
มคอ.๗ 
 

 รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงคร้ังสุดทาย ๑๒/๐๑/๕๓                                                                                                                                                     

รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

คณะ    พยาบาลศาสตร 

หมวดที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑.  หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๒.  ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี 

๓.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 นางสาวดลใจ  ไทยคง เลขประจําตวัประชาชน ๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑  

ตาํแหนง  รองศาสตราจารย 

คณุวฒุกิารศกึษา  พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. นางอวยพร  ชัยช่ืน 

ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย เลขประจําตวัประชาชน ๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒  

คุณวุฒิการศึกษา  พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. นางสาวจิตฤดี   สมบูรณ  เลขประจําตัวประชาชน ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑ 

ตาํแหนง  รองศาสตราจารย 

คณุวฒุกิารศกึษา   Ph.D. (Nursing)  ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔.  วันทีร่ายงาน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๕.  ปการศกึษาทีร่ายงาน ๒๕๕๖ 

๖.  สถานที่ต้ัง  จังหวัด ก 
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๒ 

หมวดที่  ๒  ขอมูลเชิงสถิติ 

๑.  จํานวนนักศกึษาชัน้ปที ่๑ ทีร่บัเขาในปการศกึษาทีร่ายงาน    ๑๐๐   คน 

๒.  จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาในปทีร่ายงาน 

 ๒.๑. จํานวนนักศกึษาที่สาํเร็จการศกึษากอนกําหนดเวลาของหลกัสตูร -

 คน  

 ๒.๒ จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาตามกําหนดเวลาของหลกัสตูร  ๙๙

 คน  

 ๒.๓ จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาหลงักําหนดเวลาของหลักสูตร 

 - คน 

 ๒.๔ จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ  

  สาขา พยาบาลศาสตร  จํานวน  ๙๙ คน  

๓.  รายละเอยีดเก่ียวกับอตัราการสาํเร็จการศกึษา 

 รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                     ๙๙  %   

๔.  จํานวนและรอยละนักศกึษาทีส่อบผานตามแผนการศกึษาของหลกัสตูรในแตละป  

 จาํนวนนักศึกษาในแตละ

ชั้นป 

จํานวนนักศึกษาทีสอบ

ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 

รอยละนักศึกษาที่สอบ

ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 

ช้ันปท่ี ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ช้ันปท่ี ๒ ๑๐๐ ๙๙ ๙๙ 

ช้ันปท่ี ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ช้ันปท่ี ๔ ๑๐๐ ๙๙ ๙๙ 

ช้ันปท่ี ๕ - - - 

๕. อตัราการเปลีย่นแปลงจํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา 

 สัดสวนของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของรุนในปท่ีผานมา  

นักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๒  ๑๐๐ % 

นักศึกษาช้ันปท่ี ๒ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๓   ๙๙ % 

นักศึกษาช้ันปท่ี ๓ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๔  ๑๐๐  % 

๖.  ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศกึษาตามแผนการศกึษา 

 อุบัติเหตุรถมอเตอรไซค 
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๓ 

๗. ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปหลังสาํเร็จการศกึษา 

วันที่สํารวจ  ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

จํานวนแบบสอบถามทีส่ง ๙๙ ฉบับ     จํานวนแบบสอบถามทีต่อบกลบั  ๙๙   ฉบับ 

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ % 

 

การได

งานทาํ 

ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทาํงาน 
ยังไมไดงาน

ทํา 
ตรงสาขาที่

เรียน 

ไมตรงสาขา

ที่เรียน 

ศกึษาตอ สาเหตุอื่น 

จํานวน ๙๙ - - - - 

รอยละ ๑๐๐ - - - - 

๘. การวิเคราะหผลที่ได 

         ผลการไดงานทําเหมือนปทีผ่านมา และอตัราการไดงานทําไมแตกตางจาก

มหาวิทยาลัย ก และมหาวิทยาลัย ข แตสูงกวามหาวิทยาลัย ค ง จ ฉ ช ซ ฌ และ ญ 

 

หมวดที่  ๓  ผลกระทบที่มีตอหลักสูตร 

1.   การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทีผ่านมา 

จํานวนปทีไ่ดรบัการรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาลลดลง มีอาจารยจํานวนมากใน  

สาขาพยาบาลผูใหญ และสาขาผดงุครรภไปศกึษาตอ ทําใหขาดแคลนอาจารยใน ๒ สาขาน้ี และ

ภาระงานสอนของอาจารย ๒๒ % เกนิเกณฑสภาการพยาบาล  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร 

ปรับเปลีย่นตารางหมุนเวยีนในรายวชิาท้ัง ๒ วิชาท่ีขาดแคลนอาจารย ใหไมทับซอนกับ

รายวชิาอืน่ เพือ่ใหอาจารยสาขาอืน่ สามารถชวยสอนภาคปฏิบตัไิด เพิม่จํานวนอาจารยพเิศษ

ภาคปฏิบัติ เพิ่มจํานวนอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะสาขาเพื่อสอนทฤษฎี 

๒.  การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทีผ่านมา 

 สภาการพยาบาลเปลีย่นแปลงมาตรฐานสมรรถนะวชิาชีพระดบัชาต ิโดยเพิม่สมรรถนะดาน  

การรักษาโรคเบ้ืองตน และการดูแลผูปวยเร้ือรังท่ีบานและชุมชน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร 

 เพิ่มเติมเน้ือหาและหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบ้ืองตน และการดูแลผูปวยเร้ือรังท่ีบาน 

และชุมชน พรอมท้ังเพิ่มช่ัวโมงการฝกปฏิบัติในสาขาวิชาท้ัง ๒ น้ันดวย 
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๔ 

หมวดที่  ๔  ขอมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

๑.  สรุปผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภาคการศกึษา/ปการศกึษา 

รหัสและรายวิชา 

จาํนวนนักศึกษา การกระจายของระดับคะแนน (จาํนวนคน) 

ลง 

ทะเบยีน 

เรียน

ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I 

๐๔๐๑ ๐๑๒ การส่ือสารทาง

สุขภาพสําหรับพยาบาล 

๑๐๐ ๑๐๐ ๒๒ ๓๖ ๔๒       

๐๔๐๑ ๐๑๐ ศาสตรและทฤษฎี

ทางการพยาบาล 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒ ๒

๓ 

๓๒ ๒๑ ๑๒     

๐๔๐๑ ๐๑๓ การพยาบาลเพือ่

สงเสริมการดูแลตนเอง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๑ ๓

๗ 

๓๐ ๑๒ ๑๐     

๐๔๐๑ ๐๑๑ การประเมนิภาวะ

สุขภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐ ๔๑ ๒๙ ๒๐      

๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ฐาน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๙ ๑๘ ๒๕ ๑๗ ๒๑     

๐๔๐๑ ๐๑๕ จรรยาบรรณวชิาชพี 

และกฎหมายที่เก่ียวของ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๒๕ ๕๐ ๒๕       

๐๔๐๑ ๐๑๖ เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การพยาบาล 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐         

๐๔๐๖ ๐๑๐ การพยาบาลเด็กและ

วัยรุน 

    ๒๐ ๓๐   ๒๐ ๑๐  

(ใสทุกวิชาในหลักสูตร)            

 

๒.  การวิเคราะหรายวิชาทีม่ผีลการศกึษาไมปกติ 

 มี ๒ รายวิชา ดังน้ี 

รหัสและชื่อ

รายวิชา 

ความไมปกติที่

พบ 

การดําเนินการ

ตรวจสอบ 

เหตุผลที่ทําใหเกิด

ความไมปกติจาก

ขอกําหนด หรือ 

เกณฑที่ต้ังไว 

มาตรการแกไขที่ได

ดําเนินการแลว 

(หากจําเปน) 

๐๔๐๑ ๐๑๖  

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่ 

การพยาบาล 

มีผูสอบไดเกรด 

A รอยละ ๑๐๐  

ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบการใหคะแนน

ทกุสวนของการประเมนิ

กับขอสอบ และผลงาน

ของนักศกึษา 

การประเมินผลเปน 

การประเมนิจากรายงาน 

กรณีศกึษาและงานกลุม

อ่ืน ๆ ถึงรอยละ ๗๐ จึง

ทาํใหนักศกึษาได

คะแนนทั้งกลุมเทากัน

ทกุคน และการสอบ

ปลายเทอมเปนการสอบ

ใหอาจารยผูสอน

รวมกับผูประสานงาน

กลุมวิชาทบทวน 

การตรวจรายงานใหมี

ความเปนรูปธรรม 

แยกแยะผลงานของ

นักศกึษารายบคุคลกับ

ของกลุม 
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๕ 

รหัสและชื่อ

รายวิชา 

ความไมปกติที่

พบ 

การดําเนินการ

ตรวจสอบ 

เหตุผลที่ทําใหเกิด

ความไมปกติจาก

ขอกําหนด หรือ 

เกณฑที่ต้ังไว 

มาตรการแกไขที่ได

ดําเนินการแลว 

(หากจําเปน) 

แบบ take home 

๐๔๐๖  ๐๑๐ 

วชิาการ

พยาบาลเด็ก

และวัยรุน 

ไมมีผูใดไดเกรด 

A - B+   

มี B = ๒๐%   

C+ = ๓๐%   

D+ = ๓๐%   

D = ๑๐%  และ 

F = ๑๐% 

คณะกรรมการหลักสูตร

มอบใหอาจารยผูสอน 

อาจารยผูประสานงาน

รายวิชา และผู

ประสานงานกลุมวิชา

ตรวจสอบการ

ประเมินผลทุกสวนใน

รายวชิาน้ี ตรวจสอบ

คะแนนและคําตอบของ

นักศกึษาทกุคน 

การประเมนิผลใช 

การสอบ ๘๐% อีก 

๒๐% เปนการอานสรุป

บทความวิจัย

ภาษาอังกฤษ คะแนน

สูงสุดในชัน้เรียนได

เพียง ๖๕% อาจารย

สอนเปนภาษาอังกฤษ 

และขอสอบเปน

ภาษาอังกฤษดวย 

จดัใหมกีารสรุป

บทเรียนเปน

ภาษาไทย และให

นักศึกษาที่สอบได D+ 

D และ F สอบซอม 

และนอกน้ันใหเปนไป

ตามความสมัครใจ 

เพื่อใหมีความพรอมใน

การขึ้นฝกปฏิบัติงาน 

 

๓.  การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศกึษา 

 ๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศกึษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน 

รหัสและชื่อรายวิชา คําอธิบาย มาตรการทดแทนที่ได

ดําเนินการ (ถามี) 

ไมมี   

 ๓.๒ การแกไขกรณทีีม่กีารสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน  

รายวิชา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน 

ไมมี 
 

 

 

 

 



มคอ.๗ 
 

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓  
 

๖ 

หมวดที่  ๕  การบริหารและจัดการหลักสูตร 

๑. การบริหารหลกัสตูร 

ปญหาอุปสรรคในการบริหาร 

และจัดการหลักสูตร 

ผลกระทบของปญหาตอ

สัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาและอุปสรรคในอนาคต 

ผูประสานงานกลุมวิชา ทุกกลุม เปน

อาจารยใหม ขาดประสบการณในการจดั

การศกึษา 

ขาดการประเมินภาวะเส่ียงที่

มผีลกระทบตอพฒันาการ

ของนักศึกษา เมื่อถึงส้ิน

เทอม จงึไมสามารถแกไขได 

๑. สรางแรงจูงใจใหอาจารยที่มี

ประสบการณรับเปนผูประสานงาน

กลุมวิชา 

๒. ปรับเปล่ียนองคประกอบของ

คณะกรรมการหลักสูตรใหมี

ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหน่ึง 

๓. พัฒนาศักยภาพของ 

ผูประสานงานกลุมวิชา และม ี

การตดิตามการทาํงานอยางเปน

ระบบ 

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 

๑.  การประเมินจากผูทีก่าํลงัจะสาํเร็จการศกึษา   (รายงานตามปทีส่าํรวจ) 

 วันท่ีสํารวจ  ๒๕ กมุภาพนัธ ๒๕๕๖ (ใหแนบผลการสาํรวจมาประกอบดวย) 

 ๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล 

การประเมิน 
 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

๑. ช่ัวโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลนอยเกินไปใน

ทุกรายวชิาปฏิบตักิาร 

๑. การจัดช่ัวโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลใน

คลินิกใชจํานวนช่ัวโมงข้ันต่ํา และเห็นวาควร

เพิ่มจํานวนช่ัวโมงในบางรายวิชาท่ีมี 

ความพรอมเปนการทดลองดูกอนในปตอไป 

๒. นักศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะเตรียม 

ความพรอมในทุกดานเปนอยางดีกอนข้ึนฝก

ปฏิบัติงาน ทําใหมีความม่ันใจ 

๒. การเตรียมความพรอมของนักศกึษากอนข้ึน

ฝกงานเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก และจะตองพัฒนา

ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง และดีข้ึน 

๓. วชิาบริหารการพยาบาลควรมีการฝกปฏิบตัิ

ในคลนิกิในบทบาทของหวัหนาทีม  หวัหนาเวร

ดวย 

๓. การบริหารการพยาบาลเปนเร่ืองจําเปนท่ี

นักศึกษาควรไดรับการเตรียมเพื่อทําหนาท่ีใน

ฐานะพยาบาลวชิาชีพท่ีตองเปนหวัหนาเวร 

และหัวหนาทีมในการปฏิบัติงาน 
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๗ 

๑.๒ ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมินขอ ๑.๑ 

เน่ืองจากครบกาํหนดการประเมินหลกัสตูรในปการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๖ และปรับปรุง

หลักสูตรแลว  ควรนําการเพิ่มหนวยกิต หรือช่ัวโมงการฝกงานมาปรับปรุงหลักสูตร 

๒.  การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ 

๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอ  

ผลการประเมิน 

จัดสัมมนาผูใชบัณฑิตท้ังในโรงพยาบาลและชุมชน และแหลงฝกอื่นของคณะ ให

ขอคดิเหน็ในการประเมินหลกัสตูร และการจัดการเรียนการสอน  

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- นักศึกษาทุกรุนมีความรู และทักษะ 

ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิต

อาสาอยางโดดเดนกวานักศึกษาของสถาบัน

อื่น 

- นักศึกษาขาดความรับผิดชอบตอตนเอง 

มักจะมารับเวรเชาสายในเกอืบทุกวชิา  

แมจะจัดรถรับ-สงนักศึกษาไปแหลงฝกทุกวันก็ตาม 

แตนักศึกษาจํานวนหน่ึงพักในหอพักขางนอก และ

เดนิทางไปเอง จําเปนตองหามาตรการในการแกไข

ปญหาขอน้ีรวมกับนักศึกษาท่ีมีปญหาตอไป 

๒.๒.  ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมินขอ ๒ .๑ (ถามี) 

ไมมี 

๓.  การประเมินคณุภาพหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน 

 ๓.๑ เกณฑการประเมิน 

  

๑. ผานในระดบัดมีาก หมายถึง ตัวบงช้ีผานท้ังหมดอยางครบถวน ท้ัง ๔๗ ขอ 
 

๒. ผานในระดบัด ี หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ

ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอยกวา รอยละ ๗๐ (๒๑ ขอ) 

๓. ผานในระดบัพอใช หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ  ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ

ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอยกวารอยละ ๖๐ (๑๘ ขอ) 

๔. ไมผาน หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ ๑ – ๑๘ ไมผานครบทุกขอ หรือตัวบงช้ี

ขอ ๑ – ๑๘ ผานครบทุกขอแตการประเมินขอ ๑๙ – ๔๗ 

ผานนอยกวารอยละ ๖๐ 
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๘ 

๓.๒ ผลการดาํเนินการของหลกัสตูร  

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 

๘๐  มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

๘๐% ๑๐๐%  

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทกุ

ประเด็นเปนอยางนอย 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ. ๔ กอนการเปดหลักสูตรครบทุก

รายวชิา 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๔. จดัทาํรายงานผลการดําเนินการของ

รายวชิา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ 

มคอ. ๖ ภายใน ๓๐  วัน หลังส้ินสุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา          

๑๐๐% ๑๐๐%  

๕. จดัทาํรายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วนั 

หลังส้ินสุดปการศึกษา 

๖๐ วัน ๔๐วนั  

๖. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ 

และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของจาํนวน

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  

๒๕% ๓๐%  

๗. มกีารพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการ

สอน  กลยทุธการสอนหรือ การประเมนิผลการ

เรียนรู  จากผลการประเมนิการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๘. อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติ

ครบตามกําหนดใน มาตรฐานคุณวฒุิ ระดับ

ปริญญาตรี สาข าพยาบาลศาสตรเปนอยาง

นอย 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๙. รอยละ ๑๐๐  ของอาจารยใหมไดรบัการ

ปฐมนิเทศหรือการเตรียมความพรอมในการทาํ

บทบาทหนาทีอ่าจารยพยาบาล 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๐. อาจารยทกุคนไดรบัการพฒันาในดาน ๑๐๐% ๑๐๐%  
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๙ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

วชิาการ วจิยั และบริการวชิาการไมนอยกวา 

๒๐ ชั่วโมง/ป 

๑๑. บคุลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

ไดรบัการพฒันาตรงตามงานทีร่บัผิดชอบทกุ

คนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมงตอ

ป 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๒. ระดับความพึงพอใจ ของนักศกึษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

เฉล่ียไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐             

๔.๐๐ ๔.๕๐  

๑๓. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ

ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลของ

บัณฑิตเฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๔.๐๕  

๑๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอ

คณุภาพการสอนของอาจารยพยาบาล เฉล่ียไม

นอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔.๐๐ ๔.๐๑  

๑๕. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเฉล่ียไม

นอยกวา ๔ จากคะแนนเตม็ ๕ หรือรอยละ ๘๐ 

เปนอยางนอยของทุกรายวิชา 

๔.๐๐ ๔.๑๐  

๑๖. รอยละ ๑๐๐ ของรายวชิาทีเ่ปดสอนใน

คณะมกีารประเมนิกลยทุธการสอน 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๗. รอยละ ๑๐๐  ของอาจารยไดรบัการ

ประเมินการสอนทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๘. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่คณะเปดสอน 

ไดรับการประเมินจากผูเรียนภายหลังส้ินสุด

การเรียน 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๙. รอยละ ๙๐ ของผูสําเร็จการศกึษา 

ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุง

ครรภ 

๙๐% ๑๐๐%  

๒๐. ผลการประเมินของผูเรียนตอ

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่เนนชุมชน

เปนหลักอยูในระดับ ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๓.๕๗ X  

 ๒๑. งานวจิยัและโครงการบริการวชิาการที่

ดําเนินการในชุมชน และรวมกับชุมชนไมนอย

กวารอยละ ๕๐ ของจาํนวนอาจารยทั้งคณะ 

 

๕๐% ๕๕%  
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๑๐ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

๒๒. ความพึงพอใจของบุคลกรในชุมชนและ

ประชาชนที่เก่ียวของตอการปฏิบัติงานของ

ผูเรียนไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๓.๕๗ X 

๒๓. จํานวนรายวิชาที่ใชชุมชนเปนฐานในการ

จดัการเรียนการสอน  ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ของรายวชิาการพยาบาลทัง้หมด 

๕๐% ๕๐%  

๒๔.  จาํนวนรายวชิาทีบ่รูณาการ/เพิม่เน้ือหา

การสรางเสริมสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ของรายวชิาการพยาบาลทัง้หมด 

๕๐% ๘๐%  

๒๕. จาํนวนโครงงานหรือกิจกรรมเนนการ

สรางเสริมสุขภาพไมนอยกวารอยละ ๑๐  ของ

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน 

๑๐% ๑๐%  

๒๖. รอยละ ๑๐๐  ของรายวิชาภาคปฏิบัติใช

การประเมินผลที่เนนพัฒนาการของผูเรียน 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๒๗. จํานวนนวัตกรรมและส่ือที่ใชในการสอน

เร่ืองการสราง เสริมสุขภาพอยางนอย ๑ ชิ้นตอ 

๑ รายวชิา ในแตละรายวชิาทีส่อนเร่ืองการ

สรางเสริมสุขภาพ 

๑ ชิ้นตอ๑ รายวชิา ๑ ชิ้นตอ๑ รายวชิา  

๒๘.  ผลการประเมนิประสิทธภิาพการจดัการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมต่ํา

กวา ๔ จาก ๕ 

๔ ๔.๑๐  

๒๙.ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารย

ทีป่รึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ  

ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

๔ ๔.๕๐  

๓๐. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ

สารสนเทศทีส่นับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง  

ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

๔ ๔.๕๐  

๓๑. รอยละ ๘๐ ของการจดัการเรียนการสอน

ดําเนินการไดตามแผนทีก่าํหนด 
๘๐% ๗๕%  

๓๒. รอยละ ๙๐  ของผูเรียน มีคะแนนวิชา

ปฏิบัติไมนอยกวา ๒.๕ จาก ๔ 

๘๐% ๙๐%  

๓๓. ผลการประเมินการมีสวนรวมของผูเรียน

ในการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมทาง

วชิาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ  ไมต่ํา

กวา ๔ จาก ๕ 

 

๔ ๔.๐๑  
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ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓  
 

๑๑ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

๓๔. ร ะดับความพึงพอใจของแหลงฝก และ

อาจารยตอการแสดงออกตามผลการเรียนรูทัง้ 

๖ ดานของนักศึกษาเฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก

คะแนนเตม็ ๕ หรือรอยละ ๘๐ 

๔ ๔.๒๐  

๓๕. รอยละ ๑๐๐  ของผูเรียนที่ลงทะเบียน

เรียนรายวชิาการศกึษาอิสระ มผีลการวจิยัหรือ

ผลการดําเนินโครงงานตามมาตรฐานทีค่ณะ

กําหนด  

๑๐๐% ๑๐๐%  

๓๖. รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยผูสอนใชกลยุทธ

การสอนทีพ่ฒันาผลการเรียนรู อยางนอย ๕  

ดาน  

๑๐๐% ๙๐% X 

๓๗. รอยละ ๑๐๐ ของรายวชิาทีเ่ปดสอนใน

คณะมีการใหระดับคะแนนตามเกณฑ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทย 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๓๘. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนทุกชั้นป ไดรับ

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษอยางนอย ๑ ดาน 

๑๐๐% ๙๐% X 

๓๙. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเพื่อขึ้น

ทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลในคร้ังแรก

ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

๗๐% ๗๕%   

๔๐. ผลการประเมนิประสิทธภิาพการสอนของ

อาจารยโดยอาจารยเพือ่นรวมงานเฉล่ียไมนอย

กวา ๔ จาก ๕ ของทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน 

๔.๐๐ ๔.๐๐  

๔๑. รอยละ ๙๕ ของผูเรียนสําเร็จการศกึษา

ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

๙๕% ๙๕%  

๔๒. ระดับความพงึพอใจของอาจารยตอการ

บริหารหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนการ

สอนไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๔.๐๐  

๔๓. ระดับความพงึพอใจของอาจารยตอการมี

สวนรวมในการวางแผน ติดตามและทบทวน

หลักสูตรไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๓.๘๐ X 

๔๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักศกึษามอีาจารยที่

ปรึกษาและมีแฟมบันทึกประวัติอยางตอเน่ือง

จนกวาจะสําเร็จการศกึษา 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๔๕. อัตราการไดงานทาํของบณัฑติ/ศกึษาตอ 

ใน ๓ เดือน หลังสําเร็จการศกึษาเทากับ รอย

ละ ๑๐๐ 

๑๐๐% ๑๐๐%  
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๑๒ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

๔๖. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ

คุณลักษณะที่มีวามรับผิดชอบ และความมีจิต

อาสาของบัณฑิต เฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๔.๒๐  

๔๗. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ

ความสามารถดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของบัณฑิต  เฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๔.๒๕  

สรุปผลการประเมิน  

       ตัวบงชี้ ๑-๑๘     ผานอยางครบถวนทุกขอ 

        ตัวบงชี้ ๑๙-๔๗ ผาน ๒๔ ขอ  เปนรอยละ ๘๒.๘   

        สรุปผลการประเมินผานในระดับดี 
 

 

หมวดที่  ๗  การประเมินคุณภาพการสอน 

๑.  การประเมินผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในปทีร่ายงาน 

 ๑.๑  รายวิชาที่มีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการ

ประเมิน 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 

การประเมิน

จากนักศกึษา 
การประเมินคณุภาพการ

สอนวิธีอื่น (ระบุ) 

แผนการ

ปรับปรุง 

ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี

ทกุวชิาในหลักสูตร /  - ประเมนิจากการสังเกตของ

อาจารยในกลุมวิชา และผู

ประสานงานรายวชิา 

  

   - ประเมินจากวิดีทัศนที่บันทึก 

การสอน โดยสุมบางรายวชิา 

  

    - ตรวจเยี่ยมแหลงฝกงานของ

นักศึกษา โดยผูบริหาร คณบดี/รอง

คณบดี/ผูประสานงานกลุมวิชา 
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๑๓ 

๑.๒ ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

 รายวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตรมีท้ังหมด ๓๖  รายวชิา ไดรบัการประเมินผล

จากนักศกึษาครบทุกรายวชิา โดยมีผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดี- ดีมาก 

(คะแนนอยูในชวง ๓.๖๗-๔.๗๘ จากคะแนนเตม็ ๕)  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการ

สอนของอาจารยท้ัง ๖ ดานเฉลี่ยอยูในระดับดี (คะแนน ๔.๐๑ จากคะแนน ๕) 

๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  

และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

๒.๑  คณุธรรม จริยธรรม 

- จํานวนนักศกึษามากในช้ันเรียน การ

สอนโดยวิธีการใหนักศึกษามีสวนรวมทําใหมี

นักศึกษาจํานวนหน่ึงท่ีตองการเอาใจใสเปน

พิเศษถูกทอดท้ิง และเฉื่อยชา เพราะไม

สามารถดูแลไดท่ัวถึง 

- อาจารยใหมขาดความม่ันใจในการ

สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในการสอนใน

ช้ันเรียน 

- แหลงฝกมีความคิดเห็นวาอาจารย

สามารถเปนตนแบบในดานคณุธรรม 

จริยธรรมท่ีมปีระสทิธภิาพมากกวาการสอน

ดวยวิธีอื่น ๆ 

 

- แบงจํานวนนักศึกษาเปนหองเล็กลง เพื่อท่ีจะใช

วิธีการสอนแบบมีสวนรวมของนักศึกษาไดท่ัวถึง

มากข้ึน หรืออาจารยสอนเปนทีมในบางกจิกรรม

อาจเขาสอนรวมกันหลายคน เม่ือตองแบงกลุมยอย 

- เพิม่พนูทักษะการสอนดวยคณุธรรม จริยธรรม 

ใหกับอาจารยใหม และเชิญอาจารยจากคณะอื่นท่ี

เปนตนแบบในการสอนคณุธรรม จริยธรรม สอน

เปนตัวอยาง 

- สรางความสาํนักใหกบัอาจารยในการเปน

แบบอยางท่ีดี และยกยองอาจารยท่ีสามารถเปน

แบบอยางได 

๒.๒  ความรู 

- ทักษะการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษายังมีขอจํากัด เน่ืองจากช่ัวโมงเรียน

ในแตละวนัยาวนาน จนไมสามารถศกึษา

คนควาดวยตนเองทุกรายวิชา ทําใหไมมีการ

เตรียมพรอมความรูกอนเขาเรียน 

- การประยุกตความรูทฤษฏีในการ

ปฏิบัติการพยาบาลยังไมอยูในระดับนาพอใจ 

นักศึกษามักจะอางวาลืม ผลการสอบทฤษฎี

การพยาบาลจิตเวชกอนข้ึนฝกงานอยูใน

เกณฑเฉลี่ย ๕๐% เทาน้ัน 

 

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษาคนควาใหแกนักศึกษา

อยางตอเน่ือง มอบหมายงานอานช้ินเล็ก ๆ ให

นักศกึษาอานกอนเขาเรียน และทดสอบเปนระยะ 

ๆ 

- จัดเพิ่มเอกสารสําหรับคนควา และเคร่ือง

คอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตท่ีหอพัก พรอมทํา

คูมือการคนควาและช่ือเว็บไซนใหนักศึกษา 

- จัดทบทวนความรู เพื่อสรุปความรูท่ีจําเปนกอน

ข้ึนฝกงาน และสอบกอนฝกงานทุกรายวชิา 

นักศึกษาท่ีมีความรูไมผานเกณฑจะตองมี

มาตรการ เพือ่พฒันาใหมคีวามรูผานตามเกณฑ
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๑๔ 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  

และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

กอนถึงระยะเวลาคร่ึงหน่ึงของการการฝกงาน 

2.3 ทักษะทางปญญา 

- การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการ

คิด และการแกไขปญหาโดยใชการวัด

ความสามารถจากรายงานการทํากรณศีกึษา 

ไมสามารถวดัไดกบันักศกึษาบางคน เพราะ

พบวานักศกึษาลอกรายงานกรณศีกึษาจาก

นักศึกษารุนพี่เปนจํานวนถึงรอยละ ๔๐ และ 

๓๐ ใน ๒ รายวชิาท่ีตรวจพบ อาจารยผูสอน

เสนอแนะใหอาจารยทกุรายวชิาท่ีใชรายงาน

กรณศีกึษา เพือ่ประเมินผลการเรียนรู

ตรวจสอบ เพราะการลอกรายงานของผูอืน่

เชนน้ี มีผลตอการพฒันาทางคณุธรรม 

จริยธรรมดวย และใหเนนการประเมินท่ีการ

นําเสนอปากเปลา โดยกาํหนดคาํถามหรือ

ประเด็นใหนักศึกษาวิจารณหรือประเมิน 

 

 - ปรับปรุงวธิกีารประเมินผล เพือ่ใหสามารถ

ประเมินทักษะทางปญญาไดอยางชัดเจน 

- กาํหนดระดบัความสามารถทางปญญา และ

ตัวช้ีวัด ท่ีจะสะทอนใหเห็นความสามารถในการคิด 

ท่ีวัดไดท้ังจากรายงาน กิจกรรม และการตอบโตใน

ช้ันเรียน 

- เพิม่พนูทักษะอาจารยในการสอน และประเมินผล

การเรียนรูทางปญญา 

2.4 ทกัษะดานความสมัพนัธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

- นักศึกษาโดยท่ัวไปมีปฏิสัมพันธท่ีดี

กับทีมสุขภาพ กับผูรับบริการ และญาติ มี

ความเอาใจใสตอบุคคลอื่น มีความรับผิดชอบ

ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางดี ปญหาท่ี

อาจารยผูสอน และพยาบาลประจําการใน

แหลงฝกสังเกตเห็นในนักศึกษาบางคน คือ

เร่ืองความเขาใจผูรับบริการท่ีเปนชนกลุมนอย 

จึงเสนอแนะใหอาจารยรวมกับแหลงฝกจัดทํา

ขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการตางวัฒนธรรม และ

อาจารยจัดทําบทเรียนหรือปฐมนิเทศ

วฒันธรรมเฉพาะของผูรบับริการในแหลงฝกท่ี

นักศึกษาจะพบขณะฝกงาน 

 

 

 

 

- เพิม่พนูความรูและประสบการณของอาจารยใน

เร่ืองวัฒนธรรมตาง ๆ ของผูรับบริการในแหลงฝก 

-ปรับปรุงเน้ือหาการปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติ  

การพยาบาล ใหเพิม่สาระในเร่ืองของวฒันธรรมท่ี

หลากหลายกบัการใหการพยาบาล 

- ปรับปรุงเน้ือหาวชิาในวชิาสขุภาพนานาชาต ิและ

ควรจะปรับตารางการเรียนวชิาปฏิบตักิารตาง

วฒันธรรมจากปที ่๔ มาไวในช้ันปท่ี ๓ เพื่อให

นักศึกษามีทักษะในการดูแลผูรับบริการตาง

วฒันธรรม กอนท่ีจะฝกปฏิบตัใินวชิาการพยาบาล

เฉพาะทาง 
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๑๕ 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  

และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเชงิตัวเลข  

การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ความสามารถในการใชสถติเิบ้ืองตน 

และการแปลความหมายสถติจิากเอกสาร หรือ

งานวิจัย ยังไมเพียงพอท่ีจะทําความเขาใจ

งานวิจัยเชิงปริมาณ และสื่อสารขอมูลได 

-การคาํนวณขนาดยา และอตัราการไหล

ของสารละลายทางหลอดเลือดดํา และการ

คาํนวณอายุครรภ และการคะเนอายุคลอด มี

ความผิดพลาดบอยคร้ัง เสนอใหนักศึกษาฝก

การคาํนวณยาในสถานการณจําลองใน

หองปฏิบัติการใหคลองกอนฝกงานในคลินิก 

เชนเดยีวกบัการคาํนวณอายุครรภ 

- การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม

พื้นฐานของนักศึกษาโดยท่ัวไปอยูในเกณฑท่ี

อาจารย และแหลงฝกพอใจ 

- การสือ่สารดวยภาษาองักฤษสาํหรับ

นักศึกษาช้ันปตน ๆ พบวานักศึกษาไมให 

ความสนใจท่ีจะฝกฝนดวยตนเอง เห็นควรให

จัดนักศึกษาเหลาน้ีดูแลนักศึกษา (buddy) 

ตางชาติท่ีมาเรียนวิชา Consolidate Practice 

ท่ีคณะทุกรุน 

 

 

- บูรณาการหรือเพิม่การอานบทความวจัิยเชิง

ปริมาณในทุกวชิาทางการพยาบาล 

- เขมงวดในการใชสถติใินวชิาการศกึษาอสิระ 

และวชิาวจัิยทางการพยาบาล 

- กาํหนดความสามารถในการคาํนวณยา และ

สารละลายอื่น ๆ เปนเกณฑข้ันต่ําท่ีนักศึกษาตอง

ผานกอนข้ึนฝกงานในหอผูปวย ทุกรายวิชา 

- จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในการดูแลหอนักศึกษา

ตางชาติท่ีมาเรียนท่ีคณะใหมากข้ึน และมี

กําหนดเวลา และกิจกรรมชัดเจน 

- จัด Home room เดอืนละคร้ังเปนกจิกรรมในการ

สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

- พฒันาทักษะการสือ่สารภาษาองักฤษใหกบั

อาจารยทีม่คีวามสนใจ/ตองการ 

๒.๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ 

- โดยท่ัวไปพยาบาลประจําการมี

ความเห็นวา ทักษะการดูแลเด็กปวยของ

นักศึกษายังตองพัฒนาและตองการเวลาใน

การฝกงานอกีมาก และนักศกึษาสวนมากไมมี

ความพรอมในดานความรู เม่ือข้ึนฝกงานกับ

เด็กปวย มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเวลาฝกงานใน

หอผูปวยเด็ก และอาจารยเตรียมความรูของ

นักศึกษาใหพรอมกอนฝกงาน 

 

- มอบคณะกรรมการหลกัสตูรทบทวนการจัดการ

เรียนการสอนในหมวดวชิาการพยาบาลเดก็ ท้ัง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิตลอดจนการเตรียม

ความพรอมของนักศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะดาน

ความรู 

- ใหจัดสอบความรูกอนฝกปฏิบัติงาน และจัดผูมี

ความรูในเกณฑต่ําเปนกลุมเสี่ยงท่ีตองปรับปรุง

ความรูเปนพิเศษ และอาจารยตองติดตามเฝา
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๑๖ 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  

และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

สาํหรับปฏิบตักิารพยาบาลในสาขาอืน่

รวมท้ังในชุมชน แหลงฝกมีความพอใจ 

การปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเฉพาะใน

ความมีจิตอาสา และความเอือ้อาทรตอ

ผูรับบริการและญาติ และการแกไขปญหา

เฉพาะหนาในหอผูปวยไดเปนอยางดี 

ระวังดวย 

- ประเมินการสอนของอาจารยในกลุมวชิา 

การพยาบาลเดก็ และวางแผนพฒันา ท้ังดาน

ความรูในสาขา และทักษะการจัดการเรียน 

การสอนตลอดจนทัศนคตใินการเปนอาจารย

พยาบาล 
 

๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  มี    ไมมี   

 จํานวนอาจารยทีเ่ขารวมปฐมนิเทศ ๓ คน  

 ๓.๑. สรุปสาระสาํคญัในการดาํเนินการ 

การปฐมนิเทศประกอบดวยสาระ ๓ สวน คือ 

๑.  บทบาทหนาท่ีของอาจารยพยาบาล สทิธแิละการพฒันาวชิาการ  

๒.  หลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ และรายละเอยีดรายวชิาท่ีตอง

รับผิดชอบ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

๓.  ภาระงานท่ีตองรับผิดชอบ (TOR) และการประเมินภาระงาน และผลงานท้ังเชิง

ปริมาณและคณุภาพ 

๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยทีเ่ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

มีประโยชนท่ีทําใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของอาจารยมากข้ึน ระยะเวลาท่ีวัดในคร่ึงวัน 

ทําใหตองรีบเรง และขาดรายละเอียดคูมืออาจารยใหม ถาแจกกอนจะมีโอกาสไดอานลวงหนา  

๓.๓. หากไมมกีารจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่มไดดาํเนินการ  

 ไมมี  
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๑๗ 

 

๔.  กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

 ๔.๑ กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม 

อาจารย บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

๑. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อ

ตอบสนองผลการเรียนรูของสาขาพยาบาลศาสตร 
๕๐ - 

๒. การจัดการความรูในงานประจํา - ๒๐ 

 

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ  (สรุปจากผลการประเมิน

ของผูเขารวมกิจกรรม) 

การอบรมเร่ือง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน มีประโยชนมากโดยเฉพาะภาคปฏิบตั ิ

(micro teaching) ไดเรียนรูเทคนิคใหม เชน การใชการเลาเร่ือง ในการสอนคณุธรรม จริยธรรม 
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๑๘ 

หมวดที่  ๘  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

เก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 

๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมินอิสระ และความเห็นของ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ  

 

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจาก 

ผูประเมินอิสระ 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบ้ืองตน 

- เพิม่เน้ือหาหรือรายวชิาเฉพาะในการดูแลผูปวย

เร้ือรังท้ังในโรงพยาบาล และท่ีบาน 

เห็นดวยวาตองทบทวนตามขอเสนอแนะของ

ผูประเมิน เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพมีบทบาท

หนาท่ีท่ีชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงอาจจะทําใหหนวย

กิตเพิ่มมากข้ึน หากตองการใหผูสําเร็จ

การศกึษามีความพรอมท่ีจะทํางานในชุมชน 

หรือสถานบริการสขุภาพระดบัปฐมภูมหิรือ

ทุติยภูมิ ซ่ึงอาจตองพิจารณาขยายระยะเวลา

ของหลักสูตร 

 

๒.  การนําไปดาํเนินการเพือ่การวางแผนหรือปรับหลกัสตูร  

 วิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพควรจะมีจุดเนนหลักท่ีชัดเจนวาจะใหผูสําเร็จการศึกษามี  

ความพรอมท่ีจะทํางานในสถานบริการสขุภาพระดบัใด  
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๑๙ 

หมวดที่  ๙  แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

๑. ความกาวหนาของการดาํเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีผ่านมา  

แผนปฏิบตักิาร 

วันสิ้นสุด 

การดําเนินการ 

ตามแผน 

ผูรับผิดชอบ 

ผลการ

ดําเนินการสาํเร็จ

หรือไมสําเร็จ 

เหตุผลที่ไม

สามารถ

ดําเนินการให

สําเร็จ 

๑.๑. เตรียมทกัษะการเรียนรูดวย

ตนเองของนักศกึษาใหม 

๓๑ พฤษภาคม

๒๕๕๖ 

รศ.ดร.สุภัค  

วงศศรีสุข 

สําเร็จ - 

๑.๒. พัฒนาหองปฏิบัติการ

พยาบาลทีเ่รียนรูดวยตนเอง 

๓๐ กันยายน 

๒๕๕๖ 

รศ.นวล  

สุขสมบูรณ 

อยูระหวาง 

การดําเนินการ

อยางตอเน่ือง 

การเบกิจาย

งบประมาณลาชา 

๑.๓. จัดทําคลังขอสอบทุก

รายวชิา 

๓๐ กันยายน 

๒๕๕๖ 

ผศ.ราม เอกชยั สําเร็จ - 

 

๒.  ขอเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

 ๒.๑.  ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลกัสตูร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน 

รายวิชาเลอืก ฯ) 

เพิ่มจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาชีพ ท้ังทฤษฎี และปฏิบัติ 

๒.๒.  ขอเสนอในการเปลีย่นแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาใน

รายวิชา การเปลีย่นแปลงวิธกีารสอนและการประเมินสมัฤทธผิลรายวิชา ฯ) 

- เพิม่รายวชิาการพยาบาล และการบริหารจัดการผูปวยเร้ือรังท่ีบาน  

- เพิ่มหนวยกิตวิชาการรักษาโรคเบ้ืองตน 

๒.๓.  กิจกรรมการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการรักษาโรคเบ้ืองตน และการดูแลหอ

ผูปวยเร้ือรังเฉพาะโรค 

- อบรมบุคลากรสายสนับสนุนในเร่ือง การวเิคราะหขอมูล และการใชโปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS และการวเิคราะหขอสอบ 
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๒๐ 

๓.  แผนปฏิบัติการใหมสาํหรับป   ๒๕๕๗ 

แผนปฏิบตักิาร วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 

๓.๑ ประเมินผลสมัฤทธิก์ารใชมาตรฐานผล 

การเรียนรูท้ัง ๖ ดาน เพือ่การปรับปรุง 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ รศ.ดร.ทราย สี

งาม 

๓.๒ ศกึษาความตองการ และรูปแบบการบูรณา

การพยาบาลเวชปฏิบตัใินหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ท่ีตอเน่ืองหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา

บัณฑิต 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.ใจ นบดี 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  : รศ.ดร.จิตฤดี   สมบูรณ 

ลายเซ็น  :__________________________  วนัท่ีรายงาน:____________ 

ประธานหลกัสตูร  :  รศ.ดร.ดลใจ  ไทยคง 

ลายเซ็น  :__________________________  วนัท่ีรายงาน:____________ 

เห็นชอบโดย    ________________________(หวัหนาภาควชิา) 

ลายเซ็น  :__________________________              วันที:่____________ 

เห็นชอบโดย    ________________________(คณบด)ี 

ลายเซ็น  :    __________________________          วันที่   :____________ 

 

 

เอกสารประกอบรายงาน 

สาํเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 

วธิกีารใหคะแนนตามกาํหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน  

ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปท่ีประเมิน  

ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 


	๗. ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปีหลังสำเร็จการศึกษา
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