนั้น
ในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 พบว่า นักศึกษาได้คะแนนน้อยมากในการสอบกลางภาค โดยการวิเคราะห์ข้อสอบพบว่า
ข้อสอบกลางภาควัดค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบแบบ KR 20 ได้ระดับ 0.55 ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบแบบอัลฟ่าได้
ระดั บ 0.54 นั บ ว่าข้อ สอบมี ค วามยากและวัด ได้ป ระมาณร้อยละ 50 มี ข้อ สอบที่ ดีจ านวน 18 ข้ อ การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์พบว่า นักศึกษามีระดับคะแนนอยู่ในช่วย C มากที่สุด ซึ่งวิชากลุ่มนี้อยู่ในหมวดวิชาชีพ จากผลการประเมิน
ดังกล่ าว น ามาวิเคราะห์ พบว่า คณะกรรมการมีการวิพากษ์ข้อสอบ แต่ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่มีความเห็นต่างกัน การหาข้อสรุปไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การส่งข้อสอบแบบเร่งรีบ ทาให้กระบวนการออก
ข้อสอบขาดประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนาการออกข้อสอบทั้งระบบร่วมกัน โดยจัดทาโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพข้อสอบขึ้น
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3. การประเมินกระบวนการ
คณะฯมีการประเมินกระบวนการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ระดับรายวิชามีการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดรายวิชา มีการจัดทาแบบประเมินตามผลลัพธ์มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา มีการประเมินทักษะรายด้านของ
ผลลั พ ธ์ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ พ ร้ อ มหาวิ ธี ก ารพั ฒ นาตามธรรมชาติ ข องผู้ เรี ย น ระดั บ หลั ก สู ต ร มี ก ารประเมิ น
กระบวนการจัดการของรายวิชาด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับกลุ่มวิชาเพื่อสุ่มและ
สอบทานผลลัพธ์ของการเรียนรู้ จากนั้นใช้ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจา
หลักสูตรร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน (5.3.7)
ในปี 2560 พบปัญหาเพิ่มเติมว่า การประเมินคะแนนคุณธรรม จริยธรรม และการประเมินคะแนนทักษะทาง
ปัญญาเป็นการประเมินในภาพรวม เช่น เข้าห้องตรงเวลา ไม่ผิดวินัย หรือเป็นงานกลุ่ม ไม่มีการประเมินตาม TQF
ทาให้คะแนนไม่กระจายตัว และพบปัญหาความไม่เป็นระบบในการประเมินผู้เรียนด้านการเตรียมความพร้อมในการ
รายงาน จึงได้ปรับระบบใหม่ด้วยการปฏิบัติ ดังนี้
3.1ประธานรายวิชาเตรียมเอกสารให้พร้อมในการนาเสนอ มคอ. 6 ตาราง excel ตารางวิเคราะห์
ข้อสอบ ผลการประเมินรายวิชา ตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับชั้นปีที่สอน
3.2 ประธานรายวิชาทาการทวนสอบกับผู้สอน โดยประชุมทวนสอบขอให้สิ่งที่ประเมินตรงตามหัวข้อย่อย
TQF
หมวดที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม ประเมินดังรายละเอียดตามนี้
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการฝึกปฏิบัติและผลการปฏิบัติงาน (1)
- เสียสละและมีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน (2)
- ซื่อสัตย์และมีวินัยในการฝึกปฏิบัติ (3)
- ฝึกปฏิบัติการพยาบาลภายใต้จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (4)
- ให้การพยาบาลโดยเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของประชาชน/ผู้ใช้บริการ (5)
- ควบคุมตนเองได้ และปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเหมาะสม (6)
3.3 จัดเตรียมเอกสาร ส่งไฟล์ให้ กก.วิชาการ (ผู้รับผิดชอบการทวนสอบ) นาผลการสรุปทา มคอ. 6 นาเสนอ
ด้วยตาราง excel เข้าที่ป ระชุมทวนสอบระดับหลั กสู ตร เมื่อคณะกรรมการทวนสอบเสนอแนะ นามาปรับแก้ไข
เอกสารใหม่ พร้อมชี้แจงเหตุผล
3.4 นาเสนอผลการแก้ไขพร้อมเอกสารที่แก้ไข เข้าสู่คณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อ ผ่าน การเห็นชอบ จึงทา
การกรอกเกรดในระบบ เมื่อไม่ผ่าน จากคณะกรรมการบริหารคณะ ต้องให้พิจารณาก่อน การกรอกเกรดในระบบ
3.5 print เอกสาร เกรด พร้อมส่ง excel และส่ง มคอ. 5 และ 6 ให้ประธานสาขาสอบทาน ประธานสาขา
ลงนาม คณบดีลงนาม
ผลการปรับระบบดังกล่าว ทาให้การประเมินผู้เรียนมีการพัฒนาและมีความชัดเจนในการประเมินมากขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน TQF มากขึ้น
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4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4.1 มีเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมและครอบคลุมตาม TQF มากขึ้นโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และการมีส่วนร่วม
4.2 มีการพัฒนาคุณภาพข้อสอบให้ได้มาตรฐานมากขึ้น
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชามีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันโดยใช้มาตรฐาน TQF เป็นหลัก มีการ
ประเมินที่เป็นรูปธรรมทุกรายวิชา
ในส่วนการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ ภายหลังจากดาเนินการจัดสอบทุกครั้ง เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบ
แต่ละรายวิชา โดยมีการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบโดยการวิเคราะห์ข้อสอบ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบจากค่า
ความเชื่อมั่น KR-21 การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) (r) รายข้อ และการสรุปข้อสอบที่ดี ข้อสอบที่ยากควรตัดออก
เจ้าหน้าที่ดาเนินการส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละรายวิชาส่งผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยนาข้อมูลที่ได้เขียนสรุปใน
รายงานผลดาเนินรายวิชา (มคอ.5)

ภาพแสดงผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชา ปี 2560
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คณะกรรมการฝ่ายวิชาการดาเนินการตรวจสอบและประเมินกระบวนการพัฒ นาคุณภาพข้อสอบโดย
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการดาเนินการจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบต่อไป
6. แนวทางปฏิบัติที่ดี
เรื่องการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ (5.3.1.0)
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

5.3

3 คะแนน

.....3........ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. คณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับกลุ่มวิชามีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนากระบวนการให้ได้
มาตรฐานตลอดเวลา
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชามีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการประเมินผู้เรียน
ร่วมกัน
3. มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
โอกาสในการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพข้อสอบให้ได้ข้อสอบมาตรฐานจัดเข้าคลังข้อสอบต่อไป
2. พัฒนาด้านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมให้ชัดเจนและสามารถวัดได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น
รายการหลักฐาน
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

คาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชาปีการศึกษา 2560
ตัวอย่าง มคอ. 3 และ มคอ . 4
มคอ. 2
คณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา
คณะกรรมการทวนสอบระดับกลุ่มวิชา
โครงการทวนสอบปีการศึกษา 2559
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รายการหลักฐาน
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระการรับรองเกรด)
ตัวอย่าง มคอ. 5 และ มคอ . 6
แนวทางการกาหนดสัดส่วนของการเรียนรู้ในแต่ละหมวดของหลักสูตรปีการศึกษา 2560
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2560
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 ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การ
ของรายวิช า และรายงานผลการ
ด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
คณะกรรมการประจาหลักสูตร มี
5.4.1 รายงานการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ที่ผ่านมา ประชุม
มีการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะกรรมการ
หลักสูตร 8 ครั้ง และมีอาจารย์ประจา
ประจาหลักสูตร
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม 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
คณะกรรมการวิชาการกากับให้อาจารย์ 5.4.3 ผลสรุปการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายละเอียด นาเสนอมคอ.3 และ
ของรายวิชา และรายละเอียดของ
มคอ.4
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละ 5.4.4 ผลสรุปการ
ภาคการศึ ก ษา คณะกรรมการวิช าการ นาเสนอมคอ.5 และ
ก าหนดปฏิ ทิ น การศึ ก ษาให้ อ าจารย์ มคอ.6
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
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หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด ก ารด าเนิ น ก ารข อ งป ระส บ ก ารณ์
สอนให้ครบทุกรายวิชา
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่ เ ปิ ด สอนให้ ค รบทุ ก รายวิ ช าพร้ อ ม
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การ คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการ
ของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7 จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
ภ าย ใน 6 0 วั น ห ลั งสิ้ น สุ ด ปี หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน
การศึกษา
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2560
6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง คณะกรรมการวิชาการและ
นั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการทวน
เรี ย นรู้ ที่ กาหนดใน มคอ.3 และ สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
25 ของรายวิช าที่ เปิ ด สอนในแต่ มคอ.3 และมคอ.4 ครบร้อยละ 100 ของ
ละปีการศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

5.4.5 ผลสรุปการนา
วิเคราะห์ มคอ.7

5.4.6 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา
2560
คณะกรรมการวิชาการและ
5.4.7 ผลสรุปการนา
คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้พัฒนา/ 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 คาสั่งแต่งตั้ง
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ อาจารย์พี่เลี้ยงและ
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การจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
กาหนดการ

สอนจากรองคณบดีด้านวิชาการ
ประธานสาขา และพี่เลี้ยง
9) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก คน อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการ 5.4.9 รายงาน
ได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
สรุปผลการได้รับการ
และ/หรือวิช าชีพ อย่างน้ อยปี ล ะ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้
พัฒนาทางวิชาการ
หนึ่งครั้ง
1. ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ เข้าร่วม
ประชุมเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วันที่4
ธันวาคม 2560 จัดโดยสภาการ
พยาบาล
2. อาจารย์วริยา จันทร์ขา เรื่อง
ประชุมเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วันที่ 4
ธันวาคม 2560 จัดโดยสภาการ
พยาบาล
3. อาจารย์ณัฐธยาน์ อังค ประเสริฐกุล
การบริหารความขัดแย้ง โดยสถาบัน
คลังสมอง วันที่ 8-9 ก.พ.2561
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนครั้งที่ 14 วันที่ 21-23 มีนาคม
2561
4. อาจารย์ศิริพร ฉายาทับเรื่อง การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ครั้งที่ 14 วันที่ 21-23 มีนาคม
2561 จัดโดยสถาบันคลังสมอง
เวชศาสตร์มารดาทารกในครรภ์ 4.0
เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย
วันที่ 2-4 พฤษภาคม2561
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ อบรม พยาบาลโภชน
บาบัด 5-8 มีนาคม 2561
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10) จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การ
เรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การ
พัฒ นาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน 5.4.10 รายงาน
จานวน 2 คนคือ
สรุปผลการการ
1) น.ส.เตชา ไชยอ่อน ได้รับการพัฒนา พัฒนาวิชาการ และ/
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ร้อยละ 100 หรือวิชาชีพ
ต่อปี
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 ดท้ าย/บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ สุ ดท้าย ค่าเฉลี่ ย 4.59 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 4.54 (ระดับดีมาก)
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ค่ า เฉลี่ ย 4.62 (ระดั บ ดี ) ด้ า นกิ จ กรรม
นั ก ศึ ก ษา ค่ าเฉลี่ ย 4.59 (ระดั บ ดี ม าก)
ด้ า นสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ค่ า เฉลี่ ย
4.50 (ระดับดี) ส าหรับข้อร้องเรียนของ
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 งก า ร เรี ย น ก า ร เพิ่ ม
ระยะเวลาการศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหอพักส่งเสริมให้
เกิ ด การสร้า งเสริม สุ ข ภาพ การจั ด การ
เรื่องห้องเรียนให้สมบูรณ์ การจัดตาราง
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง

การท ากิ จ กรรม และการปรั บ เอกสาร
ประกอบการสอน
12) ระดั บ ความพึ งพ อใจของผู้ ใ ช้ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.17
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13) ระดั บ ความพึ งพ อใจของผู้ ใ ช้
บั ณ ฑิ ต ต่ อ ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลของบั ณ ฑิ ต
เฉลี่ ยไม่น้ อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณ ภาพการสอนของอาจารย์
พยาบาลเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5
15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ อ ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การสอน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5
16) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ ที่ป รึกษา ไม่น้ อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5
17) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
18) ร้อยละ 80 ของนั กศึกษาเข้าร่ว ม
กิจกรรมสถาบันและชุมชน

5.4.12 รายงานความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ 5.4.12 รายงานความ
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล พึงพอใจของผู้ใช้
ของบัณฑิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.23
บัณฑิต

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล
ค่าเฉลี่ย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5

5.4.13 รายงานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการสอนค่าเฉลี่ย
4.41 จากคะแนนเต็ม 5

5.4.13 รายงานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 4.51 จากคะแนนเต็ม
5
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่าเฉลี่ย 4.51
จากคะแนนเต็ม 5
ร้อยละ 100 ของนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมสถาบันและชุมชน

5.4.13 รายงานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา
5.4.13 รายงานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา
5.4.14 ระบบ
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
19) ร้อยละ 95 ของนั กศึกษาเข้าร่ว ม ร้อยละ99 ของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 5.4.14 ระบบ
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ของ คุณธรรม จริยธรรม ของสถาบัน
กิจกรรมของ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
ผลการดาเนินงาน
Performance Indicators)
สถาบัน
20) ร้อ ยละ 80 ของนั กศึ กษามี ค วาม ร้อยละ100 ของนักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ สถาบันและ ภาคภูมิใจในวิชาชีพ สถาบันและท้องถิ่น
ท้องถิน่
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
20
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่าน
5
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
100
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
20
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง
มหาวิทยาลัย
5.4.13 รายงานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา
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การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อ แนวทางการป้องกันและ
สัมฤทธิ์ผลตาม
แก้ไขปัญหาในอนาคต
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ต้องปรับแผนการฝึก
มีการประชุมร่วมกับแหล่ง
ค่าใช้จ่ายในการให้แก่
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ฝึกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานฝึกภาคปฏิบัติใน
นโยบายของแหล่งฝึก
ผู้บริหารเพื่อรับทราบ
สังกัดของกระทรวง
นโยบายและประสานต่อ
สาธารณสุขทาให้นโยบายและ
เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติของ
แนวทางรับนักศึกษา
นักศึกษา
เปลี่ยนแปลง

ระบบสนับสนุนการใช้
ห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลของรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล

ทักษะการฝึกปฏิบัติขั้น
พื้นฐานของนักศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลยัง
ไม่เข้มแข็ง

มีการระบุทักษะที่นักศึกษา
ต้องสอบOSCE ก่อนขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วย
และข้อกาหนดการฝึกทักษะ
การปฏิบัติการทางการ
พยาบาลในมคอ. 4 และ
ติดตามผลการดาเนินงานใน
มคอ. 6

ปัญหาด้านผู้เรียน
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง ปรับการเรียนการสอน โดย
บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม การศึ ก ษาต่ ากว่ า เกณ ฑ์ ใช้ ห้องเรียนกลับทิศ
มาตรฐาน
มอบหมายงานให้นักศึกษา
จัดทาสื่อการสอน เช่น Clip
วีดิโอ การจัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียน และใช้กลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

5.4.16
รายงานการ
ประชุม
ร่วมกับแหล่ง
ฝึกภาคปฏิบัติ
รพ.นครปฐม
รพ.มะการักษ์
รพ.บางแพ
รพ.บ้านโป่ง
รพ.ราชบุรี
รพ.บ้านแพ้ว
5.4.17
สรุปโครงการ
OSCE

5.4.19
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ
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ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ด้านอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนบางส่วนยังขาด
ทักษะในเรื่องการปรับวิธีการ
สอนแบบใหม่และการวัดและ
ประเมินผล

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

- มีโอกาสทาให้การวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.จัดทาโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สอนในการการ
วัดและประเมินผล การ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนทุกภาคการศึกษา
2. จัดระบบพี่เลี้ยง
(Coaching) อาจารย์ใหม่
และอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การสอนใน
การทางานแบบมีส่วนร่วม
3. จัดโครงการวิพากษ์
ข้อสอบก่อนวัดและ
ประเมินผลในทุกรายวิชา

5.4.20
สรุปโครงการ
วัดและ
ประเมินผล

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ(นามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา)
รหัส
ชื่อวิชา

ภาคการ
ศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

4171103
กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

1

นักศึกษาได้
เกรด D

นักศึกษาไม่ชอบ เป็นรายวิชาที่มี
ศัพท์
คาศัพท์จานวน
ภาษาอังกฤษ
มาก

ชีวสถิติ

1

ได้เกรดE

ทาข้อสอบไม่ได้ นักศึกษาขาด
ไม่ทาแบบฝึกหัด ทักษะทางด้าน
ไม่มีงานส่ง
คณิตศาสตร์

มาตรการแก้ไข

เกณฑ์การสอบ
คัดเลือกเน้นภาษา
พัฒนานักศึกษาโดย
มอบให้อาจารย์ที่
ปรึกษาช่วยกากับ
ดูแล
ทบทวน/เข้มงวดต่อ
การฝึกทา
แบบฝึกหัดและ
ติดตามนักศึกษาเป็น

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง
5.4.2.1
รายงานสรุป
การนาเสนอ
มคอ.5
มคอ.6
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รหัส
ชื่อวิชา

ภาคการ
ศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

ปฏิบัติการ
พยาบาล
ชุมชน1

1

ได้เกรดA กับ
B+

เกณฑ์การให้
คะแนนไม่มี
ความแตกต่าง
ของรายบุคคล

ประเด็นและ
แนวโน้มฯ

1

ได้เกรดAกับ
B+

เกณฑ์การให้
คะแนน

วิทยาการ
ระบาดและ
ชีวสถิติ
การพยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ์1
การพยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2

2

ไม่มเี กรดA
B+

2

ไม่มเี กรดA

2

ไม่มเี กรดA

การพยาบาล
จิตเวชและ
สุขภาพจิต

2

นักศึกษาติดI
41 คน

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

ลักษณะการฝึก
เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ

เป็นงานกลุ่มและ
การจัดสัมมนาทา
ให้คะแนนเกาะ
กลุ่ม
สาระของ
นักศึกษาอ่อน
รายวิชา ความ คณิตศาสตร์
ยากของสถิติ
ภาพรวมเป็นกลุ่ม
การจัดการสอน ที่เรียนอ่อนโดยจะ
ยังไม่สอดคล้อง เห็นว่าทั้งสาม
รายวิชาไม่มี
กับลักษณะ
นักศึกษายุคใหม่ นักศึกษาได้เกรดA
โดยอาจารย์ใช้
การบรรยายเป็น
ส่วนใหญ่ มีบาง
หัวข้อที่มีเกมส์
หรือปรับการ
สอนที่กระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจ
กระบวนการพัฒ มีอาจารย์ประจา
นานักศึกษา
วิชาดูแลเพียงคน
เดียวทาให้
กระบวนการพัฒน
านักศึกษาล่าช้า
และผลของการ
พัฒนายังไม่ผ่าน
เกณฑ์

มาตรการแก้ไข

ระยะ
ปรับปรุงกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
รายบุคคลและ
คะแนนภาคปฏิบัติ
ให้มากขึ้น
รายละเอียดการ
ประเมินนักศึกษา
รายบุคคล
สาหรับนักศึกษารหัส
59/36 ควรมีการ
เสริมความรู้และมี
กระบวนการพัฒนา
ความรู้ให้ในทุก
รายวิชาเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์และควร
ปรับปรุงวิธีการ
ประเมินนักศึกษา
ตามลักษณะของ
นักศึกษายุคใหม่

พัฒนาระบบการ
พัฒนานักศึกษาให้
ทันต่อการ
ประเมินผล

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง

105
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (นามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ)
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
มาตรการที่ดาเนินการ
-

-

-

-

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

-

-

-

-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
-

106
คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(นามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา)
รหัส

ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

4171103

กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 1

1/2560

4171101

ชีวเคมี

1/2560



4171102

จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา
ระบบสุขภาพ

1/2560



1/2560



4172203

การพยาบาล
พื้นฐาน

1/2560



4172204

การประเมิน
ภาวะสุขภาพ

1/2560



4171106

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

1/2560



1/2560



ทบทวนเนื้อหา และจัดให้มีการสอบย่อยก่อน มคอ. 5
การสอบกลางภาคและปลายภาค

1/2560



1/2560



เนื้ อ หามี ค วามยาก จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก าร มคอ. 6
เตรี ย มตั ว pre clinic ให้ ค ล่ อ งก่ อ นขึ้ น ฝึ ก
ภาคปฏิบัติ
วางแผนการจั ด การแบ บ พั น ธะสั ญ ญ า มคอ. 5
ร่วมกับนศ.ที่มีผลการเรียนรู้ต่า

4171110

4173503

4173581

4173703

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี


แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

การมอบหมายให้นักศึกษาได้รับการดูแลและ มคอ. 5
พั ฒ นาจากอาจารย์ ทั้ งคณะทั้ งด้ า นค าศั พ ท์
และความรู้/มี ก ารจั ด หาModel เพิ่ ม เติ ม ให้
เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
วางแผนประสานงานกับ อาจารย์ ผู้สอนจาก มคอ. 5
คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีการทบทวนเรียนปรับ
พื้นฐานก่อนสอน
มีการทบทวนก่อนสอบ
มคอ. 5
ปรับการเรียนการสอน เป็นการเรียน 2 ภาษา
และ Active learning ศึกษาดูงาน
มี ก ารจั ด โครงการสั ม มนาการสอนวิ ชาการ
พยาบาลพื้ น ฐาน และให้ อ าจารย์ผู้ สอนทุ ก
ท่านเข้าร่วมอภิปรายการสอนในกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกครั้ง
มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้หุ่นคอมพิวเตอร์
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการพยาบาลในการ
ตรวจร่างกายให้มากขึ้น
ปรับตารางเวลาการสอน

มคอ. 5
มคอ. 5

มคอ. 5

มคอ. 5
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รหัส

ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

4173781

ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ฯ
1

1/2560

4171103

กฎหมายและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ชีวสถิติ

1/2560



1/2560



4174403

การรักษาโรค
เบื้องต้น

1/2560



4174802

ภาวะผู้นาและ
การบริหาร

1/2560



4173901

วิจัยทางการ
พยาบาล

1/2560



4174482

ปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน

1/2560



4174681

ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กฯ
กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 2

1/2560



2/2560



2/2560



2/2560



4171103

4171104

4171105
4171201

พยาธิสรีรวิทยา
มโนมติและ
ทฤษฎีทางการ

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี


แผนการปรับปรุง

จัด สรรการฝึก ในแต่ ล ะตึ ก ให้ เหมาะสมและ
ปรับเรื่องการนาเสนอรายงานกรณีศึกษา และ
วางแผนการสอบ OSCE ก่ อ นการขึ้ น ฝึ ก
ภาคปฏิบัติ
ให้ อาจารย์พยาบาลเข้ามาร่วมสอนในวิชานี้
มากขึ้ น และเชิญ อาจารย์ท างด้ านกฏหมาย
ของมหาวิทยาลัยมาร่วมสอน
มีก ารปรับ ให้ ท าแบบฝึ กหั ด เพื่ อ ให้ นั 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
ควรมี ก ารพั ฒ นานวัต กรรมทางด้ านสุข ภาพ
นามาใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ดูแลนักศึกษาได้
ใกล้ชิดขึ้น
ปรับ เนื้ อหาสาระให้ ง่ายและควรให้มี ก ารไป
ศึกษาดูงานเพิ่มเติม
ควรมีการปรับรูปแบบการสอนนอกเหนือจาก
การบรรยาย
ควรปรับใบงานในการทากิจกรรมให้เหมาะสม
กับเวลา

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ. 6

มคอ. 5

มคอ. 5
มคอ. 5

มคอ. 5

มคอ. 5

มคอ. 6

มคอ. 6
มคอ. 5

มคอ. 5
มคอ. 5

108
รหัส

ชื่อวิชา

4172281

พยาบาล
ปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

2/2560



การพยาบาล
มารดา ทารก
และผดุงครรภ์ 1
การพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1
การพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2

2/2560



2/2560



2/2560



4172111

พยาธิสรีรวิทยา

2/2560

1500134

ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 2
การพยาบาลจิต
เวชและ
สุขภาพจิต
การพยาบาล
ชุมชน
การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น
การพยาบาล
ฉุกเฉินและสา
ธารณภัย

4172501

4172701
4172702

4173301

4173402

4173601
4173704

แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มคอ. 6



ประสานขอหอผู้ ป่ วยที่ นั กศึ กษาสามารถเก็ บ
requirement ครบถ้วนตามรายวิชา
จัด ระยะเวลาในการเตรี ยมความพร้อมของ
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
ก่ อ นการเข้ า ชั้ น เรี ย น ปรั บ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้
ประเมินผลให้ตรงกับการมอบหมายงาน
มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนา นศ. เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ยาก
มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒ นา นศ. เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ยาก
ปรับวิธีการสอนActive learning ให้มากขึ้น
มีการกาหนดงานที่มอบหมายให้เหมาะสม

2/2560



ควรมีการปูพื้นคาศัพท์ที่ใช้ทางการพยาบาล

มคอ. 5

2/2560



2/2560



2/2560



ควรมีการสรุปสาระสาคัญของเนื้อหารายวิชา มคอ. 5
ให้เหมาะสม และวางแผนการพัฒนานักศึกษา
ให้เหมาะสม
ลดเวลาในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ใช้ มคอ. 5
เวลาให้เหมาะสม เนื่องจากใช้เวลาเตรีย ม
ตัวค่อนข้างมาก
มคอ. 5

2/2560



มคอ. 5

มคอ. 5
มคอ. 5

มคอ. 5

มีการนากิจกรรมการเรียนในรายวิชาทฤษฎี มคอ. 5
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ และออก
บริก ารวิชาการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อ ง
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินนักศึกษา

109
รหัส

ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

4173582

ป.การพยาบาล
มารดา ทารกฯ
2
ป.การพยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2
ปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้น
ปฏิบัติการ
บริหารการ
พยาบาล ฯ
ปฏิบัติการ
พยาบาลที่
เลือกสรร
กระบวนการ
พยาบาล
เภสัชวิทยาสา
หรับพยาบาล
โภชนศาสตร์
การพยาบาล
มารดา ทารกฯ
2
การพยาบาล
ผู้สูงอายุ
ปฏิบัติการ
พยาบาลจิตเวช
ปฏิบัติการ
พยาบาลฉุกเฉิน

2/2560

4173782

4174482
4174481

4174482

4171202
4171106
4171107
4172502

4172702
4173381
4173783

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี


แผนการปรับปรุง

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

จัดตารางการฝึกให้เหมาะสม วางแผนการจัด มคอ. 6
pre clinic สอบ OSCE ก่อนการขึ้นวอร์ด

2/2560



จั ด ตารางการฝึ ก ให้ เหมาะสม วางแผนการ มคอ. 6
สอบ OSCE ก่อนการขึ้นวอร์ด

2/2560



การประสานงานเรื่องรถรับส่ง

2/2560



วางแผนการจั ด การแบ บ พั น ธะสั ญ ญ า มคอ. 6
ร่วมกับนศ.ในการฝึกภาคปฏิบัติ

2/2560



ควรปรับใบงานในการทากิจกรรมให้มีความ มคอ. 6
เข้าใจมากขึ้น

3/2560



3/2560



3/2560
3/2560




3/2560



3/2560



3/2560



มคอ. 6

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยแต่ละ
รายวิช ามีแนวทางในการปรับปรุงคุณ ภาพและกลวิธีการสอนให้ สอดคล้องแบบห้ องเรียนกลับทิศ ด้วยวิธี active
learning, research base learning อาจารย์ผู้ ส อนทุ กคนมี ผ ลการประเมิ นการสอนโดยนั กศึ ก ษาทั้ งภาคเรีย นที่
1/2560 2/2560 อยู่ในระดับ 4.30 ขึ้นไป

110
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
คุณธรรมจริยธรรม
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
4.38 โดยมีความรับผิดชอบ
สนใจต่องานในระดับดี

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

1. จัดกิจกรรมสอดแทรก
ในรายวิชาทางการ
พยาบาล
2. มีการจัดประกวด
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี
3. เพิ่มคะแนนคุณธรรม
จริยธรรมให้มากขึ้น
ความรู้
อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้
3.97 ความรู้พื้นฐานดีและ
ที่ทันสมัยจากการศึกษาดู
สามารถทางานได้ แต่ความรู้ งานและเชิญวิทยากร
ขั้นซับซ้อนและเครื่องมือที่
ผู้เชี่ยวชาญ
ทันสมัยควรมีการพัฒนา
2. มีการจัดทาแนวปฏิบัติ
ความรู้ในรายวิชา
ในการสอบพัฒนาความรู้
3. ทาพันธะสัญญากับ
นักศึกษากลุ่มที่ผลการ
เรียนต่าเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
ทักษะทางปัญญา
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.06 1. จัดกิจกรรมสอดแทรก
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
ในรายวิชาทางการ
เฉพาะหน้าและคิดค้น
พยาบาล
นวัตกรรมดี
2. มีการจัดประกวด
นวัตกรรมทางด้านการ
พยาบาล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
1. เข้มงวดเรื่องกิจกรรม
บุคลและความรับผิดชอบ
4.18 มีมนุษยสัมพันธ์ดี เอื้อ การทางานร่วมกับบุคคล
อาทร มีจิตอาสา
อื่น
ทั ก ษ ะก ารวิ เ ค ราะห์ เชิ ง อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.98 1. มีการสอบอัตนัยและ
ตัวเลข การสื่อสารและการ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
สอบคาศัพท์ของชั้นปี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง
มคอ.5
มคอ. 6
รายงานผู้ใช้
บัณฑิต

มคอ.5
มคอ. 6
รายงานผู้ใช้
บัณฑิต

มคอ.5
มคอ. 6

มคอ.5
มคอ. 6
มคอ.5
มคอ. 6

111
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คานวณข้างช้าและต้องการให้
เสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบในโรงพยาบาล
ทั ก ษะทางด้ า นปฏิ บั ติ ก าร อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย
1. จัดกิจกรรม OSCE ใน
พยาบาล
4.23 ปฏิบัติการพยาบาล
รายวิชาปฏิบัติการ
พื้นฐานได้ดีคล่องแคล่ว
พยาบาล
2. มีการสอบสมรรถนะ
ของชั้นปี

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

มคอ.5
มคอ. 6

112
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ ………3…………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……3…คน……
( อาจารย์ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ อ.ดร.บาเพ็ญ พงษ์เพชรดิถ อาจารย์ปวิตรา ทองมา )
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

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

สรุปรายงาน
ผลการ
ปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา
2560
สรุปรายงาน
ผลการ
ปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา
2560
สรุปรายงาน
ผลการ
ปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา
2560

113
กิจกรรมที่จัด
หรือเข้าร่วม

จานวน
อาจารย์ บุคลากร
สาย
สนับสนุน
การปฐมนิเทศบุคลากร
3
สายสนับสนุนใหม่
ระดับมหาวิทยาลัย

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

สรุปรายงานผลการปฐมนิเทศ ปี 2560 สรุปรายงาน
ผลการ
ปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา
2560

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
5
3
100

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5คะแนน)

คะแนนการประเมิน
5
5
3
5
18 /4 = .4.5........คะแนน
ระดับคุณภาพ..ปานกลาง.

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. สาระของการพยาบาลมีความยืดหยุ่นสามารถบูรณาการและเสริมสาระในรายวิชาได้ทันสมัยและมี
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องทุกปี
2. การกากับติดตามรายละเอียดของวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐาน
โอกาสในการพัฒนา
1. การนาแนวปฏิบัติการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เน้นกระบวนการกากับ
ติดตามคุณภาพตามมาตรฐาน
2. กระบวนการประเมินผู้เรียนในแต่ละรายวิชาควรพัฒนาให้ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ
3. การทาความเข้าใจคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการทาบทบาทหน้าที่และเห็นประโยชน์ส่วนรวมของ
องค์กรเป็นหลัก
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
:
อ.ศิริพร ฉายาทับ
การเก็บข้อมูล
:
ปีการศึกษา 2560
ระบบการดาเนิ น งานของภาควิช า/คณะ/สถาบันโดยมีส่ วนร่วมของอาจารย์ประจาหลั กสู ตรเพื่ อให้ มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
0
1
 ไม่มรี ะบบ
 มีระบบ
 ไม่มีกลไก
มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน  ไม่มีการนาระบบ
การกากับ
กลไกไปสู่การ
ติดตามและ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

2

3

4

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

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

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

5
 มีระบบ
มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ผลการดาเนินการ
ระบบกลไก สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการ
บริหารหารคณะฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

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 2560 (6.1.1.1)
โดยผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ
1.2 คณะกรรมการในชุดต่างๆ มีหน้าที่ดาเนินการ สารวจ ประเมินความต้องการใช้งาน จัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรีย นรู้ ที่ส าคั ญ ทัน สมัย มีป ระสิ ท ธิภ าพให้ เพี ยงพอและพร้อมใช้ โดยมีการน าผลการประเมิน จากรายวิช ามา
ประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในทุกภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ คือ
คณะกรรมการวิช าการ การจัดหาหนังสือ ตารา วารสาร เอกสารประกอบการสอน ระบบ LMS
ระบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน และห้องเรียน
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา สนับสนุนการดาเนินการหอพัก สถานที่ทากิจกรรมนอกหลักสูตร
และกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
คณะกรรมการพัสดุ สารวจ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุสานักงาน และการซ่อมบารุงรักษาฯ
คณะกรรมการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารการพยาบาล จั ด หาวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก ใน
ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
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
คณะกรรมการที่ คณะฯ แต่งตั้ง ในกระบวนการดาเนิ น งานโดยการมีส่ ว นร่ว มของอาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต รและ
คณาจารย์ ดังนี้
2.1 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการกาหนดหน้าที่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนขอบเขตหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ (6.2.1.1) และระบบการด าเนิ น งาน การก ากับ ติด ตามในด้านสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ป ระจ าปี
การศึกษา 2560 ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ และหอพัก เพื่อให้มีจานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและมีบรรยากาศเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการจัดการเรียนการ
สอนตลอดปีการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน (6.2.1.2)
2.2 การวางแผน คณะกรรมการฯ จะทาการสารวจความต้องการใช้งานอุปกรณ์และทรัพยากร โดยสอบถามความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ และนักศึกษา จากผลการประเมินรายวิชา ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการแต่ละด้าน เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดย

การสารวจความต้องการจากอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านผ่านกลุ่มวิชา (6.2.2.2)
2.2.1 ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งพั ก นั ก ศึ ก ษา โดยส ารวจจากอาจารย์ ในการประชุ ม อาจารย์ การประชุ ม
นักศึกษา การประเมินผลจากรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)
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2.2.2 ห้ องปฏิบัติการทางการพยาบาล การสารวจจากกลุ่มวิชา การประเมินผลรายวิชา (มคอ.5
มคอ.6) โดยในปี การศึกษา 2559 มีการสารวจความต้องการการใช้หุ่ นที่จาเป็นต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดย
กาหนดไปในขอครุภัณฑ์ทางการศึกษาปีงบประมาณ 2561 มีกระบวนการสารวจจากรายวิชา ผู้สอน เสนอผ่านคณะ
กรรมการบริหารคณะ เพื่อบรรจุแผนการจัดซื้อหุ่นต่อมหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561)
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหุ่นจานวน 5 รายการได้แก่ หุ่นจาลองการสวนปัสสาวะชายและหญิง หุ่นฝึก
การให้สารน้าทางหลอดเลือดดา หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพและหุ่นเด็กช่วยฟื้นคืนชีพ
2.2.3 บริการยืมคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ตารา หนังสือ ฐานข้อมูลในการสืบค้น ระบบ LMS และ
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (สิ่งสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจัดให้) ประเมินจากผลการประเมินรายวิชา การประเมิน
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2.3 กาหนดคุณลักษณะของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ และสารวจ
ความต้องการใช้จากอาจารย์ นักศึกษา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยกระทาสารวจล่วงหน้าในเดือน
มิถุนายน 2559 (เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดหาได้ครบ) มีการสารวจความต้องการใช้วัสดุในห้องปฏิบัติการ หรือวัสดุ
สานักงาน เพื่อสนับสนุนให้แก่รายวิชาในปีการศึกษา 2560 (6.2.3.1)
2.4 กาหนดระยะเวลาในการจัดหา จัดซื้อ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาได้ทันเวลาและพร้อมใช้โดยวัสดุ
สานักงานมีการจัดซื้อตามไตรมาส ส่วนวัสดุในห้องปฏิบัติการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได้ขอและอนุมัติมาในไตรมาสที่
1 และ 2 (ตุลาคม 2560-มกราคม2561)เพื่อทดแทนให้กับรายวิชาที่ได้ใช้ไปในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560
(6.2.4.1)
2.5 มีการทบทวนกระบวนการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกภาคเรียน
(6.2.5.1) ได้แก่
2.5.1 การประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล การให้บริการแก่นักศึกษา
2.5.2 ระบบแจ้งซ่อมของใช้ภายในหอพัก/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
3. การประเมินกระบวนการ
3.1 การประเมินห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการพยาบาล ภาพรวมในระดับ 4.29 พบว่า มีอุปกรณ์เพียงพอและ
พร้อมใช้ได้คะแนนต่าสุด คือ 4.07 และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน อยู่ในระดับ 4.11 โดยมีข้อมูลเชิงคุณภาพ
คือ ต้องการให้ปรับเรื่องการพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติ เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ พบว่า กระบวนการให้บริการยืม
คืนยังมีข้อบกพร่องด้านระยะเวลาที่กาหนดไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยปัญหาที่พบคือ มีการมาขอยืมอุปกรณ์ใช้ทันที
และการขอใช้ห้องปฏิบัติการโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า (6.3.1.1)
3.2 ผลการประเมินรายวิชา พบว่ า เอกสารประกอบการสอน ระบบยืมคืนหนังสือของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาประกอบกับปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีมติไม่ให้จัดทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อ
แจกให้ นั กศึกษารายบุ คคล ทาให้ ผ ลการประเมินในรายวิชาเรื่องเอกสารการสอนต้องปรับปรุง (ผลการประเมิ น
รายวิชา)

118
3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนด้านต่างๆ ในเชิงคุณภาพ ได้แก่ ห้องเรียน มีการกั้นกระจก
ให้ เป็น สัดส่วน มีระเบียบและเก็บ เสียงได้ดีขึ้น อุปกรณ์ โสตฯเครื่องเสียงจัดเป็นระเบียบสวยงามขึ้น บริการยืมคืน
คอมพิวเตอร์โน้ตบคุ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และความพึงพอใจในรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรและจัดการศึกษาด้านการให้บริการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยที่ระดับ 4.34
(6.3.1.2)
4. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
4.1 จากผลการประเมิ น ดังกล่ าวมี การพั ฒ นาเจ้าหน้ าที่ ดู แลห้ องปฏิ บั ติก ารโดยการส่ งไปศึ กษาดู งานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จังหวัดนนทบุรี (6.4.1.1)เพื่อนามาปรับปรุงระบบเพื่อรองรับและให้บริการแก่นักศึกษา
โดยการพัฒนาระบบการยืมคืนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการดาเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาทุก
ชั้นปีและเน้นย้าระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ และมีการวางแผนพัฒ นาระบบการจองห้องปฏิบัติการฯทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ พัฒนาระบบการซ่อมบารุงหุ่นและครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการโดย
การประสานงานกับบริษัทหุ่นให้เข้ามาตรวจสอบ บารุงรักษาและดูแลหุ่นให้พร้อมใช้งาน (6.4.1.2)
4.2 มีการจัดระบบการยืมคืน การขอใช้ห้องปฏิบัติการ กากับติดตามการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้
ตลอดเวลา โดยผลการประเมิน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีผ ลการประเมิ นความพึ งพอใจต่อการ
ให้บริการของห้องปฏิบัติการพยาบาล ภาพรวมในระดับดีมากคือ 4.55 ด้านอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมใช้ได้คะแนน
สูงขึ้น คือ 4.28 และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน อยู่ในระดับ 4.29 โดยมีข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้พบว่าเจ้าหน้าที่
เต็มใจให้ บ ริ การ ส่ วนวัส ดุอุป กรณ์ ต่างๆในห้ องปฏิบั ติการยังต้องการให้ ปรับ เรื่องความทัน สมัยและพร้อมใช้ของ
อุปกรณ์บางอย่างที่มีการใช้ซ้าๆ ส่งผลต่อการฝึกทักษะของนักศึกษา (6.4.2.1)
4.3 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ดาเนินการสารวจความต้องการใช้
หนังสือเพื่อจัดสอนให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ยืมเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 โดยให้
นักศึกษายืมเป็นรายบุคคล และส่งคืนคณะเมื่อเรียนจบรายวิชา (6.4.3.1)
5. ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
1. มีการพัฒนาระบบการยืมคืนของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ (6.5.1.1)
2. มีระบบการซ่อมบารุงหุ่นโดยการประสานงานกับบริษัทที่ขายหุ่นให้เข้ามาซ่อมบารุงหุ่นที่ชารุด เช่น ข้อ
ต่อหลุด ยางเสื่อม และประเมินการซ่อมบารุงและมีการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนกรณีที่หุ่นชารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ (6.5.2.1)
3. มีหนังสือเพียงพอแก่การใช้ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกรายวิชาโดยจัดระบบการยืมคืนที่ชัดเจน(6.5.3.1)
4. มีระบบสืบค้นทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (6.5.4.1)
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
6.1

3 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น
1. การจัดเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเพื่อดูแล การจัดห้องเรียน การสารวจและพัฒนาชั้นเก็บอุปกรณ์โสตอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น
2. ผลการสารวจและจัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นสามารถจัดห้องเรียนให้เรียบร้อย
น่าใช้
3. มีการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมทันสมัย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โอกาสในการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบการสารวจส่งซ่อมและหรือจาหน่ายอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพและขออนุมัติจัดหาพัสดุ/วัสดุ
อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานได้ทันต่อการเรียนการสอนควรดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
รายการหลักฐาน
6.1.1.1
คณะกรรมการดาเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
6.2.1.1
ขอบเขตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
6.2.1.2
ภาพชั้นหนังสือที่หอพักและมุมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6.2.2.1
แบบสารวจความต้องการใช้วัสดุในห้องปฏิบัติการ(สาหรับปีการศึกษา2560)
6.2.2.2
รายการครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ2561
6.2.3.1
สรุปรายการสารวจวัสดุในห้องปฏิบัติการเพื่อจัดซื้อในปีการศึกษา2560
6.2.4.1
แผนปฏิบัติการประจาปีโครงการการสอนในห้องปฏิบัติการ
6.2.5.1
ผลการประเมินทบทวนการให้บริการแก่นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560
6.3.1.1
ผลการประเมินห้องปฏิบัติการพยาบาลปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
6.3.1.2
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
6.4.1.1
รายงานไปราชการเพื่ออบรมผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลน.ส.วิกานต์ดา โหม่งมาตย์
6.4.2.1
ผลการประเมินห้องปฏิบัติการพยาบาลปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
6.4.3.1
รายการจัดซื้อหนังสือสาหรับนักศึกษายืมเรียน
6.5.1.1
คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล
6.5.2.1
แผนการซ่อมบารุงหุ่นทางการพยาบาล
6.5.3.1
ระบบการยืมคืนหนังสือสาหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
6.5.4.1
ระบบLMS
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมิน
6.1
3
4
4
...4......คะแนน
ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. คณะกรรมการห้องปฏิบัติการพยาบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ครบทุกสาขาวิชา
2. งบประมาณในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้รับการจัดสรรตามความต้องการและสอดคล้องกับ
มาตรฐานของวิชาชีพ
3. มหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
โอกาสในการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบการสารวจส่งซ่อมและหรือจาหน่ายอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพและขออนุมัติจัดหาพัสดุ/วัสดุ
อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานได้ทันต่อการเรียนการสอนควรดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
2. ควรเร่งวางแนวทางการพัฒนาให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เอื้อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองนอกเวลาเรียน
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรจากโครงการบัณฑิตนัก
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
การนาไปดาเนินการ
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.ป รั บ ป รุ ง ระ บ บ ก ารจั ด ก ารเรื่ อ งก าร
เป ลี่ ย นแป ลงผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ห ลั ก สู ต รทุ ก
องค์ประกอบของงานประกันคุณภาพควรเข้า
วาระการประชุ มของคณะกรรมการบริ ห าร
คณะเพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น การ
ตลอดปี
2.การป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต รให้ เป็ นไป ตาม
มาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ
ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
-ให้ลงตามมาตรฐาน 58 เท่านั้น
-โดยคุณ สมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูต ร
จะต้องมีผลงานทางวิชาการ 1 ชิ้น/5 ปี
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
- ควรเพิ่มจานวนผูต้ อบแบบประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ให้
ครอบคลุม ครบถ้วนมากกว่านี้ เพือ่ สะท้อน
คุณภาพบัณฑิตฯ ในภาพรวมได้มากขึ้น
-ผู้ตอบแบบสอบถามควรที่เป็นระดับ
ผู้บังคับบัญชาควรตอบแบบประเมินคุณภาพ
บัณฑิตทุกคน
ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
- ควรเขียนรายงานการติดตาม การมีงานทา
ของบัณฑิตฯ ให้สะท้อนถึงกระบวนการตั้งแต่
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสารวจ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอผลการสารวจ
เพื่อการพัฒนาในรอบถัดไป
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
- ปรับปรุงระบบและกลไกการรับนักศึกษา

การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2562 ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2560

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ปรับปรุงกระบวนการติดตามและการ
ประเมินบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 (นักศึกษารหัส 57)
เพื่อให้ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อน
คุณภาพบัณฑิต

- โครงการติดตามผู้ใช้บัณฑิต

- การเขียนรายงานการติดตามการมีงาน
ทาของบัณฑิต ภายหลังสาเร็จการศึกษา
โดยจัดทาแบบสารวจ วิเคราะห์ขอ้ มูลการ
มีงานทาโดยเริ่มสารวจข้อมูลตั้งแต่สาเร็จ
การศึกษา
- ปรับปรุงระบบและกลไกการรับนักศึกษา
ปีการศึกษา 2562 โดยการวางแผน
ร่วมกันในการจัดการระบบการรับ

- ปรับปรุงการเขียนรายงานและ
วิเคราะห์ข้อมูลการมีงานทาโดย
เริ่มสารวจข้อมูล
- การพัฒนาโครงการต้นกล้า
ดอกปีบเพื่อให้ได้นักศึกษาทีต่ รง
กับความต้องการของหลักสูตร
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ลดกิจกรรมหรือเกณฑ์บางตัวควรเปิด
โอกาสให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อป้องกัน
ปัญหาการฟ้องร้อง และความไม่เท่าเทียม
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

นักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1.พั ฒ นาระบ บและกลไกในการพั ฒ นา
นักศึกษาให้สอดคล้องกันระหว่างวิชาการและ
กิจการนักศึกษา
2.ควรเพื่อกิจกรรมพัฒนาให้มีสมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านดิจิทัล

วางแผนปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒ นา
นักศึกษา /พัฒ นาระบบและกลไกในการ
พัฒ นานักศึกษาให้ สอดคล้องกัน ระหว่าง
วิชาการและกิจการนักศึกษา เพิ่มกิจกรรม
พั ฒ นาให้ มี ส มรรถนะของบั ณ ฑิ ตใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น
โดยเฉพาะด้านดิจิทัล

- ประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาระบบและ
กลไกในการพั ฒ นานั กศึกษาให้
ส อ ด ค ล้ อ งกั น ทั้ งท างด้ า น
วิ ช าการและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ หลั ก สู ต รที่
พัฒนานักศึกษา
- จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ ที่
เสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง
มีวินัย สุจริต จิตอาสา”
-กิจ กรรมการพั ฒ นาสมรรถนะ
ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการ
พยาบาลต่างวัฒนธรรม
-กิ จ กรรมการศึ ก ษาดู งานด้ า น
เท ค โน โล ยี ส ารส นเท ศ แ ล ะ
สารสนเทศทางการพยาบาล
- กิ จ กรรมการออกหน่ ว ยจิ ต
อาสาดูแลผู้สูงอายุ
- เครือข่ายกีฬาสถาบันพยาบาล
แห่งประเทศไทย
-โครงการเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาห้องพยาบาลโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนตาม
โครงการพระราชดาริ

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
พั ฒ นาระบบการร้อ งเรีย นให้ ชัด เจนในเรื่อ ง
การจัดการและการการประเมินผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน

--วางแผน พัฒ นาระบบบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ
แล ะการป ระเมิ น ผ ล การจั ด การข้ อ
ร้องเรียน

-ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและ
อาจารย์ ท ราบ ช่ องทางการ
ร้องเรียน
-พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนให้ครอบคลุมการ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
1.ระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สามารถถ่ายทอด/
สื่อสารเพื่อให้อาจารย์ทุกคนในคณะสามารถ
จัดการเรียนการสอนตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงหลักสูตร
การพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
2.ควรเพิ่มมาตรการ/กิจกรรมในการพัฒนา
อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มศักยภาพหรือมีการ
หลักสูตรได้อย่างมีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ้น
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ควรเพิ่มในเรื่องการพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพของเรื่องการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการ
วางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร

บริหารจัดการและการ
ประเมินผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน
1.พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์ - โครงการบริหารจัดการคณะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สามารถ
พยาบาลศาสตร์สู่องค์การแห่ง
ถ่ายทอด/สื่อสารเพื่อให้อาจารย์ทกุ คนใน การเรียนรู้
คณะสามารถจัดการเรียนการสอน
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง
หลักสูตร
2.ประชุมเพื่อเพิ่มมาตรการ/กิจกรรมใน
การพัฒนาอาจารย์ทรี่ ับผิดชอบหลักสูตร
ให้สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพหรือมีการบริหารหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น

-ควรเพิ่ม คุณภาพอาจารย์ในเรื่องการ
พัฒนาการ

1.ประชุมเพื่อพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพโดยมี
การบูรณาการภารกิจการเรียน
การสอน การวิจยั และการ
บริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
พัฒนาอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกให้เข้าระบบ
บริหารหลักสูตร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจา
จัดลาดับการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
โดยกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้า
พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมให้
บริหาร
อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการและพัฒนา
อาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเข้าสู่การ
บริหารหลักสูตร

1.จัดทารายชื่ออาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าสู่การ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

.โครงการของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
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ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
พัฒนาระบบการผลิตผลงานวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ปรับเปลีย่ นเป้าหมายการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการให้เข้มงวดเข้าฐานTCI

- โครงการประชุมวิชาการ
ทางการพยาบาลและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติ
1.การพัฒนาระบบการผลิตผล
งานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับเปลีย่ นเป้าหมายการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการให้เข้มงวด
เข้าฐานTCI
2. สร้างแรงจูงใจในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการคง
อยู่และความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยการมีส่วน
ร่วม
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การปรับปรุงสาระในรายวิชา
ปรับใหญ่คือการปรับปรุงหลักสูตร และการ
ปรับปรุงสาระในรายวิชาเป็นรายปี เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายที่ปรับปรุงในแต่ละปี
การศึกษา

จัดทากิจกรรมสนทนากลุ่มใน
การประเมินผลความพึงพอใจ
การบริหารหลักสูต

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.พัฒนาระบบและกลไกให้ชัดเจน เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติทเี่ ป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและชัดเจน

1.การปรับปรุงสาระในรายวิชาทุกภาค
การศึกษาและการปรับปรุงสาระใน
รายวิชาเป็นรายปี
2.การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2562 ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 จากผลการ
ประเมินหลักสูตร 2554 และมคอ.7

- โครงการการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี โครงการการเรียน
การสอนภาคปฏิบตั ิ

1.พัฒนาระบบและกลไกการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
2.ทบทวนระบบและกลไกกระบวนการวัด

- โครงการระบบความคิดสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และสนับสนุน
ทักษะการเรียนรู้
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2.การประเมินผูเ้ รียน ควรมีแผนการจัดการ
สาหรับเด็กที่ผลการเรียนอ่อนเช่น รายวิชา
ชีวสถิติ โดยนาปัญหามาวิเคราะห์เพื่อจัดการ
ปัญหาให้เหมาะสมกับน.ศ.
3.ควรเพิ่มกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะด้านดิจิทัล

และประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่
ทาและเหมาะสมกับนักศึกษา
3.การทบทวนมคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อ
กระจายผลลัพธ์การเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั และการพยาบาลต่าง
วัฒนธรรม นวัตกรรมทางการพยาบาล

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
การปรับระบบและกลไกในการประเมิน
นักศึกษาควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องให้
เห็นพัฒนาการและการปรับปรุงวิธีการ
ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ผู้เรียน

1.การกากับติดตาม มอค. 3 4 5 6 7 ให้มี โครงการทวนสอบประจาภาค
ความสอดคล้องกันและทวนสอบผลการ การศึกษา
เรียนในรายวิชาที่มีความผิดปกติของผล
การเรียน เช่น ไม่มีการกระจายของค่า
คะแนน ไม่สามารถแยกแยะนักศึกษาออก
ได้ชัดเจนและรายวิชาที่มผี ลการเรียนใน
ระดับต่า ได้แก่ วิชาวิทยาการระบาดและ
ชีวสถิติ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพยาบาลมารดาทารก 1 รายวิชาการ
พยาบาลชุมชน รายวิชาปฏิบตั ิการ
พยาบาลชุมชน 1 รายวิชาประเด็นและ
แนวโน้มในวิชาชีพ รายวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการ รายวิชาชีวเคมี รายวิชากาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา และรายวิชา
พยาธิสรีรวิทยา
2.กากับติดตามผลการพัฒนานักศึกษา
1.ทบทวนผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตามที่หลักสูตรกาหนด

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ใช้ฝึก วางแผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้
ปฏิบัติ ควรมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
นักศึกษาได้ใช้ฝกึ ปฏิบตั ิ
เช่น การวิจัย การประเมินคุณภาพ
ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบตั ิใน
ห้องปฏิบัติการต่อผลการเรียนรู้ ในทุกรายวิชา

1. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการพยาบาล สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัลสูห่ ้องเรียนเสมือนจริง
2. การติดตามประเมินผลการใช้
ห้องปฏิบัติการต่อผลการเรียน
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ที่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ และการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเสมือน

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการ
วางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร
เช่น การประเมินผลเชิงคุณภาพ
รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ หรือการทาวิจยั
ในชั้นเรียนเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบตั ิใน
ห้องปฏิบัติการต่อผลลัพธ์การ
เรียนรูร้ ายวิชาทางการพยาบาล
3. โครงการจัดหาหนังสือตาม
เกณฑ์สภาการพยาบาล
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การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 8 พฤษภาคม 2561
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ

ชาย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65
หญิง จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 95.34
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รหัส 57 จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 55.81
บัณฑิตใหม่ รหัส 56
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.18

สถานะ

2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
รายการประเมิน
1. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา
3. ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
4. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร มีวิธีประเมินที่
หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ กิจกรรม งานมอบหมาย
5. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม
6. การแนะน าระบบการลงทะเบี ย นและการค้ น ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด
การศึกษา
7. กระบวนการจั ดการเรี ย นการสอน เน้ น การพั ฒ นานั กศึ กษา และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทางานอย่างมีส่วนร่วม และอื่น ๆ
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.40
0.69
4.56
0.63
4.53
4.56

0.55
0.55

4.49
4.60

0.70
0.54

4.63

0.54

4.54

0.60
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2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
รายการประเมิน
1. มีช่องว่าง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร ในแต่ละ
ปีการศึกษา
3) ความพึงพอใจในการให้เวลาในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ
4) การให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้
นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตรของอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ
5) การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่น ๆ แก่
นักศึกษาตลอดจน รับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.63
0.54
4.56
0.55
4.65

0.53

4.65

0.53

4.63

0.54

4.62

0.54

2.3 ด้านกิจกรรมนักศึกษา
รายการประเมิน
1) มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2) มีข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้าน
กิจกรรมพิเศษนอก หลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทางาน
พิเศษนอกเวลาได้
3) มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
4) มีหน่วยงาน/บุคคลที่ให้คาแนะนาด้านใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย
5) กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เช่น ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
ทางานอย่าง มีส่วนร่วม อื่น ๆ
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.60
0.54
4.40
0.54

4.67

0.52

4.63
4.63

0.54
0.54

4.59

0.54
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2.4 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ทรัพยากรสนับสนุน
รายการประเมิน
1) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจัด
การศึกษา
2) ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด ตารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการ
จัด การศึกษา
3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมี ประสิทธิภาพ
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.49
0.55
4.44

0.59

4.58

0.54

4.50

0.56

2.5 ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล
รายการประเมิน
1) อาจารย์พยาบาลมีวิธีการสอนหลากหลาย ในภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ
2) อาจารย์พยาบาลเป็นผู้ถ่ายทอดในรายวิชาทางการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม
3) อาจารย์พยาบาลเป็นแม่แบบที่ดีในการสอนภาคปฏิบัติ โดยเน้นการ
ดูแลผู้ป่วยโดยใช้องค์รวม และหัวใจของความเป็นมนุษย์
4) อาจารย์พยาบาลสอนเนื้อหาที่ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม
5) อาจารย์พยาบาลมีช่องทางสื่อสารให้นักศึกษาได้ติดต่อเพื่อทาความ
เข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.60
0.54
4.51

0.59

4.60

0.54

4.65

0.53

4.60

0.54

4.59

0.55

130
2.6 ด้านกิจกรรมเสริมในหลักสูตร
รายการประเมิน
1) ทางหลักสูตรมีกิจกรรมเสริมให้นักศึกษา เช่น โครงการสองภาษา
โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ
2) ทางหลักสูตรได้มีการสารวจความต้องการหรือจุดบกพร่องของการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริม
3) นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมในหลักสูตร ตามตารางของคณะ
พยาบาลศาสตร์
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.60
0.54
4.60

0.54

4.56

0.54

4.59

0.54

2.7 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน
รายการประเมิน
1) สถาบันจัดกิจกรรมตามวันและวาระสาคัญ นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมของสถาบันตามกาหนดการที่วางไว้
2) สถาบันให้ความสาคัญกับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ
ครั้ง
3) สถาบันมีการกาหนดการล่วงหน้าก่อนจะมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา
ได้มีการเตรียมตัว
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.56
0.59
4.56

0.59

4.58

0.59

4.57

0.59

2.8 ด้านการเข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมของสถาบัน
รายการประเมิน
1) สถาบันมีการจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมและนักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมนั้น ๆ
2) กิจกรรมในโครงการคุณธรรม จริยธรรม มีผลประโยชน์กับนักศึกษา
เมื่อผ่านการเข้าร่วมแล้ว

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.65
0.53
4.63

0.54
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รายการประเมิน
3) โครงการคุณธรรม จริยธรรมของสถาบัน จัดในช่วงที่นักศึกษา
สามารถปฏิบัติได้ ไม่ซับซ้อนเวลาเรียน
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.53
0.55
4.60

0.54

2.9 ด้านความภาคภูมิใจในวิชาชีพสถาบันและท้องถิ่น
รายการประเมิน
1) มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ
2) มีความภาคภูมิใจในสถาบันที่จบ และทางานในสถานบริการทาง
สุขภาพและท้องถิ่น
3) นักศึกษาจะกลับมาสถาบันเพื่อร่วมงานต่าง ๆ เช่น การร่วมเป็นศิษย์
เก่าของสถาบัน และจะทาคุณความดีให้กับสถาบัน
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.67
0.47
4.67

0.47

4.70

0.46

4.68

0.47

2.10 ด้านทักษะการผ่านในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 10 ราย
รายการประเมิน
1) นักศึกษาได้รับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน และตึก
ผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติ จานวนมากกว่า 10 ราย
2) นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน เช่น การ
ฟื้นคืนชีพ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน เช่น ดูแลผู้ป่วยภาวะช็อก
และอื่น ๆ
3) นักศึกษาสามารถดูแลผู้ป่วยในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม ตาม
Triad ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือได้ถูกต้องและทันท่วงที
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.65
0.53
4.63

0.54

4.65

0.53

4.64

0.53
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2.11 ด้านการพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รายการประเมิน
1) มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน
2) มีข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้าน
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทางาน
พิเศษนอกเวลาได้
3) มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
4) กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
ทางานอย่างมีส่วนร่วมฯลฯ
รวมเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.57
0.55
4.63
0.54

4.62

0.54

4.65

0.53

4.62

0.54

2.i
รายการประเมิน
1) ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลวิชาชีพ ศาสตร์และศิลป์ ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ แก่บุคคล
ครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม
2) มีทักษะการให้คาปรึกษาทางสุขภาพแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทุกช่วงวัยและทุกภาวะสุขภาพ
3) ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฏหมายและสิทธิผู้ป่วย
4) ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรมีจิตอาสาให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
5) ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานในระบบบริการสุขภาพ
6) มีทักษะพื้นฐานด้านการพยาบาลชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.60
0.54

4.42

0.70

4.45

0.71

4.57

0,55

4.60
4.65
4.59

0.54
0.53
0.55
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1. อยากให้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคอินเตอร์ เพื่อยกระดับคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ ตอบรับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และการเปิดอาเซียน
2.6 ด้านข้อร้องเรียนต่าง ๆ
นักศึกษาเคยมีข้อร้องเรียนต่อการจัดการหลักสูตร/ภาควิชาหรือคณะวิชาหรือไม่
 เคย คิดเป็นร้อยละ 5.12
 ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 94.87
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตรการศึกษา
1. ไม่ควรเอาวิชาที่ต้องเรียนหนักมาเรียน
- มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรเป็นแบบมุ่ง
เทอมเดียวกัน
ผู้เรียนเป็นสาคัญกระจายรายวิชาที่ยากและ
ซับซ้อนอยู่ในต่างชั้นปีและต่างภาคการศึกษา
โดยเรียงจากง่ายไปสู่ยากและซับซ้อน
2. น่าจะมีการสอนภาษาอื่นเพิ่มเติม เช่น จีน
- มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
พม่า
การพัฒนาตนเองทางด้านภาษาแก่นักศึกษา
77
โดยมีกิจกรรมร่วมกับศูนย์ภาษาฯ
ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมนักศึกษา
1. ส่งเสริมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย การทา
- มีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ภายนอกและตกลงทาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรทางด้านสุขภาพ
อื่นๆ เช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
จากข้อมูลบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ทางคณะพยาบาลเล่งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงใช้ข้อมูลจากผู้ใช้
บัณฑิตและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตมาประมวลพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลในพ.ศ. 2559 ที่
มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อตอบสนองการเปิดประชาคม
อาเซียน ดังเอกสาร หลักสูตรคณะพยาบาลซึ่งผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และสกอ.ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2559
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ประเด็นความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ด้านความรู้ในศาสตร์การพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.08
0.41
2. มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ทางวิชาชีพทางการพยาบาล
4.08
0.50
และการผดุงครรภ์
ค่าเฉลี่ยรวม
4.08
0.45
ด้านการพยาบาลในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนตามขั้นตอนกระบวนการพยาบาล
3. สามารถประเมินสภาพของผู้รับบริการได้
4.08
0.58
4. สามารถวางแผนการพยาบาลได้ตามสถานการณ์
3.92
0.58
5. สามารถกาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้
4.04
0.62
6. ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการ
4.00
0.59
พยาบาลที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์แก่บุคคล ครอบครัว
อย่างเป็นองค์รวม
7. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความศรัทธาในวิชาชีพ ยึดมั่นใน
4.42
0.65
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
8. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรให้บริการด้วยหัวใจ
4.21
0.59
ความเป็นมนุษย์
9. สามารถประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลได้
4.08
0.58
ค่าเฉลี่ยรวม
4.11
0.60
ด้านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะเกี่ยวกับการพยาบาลฉุกเฉิน
10. มีความรู้การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการสาธารณภัย
3.75
0.53
11. มีทักษะพื้นฐานด้านการพยาบาลฉุกเฉิน
3.75
0.61
12. คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
4.00
0.67
13. คิดและวิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปด้านการพยาบาลโดยใช้
3.96
0.62
ความรู้และประสบการณ์
ค่าเฉลี่ยรวม
3.87
0.61
ด้านการรักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการตามขอบเขตวิชาชีพ
14. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย แปลผลเพื่อการวินิจฉัยแยก
4.04
0.62
โรคหรืออาการได้
15. สามารถให้การรักษาโรคเบื้องต้นได้
3.96
0.62

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.58
0.61

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

16. สามารถส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ
4.08
ค่าเฉลี่ยรวม
4.03
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
17. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองและผลการ
4.38
0.49
มาก
ปฏิบัติงาน
18. เสียสละและมีจิตอาสา
4.33
0.56
มาก
19. ซื่อสัตย์และมีวินัย
4.46
0.51
มาก
20. มีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
4.38
0.58
มาก
21. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.38
0.58
มาก
22. ควบคุมตนเองได้
4.33
0.56
มาก
23. แยกแยะความถูกต้องและไม่ถูกต้องได้
4.26
0.62
มาก
24. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร
4.42
0.50
มาก
25. จัดการปัญหาจริยธรรมในการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
4.08
0.50
มาก
ในวิชาชีพการพยาบาล
26. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
4.17
0.56
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.32
0.55
มาก
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนให้สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้
27. ปฏิบัติการพยาบาลโดยให้คุณค่ากับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน
4.13
0.54
มาก
และชุมชน
28.ปฏิบัติการพยาบาลโดยให้บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
4.04
0.55
มาก
พึ่งตนเอง
ค่าเฉลี่ยรวม
4.09
0.55
มาก
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการใช้ภาษา สามารถติดต่อสื่อสารและให้ความรู้และให้คาปรึกษาทางสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
29. มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล กลุ่มคน สถาบัน
4.25
0.53
มาก
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์
30. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน
4.17
0.48
มาก
31. ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3.71
0.69
มาก
32. มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
4.17
0.48
มาก
วัฒนธรรม
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33. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับบริการและญาติได้เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านการทาวิจัยและการนาผลงานวิจัยไปใช้
34. มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัย
35. มีการอ่านและใช้งานวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล
ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
36. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการค้นคว้าและนาเสนอ
37. ประมวลความรู้ ข้อมูลจากสารสนเทศมาเป็นข้อเสนอในการ
แก้ไขสถานการณ์
38. เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์
39. เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์
40. ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
41. แปลข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ที่หลากหลาย นามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างเหมาะสม
42. ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานในระบบบริการสุขภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม
ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
43. แสดงออกถึงภาวะผู้นาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
44. ทางานเป็นทีม
45. รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
46. มีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ
47. มีความภาคภูมิใจในสถาบัน
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.04
4.09

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.55
0.55

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

3.75
3.63
3.69

0.68
0.71
0.70

มาก
มาก
มาก

4.00
3.92

0.51
0.58

มาก
มาก

3.92

0.58

มาก

3.92

0.65

มาก

3.63

0.65

มาก

3.92

0.88

มาก

4.04
3.91

0.55
0.63

มาก
มาก

3.88
4.33
4.33
4.25
4.33
4.22
4.09

0.80
0.56
0.56
0.53
0.56
0.56
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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1. ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสังคมและประเทศชาติค่ะ
2. มีความใส่ใจศึกษาหาความรู้ดี มีความอ่อนน้อมเคารพพี่ดีมาก
3. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีน้าใจ เสียสละ
4. ควรส่งเสริมให้มั่นใจ และกล้าคิด ตัดสินใจยิ่งขึ้น
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ประเมินโดย
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
หลักสูตรได้นาผลการประเมินไปปรับระบบและกลไกที่
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
จะทาให้คุณภาพของบัณฑิตเพิ่มขึ้นคือ
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
1.1 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
ทางด้านปัญญาอยู่ในระดับที่ต่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางหลักสูตรมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาดาเนินการจัดทาระบบการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (LMS) ของมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนให้รายวิชามี
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการสั่งหนังสือภาษาอังกฤษออนไลน์
ของ Mc grallhill จานวน 90 เล่ม ให้อาจารย์และนักศึกษาใช้
ประกอบการค้นคว้า มีการจัดอบรมโครงการหลักสูตรสองภาษา
เสริมให้อาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนทักษะนี้
1.2 ด้านทักษะทางด้านปัญญามีการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และ
การคิดวิเคราะห์ในการจัดทานวัตกรรม ประกอบการเรียนตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1-4 ในรายวิชาต่างๆ มีการจัดสถานการณ์จาลองใน
รายวิชาการพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้สามารถพัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบในการบริหารจัดการสถานการณ์ โดยผลลัพธ์ของการ
ประเมินในรายวิชาต่างๆพบว่า ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการดีขึ้นตาม
ลักษณะของชั้นปี ผลการทดสอบความรู้มาตรฐานเทคโนโลยีผ่าน
หมดร้อยละ 100) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการสาเร็จ
การศึกษาผ่านหมดร้อยละ 100 โดยต้องทาการพิจารณาผลการ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิตในรอบปีต่อไป และควรการเพิ่มการ
ประเมินผลในด้านนี้ให้มากขึ้น
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กระบวนการประเมิน ประเมินโดย
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางคณะพยาบาล
จึงใช้ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตมาประมวลพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลในพ.ศ. 2559 ที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อ
ตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียน ดังเอกสาร หลักสูตรคณะพยาบาลซึ่งผ่านการรับรองจากสภาการ
พยาบาล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 และสกอ.ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
คณะฯ ได้วางแผนการเกี่ยวกับ การเรียนการสอนโดยเน้นที่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการสร้างความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภายนอกสถาบันใน การพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลฉุกเฉิน
การพัฒนาสมรรถนะการสอนภาคปฏิบัติ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาเป็นวิท ยากร/อาจารย์พิเศษ ทั้งนี้อาจารย์
ประจาได้พัฒนาศักยภาพด้วยการเข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมกับนักศึกษา และมีการจัดหาอุปกรณ์บางอย่างในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนภายใต้โครงการ ดังนี้
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
ที่แล้วเสร็จ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้าน
การพยาบาล
- ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลฉุกเฉินศึกษา
ดูงานด้านการพยาบาลฉุกเฉิน/ศูนย์ความ
เป็นเลิศ

กรกฎาคม
2561

- ประชุมวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน//
ศูนย์ความเป็นเลิศ

กันยายนกรกฎาคม
2561

- ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบตั ิการพยาบาลฉุกเฉิน//
ศูนย์ความเป็นเลิศ
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

กรกฎาคม
2561
มีนาคม 2561

โครงการการสอนในห้องปฏิบัติการ

คณบดี
หัวหน้ากลุ่ม
วิชา

บรรลุตามแผนที่วางไว้โดยได้ไปศึกษาดู
งานที่โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลทีม่ ีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ต่างๆ และมีการพัฒนาเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางด้านฉุกเฉิน strock มะเร็ง
เป็นต้น
-บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีอาจารย์ใน
ทุกสาขาวิชาได้เข้าร่วมการประชุมด้าน
การพยาบาลฉุกเฉิน/และการพยาบาล
เฉพาะทาง รวมถึงได้เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศในโรงพยาบาล
ขอนแก่น

- อาจารย์จานวน 2 คนเข้าร่วมการอบรม
ระยะสั้น 4 เดือนด้านการพยาบาลฉุกเฉิน
คณะกรรมการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการจัดการเรียน
วิชาการ
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์รายวิชา
คณะกรรมการ บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการดาเนินการ
วิชาการ
ใช้แบบฟอร์มการสารวจทุกรายวิชามา
วางแผนในการทางานและดาเนินการส่ง
รายการสอนในห้องปฏิบัติก่อนเปิดภาค
เรียน ซึ่งโครงการได้ดาเนินการจัดใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์ รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน รายวิชาปฏิบตั ิการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น
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แผนดาเนินการ

กาหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
ที่แล้วเสร็จ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ

โครงการทวนสอบการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
ปีการศึกษา 2560

มิถุนายน2561

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

มี.ค. 2561

คณะกรรมการ
วิชาการ

โครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ

พฤษภาคม
2561

คณะกรรมการ
วิชาการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การ
พัฒนาการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์
และการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการคณะ
พยาบาลศาสตร์ การเขียนบทความตีพิมพ์

กรกฏาคม
2561

คณะกรรมการ
วิชาการ

โครงการการเรียนการสอนเสริมวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
โครงการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้การ )
ออกข้อสอบของคณะ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้น
ทะเบียนฯ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงาน
ผลการดาเนินการสอน มคอ 7 ปี 2560
โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน

กรกฎาคม
2561
กรกฎาคม
2561

คณะกรรมการ
วิชาการ
คณะกรรมการ
วิชาการ

กรกฎาคม
2561
มีนาคม 2561

อ.ศิริพร
อ.ภาศินี

อ.วริยา

บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการดาเนินการ
ทวนสอบ โดยพัฒนาการจัดทาตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร มีการสร้างข้อตกลงใน
การดาเนินการร่วมกันของแต่ละรายวิชา
เช่นปรับคะแนนในสัดส่วนต่างๆ ให้
เท่ากันทุกรายวิชา มีการสร้างเกณฑ์ใน
การสอนภาคปฏิบตั ิ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักศึกษาได้รับ
การเตรียมความพร้อมการสอบตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 2 มีการเข้าค่ายวิชาการทบทวน
ความรู้ 1 ครั้ง มีการผ่านการทดสอบ Elearning 8รายวิชาจานวน 5 ครั้ง
บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการขอ
งบประมาณจากส่วนกลาง นักศึกษา
ประเมินโครงการระดับดีมา ได้รับความรู้
ทบทวนความรู้ และมีความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาจารย์ได้มี
ศักยภาพในการพัฒนาวิจัย และการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์ตลอดจนเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 5 คน
บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการดาเนินการ
แล้ว.นักศึกษาได้ความรู้เป็นอย่างดี
บรรลุตามวัตถุประสงค์

รอการดาเนินการและสรุปผลการ
ดาเนินการ
คณะกรรมการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการดาเนินการ
วิชาการ
บูรณาการในการเรียนการสอนแต่ไม่มี
การวางระบบในการจัดเก็บเอกสารและ
ข้อมูลในการดาเนินการ
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แผนดาเนินการ
โครงการศึกษาดูงานของรายวิชาต่างๆ
โครงการสรรหาอาจารย์พิเศษและ
ผู้เชี่ยวชาญ

กาหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
ที่แล้วเสร็จ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
กรกฎาคม
2561
กรกฎาคม
2561

โครงการพัฒนาศักยภาพการออกข้อสอบ
เพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดผลลัพธ์การ
เรียนรู้

กรกฎาคม
2561

- การพัฒนาแบบประเมินการปฏิบัติ

กรกฎาคม
2561
กรกฎาคม
2560
กรกฎาคม
2560

1 โครงการจัดทาหลักสูตรและสื่อการสอน
2 ภาษา
3.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

3.3 การมีเครือข่ายกับกลุ่มประเทศอาเซียน

4.1 โครงการสอบ OSCE
โครงการพัฒนาตารา/นวัตกรรม การเรียน
การสอน(การจัดซื้อและผลิต) อุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอน

การพัฒนาข้อสอบ

กรกฎาคม
2561

พฤษภาคม
2560
พฤษภาคม
2561
พฤษภาคม
2561

คณะกรรมการ
วิชาการ
คณะกรรมการ
วิชาการ

บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการดาเนินการ
ตามแผนดูงานจานวน ๓ รายวิชา
บรรลุตามวัตถุประสงค์อาจารย์พิเศษมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและของ
มหาวิทยาลัยผ่านการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
พิเศษ
คณะกรรมการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อสอบได้ผ่าน
วิชาการ
การตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่มวิชา
คณะกรรมการ
วิชาการ
ผศ.ดร.หทัย
ชนก
คณะกรรมการ
วิชาการ

บรรลุวตั ถุประสงค์
บรรลุวตั ถุประสงค์

บรรลุวตั ถุประสงค์ส่งนักศึกษาไป
แลกเปลีย่ นประเทศเวียดนามจานวน10
คน เป็นระยะเวลา1เดือน
คณะกรรมการ บรรลุวตั ถุประสงค์ส่งนักศึกษาไป
วิชาการ
แลกเปลีย่ น
- ประเทศเวียดนามจานวน 10 คน เป็น
- ประเทศไต้หวั่นจานวน 20 คน
ระยะเวลา 1เดือน
- เกิด MOU กับประเทศไต้หวั่นซึง่ ส่งผล
ให้เกิดข้อตกลงร่วมที่มีประโยชน์ในด้าน
การรียนการสอนและวัฒนธรรม
คณะกรรมการ บรรลุวตั ถุประสงค์
วิชาการ
บรรลุวตั ถุประสงค์

บรรลุวตั ถุประสงค์
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
 ปรับหลักสูตรใหม่ตามประกาศสภาการพยาบาล เป็นหลักสูตร ปี 2562
 หมวดการศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีรายวิชาที่เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงระบบให้เลือกเพิ่มเติม
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับรายวิชาเพื่อเสริมคุณลักษณะให้เป็น
- บัณฑิตนักปฏิบัติ ในรายวิชาต่างๆ
 หมวดวิชาเลือกเสรี ที่คณะพยาบาลเปิดสอนควรเปิดรายวิชาที่สร้างการเพิ่มมูลค่าของนักศึกษาพยาบาล
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาแก่นักศึกษา
ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
 ปรับวิธีการจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนให้เหมาะสมตามธรรมชาติของผู้เรียน
 มีการเพิ่มเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในลักษณะของการอ่านวารสารต่างประเทศ การสอนบางหัวข้อเป็น
ภาษาอังกฤษ
 หมวดรวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
- ใช้การเรียนแบบมุ่งให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้น PLB และ Ative learnig เพื่อให้มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะ IT ที่เหมาะสม ในยุค ศตวรรษที่ 21
- ควรมี ก ารเพิ่ ม เนื้ อ หา สมรรถนะ การมอบหมายงาน การท าประชุ ม ปรึก ษาหารือ ทางการ
พยาบาลเกี่ยวกับการพยาบาลฉุกเฉินในแต่ละกลุ่มวิชา
- มีการเพิ่มรายวิชา เช่น การฝึ กปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 และการฝึ กปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 2 เพิ่มการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์รายวิชาการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช เป็น
3 หน่ วยกิต เพิ่มและบูรณาการเนื้อหาในรายวิช า บริห ารการพยาบาล และบริห ารองค์กร
สุขภาพ บรู ณ าการเนื้ อหาในรายวิช าการพยาบาลผู้ ใหญ่ 1 และการพยาบาลผู้ ใหญ่ 2 ปรับ
เนื้อหาในรายวิชากระบวนการพยาบาล ปรับกระบวนการสอนในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล
กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
1. วางระบบและกลไกสารวจความต้องการการพัฒนาตนเองตามหน้าที่
2. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองการจัดการรียนการสอนที่ทันสมัย
3. ออกแบบกิจกรรมที่ห นุนเสริมการเรียนรู้ตามความต้องการและตามประเด็นที่คณะต้องการ
พัฒนาเช่น
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 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ได้แก่ กิจกรรมด้านการเรียนการสอน แผนการสอน การวัด
และประเมินผล เทคนิคการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ
การทาวิจัย การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการกับงานประจา การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นต้น
 กิจกรรมพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ กิจกรรมการจัดระบบให้เอื้อต่อการใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสื่อการสอน การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล คลังข้อสอบ การประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น
4. กากับและติดตามการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
5. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมพร้อมปรับปรุงแผนระหว่างการดาเนินการ และหลังการ
ดาเนินการเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการบริหารประจาคณะ

