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ส่วนที ่1 

ขอ้มูลทัว่ไป 

 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

 

 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2549   ด้วยปณิธาน

ในการ “มุ่งแก้ไขความขาดแคลนพยาบาลของประเทศไทย” และ “การสร้างความเท่าเทียม

ให้กับมวลมนุษย์”   ของศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์  และHon Dr. Torao 

Tokuda M.D. ซ่ึงเป็นประธานของ  Tokushukai Medical Corporation Group  of  Japan โดย

ใช้หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2548  ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548   สภาการพยาบาลได้ให้การเหน็ชอบ

หลักสูตรน้ี  เม่ือวันที่  14  ธันวาคม พ.ศ. 2550 และปัจจุบันใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตร-

บัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง ในพ.ศ. 2554)  ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองจากสภา

การพยาบาลอย่างต่อเน่ืองทุกปีตามเกณฑส์ถาบันการศึกษา  

 ปรชัญา      

 พยาบาล  คือ ผู้กอปรด้วย คุณธรรม  ความสามารถ  มีภาวะผู้น าในการพัฒนาสขุภาวะ 

ให้ชุมชน  และสังคมด้วยความเทา่เทยีม 

 ปณิธาน 

 มุ่งมั่นผลิตพยาบาลให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความรู้ ยึดม่ันในจรรยาบรรณ วิชาชีพ ใฝ่รู้ 

อยู่เสมอเพ่ือพัฒนาสขุภาวะของชุมชนและสังคม   ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลง 

 วิสยัทศัน ์

     เป็นองค์กรอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน  ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชน

และสงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 พนัธกิจ 

 1. ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีภาวะผู้น า 

 2. วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และภาวะสขุภาพชุมชน 

 3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 

 4. ท านุบ ารุง สนับสนุน สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

สู่สากล 
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 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรมต่างๆ กบั

หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร ์

 1. เสริมสร้างค่านิยมการมีจิตอาสาสงัคม 

 2. ส่งเสริมบรรยากาศการท างานให้เป็นองค์กรแห่งความสขุรู้รักสามัคคีและมีความคิด

สร้างสรรค์ 

 3. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือผลิตพยาบาลให้เป็นคนดีมีจิตอาสา  

และมีความสามารถตามที่สังคมพึงประสงค์ 

 4. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นแบบอย่างอันดี  มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพและด้านการ

เรียนการสอน 

 5. เร่งรัดพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์  เพ่ือน ามา

พัฒนาองค์กร  ชุมชน  และสงัคม 

 6. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา และการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือท าให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเป็นที่รู้จักของ

สาธารณชน 

 7. ด ารงและส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

 8. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร ชุมชน ทั้งในประเทศและต่าง 

ประเทศ  ในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

 วตัถุประสงคค์ณะพยาบาลศาสตร ์

 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ มีคุณภาพและคุณธรรม   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  เพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมและ

ประเทศ ชาติ 

 2. ศึกษาค้นคว้าและส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  และคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 

 3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารความรู้ การจัดฝึกอบรมสัมมนา   การให้ค าปรึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและ

ชุมชน  

 4. ท านุบ ารุงและเป็นแบบอย่างในการสบืสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

 5. เป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตตามครรลองของสังคมไทย และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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 6. สร้างความสัมพันธแ์ละความร่วมมือกบัต่างประเทศ ในด้านการแลกเปล่ียนการเรียนรู้

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค ์

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. มีความสามารถด้านวิชาชีพ   และปฏบัิติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเมตตา

กรุณา 

 3. มีทศันคติที่ดี  และมีความศรัทธาต่อวิชาชีพ 

 4. มีจิตสาธารณะ มีความซ่ือสตัย์  และรับผิดชอบ 

 5. มีวินัย  ใฝ่รู้   และมีความอดทน 

 6. มีภาวะผู้น า ปรับตัวท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี และมีสขุภาวะ 

 7. คิดอย่างเป็นระบบ  และคิดสร้างสรรค์ 

 8.ใช้ภาษาไทย  และภาษาสากลในการสื่อสารได้ดี 

 9. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาล 

 10. เป็นพลเมืองดี  มีความเป็นไทยและบ ารุงชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 

อตัลกัษณค์ณะพยาบาลศาสตร ์:  

 จิตสาธารณะ ภาวะผู้น า นอบน้อมถ่อมตน อดทน 

 

เอกลกัษณ ์วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย :  

 ส่งเสริมกฬีา  พัฒนาสังคม  สานสมัพันธก์บันานาชาติ 

 

การพฒันาปรบัปรุงการด าเนนิงานของหลกัสูตร ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน  

 จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  คณะพยาบาลศาสตร์ผ่านการ

ก ากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  ใน 6 องค์ประกอบ  12 ตัวบ่งช้ี แสดงว่า 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้มาตรฐาน ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม และได้

คะแนน 4.09  ระดับคุณภาพ ดีมาก ดังแสดงในตาราง ที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3  ตามล าดับ 
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ตารางที ่1 ผลการประเมินตนเอง โดยเฉล่ีย ทั้ง 6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2559 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

3. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ปรบัปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

4 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพ่ือการประกนั

คุณภาพหลักสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ตวับ่งช้ี  1.1   การก ากบัติดตามใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

ตารางท่ี 2 ผลคะแนนประเมินระดบัหลกัสูตร เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557  2558 และ   

               2559 

                                         ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

องคป์ระกอบท่ี/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย 

2559  
2557 2558 2559 

1. การก ากบัมาตรฐาน ผ่าน 3.04 4.09 4.12 

2. บณัฑิต 4 4.76 4.77 4.79 

   ตวับ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
4.55 4.51 4.53 4.57 

   ตวับ่งชี้ที่ 2.2 (ปรญิญาตรี) ร้อยละของบณัฑติปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
5 5 5 5 

3.นกัศึกษา 4 2.67 4 4 

   ตวับ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 2 4 4 

   ตวับ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 2 4 4 

   ตวับ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิขึ้นกบันักศึกษา 4 4 4 4 

4. อาจารย ์  2.33 3.56 3.31 

   ตวับ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4 2 4 4 

   ตวับ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มวีุฒิปริญญาเอก  

(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มตี าแหน่งวิชาการ (ผศ,รศ,

ศ.)  

2.67 2.00 2.67 1.94 
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                                         ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

องคป์ระกอบท่ี/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย 

2559  
2557 2558 2559 

(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

   ตวับ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิขึ้นกบัอาจารย์ 4 3 4 4 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   4.25 3.25 4.25 4.50 

  ตวับ่งชี้ที่ 5.1 สาระวชิาในหลักสตูร 4 3 4 4 

  ตวับ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
4 3 4 5 

  ตวับ่งชี้ที่ 5.3 การประเมนิผู้เรยีน 4 2 4 4 

    ตวับ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 5 5 5 

6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ 4 2 4 4 

  ตวับ่งชี้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 4 2 4 4 

 

ตารางที ่3  ตารางสรุปผลคุณภาพหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2559 

องคป์ระกอบที่ Input Process Output 
คะแนน

เฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

1 ผ่าน ไดม้าตรฐาน 

2 - - 
2.1,2.2 

4.79 
4.79 

ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก 

3 
3.1,3.2,3.3 

4.00 
- - 4.00 

ระดบัคุณภาพ 

ดี 

4 
4.1,4.2,4.3 

3.31 
- - 3.31 ระดบัคุณภาพดี 

5 
5.1 

4.00 

5.2,5.3,5.4 

4.67 
- 4.50 

ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก 

6 - 
6.1 

4.00 
- 4.00 ระดบัคุณภาพดี 

รวม 3.71 4.50 4.79 4.12 
ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดี 

ระดบั

คุณภาพ 

ดีมาก 

ระดบั

คุณภาพ 

ดีมาก 

ระดบั

คุณภาพ 

ดีมาก 
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 นอกจากน้ี ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสตูร ในปีการศึกษา 

2558 ที่ผ่านมา มีจุดเน้น 3 ประเดน็ ดังน้ี 

 1. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

     แนวทางในการพัฒนา : คณะพยาบาลศาสตร์ บรรจุในประเดน็ความเสี่ยง เร่งด่วนที่

ต้องมีแผนพัฒนาต่อเน่ือง 

 2. ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลของบัณฑติ  

     แนวทางการพัฒนา : คณะพยาบาลศาสตร์ บรรจุในประเดน็ความเสี่ยง เร่งด่วนที่ต้อง

มีแผนพัฒนาประจ าปี และน าสู่กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ใน

ปีการศึกษา 2560 

 3. พัฒนาความเช่ียวชาญของอาจารย์ ในการบริการวิชาการแก่สังคม ซ่ึงในปีการศึกษา 

2559 มีจ านวนอาจารย์ที่ถูกเชิญเป็นวิทยากรหน่วยงานต่างๆ มากข้ึน อาทเิช่น โรงพยาบาล

ปากน า้โพ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ เทศบาล จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 

      แนวทางการพัฒนา : ในปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดท าแผนพัฒนา

อาจารย์ ให้เพ่ิมศักยภาพเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพมากขึ้น  
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ขอ้มูลหลกัสูตร 

รหสัหลกัสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑติ 

ระดบัคุณวุฒิ(ตรี/โท/เอก) ปริญญาตรี 

ปีทีเ่ปิดสอน 2549 

ปีทีป่รบัปรุง (ทุกรอบ5ปี) 2554 

สภาวิทยาลยัอนุมติั วันที่ 6 ธนัวาคม 2554 

สกอ.รบัทราบ สภาการพยาบาล  วันที่ 8 มิถุนายน 2555 

สกอ. วันที่ 12 ตุลาคม 2555 

สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 

 

(1)  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามทีร่ะบุใน มคอ.2 (วนัทีไ่ดร้บัอนุมติัใหเ้ปิดสอน) 

ที่ ช่ือ-สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) หมายเหตุ 

1 รองศาสตราจารย์สจิุตรา  ล้ิมอ านวยลาภ  

2 รองศาสตราจารย์รัชนีบูล  เศรษฐภมูิรินทร์  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพลินพิศ  วิยะทศัน์  

4 อาจารย์ธญัญรัตน์  เนาววิบูลย์พร  

5 อาจารย์กลัยา  ปังประเสริฐ  

 

(2) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปัจจุบนั (กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร) 

ที่ ช่ือ-สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) หมายเหตุ 

1   

2   

3   

4   

5   

 

หมายเหตุ : กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร

ลาออก/ลาศึกษา/เกษียณอายุราชการ ให้อธบิายไว้ในหมายเหตุเพ่ิมเติม 
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(3) จ านวนและคุณสมบติัของของ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (เกณฑก์ารประเมิน ขอ้ 1, 2) (หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี/โท/เอก) 

ที่ ช่ือ-สกลุ 

ต าแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

วุฒิ 

การศึกษา 

สาขา 

ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

สถาบนั 

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

คุณวุฒิตรง หรือ

สอดคลอ้งกบั

สาขาที่เปิดสอน 

ประสบการณด์า้นการวิจัย 

(น าเสนอผลงานที่ไดที้่ตีพิมพ์

เผยแพร่ปีล่าสุด)ช่ือเจา้ของ

ผลงาน,ช่ือผลงาน,ปีที่พิมพ,์

แหล่งเผยแพร่ 

1 รองศาสตราจารย ์

สจุิตรา  

ลิ้มอ านวยลาภ 

รศ. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(พยาบาลศาสตร์) 
Acute care มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525 

 ตรง 

 สอดคล้อง 

 

2 รองศาสตราจารย ์

รัชนีบูล   

เศรษฐภมูรินิทร์ 

รศ. Master of  Nursing 
การพยาบาล 

จิตเวช 

College  of  Nursing,   

University of the 

Philippines 

พ.ศ. 2525 
 ตรง 

 สอดคล้อง 

 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

เพลินพิศ   

วิยะทศัน ์

ผศ. 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(พยาบาลสาธารณสุข) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

การพยาบาล

สาธารณสขุ 

มหาวิทยา 

ลัยมหิดล 
พ.ศ. 2524 

 ตรง 

 สอดคล้อง 

 

4 อาจารย ์

ธญัญรัตน์  

เนาววิบูลย์พร 

- 
พยาบาลศาสตร-

มหาบัณฑิต 

การพยาบาล

สขุภาพเดก็ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย  

ขอนแก่น 

พ.ศ. 2550 
 ตรง 

 สอดคล้อง 

 

5 อาจารย ์

กลัยา   

ปังประเสริฐ 

- 
พยาบาลศาสตร-

มหาบัณฑิต 

การบริหาร 

การพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 

พ.ศ. 2544 
 ตรง 

 สอดคล้อง 
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เอกสารหลกัฐาน 

 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.1-1 ประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

NU.1-2 ท าเนียบรายช่ือ คุณวุฒิ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

NU.1-3 สญัญาจ้างอาจารย์ผู้สอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

NU.1-4 สญัญาจ้าง 

 

(9) การด าเนินงานตามใหเ้ป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรขอ้ที ่12) (หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี/ 

      โท/เอก) 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสตูร 

เป็นไปตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการใช้หลักสูตรพยาบาล-

ศาสตรบัณฑิตพ.ศ. 2554 (หลักสูตรปรับปรุง) โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ ก ากับการวางแผน 

ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพ อย่าง

สม ่าเสมอ โดยมีวาระการประชุมสามัญ ทุก 3 เดือน และ

ประชุมวาระพิเศษตามกรณีพิจารณา รวมทั้งจัดทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เพ่ือตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของหลักสตูร  ในแต่

ละคร้ังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80  

คือ 4 ใน 5 คน 

2) มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้จัดท ารายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ ก่อนการรับอนุมัติเปิดหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติ

จากทั้ง สกอ.  ให้ความเหน็ชอบ วันที่ 12 ตุลาคม 2555  และ

สภาการพยาบาล ให้ความเหน็ชอบ วันที่ 8 มิถุนายน 2555 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

สาขาวิชา ได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ให้แล้ว

เสร็จก่อนการเปิดภาคเรียน ทุกภาคเรียน โดยมีกระบวนการ

มอบหมายอาจารย์ประจ าวิชา ตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ และ

มีการวิพากษ์ รายละเอียดของรายวิชา ในแต่ละสาขาวิชา ก่อน

น ามาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาต่อไป  

โดยในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน รายวิชาที่เปิดสอน 59 

รายวิชา 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ผลการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับดูแล และติดตาม

การจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5,6) 

ภายหลังการสิ้ นสุดการจัดการเรียนการสอน  ได้ครบทุก

รายวิชา  โดยปีการศึกษา 2559 ได้รวบรวม มคอ.5,6 ครบ

ทุกรายวิชา  จ านวน  59 วิชา 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑ ์

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ฝ่ายวิชาการ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ทุกปีการศึกษา 

โดยน าผลการประเมินจาก มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 น าไป

ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักสตูรปีการศึกษา 2559  

เอกสารอา้งอิง 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.1-5 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ. 2) 

NU.1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

NU.1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ปีการศึกษา 2559 

NU.1-8 มคอ.3, 4 ปีการศึกษา 2559 

NU.1-9 มคอ. 5, 6 ปีการศึกษา 2559 
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รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.1-10 มคอ. 7  ปีการศึกษา 2558 

NU.1-11 มคอ. 7  ปีการศึกษา 2559 
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ส่วนที ่2 

ผลการประเมินตนเองตามตวับ่งช้ีของ สกอ. 

 

 
 

 

ตวับ่งช้ี  1.1   การก ากบัติดตามใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร 

เกณฑก์ารประเมิน การด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  5ท่าน ซ่ึง

สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร โดยอาจารย์แต่

ละท่าน มี คุณสมบัติตามเกณฑ์ของสภาการ

พยาบาลครบถ้วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการหลักสูตร  พร้อมทั้งควบคุม ติดตามการ

จัดการหลักสตูร อย่างสม ่าเสมอ  

 

2. คุณสมบัติของอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน มี คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรเป็นไป

ตามเกณฑ์ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับเป็น

รองศาสตราจารย์ 2  ทา่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 

ท่าน  ในสาขาวิชาการพยาบาล โดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตร มีคุณวุฒิตามสาขาวิชาชีพการพยาบาล 5 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สงูอายุ  สาขาการพยาบาลเดก็  สาขาการพยาบาล

มารดาทารก  สาขาการพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน และสาขาการพยาบาลสขุภาพจิต   

 

3. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่ก  าหนด 

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดด าเนินการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปี 

2549  ได้มีการปรับปรุงหลักสตูรตามรอบวาระทุก 

5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด าเนินการ

ร่างหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการสภา

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเพ่ือกล่ันกรอง  และเสนอ

สภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพ่ือขออนุมัติหลักสูตร 

ตามล าดับ  ดังน้ี 

 

องคป์ระกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 
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เกณฑก์ารประเมิน การด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

- การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังที่ 1 ในปี 2554  ช่ือ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2554)  ได้รับอนุมัติหลักสูตรจาก

สภา วิทยา ลัย บัณฑิตเอเ ซีย  และไ ด้ รับความ

เห็นชอบ จากสภาการพยาบาล เมื่ อ วันที่  8 

มิถุนายน 2555  และ สกอ.เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 

2555   

- การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังที่ 2 ในปี 2559 ช่ือ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560)   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ พ.ศ.2560 

(ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ของสภา

การพยาบาล) พิจารณาร่างหลักสตูร โดยน าผลการ

ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.

2554 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ผลการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต  และข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพในแหล่ง

ฝึกร่วมด้วย  ร่วมกับนโยบายชาติไทยแลนด์ 4.0  

แนวโน้มสถานการณ์สุขภาพ  และแผนพัฒนา

เศรษฐกจิ สงัคมแห่งชาติ   

จากน้ันน าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการสภา

วิ ท ย า ลั ย ฯ  เ พ่ื อ ก ล่ั น ก ร อ ง ร่ า ง ห ลั ก สู ต ร  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน ามาด าเนินการ

ปรับแก้ไข  จากน้ันน าเสนอเพ่ือขออนุมัติหลักสูตร

จากสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   และขณะน้ีอยู่ใน

ขั้นตอนการน าเสนอหลักสตูรเพ่ือขอความเหน็ชอบ

จากสภาการพยาบาล  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ตวับ่งช้ี  1.1   การก ากบัติดตามใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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สรุปผลการด าเนินงาน องคป์ระกอบที ่1 
 

ขอ้ เกณฑ ์

หลกัสูตรทีป่ระเมิน ผลการ

ด าเนนิงาน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ตรี โท เอก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร    ผ่าน 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร    ผ่าน 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก  าหนด 

   ผ่าน 

จ านวนข้อที่ผ่านการประเมิน 3   ผ่าน 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี  1.1   การก ากบัติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร   ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

 

 
ตวับ่งช้ีที ่  2.1   คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี    ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ได้มกีารก าหนดคุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงคต์ามที่หลักสตูรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้ จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ

ผู้ใช้บณัฑติ 

 

สูตรการค านวณ 

 
 
 

 

 

 

 

 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

องคป์ระกอบที ่2 บณัฑิต 

 



 

 

16 

 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน  

ระดบัปริญญาตรี /โท 

ขอ้มูลพื้ นฐาน จ านวน  หน่วย 

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีทั้งหมด 57 คน 

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินฯ 40 คน 

ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินฯ 70.17 ร้อยละ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ 183 คะแนนรวม 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ (คะแนนเตม็ 5) 4.57 ค่าคะแนน 
 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑติที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

จ านวนบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4.55 4.57 4.57 

 
 
เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.2.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑติและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 7 คณะพยาบาลศาสตร์  

ปีการศึกษา 2559 

 
 
ตวับ่งช้ีที ่  2.2   (ปริญญาตรี) รอ้ยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
ชนดิของตวับ่งช้ี    ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  บณัฑติปริญญาตรีที่ส  าเรจ็ศึกษาในหลักสตูรภาคปกต ิภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมกีจิการของตนเองที่มรีายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวนัที่ส  าเรจ็การศึกษาเมื่อ

เทยีบกบั บณัฑติที่ส  าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมงีานท านับกรณกีารท างานสจุริตทุกประเภทที่

สามารถสร้าง รายได้เข้า มาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มงีานท าของผู้ส  าเรจ็

การศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน ในภาค พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังส าเรจ็

การศึกษาเท่านั้น 
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รายละเอียดผลการด าเนนิงาน  

ขอ้มูลพื้ นฐาน จ านวน 

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีทั้งหมด  92  

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า 92 

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเรจ็การศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอสิระ) 

92 

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอสิระ - 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่มีกจิการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา - 

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่เกณฑท์หาร - 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 92 คน 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  

(ไม่นับรวมบัณฑติที่ศึกษาต่อ เกณฑท์หาร อุปสมบท และบัณฑติที่มีงานท า

แล้ว) 

92 คน 

ค่าร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 

1 ปี 

ร้อยละ 100 

คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 

 

เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.2.2-1 ท าเนียบบัณฑติ และสถานที่ประกอบอาชีพ ของบัณฑติที่ส าเรจ็

การศึกษา ปีการศึกษา 2559 (บัณฑติรุ่นที่ 8) 
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ขอ้มูลนกัศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่

รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 

 

ปีการศึกษา 

2555 

ปีการศึกษา 

2556 

ปีการศึกษา 

2557 

ปีการศึกษา 

2558 

ปีการศึกษา 

2559 

รับเข้า คงเหลือ รับเข้า คงเหลือ รับเข้า คงเหลือ รับเข้า คงเหลือ รับเข้า คงเหลือ 

ปีการศึกษา 

2555 

62 

(รหัส 55) - - 

60 

(รหัส 55) - 

58 

(รหัส 55)  

57 

(91.93%) 

ส าเรจ็การศึกษา - - 

ปีการศึกษา 

2556 - - 

95

(รหัส 

56) 

95    

(รหัส 56) 

+ 

2 

(รหัส 55) - 

95    

(รหัส 56) 

+ 

4 

(รหัส 55) - 

94 

(รหัส 56) 

+ 

5 

(รหัส 55) - 

94 

(รหัส 56) 

+ 

5 

(รหัส 55) 

ปีการศึกษา 

2557 - - - - 

93 

(รหัส 57) 

93 

(รหัส 57) - 

93 

(รหัส 57) 

+ 

1 

(รหัส 56) - 

93 

(รหัส 57) 

+ 

4 

(รหัส 56) 

องคป์ระกอบที ่3 นกัศึกษา 
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ปีการศึกษาที่

รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 

 

ปีการศึกษา 

2555 

ปีการศึกษา 

2556 

ปีการศึกษา 

2557 

ปีการศึกษา 

2558 

ปีการศึกษา 

2559 

รับเข้า คงเหลือ รับเข้า คงเหลือ รับเข้า คงเหลือ รับเข้า คงเหลือ รับเข้า คงเหลือ 

ปีการศึกษา 

2558 - - - - - - 

63(รหัส 

58) 

63 

(รหัส 58) - 

62 

(รหัส 58) 

 

ปีการศึกษา 

2559 - - - - - - - - 

89 

(รหัส 59) 

88 

(รหัส 59) 

+ 

1 

(รหัส 58) 
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ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษา  

 1.การก าหนดจ านวนนักศึกษา ที่ รับคัดเลือกในแต่ละปีการศึกษา พิจารณาจากการ

ค านวณ ค่านักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ (Full Time Equivalent Student: FTES) รวมทั้ง พิจารณา

จากจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในการฝึกภาคปฏบัิติ ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลที่ก  าหนดไว้ 

จึงส่งผลให้จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาไม่เทา่กนั  

 2. อตัราการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา อยู่ระหว่างร้อยละ 91.93 - 100 

 3. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2559 นักศึกษารหัส 56 จ านวน

แรกเข้าเท่ากับ 99  คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.92  ซ่ึงนักศึกษา

จ านวน 7 คนที่ลดลง เน่ืองจากนักศึกษาได้ท าการพักการเรียนระหว่างการศึกษา และเรียนไม่ผ่าน

เกณฑจึ์งต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ (ซ า้ช้ัน)  จึงส่งผลให้ไม่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2559 
 
ตวับ่งช้ีที ่3.1 การรบันกัศึกษา 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  คุณสมบตัขิองนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสตูรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเรจ็    แต่

ละหลักสตูรจะมแีนวคดิปรัชญาในการออกแบบหลักสตูร ซึ่งจ าเป็นต้องมกีารก าหนดคุณสมบตัขิองนักศึกษาที่

สอดคล้องกบัลักษณะธรรมชาตขิองหลักสตูร  การก าหนดเกณฑท์ี่ใช้ในการคดัเลือกต้องมคีวามโปร่งใส ชัดเจน 

และสอดคล้องกบัคุณสมบตัขิองนักศึกษาที่ก  าหนดในหลักสตูร  มเีคร่ืองมอืที่ใช้ในการคดัเลือก ข้อมูลหรือ

วิธกีารคดันักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มคีวามพร้อมทางปัญญา สขุภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี

เวลาเรียนเพียงพอ  เพ่ือให้สามารถส าเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด 

                    ในการรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้นี้  ให้อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนนิงาน

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้ 

                    - การรับนักศึกษา 

                    - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มี  

  แนวคิดใน 

  การก ากบั 

  ติดตามและ 

  ปรับปรงุ 

• ไม่มีข้อมูล 

  หลักฐาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• ไม่มีการน า       

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ   

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก   

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ 

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ 

  ประเมิน 

  กระบวนการ 

• ไม่มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ    

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน าระบบ  

  กลไก ไปสู่การ  

  ปฏบิัติ/

ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/ 

  พัฒนา  

  กระบวนการ 

  จากผลการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่   

การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/พัฒนา 

  กระบวนการจากผลการ 

  ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรงุ  

  เหน็ชัดเจนเป็นรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ์
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0 1 2 3 4 5 

  พัฒนา 

 กระบวนการ 

  กระบวนการ  

  จากผลการ 

  ประเมิน 

   ประเมิน 

• มีผลจากการ 

  ปรับปรงุเหน็ 

  ชัดเจน 

  เป็นรปูธรรม 

ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ

ประเมิน สามารถให้เหตุผล

อธบิายการเป็นแนวปฏบิัติที่

ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน  

 1. การรบันกัศึกษา 

เกณฑก์าร

ประเมิน 

วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดแผนการรับนักศึกษาประจ าปี

การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีฝ่ายวิชาการประจ าปีการศึกษา 2559  

(NU.3.1-1-1.1) และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

นักศึกษาเป็นผู้ก ากับติดตามให้การด าเนินการรับนักศึกษาเป็นไปตาม

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ซ่ึงก าหนด

คุณสมบัตินักศึกษาให้สอดคล้องกบัหลักสตูร ดังน้ี 

      -เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเรจ็การศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ

ศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  และ

คะแนนเฉล่ียสะสม GPAX ≥ 2.50    

      -อายุ 16 ปีขึ้ นไป  มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

       -มีความประพฤติดี  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา 

       โดยมีกลไกการรับนักศึกษา ดังน้ี แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้า

ศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยการรับตรง (NU.3.1-

1-1.2)  และก าหนดหน้าที่ รับผิดชอบในงานแต่ละฝ่าย  เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    ซ่ึงได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร

เข้าศึกษาตามที่ระบุในหลักสูตร และก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยการสอบ

ข้อเขียน และการสอบสมัภาษณ์       

        นอกจากน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ร่วมกับ

โรงพยาบาลชุมชนในการคัดเลือกนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน เพ่ือเข้าศึกษา

ในคณะพยาบาลศาสตร์ ในกระบวนการคัดเลือกได้ก าหนดเกณฑ์การท าจิต

อาสาของนักเรียนทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน  และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนทุกภาคส่วนประกอบด้วยชุมชน โรงพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์ 
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เกณฑก์าร

ประเมิน 

วิธีการด าเนินงาน 

วิทยาลัยบัณฑติเอเชีย ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ซ่ึงผ่านกระบวนการ

คัดเลือก โดยก าหนดเกณฑ์การท าจิตอาสาของนักเรียนทั้งในโรงพยาบาลและ

ในชุมชน   

2. มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

   ฝ่ายวิชาการและกจิการนักศึกษาได้ด าเนินการตามระบบและกลไกที่ก  าหนด

ไว้ โดยด าเนินการตามโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยการสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์   มี

ก าหนดด าเนินการคัดเลือกในระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 18 พฤษภาคม 

2559 และจัดท าคู่มือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปี

การศึกษา 2559 (NU.3.1-1-2.1) เมื่อนักศึกษาสอบผ่านข้อเขียน จะต้อง

น าหลักฐานผลการตรวจสุขภาพมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้

นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สขุภาพกาย และสขุภาพจิต เพ่ือให้ส าเรจ็

การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด   

    กรณีการคัดเลือกนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน ปีการศึกษา 2559  คณะ

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ 

โรงพยาบาลน ้าพอง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์   ได้ด าเนินการพิจารณา

คัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์การท าจิตอาสาในโรงพยาบาลและในชุมชนของ

นักเรียน  และการร่วมพิจารณาคัดเลือกโดยชุมชนทุกภาคส่วนของอ าเภออุบล

รัตน์ และอ าเภอน ้าพอง  ซ่ึงในโครงการคัดเลือกฯปีการศึกษา 2559 มี

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน และได้เข้า

ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2559  จ านวน 2 คน (ทุน

โรงพยาบาลน ้าพอง 2 คน แต่ทุนโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ไม่มีนักเรียนผ่าน

เกณฑ์ด้านจิตอาสา จึงไม่มีนักศึกษาทุนโรงพยาบาลอุบลรัตน์) กระบวนการมี

ส่วนร่วมกับภาคส่วนของรัฐและชุมชนดังกล่าว เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน

ภายในและต่างประเทศ มาศึกษาและสมัภาษณ์ผู้บริหารคณะและ  รวมทั้งการ

น าเสนอแนวทางการปฏบัิติที่ดี (Best Practice) ในการประชุมระดับนานาชาติ 

(Health Education Reform : Transformative Learning)  จึงเป็นส่วนหน่ึงที่

ส่งผลให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลชุมชนดีเด่น 

ณ ประเทศศรีลังกา (NU.3.1-1-2.2)        

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

ภายหลังการด าเนินโครงการได้จัดท าการประเมินผลความพึงพอใจและ

ประสิทธิภาพของโครงการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โดยการรับตรง ปีการศึกษา 

2559   โดยประเมินจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ ได้แก่ อาจารย์คณะ
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เกณฑก์าร

ประเมิน 

วิธีการด าเนินงาน 

พยาบาลศาสตร์และนักศึกษารุ่นพ่ีที่ช่วยโครงการ  ผลการประเมินพบว่ามี

ความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉล่ีย 4.28 จากคะแนนเตม็ 

5  และผลการประเมินกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชนฯจาก

สะท้อนคิดของผู้แทนโรงพยาบาลชุมชนเจ้าของทุน และอาจารย์พยาบาล 

พบว่า นักศึกษาทุนพยาบาลชุมชนมีคุณลักษณะของจิตอาสาเป็นที่ประจักษ์ 

และผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงดี  แสดงให้เหน็ได้ว่ากระบวนการ

คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ การก าหนดเกรดเฉล่ีย และการท าจิตอาสาโดยการร่วม

พิจารณาของชุมชนน้ัน เป็นแนวปฏบัิติที่ดีในการคัดเลือกนักศึกษา  อย่างไรก็

ตามในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่  12 ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

ประเมินจากโรงพยาบาลชุมชน และชุมชน จึงไม่มีนักศึกษาทุนโรงพยาบาลเข้า

ศึกษา แสดงให้เหน็ว่า ถึงแม้จะเป็นการคัดเลือกโดยไม่ได้สอบคัดเลือกตาม

กรณีปกติ แต่ระบบและกลไกกค็งไว้ซ่ึงมาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษาเข้า

ศึกษาต่อ 

4. มีการปรับปรุง 

/พัฒนากระบวน 

การจากผลการ

ประเมิน 

จากผลการประเมินโครงการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 

(NU.3.1-1-4.1)  พบว่า ผู้เข้าสอบคัดเลือกไม่มีปัญหาในเร่ืองการท า

ข้อสอบ เน่ืองจากได้ปรับปรุง สัดส่วนของข้อสอบกับระยะเวลาการสอบ จาก

ผลการประเมินของปี 2557 แล้ว ดังน้ันคณะกรรมการสอบคัดเลือกปี

การศึกษา 2559  จึงได้น าหลักการที่ปรับปรุงได้ดีแล้วจากปี 2558 มาใช้จัด

สัดส่วนของข้อสอบให้เหมาะสมกับระยะเวลาการสอบ และการจัดชุดวิชาสอบ

ในภาคเช้าและบ่ายให้มีความยากง่ายของวิชาที่สอบใกล้เคียงกัน ในการ

ด าเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปี 2559  ภายหลังการคัดเลือกได้มีการ

ประชุมภายหลังการด าเนินการ (After Action Review : AAR) เพ่ือติดตาม

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ  และจะน าผลการประเมิน รวมทั้ ง

ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินโครงการในคร้ังต่อไป (NU.3.1-1-

3.1) 

5. มีผลจากการ

ปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

จากการน าผลการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2558  มาใช้ในการจัด

โครงการปีการศึกษา 2559 พบว่า ผู้เข้าสอบสามารถท าข้อสอบได้ทนัตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนดและคณะกรรมการสอบคัดเลือกมีความพึงพอใจการ

ด าเนินโครงการในระดับดี ได้คะแนนเฉล่ีย 4.49 จากคะแนนเตม็ 5    

(NU.3.1-1-3.1) 
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เกณฑก์าร

ประเมิน 

วิธีการด าเนินงาน 

6. มีแนวทาง

ปฏบัิติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผล

อธบิายการเป็น

แนวปฏบัิติที่ดีได้

ชัดเจน 

มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาทุนพยาบาลชุมชน  โดยคัดเลือกจากนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ที่เป็ยผู้มีจิตอาสา ภาวะ

ผู้น า นอบน้อมถ่อมตน อดทน  เพ่ือพัฒนาให้เป็นพยาบาลชุมชนที่ดี จาก

กรอบแนวคิดสามเหล่ียมการผลิตพยาบาลชุมชน  มีกระบวนการในการ

คัดเลือกโดย มีส่วนร่วมจาก 3 ฝ่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน  

ประชาชนในชุมชน และสถาบันการศึกษา   หลังจากน้ันมีกระบวนการติดตาม

นักศึกษาทุนทุกเดือน  ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวได้รับความสนใจจากหน่วยงาน
ภายนอกมาศึกษาและสัมภาษณ์ผู้บริหาร  รวมทั้งสรุปเป็นแนวทางการปฏบัิติ

ที่ ดี  (Best Practice) ในการประชุมระดับนานาชาติ  (Health Education 

Reform : Transformative Learning)  และได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่ในการ

ประชุมระดับนานาชาติที่ประเทศศรีลังกา (Health Education Reform: 

Transformative Learning) (NU.3.1-1-2.3)  

 
ผลการด าเนินงาน  2. การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ก าหนดให้ฝ่ายวิชาการ จัดท าระบบ

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ ตาม

แผนปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการประจ า ปีการศึกษา  2559 โดย

มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาก ากับ

และติดตาม  ให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ และด้านการพัฒนา

นักศึกษา  และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ ปี

การศึกษา 2559  ด าเนินงาน ประกอบด้วย 

    2.1 กิจกรรมการเรียนล่วงหน้า โดยเปิดรายวิชาเรียนก่อนเปิด

ภาคการศึกษา จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาองักฤษ 1 , และ

วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมใน

ด้านภาษา และพ้ืนฐานการการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ตามปรัชญา

ของหลักสตูรพยาบาลศาสตร์ (NU.3.1-2-2.1) 

    2.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง “สานรัก 

สานสัมพันธ์ดอกปีบ ช่อที่ 11 ปีการศึกษา 2559” (NU.3.1-2-
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

2.2)  กิจกรรมการปฐมนิเทศเกี่ยวกบัการด าเนินงานจัดการศึกษา

ตลอดหลักสตูร  การวัดประเมินผล  การประกนัคุณภาพการศึกษา  

การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมสัมพันธ์

รู้จักอาจารย์   อาจารย์ประจ าช้ัน  รุ่นพ่ี เพ่ือนใหม่   และกิจกรรม

พ่ีแนะน าน้องให้เรียนอย่างประสบผลส าเร็จโดยรุ่นพ่ีมาเล่า

ประสบการณ์การเรียนการฝึกปฏบัิติ  แนะน าวิธีการเรียนและการ

ด าเนินชีวิตระหว่างเรียน 

3. มีการประเมินกระบวนการ ภายหลังการด าเนินโครงการ ได้จัดท าการประเมินผลความพึง

พอใจของโครงการปฐมนิเทศสานรัก สานสัมพันธ์ดอกปีบ ช่อที่ 

11 ปีการศึกษา 2559”  โดยประเมินจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัด

โครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาใหม่  อาจารย์ และนักศึกษารุ่นพ่ี

ที่ช่วยโครงการ   ผลการประเมินพบว่า  นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้า

ร่วมโครงการปฐมนิเทศ และเรียนล่วงหน้าร้อยละ 100   นักศึกษา

มีความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนเฉล่ีย 4.60 

จากคะแนนเตม็ 5 (NU.3.1-2-2.2) 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

จากผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ ปีการศึกษา 

2558  (NU.3.1-2-4.1)พบว่า นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจ

โครงการอยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉล่ีย 4.54 จากคะแนนเตม็ 5  

และมีข้อเสนอแนะให้จัดกจิกรรมต่อเน่ืองทุกปีเพราะเป็นประโยชน์

ในการเตรียมตัวของนักศึกษาและผู้ปกครอง    ซ่ึงในปีการศึกษา 

2559   ฝ่ายวิชาการคงการจัดกจิกรรมพ่ีแนะน าน้องให้เรียนอย่าง

ประสบผลส าเร็จ โดยรุ่นพ่ีปี 2ปี3 และปี4 กลับมาบอกเล่า

ประสบการณ์การเรียน การแก้ไขปัญหา และการฝึกปฏบัิติงาน  แก่

นักศึกษาใหม่   ซ่ึงนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและได้รับข้อมูลใน

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการศึกษาหลายมุมมองมากย่ิงขึ้น 

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ภายหลังการด าเนินการ มีการประชุมประเมินผลโครงการเพ่ือ

ติดตามปัญหา อุปสรรคในการด า เ นินการ  เ พ่ือรวบรวม

ข้อเสนอแนะและผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินโครงการใน

ปีการศึกษา 2560 ต่อไป (NU.3.1-2-2.2)   

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

- 
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4 4 4 

 

เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.3.1-1-1.1 แผนปฏบัิติการฝ่ายวิชาการประจ าปีการศึกษา 2559  

NU.3.1-1-1.2 
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 

2559  

NU.3.1-1-2.1 
คู่มือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 

2559  

NU.3.1-1-2.2 

แนวทางการปฏบัิติที่ดี (Best Practice) การผลิตพยาบาลชุมชน  ในการ

ประชุมระดับนานาชาติ (Health Education Reform : Transformative 

Learning)     

NU.3.1-1-3.1 โครงการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

NU.3.1-1-4.1 ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ ปีการศึกษา 2558   

NU.3.1-2-2.1 
แผนการจัดการศึกษา (Master plan) ปีการศึกษา 2559  

(การจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า)  

NU.3.1-2-2.2 
โครงการปฐมนิเทศสานรัก สานสมัพันธด์อกปีบ ช่อที่ 11 ปีการศึกษา 

2559  

NU.3.1-2-4.1 
โครงการปฐมนิเทศสานรัก สานสมัพันธด์อกปีบ ช่อที่ 10 ปีการศึกษา 

2558 
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ตวับ่งช้ีที ่3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี   ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานหรือการเตรียมความ

พร้อม ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสขุ อตัรา

การลาออก กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกจิกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง 

ๆ ทั้งกจิกรรมใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกจิกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงดีที่มจิีตส านึกสาธารณะ 

มีการวางระบบการดูแล ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ

ป้องกันหรือการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล  

                         ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้   

                        - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  

                        - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ ์แก่บณัฑติศึกษา  

                        - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มี  

  แนวคิดใน 

  การก ากบั 

  ติดตามและ 

  ปรับปรงุ 

• ไม่มีข้อมูล 

  หลักฐาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• ไม่มีการ

น า       

  ระบบ

กลไก   

  ไปสู่การ   

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก   

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ 

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ 

  ประเมิน 

  กระบวนการ 

• ไม่มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

 กระบวนการ 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ    

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการ

ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

  กระบวนการ  

  จากผลการ 

  ประเมิน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน าระบบ  

  กลไก ไปสู่การ  

  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/ 

  พัฒนากระบวนการ 

  จากผลการ 

   ประเมิน 

• มีผลจากการ 

  ปรับปรงุเหน็ 

  ชัดเจนเป็น

รปูธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่  

  การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/พัฒนา 

  กระบวนการจากผลการ 

  ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรงุ  

  เหน็ชัดเจนเป็นรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย 

  มีหลักฐานเชิงประจักษ์  

  ยืนยัน และกรรมการ  

  ผู้ตรวจประเมิน สามารถ 

  ให้เหตุผลอธบิายการเป็น 

  แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน  1. การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นกัศึกษา

ปริญญาตรี 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก ฝ่ายวิชาการและกจิการนักศึกษา  ได้จัดให้มีระบบการส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา  โดยประชุมวางแผนการด าเ นินงานตาม

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2559 โดยมีการ

แต่ง ต้ังอาจาร ย์ที่ ป รึกษา และอาจาร ย์ประจ า ช้ันทุก ช้ัน ปี  

(NU.3.2-1-1.1) เพ่ือให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด    

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

งานกิจการ นักศึกษาและท า นุบ า รุ ง ศิลป วัฒนธรรม เ ป็น

ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการงานแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ด าเนินการควบคุมดูแลนักศึกษาผ่าน

ระบบอาจารย์ประจ าช้ันและอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ประจ าช้ันมี

การจัดท าแฟ้มการพบนักศึกษาในช้ันปี สรุปการรายงานการ

แนะน านักศึกษารายช้ันปี (NU.3.2-1-2.1 ) และอาจารย์ที่

ป รึกษามีการ จัดท าแฟ้มประวั ติ นักศึกษารายกลุ่มที่ ไ ด้ รับ

มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา(NU.3.2-1-2.2 )  โดยอาจารย์ 1 

คนมีนักศึกษาในการปรึกษา 2-3 ช้ันปี ช้ันปีละ 5-7 คน และได้

ประสานงานกบังานหลักสูตรและจัดการศึกษา  ให้มีการจัดตาราง

การเรียนสปัดาห์ที่ 1 ของเดือน (ในวันพฤหัสบดีของสปัดาห์เวลา 

13.00-16.00 น.)เป็นช่ัวโมง home room เพ่ือพบอาจารย์ประจ า

ช้ันและช่ัวโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดปีการศึกษา (NU. 3.2-

1-2.3)   ให้อาจารย์ประจ า ช้ันและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พบ

นักศึกษา  เพ่ือติดตามสอบถามและรับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม  

ให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ การลงทะเบียนเรียน การวางแผนการ

เรียน ติดตามผลการเรียน การด าเนินชีวิต และให้การตักเตือน

พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ โดยมีเป้าหมายในการดูแล/พัฒนานักศึกษา

ให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ของสถาบัน คือ เก่ง ดี มีภาวะผู้น า  อัตลักษณ์คณะ

พยาบาลศาสตร์ คือ จิตอาสา ภาวะผู้น า นอบน้อมถ่อมตน อดทน  

ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสามารถนัดหมายเวลาอื่น ๆ 

เพ่ิมเติม   เพ่ือให้การปรึกษาได้และผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น 

โทรศัพท์  ออนไลน์ (Face book , Line, Electronic mail)  เพ่ือ
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อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ในการให้บริการการ

ปรึกษาและใช้บริการรับค าปรึกษาทั้งในเวลาและนอกเวลา 

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

งานแนะแนวและให้ค าปรึกษา มีการติดตามประเมินกระบวนการ

ด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าช้ัน จากแฟ้ม

การพบนักศึกษาในช้ันปี สรุปการรายงานการแนะน านักศึกษาราย

ช้ันปี(NU.3.2-1-3.1 )  และแฟ้มประวัตินักศึกษารายกลุ่มจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา (NU.3.2-1-

3.2 ) และด าเนินการติดตามประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

โดยส ารวจความคิดเหน็ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา (NU.3.2-

1-3.3 )  

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

งานแนะแนวและให้ค าปรึกษา มีการน าผลการประเมินของ

นักศึกษาในปีการศึกษา 2559  มาเป็นข้อมูลในการวางแผนงาน

การแนะแนวและให้ค าปรึกษาในปีการศึกษา 2560  เช่น   

      -  ปรับปรุงการก ากบัเวลา Home room เป็นช่วงเวลา 14.00 

– 15.00 น. และช่ัวโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลา 15.00 – 

16.00 น.ให้เป็นไปตามารางเวลาที่ จัดไว้  โดยจัดท าปฏิทิน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประกาศเผยแพร่ในที่สารธารณะให้

สามารถตรวจสอบวันเวลาได้ง่ายและชัดเจน (NU.3.2-1-4.1)    

และหากมีกรณีวันเวลาตามตารางมีเหตุจ าเป็นต้องเล่ือนออกไป

ต้องมีการจัดเวลาชดเชยการพบอาจารย์ประจ าช้ันและอาจารย์ที่

ปรึกษา และก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาให้จัดเวลาให้นักศึกษา

ที่ ข้ึนฝึกปฏิบัติงานนอกสถาบันได้มีการใช้บริการรับค าปรึกษา

นอกเวลา      

       - ด าเนินปรับปรุงการจัดอาจารย์ประจ าช้ันนักศึกษาใหม่

โดยมีข้อก าหนดให้มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และอาวุโส  ร่วมกับ

อาจารย์วัยใกล้เคียงกับนักศึกษา / อาจารย์ใหม่ เป็นอาจารย์

ประจ าช้ันร่วมกัน  และก าหนดให้นักศึกษา 100 คนมีอาจารย์

ประจ าช้ัน 4 ท่าน เพ่ือการดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง ใกล้ชิด 

รอบคอบและเข้าใจพัฒนาการตามวัยของนักศึกษา (NU.3.2-1-

4.2)     

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากการปรับปรุงและพัฒนาระบบการแนะแนวและให้ค าปรึกษา

ตามผลการประเมินของปีการศึกษา 2558 ท าให้นักศึกษาได้รับ
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การดูแลจากอาจารย์ประจ าช้ัน และอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

และต่อเน่ือง โดยมีผลการประเมินการแนะแนวและให้ค าปรึกษา

ในปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉล่ีย 4.33 

(NU.3.2-1-5.1)   

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 

 

ผลการด าเนินงาน  2. การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา และการเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที ่21 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นผู้วางแผนและก ากับ

ติดตามการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559 (NU.3.2-2-

1.1) ของงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ พึง

ประสงค์และอัตลักษณ์ของสถาบัน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   โดย

ด าเนินการในรูปแบบโครงการและกิจกรรมสโมสรนักศึกษา  

และชมรมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

งานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้ก ากับ

ดูแลการด าเนินงานโครงการของงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฯ  

ตามโครงสร้างบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์   โดยด าเนินงาน

ตามแผนปฏบัิติการปีการ ศึกษา 2559 ในรูปแบบโครงการและ

กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา โดยให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรม  และได้รับการ

สนับสนุนด้านงบประมาณ  สถานที่  ยาน พาหนะ และสิ่งอ านวย

ประโยชน์อื่นๆจากสถาบัน   ซ่ึงแต่ละโครงการครอบคลุมการ

พัฒนา นั ก ศึ กษาและ สอดค ล้ อ งกั บ มาตรฐ าน คุณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาในแต่ละด้าน ดังน้ี   (NU.3.2-2-2.1)   
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(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม : โครงการจิตอาสาพาปฏิบัติ , 

โครงการค่ายปฏบัิติธรรม  

(2) ด้านทกัษะทางปัญญา และ 

(3) ด้านความรู้ :โครงการพัฒนาองค์กรนักศึกษา , โครงการ

นักศึกษาพยาบาลต้านภัยบุหร่ี  ,  โครงการพัฒนาชมรม

นักศึกษาพยาบาล , โครงการพัฒนางานศิษย์เก่า , โครงการ

แนะแนวและให้ค าปรึกษา  

(4)ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

: โครงการรับน้องใหม่สานรัก สานสัมพันธ์น้องพ่ี , โครงการรับ

หมวกพยาบาลเขม็ช้ันปี และตะเกยีงไนติงเกล      

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา : 

โครงการกฬีาสานสมัพันธเ์ครือข่ายพยาบาล ฯ 4 สถาบันจังหวัด

ขอนแก่น , โครงการกฬีาสภีายในสถาบัน  

3. มีการประเมินกระบวนการ งานกจิการนักศึกษา มีการก ากบัดูแลการด าเนินโครงการพัฒนา

นักศึกษา  โดยอาจารย์งานกิจการนักศึกษาและโดยนักศึกษา   

ผ่านสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา   ทุกโครงการมีการ

ด าเนินการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการได้คะแนนรวมเฉล่ีย

มากกว่า 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเตม็ 5 (NU.3.2-2-3.1)           

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

งานกิจการนักศึกษา น าผลการประเมินโครงการและกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2559   มาเป็นข้อมูลในการ

วางแผนงานและพิจารณาปรับปรุงโครงการ/กจิกรรมต่างๆในปี

การศึกษา 2560  (NU.3.2-2-4.1)    

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

งานกิจการนักศึกษา น าผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 

2559  มาวางแผนการปรับปรุงโครงการในปีการศึกษา 2560 

(NU.3.2-2-5.1) เช่น  โครงการรับน้องใหม่สานสายใยน้องพ่ี   

โครงการนักศึกษาพยาบาลต้านภัยบุหร่ี   โครงการจิตอาสาพา

ปฏบัิติ   โครงการพัฒนาชมรมนักศึกษา 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

- 
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สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4 4 4 

 

เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.3.2-1-2.1 ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจ าช้ันและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559 

NU.3.2-1-2.1 แฟ้มอาจารย์ประจ าช้ัน  

NU.3.2-1-2.2 แฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษา  

NU.3.2-1-2.3 ตารางเรียนปีการศึกษา 2559  

NU.3.2-1-3.1 รายงานผลการพบอาจารย์ประจ าช้ัน 

NU.3.2-1-3.2 รายงานผลการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

NU.3.2-1-3.3 รายงานผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าช้ันปี

การศึกษา 2559  

NU.3.2-1-4.1 ตารางเรียนปีการศึกษา 2560 

NU.3.2-1-4.2 ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจ าช้ันและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 

NU.3.2-1-5.1 รายงานผลการประเมินการแนะแนวและให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2559  

NU.3.2-2-1.1 แผนปฏบัิติการฝ่ายวิชาการและกจิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  

NU.3.2-2-2.1 โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

NU.3.2-2-3.1 รายงานผลการประเมินผลโครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

NU.3.2-2-4.1 แผนพัฒนาโครงการ/กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560  

NU.3.2-2-5.1 รายงานสรุปผลด าเนินงานงานกจิการนักศึกษาและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ปี 2559 
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ตวับ่งช้ีที ่3.3   ผลทีเ่กิดกบันกัศึกษา 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี    ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  ผลการประกนัคุณภาพควรท าให้นักศึกษามคีวามพร้อมทางการเรียน มอีตัราการคงอยู่ของ 

นกัศึกษาในหลักสตูรสงู อตัราการส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรสงู นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อหลักสตูร และ

ผล การจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษา 

                        ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งชี้นี้  ให้อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการเนินงาน

ใน ประเดน็ต่อไปนี้  

                        - การคงอยู่  

                        - การส าเรจ็การศึกษา  

                        - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีการ   

  รายงาน 

  ผลการ 

  ด าเนินงาน 

 

 

• มีการ

รายงาน  

  ผลการ 

  ด าเนินงาน  

  ในบางเร่ือง 

 

• มีการรายงาน 

  ผลการ  

  ด าเนินงาน 

  ครบทุก 

  เรื่องตาม 

  ค าอธบิาย 

  ในตัวบ่งช้ี 

 

• มีการรายงาน 

  ผลการ 

  ด าเนินงานครบ 

  ทุกเรื่องตาม  

  ค าอธบิายใน 

  ตัวบ่งช้ี 

• มีแนวโน้มผล  

  การด าเนินงาน 

  ที่ดี ขึ้นในบาง 

  เรื่อง 

 

• มีการรายงานผล  

  การด าเนินงาน 

  ครบทุกเรื่องตาม  

  ค าอธบิายในตวั 

  บ่งช้ี 

• มีแนวโน้มผล  

  การด าเนินงานที่ดี  

  ขึ้น ในทุกเรื่อง 

 

• มีการรายงานผล การ 

  ด าเนินงานครบทุกเรื่อง 

  ตามค าอธบิายใน ตัวบ่งช้ี 

• มีแนวโน้มผล การด าเนิน   

  งานที่ดีขึ้น ในทุกเรื่อง 

• มีผลการด าเนินงานที่    

  โดดเด่น โดย เทยีบเคยีง 

  กบัหลักสตูรในสถาบัน 

  กลุ่มเดียวกนั โดยม ี

  หลักฐานเชิงประจักษ์    

  ยืนยัน และกรรมการ 

  ผู้ตรวจประเมินสามารถให้ 

  เหตุผลอธบิายว่าเป็นผล 

  การด าเนินงานที่โดดเด่น 

  อย่างแท้จริง 

อธิบายการด าเนนิงาน  

1.รายงานผลการด าเนินงานทุกเร่ือง 2.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้นทุกเร่ือง 3.แนวปฏบัิติที่ดี  
 

ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

อตัราการคงอยู่  งานหลักสูตรและการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรที่ ว่า “การ

จัดการศึกษาพยาบาลด้วยบรรยากาศและปฏสิัมพันธ์ที่เข้าถึงความเป็น

มนุษย์บนพ้ืนฐานความรักและเมตตากรุณาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

ร่วมกับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

การจัดการศึกษา” (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2554) และ

เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  คือ จิต

สาธารณะ ภาวะผู้น า นอบน้อมถ่อมตน อดทน  หลักสูตรจึงมีการ

จัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาความยากง่าย ความซับซ้อน จาก

พ้ืนฐานไปสู่ความซับซ้อนของหลักการพยาบาล ในด้านความเป็นอยู่

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าช้ัน  อาจารย์ที่

ปรึกษา มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนให้ประสบ

ความส าเรจ็    นักศึกษามีความไว้วางใจอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการใช้

บริการรับค าปรึกษาและมีการบันทึกการรับการปรึกษาทุกคร้ัง  ซ่ึง

กระบวนการดังกล่าวมีผลให้คณะฯ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90  (NU.3.3-1-1.1)   

การส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนของนักศึกษาที่ไม่

ส าเรจ็การศึกษา จ านวน 4 คน  เน่ืองจากนักศึกษาดังกล่าวสอบไม่ผ่าน

ในบางรายวิชา (ไม่ผ่าน 1 รายวิชาจ านวน 1 คน  ไม่ผ่าน 2 รายวิชา

จ านวน 2 คน  และไม่ผ่าน 3 รายวิชา จ านวน 1 คน)   โดยมีการ

ด าเนินการพิจารณา ดังน้ี  (NU.3.3-1-1.2) 

1) ฝ่ายวิชาการเสนอผลการประเมินรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร     

2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณา    

3) ให้ค าแนะน านักศึกษา   รายงานอาจารย์ประจ าช้ัน อาจารย์ที่

ปรึกษา และผู้ปกครอง  

4) ด าเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาที่ 3 / 2559 และ 

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 

ความพึงพอใจและผล

การจัดการ  

ข้อร้องเรียน  

ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีการประเมินความ

พึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอน และประเมินอาจารย์ผู้สอนเมื่อ

สิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ โดย

ใช้แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินรายวิชา และ

แบบประเมินอาจารย์ ซ่ึงมีผลการประเมินทุกรายวิชามีระดับคะแนน

ความพึงพอใจ ≥ 3.51 (NU.3.3-1-1.3)  และบันทกึการรายงานใน 

มคอ.5  และมคอ.6 

     การจัดการข้อร้องเรียน ด าเนินการโดยนักศึกษาเสนอปัญหา

ร้องเรียน ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าช้ัน หรือกล่องแสดง
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

ความคิดเหน็ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือการพิจารณา และแจ้งผลการ

พิจารณาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า ช้ัน นักศึกษา และ

ผู้ปกครอง ตามล าดับต่อไป  และมีผลการประเมินนักศึกษาได้รับการ

ตอบสนองและจัดการต่อการร้องเรียน คะแนนเฉล่ีย 4.57 อยู่ในระดับ

ดีมาก 

ความพงึพอใจของ
นกัศกึษาต่อการ
สง่เสรมิและพฒันา
นกัศกึษา 

งานหลักสตูรและการจัดการศึกษา สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559  ดังน้ี  

1) ด้านการรับนักศึกษา  คะแนนเฉล่ีย 4.17 อยู่ในระดับดี 

2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คะแนนเฉล่ีย 4.20  

อยู่ในระดับดี 

3) การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

ปริญญาตรี คะแนนเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับดี   

4) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21  คะแนนเฉล่ีย 4.41 อยู่ในระดับดี 

 

 

ผลการด าเนินงาน  1. อตัราการคงอยู่  

 

ปีการศึกษาท่ีรบัเขา้ศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 

ในแต่ละปีการศึกษา 

รอ้ยละการคงอยู่

ของนกัศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

2556 95 95 (+5) 95 (+5)  94 (+5) 98.94% 

2557 - 93 93  93 (+4) 100% 

2558 - - 63 62 98.41% 

2559 - - - 89  (+ 1) 100% 
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ผลการด าเนินงาน  2. การส าเร็จการศึกษา  

 

ปีการศึกษา 

ท่ีรบัเขา้ศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 

ในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนท่ี

ส าเร็จ

การศึกษา 

รอ้ยละการ

ส าเร็จ

การศึกษา 2556 2557 2558 2559 

2556 95 95 (+5) 95 (+5) 94 (+5) 
92*  

(+ 1)**  

97.89% 

2557 - 93 93 93 (+4) 
ยังไม่ส าเรจ็

การศึกษา 

 

2558 - - 63 62 
ยังไม่ส าเรจ็

การศึกษา 

 

2559 - - - 
89   

(+ 1)*** 

ยังไม่ส าเรจ็

การศึกษา 

 

หมายเหต ุ:  * ส าเรจ็การศึกษาตามก าหนด   **ส าเรจ็การศึกษาในภาคเรียนถดัมา  ***พักการเรียน 
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อตัราการคงอยู่ : การรบัเขา้

การคงอยู่ รับเข้า
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ผลการด าเนินงาน  3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา  

ประเด็นการส ารวจ 
ค่าคะแนนความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 

จ านวนนกัศึกษา (คน) 97 62 89 

1. การรบันกัศึกษา  

 1.1 การก าหนดคุณสมบตัผิู้เข้าศึกษาเหมาะสม 4.14 4.19 4.25 

 1.2 การก าหนดเกณฑท์ี่ใช้ในการคดัเลือกชัดเจน 4.03 4.11 4.30 

 1.3 ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถ และเจตคตติรงกบัวชิาชีพ 3.87 3.98 4.00 

 1.4 การประชาสมัพันธก์ารคดัเลือกทั่วถงึและชัดเจน 4.10 4.13 4.15 

2. การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา  

2.1 การจัดเรียนปรับทกัษะก่อนเข้าศึกษาเหมาะสม 3.66 3.69 3.80 

2.2 การปฐมนเิทศและการจัดกจิกรรมพ่ีพบน้อง 4.46 4.55 4.60 

3. การควบคุมดูแลใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษาปริญญาตรี  

3.1 การจัดอาจารย์ประจ าชั้นเหมาะสม 3.70 3.76 3.87 

3.2 การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเหมาะสม 3.62 3.71 3.77 

3.3 การจัดเวลาในการพบอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างชัดเจน 3.70 3.82 4.01 

3.4 ความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ที่

ปรึกษา 

4.16 4.31 4.33 

3.5 นักศึกษาได้รับการตอบสนองและจัดการต่อการร้องเรียน 3.99 4.21 4.57 

4. การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและเสริมสรา้งทกัษะและการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21  

4.1 นักศึกษามสีว่นร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ

เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.35 4.68 4.83 

4.2 โครงการที่จัดท ามคีวามเหมาะสมและสง่เสริมศักยภาพของนกัศึกษาได้ 3.90 3.92 4.00 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4 4 4 

เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ช่ือเอกสาร 

NU.3.3-1-1.1 ทะเบียนนักศึกษาทุกช้ันปี ปีการศึกษา 2559 

NU.3.3-1-1.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

(ผลการพิจารณานักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินรายวิชา) 

NU.3.3-1-1.3 ผลการประเมินระบบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
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ชนดิของตวับ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์ 

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการ

คัดเลือก อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผน

ระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มคุีณสมบตัิทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรที่

ก  าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน

และการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและกจิกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากบัดูแล และการพัฒนา

คุณภาพอาจารย์  

                         ในการรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้นี้  ให้อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนนิงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้  

                         - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

                         - ระบบการบริหารอาจารย ์ 

                         - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มี  

  แนวคิดใน 

  การก ากบั 

  ติดตามและ 

  ปรับปรงุ 

• ไม่มีข้อมูล 

  หลักฐาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• ไม่มีการน า       

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ   

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก   

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ 

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ 

  ประเมิน 

  กระบวนการ 

• ไม่มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

 กระบวนการ 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ    

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ

ประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

  กระบวนการ  

  จากผลการ 

  ประเมิน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน าระบบ  

  กลไก ไปสู่การ  

  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/ 

  พัฒนา  

  กระบวนการ 

  จากผลการ 

   ประเมิน 

• มีผลจากการ 

  ปรับปรงุเหน็ 

  ชัดเจน 

  เป็นรปูธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่  

  การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/พัฒนา 

  กระบวนการจากผลการ 

  ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรงุ  

  เหน็ชัดเจนเป็นรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย 

  มีหลักฐานเชิงประจักษ์  

  ยืนยัน และกรรมการ  

  ผู้ตรวจประเมิน สามารถ 

  ให้เหตุผลอธบิายการเป็น 

  แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์  

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 
 



 

 

39 

 

ผลการด าเนินงาน  1. ระบบการรบั และแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดคุณสมบัติ และ

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล โดยมี

ขั้นตอน ดังน้ี (NU.4.1-1-1.1)  

      1) สรรหาโดยการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ สมัภาษณ์โดย

คณบดีและคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือเสนออธกิารบดี

สมัภาษณ์ อนุมัติรับเป็นอาจารย์และก าหนดค่าตอบแทน  

     2) ท าสญัญาแต่งตั้งเป็นอาจารย์  

     3) ทดลองงาน  

     4) ประเมินผลการทดลองงาน  

     5) บรรจุเป็นอาจารย์ประจ า  

2. มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการสรรหาอาจารย์

ประจ าหลักสตูรตามคุณสมบัติที่ก  าหนด    โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

และคุณสมบัติตามเกณฑใ์น 5 สาขาวิชา ได้แก่  

    1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ   

    2) สาขาการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น   

    3) สาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช   

    4) สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  และ 

    5) สาขาการพยาบาลมารดาและทารก    

เพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์โดยคณบดีและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  จากน้ันน าเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็น

อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าการประเมินกระบวนการสรรหา

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยการสะท้อนคิด พบว่าอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่ได้จากกระบวนการสรรหา  สามารถปฏิบัติงานได้ตาม

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร

บัณฑติ(NU.4.1-1-3.1)   

4. มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

ประเดน็ปัญหาการสรรหาอาจารย์ให้ตรงกบัสาขาวิชาที่ต้องการ พบว่า 

ยังไม่สามารถสรรหาอาจารย์ให้ตรงสาขาวิชาที่ขาดได้ จึง มีการวาง

แผนการรับอาจารย์ โดยกรณีการรับอาจารย์ที่ไม่ตรงสาขาวิชากับ

สาขาวิชาที่ต้องการ มีแนวทางปฏบัิติในการแก้ไขปัญหาคือ อาจารย์ที่
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

รับมาบรรจุให้เตรียมความพร้อมในความเช่ียวชาญที่ 2 เพ่ือให้

สามารถขึ้นนิเทศได้ ช่วยสาขาวิชาอื่นได้ 

5. มีผลจากการ

ปรับปรุงเหน็ชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

มีตาราง Rotate การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ใหม่   เพ่ือหา

ความเช่ียวชาญที่ 2 ในการสอนและการนิเทศ 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธบิายการเป็น

แนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 

 

ผลการด าเนินงาน  2. ระบบการบริหารอาจารย ์

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ บริหารอาจารย์โดย

ก าหนดแผนพัฒนาอาจารย์(NU.4.1-2-1.1)   และจัดท าคู่มือ

อาจารย์(NU.4.1-2-1.2)  เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์   

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และน าผลการประเมินมาปรับปรุง

คุณภาพอาจารย์  ตามรายละเอยีด  ดังน้ี  

1. ก าหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ตามคู่มืออาจารย์ ซ่ึงอาจารย์มีหน้าที่

ตาม 4  พันธกิจหลักของถาบันการศึกษาระดับอุดม ศึกษา คือ การ

จัดการเรียนการสอน  การวิจัยและผลงานวิชาการ บริการวิชาการแก่

สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

2. มีระบบการประเมินอาจารย์ ดังน้ี  

    2.1 ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับระดับเงินเดือน (งาน

บุคลากร)  

    2.2 ประเมินผลการทดลองงานอาจารย์ใหม่ (คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร)  

    2.3 ประเมินผลการสอนแต่ละวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  (งาน

หลักสตูรและการจัดการศึกษา)  

    2.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพอาจารย์ (งานวัดและระเมินผล)  
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

3. น าผลการประเมินไปสรุปที่ มคอ.3, 4, 5, 6  

4. น าผลการประเมินไปพัฒนาในรายวิชาแผนพัฒนาปีการศึกษา

ต่อไป  

2. มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดูแลก ากับติดตามให้ฝ่ายวิชาการ

ด าเนินการบริหารอาจารย์ตามระบบที่ก  าหนดไว้ ดังน้ี 

1. ประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ 4 พันธกจิ   

1.1 อาจารย์ใหม่  ได้รับการปฐมนิเทศการปฏบัิติงาน  และ 

ศึกษาดูงานการนิเทศ  โดยมีอาจารย์พ่ีเล้ียงเป็นผู้ดูแล(NU.4.1-2-

2.1)   

1.2 อาจารย์ประจ า  ได้รับการติดตามประเมินผลการสอน 

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั  โดยอาจารย์(หัวหน้ากลุ่มวิชา)  และ
นกัศึกษา  (NU.4.1-2-2.2)   

2. สรุปผลการประเมินอาจารย์  แจ้งอาจารย์เป็นรายบุคคล 

 และบันทกึ 

3. เป็นข้อมูลผลการประเมินการสอนของรายวิชาใน มคอ. 4  

และ 6   

4. น าเสนอรายงานผลการประเมินอาจารย์ 4 พันธกจิ ต่อ 

คณบดีและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือรายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานของอาจารย์ต่ออธิการบดี  ประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ และปรับระดับค่าตอบแทนต่อไป 

5. น าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ พัฒนาการสอนปี 

การศึกษาต่อไป 

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

ฝ่ายยุทธศาสตร์ (งานบุคคล) มีหน้าที่ติดตามก ากับการปฏิบัติงาน

ของอาจารย์และประเมินผลทุกภาคการศึกษาและปีการศึกษา จาก

หัวหน้าสาขาวิชา  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดย

มีผลการประเมินอาจารย์ในปีการศึกษา 2559 ในแต่ละด้านดังน้ี 

  1. ด้านภาระงานด้านการสอน 

  2. ด้านการดูแลนักศึกษา 

  3. ด้านกจิกรรมของคณะและสถาบัน 

  4. ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ 

  5. อื่นๆ  
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

4. มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 งานบุคคลได้มีการเกบ็บันทกึประวัติอาจารย์ด้าน

การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 

5. มีผลจากการ

ปรับปรุงเหน็ชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

ผลจากการเกบ็ข้อมูลอาจารย์อย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาประวีติ

ด้านการพัฒนาอาจารย์ได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธบิายการเป็น

แนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 

 

ผลการด าเนินงาน  3. ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์  โดยสนับสนุนให้อาจารย์มีการท าผลงานวิชาการ และเข้ารับ

การอบรม/ประชุมเพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของอาจารย์   โดย

ประเมินจากความต้องการของอาจารย์และพัฒนาตามความต้องการ

ของอาจารย์ ดังน้ี  

1) ด าเนินการตามระบบของการท าผลงานของวิชาการตามระเบียบ

ของส านักมาตรฐานวิชาการของสถาบัน (NU.4.1-3-1.1)  

2) มีการประเมินความต้องการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลตาม

ความสนใจ  ความถนัด และความต้องการของกลุ่มวิชาทางการ

พยาบาล  

3) อาจารย์สามารถเสนอขอไปพัฒนาตนเอง   

2. มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏบัิติ/

ด าเนินงาน 

ฝ่ายวิชาการ มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ดังน้ี  

1) การพัฒนาอาจารย์  

     1. ส ารวจความต้องการของอาจารย์ในการพัฒนาตนเองด้าน

วิชาชีพ  ด้านวิชาการอื่นๆ  

     2.  จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชาเฉพาะ   
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     3. จัดให้อาจารย์ได้รับการอบรม/ประชุมวิชาการทางวิชาชีพ

พยาบาลตามความจ าเป็นของสาขาวิชาเฉพาะ และในเร่ืองอื่นๆ เช่น 

การวิจัย  เทคนิคการัดการความรู้  หรือความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯ    

โดยได้รับการพิจารณาจากคณบดีและคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

(NU.4.1-3-2.1)   

    4.  รวบรวมข้อมูลและประวัติการอบรมอาจารย์เป็นรายบุคคล    

    5.  น าผลการพัฒนาอาจารย์มาจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

2) การท าผลงานวิชาการ ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่จะขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ  ด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการตามระบบ

ของการท าผลงานของวิชาการตามระเบียบของส านักมาตรฐาน

วิชาการของสถาบัน   โดยคณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการเสนอขอ

การสนับสนุนด้านเวลา และงบประมาณจากวิทยาลัยฯต่อไป  

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

ประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จากข้อมูลเชิงคุณภาพ

ในการประชุมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมสมัมนา

สรุปแผนการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 

สงิหาคม 2560) มีข้อสรุป 2 ประเดน็ ดังน้ี 

      1) ควรมีข้ันตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน 

      2) ควรก าหนดงบประมาณที่ชัดเจนส าหรับพัฒนาอาจารย์ ต่อ

คน  ดังน้ันจึงน าข้อเสนอแนะที่ได้ ก าหนดในวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารในวาระต่อไป ปีการศึกษา 2560  

4. มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

รอพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร วาระ 2560 

5. มีผลจากการ

ปรับปรุงเหน็ชัดเจนเป็น

รูปธรรม 

รอพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร วาระ 2560 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจ

ประเมิน สามารถให้

- 



 

 

44 

 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

เหตุผลอธบิายการเป็น

แนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4 4 4 

 

 

เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.4.1-1-1.1 ระเบียบและข้อก าหนดการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

NU.4.1-1-2.1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

NU.4.1-1-3.1 ผลการประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

NU.4.1-2-1.1    แผนพัฒนาอาจารย์ ระยะ 3 ปี  

NU.4.1-2-1.2 คู่มืออาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ 

NU.4.1-2-2.1 ตารางการปฐมนิเทศ และการศึกษาดูงานการนิเทศ  ของอาจารย์ใหม่  

ปี 2559 

NU.4.1-2-2.3 ผลการประเมินอาจารย์  ปี 2559  

NU.4.1-3-1.1 ระเบียบการท าผลงานของวิชาการของวิทยาลัยบัณฑติเอเซีย  

NU.4.1-3-2.1 ทะเบียนการพัฒนาอาจารย์ ปี 2559 
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ตวับ่งช้ีที ่4.2 คุณภาพอาจารย ์
 

ชนิดของตวับ่งช้ี    ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  การสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสตูรมคุีณสมบตัทิี่เหมาะสมและ

เพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มคีวามรู้  ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมปีระสบการณท์ี่เหมาะสม

กบัการผลิตบณัฑติ อนัสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง

วิชาการอย่างต่อเนื่อง  

 ประเดน็ในการพิจารณาตวับ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก  

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

 - จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI  

    และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

(1) รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 

ข้อมูล จ านวน หน่วย 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

(สตูรการค านวณตามที่ระบุในหมายเหตุ) 

0 
คะแนน 

 

 หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ก าหนดดงันี้  

หลักสตูรปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 เทา่กบั ร้อยละ 20 

หลักสตูรปริญญาโท คะแนนเตม็ 5 เทา่กบั ร้อยละ 60 

หลักสตูรปริญญาเอก คะแนนเตม็ 5 เทา่กบั ร้อยละ 100 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 

 

คะแนนที่ได้  = 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก  าหนดให้เป็นคะแนนเตม็5 

 สูตรการค านวณค่าคะแนน 

คะแนนที่ได้ = 
0 x 5 

20 

 

= 0 คะแนน 
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หลกัฐาน 

 

ท่ี 

 

ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ตรี โท เอก นอ้ยกว่า 

6 เดือน 

6-9 

เดือน 

มากกว่า 

9 เดือน 

1.        

2.        

3.        

กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏบัิติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏบัิติงาน  

(เป็นขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ในหมวดที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป) 

 

(2) รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีม่ีต าแหน่งวิชาการ (ผศ,รศ,ศ.) 

ข้อมูล จ านวน หน่วย 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ 3 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 

(สตูรการค านวณตามที่ระบุในหมายเหตุ) 

5 
คะแนน 

 

  หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งวิชาการ ก าหนดดงันี้  

หลักสตูรปริญญาตร ี คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 60 

หลักสตูรปริญญาโท คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 80 

หลักสตูรปริญญาเอก คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 100 

 สูตรการค านวณ 

 

คะแนนที่ได้= 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มตี าแหน่งวิชาการ x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มตี าแหน่งวิชาการที่ก  าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็5 

 

 ผลการค านวณ 

คะแนนที่ได้   = 
60 x 5 

60 

 

= 5 คะแนน 
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 หลกัฐาน 

 

ที ่

 

ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ตรี โท เอก 
นอ้ยกว่า 

6 เดือน 

6-9 

เดือน 

มากกว่า 

9 เดือน 

1. รศ.สจิุตรา   ล้ิมอ านวยลาภ       

2. ผศ.เพลินพิศ   วิยะทศัน์       

3. รศ.รัชนีบูล เศรษฐภมูิรินทร์       

4. อ. กลัยา ปังประเสริฐ       

5. อ.ธญัญรัตน์ เนาววิบูลย์พร       

กรณีอาจารย์ที่รับเข้ามาปฏบัิติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏบัิติงาน  

(เป็นขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ในหมวดที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป) 

 

(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ปีการศึกษา 2559) 

ค่า

น า้หนัก 
ระดบัคุณภาพ จ านวนผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น า้หนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณท์ี่ตพิีมพ์ใน

รายงานสบืเนื่องจากการประชุม วิชาการระดบัชาต ิ

- - 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณท์ี่ตพิีมพ์ใน

รายงานสบืเนื่องจากการประชุม วิชาการระดบันานาชาต ิหรือใน

วารสารทางวิชาการระดบัชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑก์ารพิจารณา วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอ สภาสถาบนั

อนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธบิตัร 

- - 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพิีมพ์ในวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- - 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพิีมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาตทิี่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ

- - 
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ค่า

น า้หนัก 
ระดบัคุณภาพ จ านวนผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น า้หนัก 

ภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

หรือตพิีมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพิีมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาตทิี่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดบันานาชาตติามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย 

หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสทิธบิตัร  

- ผลงานวชิาการรับใช้สงัคมที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอ

ต าแหน่งทางวชิาการแล้ว  

- ผลงานวจิัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาตว่ิาจ้างให้ด าเนินการ  

- ผลงานค้นพบพันธุพื์ช พันธุส์ตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบยีน  

- ต าราหรือหนังสอืที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว  

- ต าราหรือหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมนิ

ต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทาง

วิชาการ 

3 3.00 

รวม 3 3.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทั้งหมด 5    คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ร้อยละ  20 

คะแนนที่ได้ 5   คะแนน 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที่ก  าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตามสตูร 

 ผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรทั้งหมด 

     = ร้อยละ  20  
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 

  

     คะแนนที่ได้    =  

 

 

       =    5 คะแนน 

 

สรุปคะแนน ตวับ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ =  ( 0 + 5 + 5 ) / 3 

         =   3.33    คะแนน 

 

ตวับ่งช้ีที ่4.3 ผลทีเ่กิดข้ึนกบัอาจารย ์ 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี    ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี   ผลการประกนัคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอตัราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกบัจ านวน

นักศึกษา ที่รับเข้าในหลักสตูร อตัราคงอยู่ของอาจารย์สงู และอาจารย์มคีวามพึงพอใจต่อการบริหารหลักสตูร  

                         ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงาน ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องดงัต่อไปนี้  

                        - การคงอยู่ของอาจารย์  

                        - ความพึงพอใจของอาจารย ์

 

เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีการ  

  รายงานผล 

  การด าเนิน 

  งาน 

 

• มีการ

รายงาน 

  ผลการ  

  ด าเนินงาน 

  ในบางเร่ือง 

   

 

• มีการ

รายงาน 

  ผลการ   

  ด าเนินงาน 

  ครบทุก 

  เรื่องตาม 

  ค าอธบิาย 

  ในตัวบ่งช้ี 

 

 

• มีการรายงาน 

  ผลการด าเนิน 

  งานครบทุก   

  เรื่อง ตาม   

  ค าอธบิาย  

  ในตัวบ่งช้ี 

 • มีแนวโน้มผล 

   การด าเนิน 

   งานที่ดีขึ้นใน 

   บางเร่ือง 

• มีการรายงาน 

  ผลการด าเนิน 

  งานครบทุกเรื่อง   

  ตามค าอธบิาย  

  ในตัวบ่งช้ี 

 • มีแนวโน้มผล 

   การด าเนินงานที่

ดี 

   ขึ้นในทุกเรื่อง 

 

 

• มีการรายงานผลการ 

  ด าเนินงานครบทุกเรื่อง   

  ตามค าอธบิาย ในตัวบ่งช้ี 

 • มีแนวโน้มผลการด าเนิน 

   งานที่ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการด าเนินงานที่โดด

เด่น เทยีบเคียงกบัหลักสตูร

นั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกนั 

โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษ์

ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้เหตุผล

อธบิายว่าเป็นผลการ

ด าเนินงานที่โดดเด่นอย่าง

แท้จริง 

 

 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
x 5 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ที่ก  าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ผลการด าเนินงาน 1. การคงอยู่ของอาจารย ์

ขอ้มูล ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

อตัราการคงอยู่ของอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

5 5 5 5 5 

 

 
 

 

ขอ้มูล ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

อตัราการคงอยู่ของอาจารย์ 43 46 37 39 36 
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ผลการด าเนินงาน 2. ความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรต่อการบริหารหลกัสูตร 

ประเด็นการส ารวจ 
ค่าคะแนน 

ความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึ

พอใจ 

1. การรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

1.1 มปีระกาศ/ ค าสัง่/ ระเบยีบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสตูรที่ชัดเจน และถอืปฏบิตั ิ
4.17 มาก 

1.2 มหีลักเกณฑใ์นการแต่งตั้งและการรับอาจารย์ประจ า

หลักสตูร ตามข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา 

4.75 ดมีาก 

1.3 กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูรมคีวาม

ชัดเจนและโปร่งใส 
4.81 ดมีาก 

รวม 4.57 ดมีาก 

2. การบริหารอาจารย์ 

2.1 การวางแผนระยะยาวด้านอตัราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 

4.11 ด ี

2.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์

ประจ าหลักสตูรมคีวามชัดเจน 

4.00 ด ี

2.3 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

4.75 ดมีาก 

2.4 การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสม 

ตรงกบัความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

4.45 ด ี

2.5 จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความ

เหมาะสม  

3.83 ด ี

รวม 4.22 ด ี

3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

3.1 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ

ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

3.95 ด ี

3.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

4.24 ด ี

3.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

4.82 ด ี

3.4 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือ

ศึกษาต่อ 

3.79 ด ี

3.5 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้ง

ภายในและระหว่างหลักสตูร 

3.88 ด ี

รวม 4.13 ด ี
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ประเด็นการส ารวจ 
ค่าคะแนน 

ความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึ

พอใจ 

4. ด้านการบริหารจัดการหลักสตูร 

4.1 การก ากบัและติดตามการจัดท ารายละเอยีดของรายวิชา และ

ประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

3.79 ด ี

4.2 การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.

5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

3.70 ด ี

4.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้  ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3.98 ด ี

4.4 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

3.92 ด ี

4.5 การบริหารหลักสตูร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานอื่นที่มคีวามเกี่ยวข้องกนัอย่างเหมาะสม 

4.29 

 

ด ี

รวม 3.93 ด ี

5. ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมนิผล 

5.1 การสง่เสริมให้อาจารย์ใช้วิธกีารสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทกัษะ

การเรียนรู้ของนักศึกษา 

3.96 ด ี

5.2 การสง่เสริมการท าวิจัยของอาจารย์เพ่ือพัฒนานักศึกษา 3.80 ด ี

5.3 การควบคุมก ากบั และการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมนิผลนกัศึกษา 

4.54 ด ี

5.4 การน ากระบวนการบริการทางวชิาการเข้ามามสีว่นร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3.89 ด ี

5.5 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผล

ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3.94 ด ี

5.6 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการ

พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสตูร 

4.76 ด ี

5.7 การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ 

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตให้นักศึกษา 

4.22 ด ี

5.8 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน

กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.37 ด ี
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ประเด็นการส ารวจ 
ค่าคะแนน 

ความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึ

พอใจ 

รวม 4.18 ด ี

6. ด้านสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 มทีรัพยากร เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ

เหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.84 ด ี

6.2 มอีาคาร ห้องเรียนที่เพียงพอ เหมาะสม สภาพแวดล้อมเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 
3.87 ด ี

6.3 มกีารบริการคอมพิวเตอร์ และระบบอนิเตอรเ์นต็เพ่ือการ

สบืค้น 
3.79 ด ี

6.4 มสีถานที่ส  าหรับท ากจิกรรมของนักศึกษา 3.90 ด ี

รวม 3.85 ด ี

รวมทุกด้าน 4.14 ด ี

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4 4 4 

เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.4.3-2-

1.1 

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการ

บริหารหลักสตูร ปีการศึกษา 2559  

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่5.1 สาระวิชาในหลกัสูตร 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน

คณะกรรมการ การอดุมศึกษา และมกีารปรับปรงุทุก 5 ปี แต่ผู้รับผดิชอบหลักสตูรต้องมกีารออกแบบหลักสตูร

ควบคุมก ากบัการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้ อหาที่ทนัสมัย ก้าวทนัความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิด รายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ 

โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และ ตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการ

พัฒนาทกัษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

องคป์ระกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
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                        ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้  

                        - การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูร  

                        - การปรับปรงุหลักสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มี  

  แนวคิดใน 

  การก ากบั 

  ติดตามและ 

  ปรับปรงุ 

• ไม่มีข้อมูล 

  หลักฐาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• ไม่มีการน า       

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ   

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก   

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ 

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ 

  ประเมิน 

  กระบวนการ 

• ไม่มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

 กระบวนการ 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ    

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

  กระบวนการ  

  จากผลการ 

  ประเมิน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน าระบบ  

  กลไก ไปสู่การ  

  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/ 

  พัฒนา  

  กระบวนการ 

  จากผลการ 

   ประเมิน 

• มีผลจากการ 

  ปรับปรงุเหน็ 

  ชัดเจน 

  เป็นรปูธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่  

  การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/พัฒนา 

  กระบวนการจากผลการ 

  ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรงุ  

  เหน็ชัดเจนเป็นรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย 

  มีหลักฐานเชิงประจักษ์  

  ยืนยัน และกรรมการ  

  ผู้ตรวจประเมิน สามารถ 

  ให้เหตุผลอธบิายการเป็น 

  แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน  1. การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก   - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการด าเนินการเพ่ือขอเปิด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

(NU.5.1-1)  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซ่ึง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกพิจารณาหลักสูตรและผ่านการ

เหน็ชอบจากสภาวิทยาลัยบัณฑติเอเซีย  เม่ือวันที่ 7  กนัยายน 2554 

ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวันที่  

12  ตุลาคม  พ.ศ. 2555   และสภาการพยาบาลให้ความเหน็ชอบ

หลักสตูรเม่ือวันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร งานหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ออกแบบหลักสูตร โดยน ากรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง และการ

ส่งเสริมสุขภาพของชุมชน มาเป็นฐานในการออกแบบ โดยพิจารณา

จาก สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  

ระบบสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ  และแนวโน้มของปัญหาสุขภาพ  ทิศ

ทางการพัฒนาก าลังคนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ

สังคมไทย  รวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบัณฑิต

พยาบาล  ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องน าสถานการณ์และ

ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาบูรณาการในหลักสูตร  โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มี

ความเพียบพร้อมทั้ งด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้” มีความ

รอบคอบ  และมีเหตุผล  พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบจากสถานการณ์

และการเปล่ียนแปลงต่างๆ เป็นผู้น าในการสร้างสขุภาพ (Leadership 

in Health  Promotion) มีจิตสาธารณะ (Public  Mind) และจิตส านึก

ของการบริการด้วยความรักความเมตตาต่อผู้มาใช้บริการ  ด้วยระบบ

การศึกษาพยาบาลที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์ (Humanized  Nursing  

Education) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient  Economy)  

และการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community  Based  

Learning) ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  และสงัคมไทย 

สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  เพ่ือสร้างสุขภาวะให้ชุมชน  

สงัคม  สู่สงัคมอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนั   
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    หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

มีจ านวนทั้งสิ้น 145 หน่วยกิต  แบ่งเป็น หมวดศึกษาทั่วไป จ านวน 

33 หน่วยกติ  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 106 หน่วยกิต  และหมวด

วิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ   

   กรอบแนวคิดของหลักสูตรประกอบด้วยมโนทศัน์ทางการพยาบาล

และการศึกษาพยาบาล  ดังน้ี 

  บุคคล  เป็นผู้มีความสมุดลอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านกาย จิต สงัคม 

และจิตวิญญาณของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีความเป็นปัจเจก

บุคคล มีศักด์ิศรี  มีสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ  มีศักยภาพในการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสขุภาวะของตนเอง 

   สขุภาพ  เป็นภาวะที่เป็นสขุตามการรับรู้ของบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน  อันเกิดจากความสมดุลทางกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ 

ภาวะสุขภาพเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต  และตาม

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสงัคม  และสิ่งแวดล้อม 

   สิ่งแวดล้อม  เป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา และมีผลต่อสขุภาวะของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน 

   การพยาบาล  เ ป็นการดูแลอย่างเ ป็นองค์รวมซ่ึงเกิดจาก

กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการที่ค านึงถึง

ความเป็นมนุษย์  ให้การดูแลทุกช่วงวัยของชีวิต  ครอบคลุมทั้งด้าน

การ ส่ง เส ริมสุขภาพ  การ ป้องกัน ปัญหาสุขภาพ  การ ดูแล

รักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย และการฟ้ืนฟูสภาพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ในการดูแลตนเองของประชาชน  ให้ด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและมีสุข

ภาวะ  

   การจัดการเรียนการสอน  เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการ

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย์และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือ

ส่งเสริม “ผู้เรียน”ให้มีวิจารณญาณในการด ารงชีวิต  ใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวิต ร่วมกับการปลูกฝังคุณลักษณะวิชาชีพ โดยมี “ครู” เป็นผู้

เอื้ ออ านวยในการเรียนรู้  โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียน

การสอน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  
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1.ทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม โดยจัดให้มีการเรียนการสอน ใน

รายวิชา นวัตกรรมทางการพยาบาล ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดความพร้อม

ของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน 

ได้แก่  ความริเ ร่ิมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ 

2. ทกัษะดา้นสารสนเทศ  โดยจัดให้มีการเรียนการสอน ในรายวิชา 

การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความสามารถเกี่ ยวกับสื่ อ สารสนเทศ และการน า ข้อมูลจาก

สารสนเทศมาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล 

3.ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกช้ันปี

เข้าร่วมการประชุม สัมมนาวิชาการต่างๆ เมื่อมีโอกาส และจัดให้

นักศึกษาได้เข้าศึกษาเรียนรู้จากชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคล

ต้นแบบ อย่างสม ่าเสมอ 

    บัณฑิตพยาบาล  เป็นผู้ด ารงตนเป็นคนดี  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ 

มีอุดมคติชีวิต และศรัทธาต่อการท างานมีภาวะผู้น า เป็นที่ยอมรับ

ของสงัคม  มีความสามารถด้านวิชาชีพและสามารถปฏบัิติงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ดี  โดยยึดม่ันจรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  มี

ความคิดสร้างสรรค์  เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของประชาชนให้พ่ึงตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตด้วยความสุขอย่าง

พอเพียง  และย่ังยืน   

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

งานวัดประเมินผล ด าเนินการประเมินหลักสตูร ในนักศึกษาพยาบาล

ช้ันปีที่ 4 ที่ก  าลังจะส าเร็จการศึกษาทุกรุ่น  และปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาพยาบาลปี 4 รุ่นที่ 8 มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังน้ี 

(รายละเอียดในรายงานประเมินผลหลักสูตร ปี 2559 NU.5.1-1-

3.1) 

1.ผู้เรียน  

2.หลักสูตร 

           2.1วัตถุประสงค์หลักสตูร อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ได้คะแนน

เฉล่ียระหว่าง 4.02 - 4.28  

           2.2โครงสร้างหลักสตูร อยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมาก ได้

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.46 - 4.68 
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           2.3เน้ือหาสาระของหลักสตูร อยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมาก ได้

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.74 - 4.13 

3.สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

           3.1 ห้องเรียน  ห้องปฏบัิติการ  ห้องสมุด  สื่อการเรียนรู้

และโสตทศันูปกรณ์  อยู่ในระดับต้องปรับปรุงถึงพอใช้ ได้คะแนน

เฉล่ียระหว่าง 1.79 – 2.91 

            3.2 แหล่งฝึกปฏบัิติ  อยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉล่ีย

ระหว่าง 4.17 - 4.20 

             3.3 สิ่งสนับสนุนอื่นๆ เช่น สถานที่พักผ่อน ห้องประชุม 

ห้องกจิกรรม โรงอาหาร บริการแนะแนว   อยู่ในระดับต้องปรับปรุง

ถึงพอใช้ ได้คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.76 – 2.97 

4.อาจารย์  ผลการประเมินความคิดเหน็ของผู้ส าเรจ็การศึกษาต่อ

ความรู้ความสามารถอาจารย์และคุณลักษณะของอาจารย์  อยู่ใน

ระดับดี  ได้คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.86 – 4.38 

5.กระบวนการจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับพอใช้ถึงดี  ได้

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.99 – 4.08 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

งานวัดและประเมินผลรวบรวมข้อมูลจาการประเมินหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนในระหว่างการใช้หลักสูตร    และเมื่อครบรอบวาระการ

ปรับปรุงหลักสูตร  เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้น าข้อมูลเข้าพิจารณาร่วมในการจัดท า

หลักสูตรฯ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเดน็การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน  และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและพอใช้หลายรายการ 

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากผลการประเมินหลักสูตรฯ พ.ศ.2554  น ามาสู่การปรับปรุง

หลักสูตรฯ พ.ศ.2560 ที่ ชัดเจนเป็นรูปธรรม เ ช่น การจัดซ้ือ

หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการพยาบาลทดแทนหุ่นที่ช ารุดและเพ่ิมจ านวน

ให้เพียงพอต่อนักศึกษารายกลุ่ม (NU.5.1-1-5.1)   การทบทวน

และสร้างความเข้าใจ รวมถึงพัฒนาแนวปฏิบัติที่ เหมาะสมของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าช้ันในการดูแลนักศึกษา โดย

จัดท าเป็นแผนผังการด าเนินงานที่ชัดเจน มีแบบฟอร์มการรายงาน
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การดูแลนักศึกษาเพ่ิมขึ้ น  การจัดสรรเวลาพบอาจารย์ประจ าช้ัน 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมและยืดหยุ่นทั้งแก่อาจารย์และนักศึกษา

มากขึ้น (NU.5.1-1-5.2)  และวิทยาลัยฯได้ขยายสัญญาณ internet 

WIFI พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านระบบ CAMU education 

ในการลงทะเบียนเรียนและการติดตามผลการเรียน ให้พร้อมใช้งาน

ในปีการศึกษา 2560   เป็นต้น 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

ยังไม่มีแนวปฏบัิติที่ดี 

 

ผลการด าเนินงาน 2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ  

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดระบบ 

กลไกในการปรับหลักสูตร โดยภายหลังการใช้หลักสูตร 

มอบหมายให้งานวัดประเมินผล ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร 

โดยประเมินจากนักศึกษาช้ันปีสุกท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาทุกปี

การศึกษา และประเมินจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

ได้แก่ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน รวบรวมเพ่ือให้แนวทางในการปรับปรุง

แก้ไขหลักสตูร เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มีการวาง

แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเน่ืองจากใช้หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พ.ศ.2554) ครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 

2559  โดยด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการร่างหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  เพ่ือ

พัฒนาหลักสตูรให้มีความทนัสมัย (NU.5.1-2-2.1) 

    ในระหว่างการใช้หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัด

โครงการประเมินผลหลักสูตรจากนักศึกษาช้ันปีที่ 4  ที่ก  าลังจะ

ส าเรจ็การศึกษา   ผลการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาช้ันปีที่ 4  

ที่ก  า ลังจะส า เร็จการศึกษา (NU.5.1-2-2.2) และ ผลการ

ประเมินจากผู้ใ ช้ บัณฑิต(NU.5.1-2-2.3)  จะเป็นข้อมูลที่
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น ามาใช้พิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น ในปีการศึกษาถัดไป 

3. มีการประเมินกระบวนการ การจัดท าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560)  ได้ น าผลจากการประเมินการใช้หลักสตูร น ามาเป็น

ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ   ร่วมกับ แนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 

21 , Transformative Learning Education , น โ ย บ า ย ช า ติ  

Thailand 4.0 , แผนพัฒนาสงัคมและเศรษฐกจิแห่งชาติ 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เตรียมการปรับปรุงหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   โดยมี

แผนการพัฒนานักศึกษา เช่น  ด้านทักษะการคิดและการแก้ไข

ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  การเรียนรู้ร่วมกันและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร   การใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

(ต่อเน่ืองจากหลักสูตรฯ พ.ศ.2554 แต่เน้นให้ชัดเจนเป็น

รูปธรรมมากขึ้น)  การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม และการจัดการภัย

พิบัติ   

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอ อธิการบดี แต่งตั้ ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560)  ให้ด าเนินการร่างหลักสูตรโดยน าผลการ

ประเมินจากบัณฑติ  ผู้ใช้บัณฑติ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย   มาพิจารณาร่วมกับแนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 21 , 

Transformative Learning Education , นโยบาย Thailand 4.0 , 

แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ  สถานการณ์ทางสังคม 

วัฒนธรรม และสขุภาพ  (NU.5.1-2-5.1)   

      โดยก าหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  ประกอบด้วยมโนทัศน์

ทางการพยาบาลและการศึกษาพยาบาลที่เข้าถึงมิติความเป็น

มนุษย์บนพ้ืนฐานของความรัก และความเมตตากรุณาระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  จะพัฒนาบัณฑิตให้

มีคุณลักษณะเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการ 

และทักษะวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม  สามารถคิด
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วิเคราะห์อย่างรอบคอบ รอบรู้ มีทักษะทางปัญญา ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมีเหตุผลและเท่าทนั สามารถสื่อสารสัมพันธ์และ

ท างานร่วมกับชุมชน สังคม ต่างวัฒนธรรม  และเป็นผู้น าการ

เปล่ียนแปลงในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พ่ึงตนเองได้ 

ด ารงชีวิตด้วยความสุขอย่างพอเพียงและย่ังยืน  และมีแผนการ

พัฒนาหลักสตูร ได้แก่ 

        1. แผนการบริหารหลักสูตรรองรับประชาคม อาเซียน ด้วย

การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีหัวใจ ความเป็นมนุษย์   พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และ

ท างานข้ามวัฒนธรรม   พัฒนาผู้เรียนให้คิดสร้างสรรค์และการ

พัฒนานวัตกรรม      

         2. แผนพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  โดย

การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนเพ่ือด าเนินชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง   สร้างเสริมภาวะผู้น า  ปลูกฝังจิตสาธารณะ   

        3. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

        4. แผนพัฒนาทักษะการสอน / การประเมินผู้เรียน ตาม

ผลลัพธ์การเ รียน รู้ทั้ ง  6 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

        5. แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษามีทกัษะปฏบัิติการพยาบาลพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพ  การ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรม และการจัดการภัยพิบัติ   

     คณะพยาบาลศาสตร์ น าร่างหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการ

วิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเพ่ือพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร  

ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

และคร้ังที่ 2/2560 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2560   น าเสนอ

ต่อสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเพ่ืออนุมัติหลักสูตร ในการประชุม

คร้ังที่ 1/2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2560 (NU.5.2-2-

5.2)   และเสนอต่อสภาการพยาบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ

หลักสตูร ต่อไป (NU.5.2-2-5.3)    

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

- 
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และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4 4 4 

 

เอกสารหลักฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.5.1-1-1.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554)  

NU.5.1-1-2.1  หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

NU.5.1-1-3.1 รายงานผลการประเมินหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

(ปรับปรุง พ.ศ.2554) ปี 2559  

NU.5.1-1-5.1 รายการหุ่นจ าลองและอุปกรณ์ห้องปฏบัิติการพยาบาล 

NU.5.1-1-5.2 แผนพัฒนาบริการแนะแนวและให้การปรึกษา ปีการศึกษา 2560 

NU.5.1-2-2.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

NU.5.1-2-2.2 รายงานผลการประเมินหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ปรับปรุง พ.ศ.2554) 

ปี 2558 

NU.5.1-2-2.3 รายงานผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ พ.ศ.

2554   

NU.5.1-2-5.1 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

NU.5.1-2-5.2 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑติเอเชีย วาระพิจารณาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑติ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

NU.5.1-2-5.3 หนังสือน าส่งหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) เสนอ

สภาการพยาบาล 
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ตวับ่งช้ีที ่5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้  

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทนัสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชา

นั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ทั้งนี้  หลักสตูร

ระดบั บณัฑติศึกษา ต้องให้ความส าคญัก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ ์การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์การ

ค้นคว้าอสิระที่เหมาะสมกับ หัวข้อวิทยานิพนธ ์การค้นคว้าอสิระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ

โอกาสและการพัฒนาตนเองเตม็ ตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์การค้นคว้าอสิระต้องสามารถให้

ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้า อิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า

อสิระการสอบป้องกนั และการเผยแพร่ ผลงานวิจัยจนส าเรจ็การศึกษา 

 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ตาม 

โครงสร้างหลักสูตรที่ก  าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ

เรียนรู้  ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ทกัษะการท างาน แบบมสี่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสขุภาพ ฯลฯ การ

เรียนการสอน สมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดกไ็ด้ 

ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้ อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้  และสนับสนุนการเรียนรู้  ทั้งนี้  ในหลักสูตรระดับ

บณัฑติศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

 ในการรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้นี้  ให้อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนนิงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเดน็ที่เกี่ยวข้องดงัต่อไปนี้ 

 - การพิจารณาก าหนดผู้สอน  

 - การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มีบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทาง สงัคม 

และการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม  

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอสิระในระดบับณัฑติศึกษา ให้สอดคล้องกบั สาขาวิชา

และความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ

เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสมัพันธก์บัหัวข้อวิทยานิพนธ ์

 - การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอสิระ และการตีพิมพ์  ผลงานใน

ระดบับณัฑติศึกษา 

เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มี  

  แนวคิดใน 

  การก ากบั 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• ไม่มีการ

น า       

• มีระบบ 

  มีกลไก   

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ    

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน าระบบ  

  กลไก ไปสู่การ  

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่  

  การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 
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0 1 2 3 4 5 

  ติดตามและ 

  ปรับปรงุ 

• ไม่มีข้อมูล 

  หลักฐาน 

  ระบบ

กลไก   

  ไปสู่การ   

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ 

  ประเมิน 

  กระบวนการ 

• ไม่มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

 กระบวนการ 

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ

ประเมิน 

  

กระบวนการ 

• มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

  

กระบวนการ  

  จากผลการ 

  ประเมิน 

  ปฏบิัติ/

ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/ 

  พัฒนา  

  กระบวนการ 

  จากผลการ 

   ประเมิน 

• มีผลจากการ 

  ปรับปรงุเหน็ 

  ชัดเจน 

  เป็นรปูธรรม 

• มีการปรับปรงุ/พัฒนา 

  กระบวนการจากผลการ 

  ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรงุ  

  เหน็ชัดเจนเป็นรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย 

  มีหลักฐานเชิงประจักษ์  

  ยืนยัน และกรรมการ  

  ผู้ตรวจประเมิน สามารถ 

  ให้เหตผุลอธบิายการเป็น 

  แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  1. การก าหนดผูส้อน 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการบริหารโดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ตาม

สาขาวิชาที่อาจารย์แต่ละทา่นเช่ียวชาญ และตามวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ ได้แก่ 5 สาขาวิชา คือ 

1. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

2. สาขาวิชาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช 

3. สาขาวิชาการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 

4. สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

5. สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชุน 

และแต่งตั้งอาจารย์หัวหน้าสาขาในการบริการ การมอบหมายงาน

สอนในสาขาเพ่ือให้เหมาะสมกบัความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละ

ทา่น 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

        มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร(NU.5.2-1-2.1)     

เพ่ือพิจารณามอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาตามสาขาให้

เหมาะสมกับความเช่ียวชาญของอาจารย์ และเหมาะสมกับภาระงาน

รวมของอาจารย์แต่ละคน  และพิจารณาแหล่งฝึกปฏบัิติที่เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์รายวิชา  

        คณะกรรมการฯ มอบหมายให้หัวหน้าสาขาร่วมกับอาจารย์

ประจ าสาขา พิจารณาอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อตามความเช่ียวชาญ

และภาระงาน   รวมถึงพิจารณาเชิญอาจารย์ผู้สอนจากภายนอก 
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

(ผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญเฉพาะทาง) มาร่วมสอน เช่น อาจารย์

แพทย์  อาจารย์พยาบาล ปราชญ์   นักพยาธวิิทยาคลินิก ฯ  ในรายวิชา

ที่จ าเป็น  เช่น  ชีวเคมีและจุลชีววิทยาปรสิตวิทยา  การรักษาพยาบาล

เบ้ืองต้น  เศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  เป็นต้น       

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

     มีการติดตามก ากับการด า เ นินงานโดยหัวหน้าสาขา และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา  เพ่ือประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน และน ามาพิจารณาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการน าผลการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนด้านอาจารย์ผู้สอนโดยอาจารย์ และนักศึกษา ปี

การศึกษา 2559  มาพิจารณาปรับปรุงการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในปี

การศึกษา 2560 

5. มีผลจากการปรับปรุง

เหน็ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

       มีการด า เนินการป รับปรุงการก าหนดอาจารย์ ผู้สอนในปี

ก า ร ศึ กษา  2559 โ ดยก า ร เ ชิญอ าจา ร ย์ ผู้ สอนจ ากภายนอก        

(ผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญเฉพาะทาง) มาร่วมสอนในรายวิชาที่จ าเป็น  

เช่น วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  โดยเชิญอาจารย์จาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น และพยาบาลประจ าการ

เช่ียวชาญการพยาบาลผู้ได้รับสารเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์

ขอนแก่น  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

จากผู้เช่ียวชาญและนักปฏบัิติในคลินิกเพ่ิมเติม   เป็นต้น 

       ส าหรับอาจารย์ใหม่ก าหนดให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนและ

ติดตามสังเกตการนิ เทศภาคปฏิบัติจ ากอาจารย์อา วุ โสหรือมี

ประสบการณ์การท างานมานานกว่า 3 ปีขึ้นไป (NU.5.2-1-5.1) 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธบิายการเป็นแนว

ปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
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ผลการด าเนินงาน  2. การก ากบั ติดตามตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ. 3 และ  

                 มคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ ในการก ากับ ติดตาม

ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.)  โดยมอบหมายให้งาน

หลักสูตรและจัดการศึกษาด าเนินการประสานติดตามอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการจัดท า มคอ.3 ,  4  และรวบรวมสรุปผล

การด าเนินงานรายวิชา มคอ.5 , 6  เพ่ือใช้ท า มคอ. 7 ต่อไป 

(NU.5.2-2-1.1)     

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

งานหลักสตูรและจัดการศึกษา ก ากบัติดตามการจัดท า มคอ.3 และ 4 

โดยมอบหมายให้อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา ก ากบัดูแลอาจารย์ประจ า

สาขาในการจัดท า และปรับปรุงหลังจากวิพากษ์ให้เหมาะสม เรียบร้อย   

รวมถึงการเผยแพร่ มคอ.แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา    และ

ติดตามการท า มคอ.5 , 6  ให้เสรจ็สิ้นภายหลังสิ้นสดุการเรียนการ

สอน   โดยตรวจสอบรายละเอยีดใน มคอ.  ให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับติดตามประเมินการจัดท า มคอ. 

3, 4, 5 และ 6    โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรและจัดการศึกษา ให้

ความช่วยเหลือ แนะน า และการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน เช่น ท า

ความเข้าใจกบัอาจารย์เร่ืองความจ าเป็นในการจัดท ามคอ. ให้แล้วเสรจ็

ก่อนการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือเผยแพร่แก่นักศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ   กระตุ้นและอ านวยความสะดวกด้านทรัพยากร

ในการจัดท ามคอ. เป็นต้น     

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้สาขาวิชาจัดวิพากษ์ มคอ. 

ในสาขาวิชาก่อน  หลังจากน้ันงานหลักสูตรและจัดการศึกษา รวบรวม

น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบวิธีการสอน 

วิธีการประเมินผล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา และผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่ก  าหนดในหลักสูตร   และให้สาขาวิชาน าไปปรับปรุงแก้ไข

ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ก่อนเผยแพร่แก่นักศึกษา 

5. มีผลจากการปรับปรุง

เหน็ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามตรวจสอบ มคอ. 3 , 4 ในปี

การศึกษา 2558  พบว่า (NU.5.2-2-5.1)     

1.อาจารย์พยาบาลมีภาระงานการนิเทศภาคปฏบัิติในภาคการศึกษา 
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ฤดูร้อน และตรวจรายงานของปีการศึกษา 2558  ท าให้มีปัญหาการ

จัดท ามคอ. ส าหรับปีการศึกษา 2559 ล่าช้า ไม่สามารถเผยแพร่แก่

นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วันตามก าหนด 2.การก าหนด

วิธีการสอนและวิธีการประเมินผลไม่หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับ

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่ก  าหนดในหลักสตูร 

      ในปีการศึกษา 2559  จึงได้ก ากับติดตามให้สาขาวิชาก าหนด

ระยะเวลาสอนและเน้ือหาสาระการสอน มีความเหมาะสมมากขึ้ น   

ก าหนดวิธีการสอนที่หลากหลายมากข้ึนโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่มุ่งหวัง     พิจารณาสัดส่วนคะแนนและวิธีการการประเมินผล

ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัวิธกีารสอน และสามารถประเมินนักศึกษาได้

ตามผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่มุ่งหวัง     

       ซ่ึงจากการประเมินผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2559 ยังมี

ปัญหาความล่าช้าในการจัดท ามคอ. 3 , 4  พบว่า 

1.หลายวิชาเผยแพร่มคอ. 3, 4 แก่นักศึกษาก่อนเปิดเรียนรายวิชานั้น 

เพียง 1 สัปดาห์ เน่ืองจากภาระงานนิเทศของอาจารย์ท าให้จัดท ามคอ. 

ล่าช้า 

2.มีการวิพากษ์ มคอ.3 , 4 ในสาขาวิชา  แต่ยังไม่ได้วิพากษ์โดย 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

3.การก าหนดวิธกีารสอนและวิธกีารประเมินผลยังไม่หลากหลาย  

และไม่สอดคล้องกบัผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่ก  าหนดในหลักสูตร 

4.การจัดท า มคอ. 5 , 6  ภายหลังสิ้นสดุการเรียนการสอน 30 วัน 

ในรายวิชาที่ก  าหนดให้มีการทวนสอบ   

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงจัดสัมมนาหลักสูตร (NU.5.2-

2-5.2) เพ่ือทบทวนและสร้างความเข้าใจ กับอาจารย์ในการจัดท า 

มคอ.3, 4 ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก  าหนดของแต่ละ

รายวิชาในหลักสูตร  และให้แล้วเสรจ็ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 

30 วัน  เพ่ือให้ได้รับการพิจารณาวิพากษ์จากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรในการตรวจสอบ มคอ. ให้เป็นไปตามข้อก าหดของหลักสูตร   

และเน้นย า้การท า มคอ.5 , 6 ให้เสรจ็สิ้นภายหลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอน 30 วัน เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการทวนสอบ  และใช้ในการจัด มคอ. 

7 ต่อไป 
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6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธบิายการเป็นแนว

ปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 

 

ผลการด าเนินงาน  3. การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ทีม่ีการบูรณาการกบัการ

วิจยั การบริการวิชาการทางสงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และฝ่ายวิชาการ จัดท าแผนการ

ศึกษา(Master plan) ปีการศึกษา 2559  โดยก าหนดให้มีการ 

บูรณาการรายวิชากบัพันธกจิด้าน การวิจัย/นวัตกรรม  การบริการ

วิชาการ และการท านุศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือให้นักศึกษาเกิด

การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการน าความรู้ทฤษฎีไปใช้ในการ

ปฏิบัติจริง  ทั้งด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น (NU.5.2-3-1.1)      

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายสาขาวิชาด าเนินการให้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการบูรณาการ รายวิชากบัการวิจัย/

นวัตกรรม  การบริการวิชาการ และการท านุศิลปะและวัฒนธรรม 

ในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2559 ดังน้ี 

1.การบูรณาการกบัการวิจัย/นวัตกรรม ได้แก่  

   วิชา 503 335 การวิจัยทางการพยาบาล     

   วิชา 101 405 นวัตกรรมกทางการพยาบาล  

2.บูรณาการกบัการบริการวิชาการทางสงัคม ได้แก่  

   วิชา 503 418 ปฏบัิติการพยาบาลผู้สูงอายุ   

3.บูรณาการกบัการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  

   วิชา 400 125 เศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน    

   วิชา 503 210 ปฏบัิติการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช 1     

   วิชา 503 102 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 

   ภายหลังการมอบหมายและวางแผน ได้มีการติดตามและก ากบั

การจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจ าวิชา และสรุป
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ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ใน มคอ5 และ มคอ.6 

(NU.5.2-3-2.1)      

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการติดตามการด าเนินการบูรณา

การรายวิชากบัพันธกจิด้านต่าง ๆ ข้างต้น โดยตรวจสอบใน มคอ. 

3 , 4  ให้การแนะน าช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และอ านวยความ

สะดวกในการด า เนินการ  เ พ่ือผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ มี

ประสทิธภิาพในการบูรณาการรายวิชากบัพันธกจิดังกล่าว   

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

ในปีการศึกษา 2558  คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่มีการก าหนด

ชัดเจนในการบูรณาการรายวิชากบัพันธกจิด้านอื่น ๆ     

ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงก าหนด

ความชัดเจนในการด าเนินการบูรณาการรายวิชากับพันธกิจด้าน

ต่าง ๆ  โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการฯติดตามการด าเนินการ 

และให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ร่วมกับผู้ด าเนินการอย่าง

ใกล้ชิดเป็นระยะทุกภาคการศึกษา 

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2559 จากการปรับปรุงการด าเนินงาน พบว่า   

1.มีการจัดท านวัตกรรมการพยาบาลเดก็ ในรายวิชา  503 209 

การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 1 (ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา)   

อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้นักศึกษาท าช้ินงานของเล่นเด็กเพ่ือ

เสริมสร้างพัฒนาการเดก็   นักศึกษาสามารถจัดท าเป็นนวัตกรรม

ของเล่นเด็ก และได้เข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ของสมาคมสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่ง

ประเทศไทย (สสอท.) ปี 2559 และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (NU.5.2-3-5.1)      

2.รายวิชาวิชา 503 210 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต

เวช 1  มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติเพียง 10 วัน(1 หน่วยกิต) ท าให้

นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการคิดท านวัตกรรมไปใช้ได้ทันเวลา  

แต่ได้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการพยาบาล

แก่ผู้รับบริการได้  (NU.5.2-3-5.2)      

3.วิชา 503 102 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  ได้บูรณาการ 

ร่วมกับการจัดนิทรรศการแสดงความส าคัญของหมวกพยาบาล  

ตะเกียงไนติงเกล และสมเดจ็ย่า   ในพิธีมอบหมวกพยาบาล เขม็

ช้ันปี และตะเกียงไนติงเกล ปีการศึกษา 2559  และเข้าร่วม
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แสดงออกถึงความกตัญญูต่อสมเด็จย่า ผู้ก่อตั้ งวิชาชีพการ

พยาบาลในประเทศไทย ในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2559 

(NU.5.2-3-5.3)      

4.จัดบริการวิชาการแก่สงัคม  ในโครงการบริการส่งเสริมสขุภาพ 

ผู้สงูอายุในชุมชน  ในการฝึกปฏบัิติวิชา 503 418 ปฏบัิติการ

พยาบาลผู้สูงอายุ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

(NU.5.2-3-5.4)       

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 

 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4 5 5 

 

เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.5.2-1-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ปีการศึกษา 2559  

(วาระพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

NU.5.2-1-5.1 แผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา2559 

NU.5.2-2-1.1 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการและกจิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (วาระ

การมอบหมายกจิกรรมติดตามการท า มคอ. 3 , 4 , 5 , 6 ปีการศึกษา 2559) 

NU.5.2-2-5.1 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการและกจิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (วาระผล

การติดตามการท า มคอ. 3 , 4 , 5 , 6 ปีการศึกษา 2558) 

NU.5.2-2-5.2 การสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2560) (วาระการ

เขียน มคอ. 3 , 4 และการเขียนแผนการเรียนรู้ตามผลลัพธก์ารเรียนรู้) 
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รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.5.2-3-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ปีการศึกษา 2559 (วาระ

พิจารณารายวิชาบูรณาการกบัพันธกจิด้านการวิจัย/นวัตกรรม การบริการวิชาการ

และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

(NU.5.2-3-

2.1)      

มคอ. 5 , 6 รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกบัพันธกจิด้านการวิจัย/

นวัตกรรม การบริการวิชาการและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 

2559 

NU.5.2-3-5.1 เอกสารแสดงรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ ของเล่นส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ จากการประชุมระดับชาติ ประจ าปี 2559  

NU.5.2-3-5.2 เอกสารแสดงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม(ภมูิปัญญาท้องถิ่น)มาใช้ในการ

พยาบาลในรายวิชาปฏบัิติการพยาบาลสขุภาพจิต 1 ปีการศึกษา 2559 

NU.5.2-3-5.3 เอกสารแสดงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในกจิกรรมนิทรรศการเน่ืองใน

พิธมีอบหมวกพยาบาล และพิธถีวายราชสกัการะในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 

2559 ในรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา 2559 

NU.5.2-3-5.4 เอกสารแสดงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมในโครงการส่งเสริม

สขุภาพผู้สงูอายุในรายวิชาปฏบัิติการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2559  

 

 

ตวับ่งช้ีที ่5.3 การประเมินผูเ้รียน  

 

ชนดิของตวับ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี   การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล 

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ 

นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผล 

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as learning) และ 

การประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of 

learning) การประเมนิส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คอื เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกบัสมัฤทธผิล การ

เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรก

ด้วย ทั้งนี้  ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ

ประเมนิ เคร่ืองมอืประเมนิที่มคุีณภาพ และวิธกีารให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มกีารก ากบั

ให้มี การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการ

ประเมินที่ สะท้อนความสามารถในการปฏบิัตงิานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธกีารให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแขง็ของตนเองได้ ให้ผลการประเมนิที่

สะท้อน ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา ต้องให้ความส าคัญกบั

การวางระบบ ประเมนิวิทยานิพนธ ์การค้นคว้าอสิระที่มคุีณภาพด้วย 
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                        ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้  

                        - การประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

                        - การตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

                        - การก ากบัการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 

และ  มคอ.7)  

                        - การประเมนิวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอสิระในระดบับณัฑติศึกษา 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มี  

  แนวคิดใน 

  การก ากบั 

  ติดตามและ 

  ปรับปรงุ 

• ไม่มีข้อมูล 

  หลักฐาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• ไม่มีการน า       

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ   

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก   

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ 

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ 

  ประเมิน 

  กระบวนการ 

• ไม่มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

 กระบวนการ 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ    

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ

ประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

  กระบวนการ  

  จากผลการ 

  ประเมิน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน าระบบ  

  กลไก ไปสู่การ  

  ปฏบิัติ/

ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/ 

  พัฒนา  

  กระบวนการ 

  จากผลการ 

   ประเมิน 

• มีผลจากการ 

  ปรับปรงุเหน็ 

  ชัดเจน 

  เป็นรปูธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่  

  การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/พัฒนา 

  กระบวนการจากผลการ 

  ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรงุ  

  เหน็ชัดเจนเป็นรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย 

  มีหลักฐานเชิงประจักษ์  

  ยืนยัน และกรรมการ  

  ผู้ตรวจประเมิน สามารถ 

  ให้เหตุผลอธบิายการเป็น 

  แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน  1. การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกในการประเมินผลผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ก ากับติดตาม และ

มอบหมายฝ่ายวิชาการ เป็น ผู้ด า เ นินการตามระบบการ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การประเมินอาจารย์ และ

การประเมินผู้เรียน  โดยมีการสรุปผลการประเมินให้อาจารย์

ประจ าวิชา เพ่ือใช้ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนต่อไป 
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

  งานวัดประเมินผลการศึกษา  ด า เ นินการเกี่ ยวกับการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ได้ก าหนดใน มคอ.3  และ มคอ.4 ของ

แต่ละรายวิชา  และเมื่อการจัดการเรียนการสอนแล้วเสร็จทุก

ภาคการศึกษาจะมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชา (NU.5.3-1-2.1)   โดยผู้เรียนประเมิน อาจารย์

ประเมิน และอาจารย์ประเมินอาจารย์    จากน้ันน าผลการ

ประเมินรายงานใน มคอ.5  และมคอ.6 แต่ะรายวิชา ในปี

การศึกษา 2559 (NU.5.3-1-2.2)      และงานวัดประเมินผล

การศึกษา รวบรวมผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ งานหลักสูตรและจัดการศึกษา  เพ่ือ

จัดท า มคอ.7 ต่อไป   โดยมีผลการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนในภาพรวม ดังน้ี 

       1) การประเมินหลักสตูร ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต และเน้ือหารายวิชา พบว่าอยู่ในระดับดี คือ 

4.08, 4.28 และ 4.03 ตามล าดับ ได้คะแนนเฉล่ียรวม 3 ด้าน 

เทา่กบั 4.13 จากคะแนนเตม็ 5 

       2) การประเมินการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัด

แผนการสอน การจัดตารางเรียน รายละเอียดของ มคอ.3,4 

เน้ือหารายวิชา แหล่งฝึกปฏิบัติ และวิธีการในการจัดการเรียน

การสอน พบว่าอยู่ในระดับดี คือ 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 

(คะแนนต ่าสดุ 3.66 คะแนนสงูสดุ 4.74) 

      3) การประเมินการสอนของอาจารย์ทั้งการสอนภาคทฤษฎี 

และการสอนภาคปฏิบัติ (โดยนักศึกษา) ได้แก่ประสบการณ์ 

ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การ

เป็นแบบอย่างที่ดี และการดูแลติดตามนักศึกษา พบว่าอยู่ใน

ระดับดี คือ 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 (คะแนนต ่าสุด 4.05 

คะแนนสงูสดุ 4.97) 

     4) การประเมินการสอนของอาจารย์ทั้งการสอนภาคทฤษฎี 

และการสอนภาคปฏบัิติ (โดยอาจารย์) ได้แก่ ความรับผิดชอบ 

เทคนิคการสอน ความเป็นครู การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสิ่งสนับสนุน
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

การเรียนรู้ พบว่าอยู่ในระดับดี คือ 4.13 จากคะแนนเต็ม 5 

(คะแนนต ่าสดุ 3.80 คะแนนสงูสดุ 4.43) 

    5) การประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

ห้องเรียน/ ห้องบรรยาย (2.75 คะแนน)อุปกรณ์โสต (2.33 

คะแนน) ห้องสมุด (2.84 คะแนน) ห้องปฏิบัติการ(2.00 

คะแนน)  และการเข้าถึงอนิเตอร์เนต็ (1.26) คะแนนเฉล่ียรวม

ทุกด้านเทา่กบั 2.36 จากคะแนนเตม็ 5 (อยู่ในระดับพอใช้) 

    โดยข้อมูลจากการประเมินข้างต้น อาจารย์ประจ าวิชาจะน ามา

ด าเนินการสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน มคอ.5 , 6  เพ่ือปรับปรุง

การด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ในปีการศึกษา 2560 

ต่อไป 

3. มีการประเมินกระบวนการ งานวัดประเมินผลการศึกษา  ด าเนินการเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ได้ก าหนดใน มคอ.3  และ มคอ.4 ของ

แต่ละรายวิชา  และเมื่อการจัดการเรียนการสอนแล้วเสร็จทุก

ภาคการศึกษาจะมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชา (NU.5.3-1-2.1)   โดยผู้เรียนประเมิน อาจารย์

ประเมิน และอาจารย์ประเมินอาจารย์    จากน้ันน าผลการ

ประเมินรายงานใน มคอ.5  และมคอ.6 แต่ะรายวิชา ในปี

การศึกษา 2559 (NU.5.3-1-2.2) และงานวัดประเมินผล

การศึกษา รวบรวมผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ งานหลักสูตรและจัดการศึกษา  เพ่ือ

จัดท า มคอ.7 ต่อไป    

โดยมีผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน

ภาพรวม ดังน้ี 

       1) การประเมินหลักสูตร ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร จ านวนหน่วยกติ และเน้ือหารายวิชา พบว่าอยู่ในระดับ

ดี คือ 4.08, 4.28 และ 4.03 ตามล าดับ ได้คะแนนเฉล่ียรวม 

3 ด้าน เทา่กบั 4.13 จากคะแนนเตม็ 5 

       2) การประเมินการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

การจัดแผนการสอน การจัดตารางเรียน รายละเอียดของ มคอ.

3,4 เน้ือหารายวิชา แหล่งฝึกปฏบัิติ และวิธกีารในการจัดการ
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

เรียนการสอน พบว่าอยู่ในระดับดี คือ 4.24 จากคะแนนเตม็ 5 

(คะแนนต ่าสดุ 3.66 คะแนนสงูสุด 4.74) 

      3) การประเมินการสอนของอาจารย์ทั้งการสอน

ภาคทฤษฎี และการสอนภาคปฏบัิติ (โดยนักศึกษา) ได้แก่

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ ทศันคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ การเป็นแบบอย่างที่ดี และการดูแลติดตามนักศึกษา 

พบว่าอยู่ในระดับดี คือ 4.30 จากคะแนนเตม็ 5 (คะแนนต ่าสดุ 

4.05 คะแนนสงูสดุ 4.97) 

     4) การประเมินการสอนของอาจารย์ทั้งการสอน

ภาคทฤษฎี และการสอนภาคปฏบัิติ (โดยอาจารย์) ได้แก่ ความ

รับผิดชอบ เทคนิคการสอน ความเป็นครู การส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้  พบว่าอยู่ในระดับดี คือ 4.13 จากคะแนน

เตม็ 5 (คะแนนต ่าสดุ 3.80 คะแนนสงูสดุ 4.43) 

    5) การประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน ได้แก่ ห้องเรียน/ ห้องบรรยาย (2.75 คะแนน)อุปกรณ์

โสต (2.33 คะแนน) ห้องสมุด (2.84 คะแนน) ห้องปฏบัิติการ

(2.00 คะแนน)  และการเข้าถึงอนิเตอร์เนต็ (1.26) คะแนน

เฉล่ียรวมทุกด้านเทา่กบั 2.36 จากคะแนนเตม็ 5 (อยู่ในระดับ

พอใช้) 

    โดยข้อมูลจากการประเมินข้างต้น อาจารย์ประจ า

วิชาจะน ามาด าเนินการสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน มคอ.5 , 6  

เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ในปี-

การศึกษา 2560 ต่อไป 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

จากการปัญหาในการด าเนินงานดังกล่าว  งานวัดประเมินผลจึง

พัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 2 

รูปแบบ คือ 

2.1 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาโดยใช้แบบ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อ อ น ไ ล น์  

( https://sites.google.com/a/cas.ac.th?tab=m3) โ ด ย จ ะ

ด าเนินการประเมินผล เมื่อสิ้นสดุการจัดการเรียนการสอนในแต่

ละภาคการศึกษา ซ่ึงการด าเนิน งานในปีการศึกษา 2558 น้ัน   
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

จะให้อาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้ส่งลิงค์แบบประเมินออนไลน์ให้

นักศึกษาเข้าท าแบบประเมิน ซ่ึงมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา

การพยาบาลให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น

ผู้ด าเนินการประเมินจะลดอคติได้มากกว่า     ดังน้ันในปี

การศึกษา 2559 งานวัดและประเมินผล จึงเป็นผู้ด าเนินการส่ง

ลิงค์แบบประเมินให้นักศึกษาเข้าท าแบบประเมิน     

          2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ ที่

ผ่านมาได้ให้อาจารย์ประจ าที่อยู่ในสาขาร่วมประเมินโดยมีการ

มอบหมายจากหัวหน้าสาขา แต่กม็ีข้อเสนอแนะว่าควรต้องมี

ความชัดเจนว่าใครจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมิน ในปีการศึกษา 

2559 จึงได้ระบุว่าอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินได้ คือ

อาจารย์หัวหน้าสาขา และรองคณบดี 

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

-  ผลการด าเนินงานการประเมินการสอนของอาจารย์โดย

นักศึกษา ด้วยแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

พบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้าท าแบบประเมิน

เพ่ิมขึ้น   และงานวัดและประเมินผลด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

แล้วเสร็จจะส่งผลการประเมินให้อาจารย์ประจ าวิชารับทราบ 

เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี

การศึกษาถัดไป 

-  ผลการด าเนินงานการประเมินการสอนของอาจารย์โดย

อาจารย์  พบว่าอาจารย์ผู้ถูกประเมินยอมรับในผลการประเมิน

มากขึ้น ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
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ผลการด าเนินงาน  2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก คณะพยาบาลศาสตร์  มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาตรวจสอบ

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  แต่ละรายวิชาที่สาขาวิชาที่

รับผิดชอบ  และให้ด าเนินการวิพากษ์ผลการเรียนในสาขาวิชา  

หลังจากน้ันให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือ

พิจารณาผลการเรียน  และส่งไปยังส านักวิชาการมาตรฐาน

การศึกษาของวิทยาลัย ตามล าดับ 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- หัวหน้าสาขาติดตามให้อาจารย์ประจ า วิชาด า เ นินการ

ประมวลผลระดับคะแนน (ตัดเกรด) และจัดท า มคอ.5,6 ให้

แล้วเสรจ็ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง

ในกระบวนการตัดเกรดน้ันจะต้องผ่านการวิพากษ์ภายในสาขา/ 

อาจารย์ผู้ ร่วมสอน แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรด าเนินการทวนสอบในระดับรายวิชาอกีคร้ัง     

- จากน้ันมีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา โดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการทวนสอบฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 และจัดให้มี

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 

ซ่ึงการทวนสอบในปีการศึกษาน้ีได้น ามติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรที่เสนอแนะให้สุ่มรายวิชาส าหรับทวนสอบ 30% 

เพ่ือให้สอดคล้องทั้งเกณฑ์ สกอ. และเกณฑ์การประเมินของ

สภาการพยาบาล ในปีน้ีจึงสุ่มรายวิชาทวนสอบ 20 รายวิชา จาก

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 59 รายวิชา คิดเป็น 33.90 % 

(NU.5.3-2-2.1)  ผลจากการด าเนินงานท าให้การจัดการเรียน

การสอนได้รับการสะท้อนจากคณะกรรมการทวนสอบฯ ซ่ึงเสนอ

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ 

และสอดคล้องกบัหลักสตูรมากขึ้น  

3. มีการประเมินกระบวนการ ในปีการศึกษา 2558 การรายงานผลการประเมินการเรียนรู้ของ

นักศึกษามีความล่าช้า  เน่ืองจากนักศึกษาส่งงานภาคปฏิบัติ

ล่าช้า ท าให้การประมวล ผลรายวิชา และการจัดท ามคอ. 6 ล่าช้า  

ส่งผลให้การทวนสอบล่าช้า และการสรุปผลการจัดการเรียนการ

สอน (มคอ. 7) ไม่เสรจ็ภายใน 60 วันหลังเสรจ็สิ้นปีการศึกษา 
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

ในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ฯ มีการติดตามและก ากับให้

อาจารย์ทุกท่านเข้มงวดในเ ร่ืองการส่งรายงาน และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่

ก  าหนด  โดยระบุวันที่เวลาในคู่มือการฝึกปฏบัิติให้ชัดเจน และ

ปฐมนิเทศแก่นักศึกษาให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ซ่ึงเป็นการ

ฝึกทกัษะการบริหารจัดการและความรับผิดชิดชอบของนักศึกษา 

ตามผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่มุ่งหวังด้วย   

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     ผลการปรับปรุงการด าเนินการดังข้างต้น  ท าให้ในปี

การศึกษา 2559 สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาช้ัน

ปีที่ 2 ปีที่ 3  ในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อนได้รวดเรว็

ขึ้ น และเป็นไปตามก าหนดเวลามากขึ้ น  รวมถึงสามารถ

ด าเนินการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบได้ตาม

ก าหนดเวลา     และฝ่ายวิชาการฯจะได้น าผลการประเมินการ

เรียนรู้ ผลการจัดการเรียนการสอน มคอ. 5 , 6 ไปจัดท า มคอ. 

7 ให้เสรจ็ภายใน 60 วันหลังเสรจ็สิ้นปีการศึกษา 2559 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 

 

ผลการด าเนินงาน  3. การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร  

              (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก คณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ โดยงาน

หลักสูตรและจัดการศึกษาก ากับดูแลการจัดท า มคอ.5 ,6  

(NU.5.3-1-1.1)  ตามก าหนดเวลาหลังสิ้ นสุดการเรียนการ

สอนแต่ละภาคการศึกษาไม่เกนิ 2 สปัดาห์   จากน้ันรวบรวมผล

การประเมิน ส่งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบ    และเมื่อ

สิ้นสดุปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการฯใช้ข้อมูลการประเมินการจดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร มาจัดท า มคอ. 7  เพ่ือ

เสนอรายงานต่อวิทยาลัย ตามล าดับ 
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

   - มีการด าเนินการโดยประสานกับหัวหน้าสาขาวิชาเป็น

ผู้ติดตามก ากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในสาขาให้ด าเนิน

จัดท ามคอ.5,6    ตามก าหนดเวลา 30 วันหลังสิ้ นสุดภาค

การศึกษา   หลังจากน้ันรวบรวมข้อมูลส่งให้ฝ่ายวิชาการฯเพ่ือ

จัดท า มคอ.7  ภายหลังการสิ้ นสุดการจัดการศึกษา 60 วัน  

(NU.5.3-2-2.1)       

3. มีการประเมินกระบวนการ ภายหลังรวบรวม มคอ.5,6 แต่ละรายวิชา ในปีการศึกษา 2559   

ฝ่ายวิชาการจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังการสิ้ นสุดปี

การศึกษา   แต่การด าเนินการสรุปผล มคอ. 7 ท าได้ล่าช้า  

เน่ืองจากนักศึกษาส่งงานล่าช้า เพราะช่วงเวลาการจัดการเรียน

การสอนที่ติดต่อกัน  และส่งผลท าให้อาจารย์ไม่มีเวลาตรวจ

รายงานด้วย 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

โดยปีการศึกษา 2559 ได้น าผลการประเมินจากปีการศึกษา 

2558 มาปรับปรุงการจัดเรียนการสอนโดย 

1. ปรับแผนการจัดการศึกษา ( Master Plan )ให้มีช่วงเวลาพัก

ระหว่างรายวิชาฝึกปฏบัิติที่ต่อกนั 1 สปัดาห์ (NU.5.3-4-1.1)   

2. ผู้สอนมีมาตรการในการก าหนดและควบคุม ก ากับ ติดตาม

การส่งงานของนักศึกษาเข้มงวดขึ้น 

3. งานวัดและประเมินผลได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประเมิน

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยการด าเนินงานคร้ังน้ีได้

น าผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 ที่มีการประเมินเชิง

ปริมาณ (แบบสอบถาม) เท่าน้ัน มาปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงานในปีน้ี เน่ืองจากข้อมูลเชิงปริมาณจะเป็นเพียงค่า

คะแนน แต่ไม่เห็นรายละเอียด และไม่ได้ข้อมูลเชิงลึก  ในปี 

2559 จึงได้เพ่ิมการประเมินหลักสูตรโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

(Focus group) ท าให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ซ่ึงจะสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

-Master Plan แผนจัดการศึกษามีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 

และบทการเรียนการสอนมากขึ้ น  แต่ท าให้ระยะเวลาการปิด

ภาคเรียนลดลงเน่ืองจากใช้เวลาพักระหว่างรายวิชาฝึกปฏบัิติไป

แล้ว และนักศึกษามีการปรับตัวในการจัดท ารายงานช้ินงานส่ง
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

เร็วขึ้ นกว่าเดิมมาก  แต่กยั็งไม่เป็น ไปตามก าหนดทั้งหมดทุก

คน 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 

 

เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.5.3-1-2.1 รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 

2559 

NU.5.3-1-2.2 มคอ.5  มคอ.6  ปีการศึกษา 2559 

NU.5.3-2-2.1 เอกสารการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 

NU.5.3-1-1.1 แผนปฏบัิติงานโครงการ/กจิกรรม ฝ่ายวิชาการและกจิการนักศึกา ปี

การศึกษา 2559 

NU.5.3-2-2.1 มคอ.7  ปีการศึกษา 2559  

NU.5.3-4-1.1 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสตูร (Master plan) ปีการศึกษา 

2559 
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แผนผงัระบบการประเมินผูเ้รียน 

 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชมุ มอบหมายอาจารยผู์ร้บัผิดชอบวิชา 

 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบวิชาจดัท า มคอ.3, 4 

 

ด าเนินการวิพากษ ์มคอ. 3,4 ภายในสาขา 

 

ด าเนนิการจดัการเรียนการสอนตามแผน/ ด าเนินการสอบเก็บคะแนน 

 

ผูส้อนด าเนินการออกขอ้สอบ/ วิพากษข์อ้สอบ/ ปรบัแกไ้ขขอ้สอบ 

 

ด าเนินการสอบกลางภาค/ ปลายภาค 

 

ด าเนินการประเมินผลการเรียน/ วิพากษใ์นสาขา 

 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบวิชาส่งผลการประเมิน 

 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตรวจสอบผลการประเมิน/ รบัรองใบรายงายระดบัคะแนน 

 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบวิชาด าเนินการจดัท า มคอ. 5,6 

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรด าเนินการจดัท า มคอ. 7 
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รายละเอียดผลการด าเนนิงานการประเมินผูเ้รียน 
 

มาตรฐาน 

ผลการเรียนรูฯ้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ ผลการด าเนินงาน แนวทางแกไ้ขปรบัปรุง 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

1. สอดแทรกการสอนคุณธรรม  

จริยธรรมในทุกรายวิชา 

2. การเชค็ชื่อเข้าชั้นเรียน 

3. การมอบหมายงาน 

4. อาจารย์ทุกท่านปฏบิตัตินเป็น 

แบบอย่างที่ดทีั้งในด้านวิชาชีพ 

และตามครรลองสงัคมไทย 

5. บูรณาการรายวิชาร่วมกบังาน 

กจิการนักศึกษาให้นักศึกษาได้เข้า

ร่วมโครงการจิตอาสา การเข้าวัด

ฟังธรรม และสวดมนตต์ามโอกาส 

6. การสร้างทศันคตทิี่ดต่ีอวิชาชีพ  

เรียนรู้การพยาบาลด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์โดยจัดการเรียนการ

สอนแบบกรณศีึกษา (case study) 

การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

based learning) การฝึกปฏบิตัิ

รายวิชาชีพการพยาบาล โดย

สอดแทรกการพยาบาลด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย ์

1) นักศึกษาบางส่วนยังไม่ให้

ความส าคญัเรื่องการเข้าเรียน

ตรงเวลา การสง่งานตามก าหนด 

(มนีักเรียนเข้าเรียนช้ากว่าเวลา

เรียน และบางรายส่งงานช้ากว่า

ก าหนด) 

2) นักศึกษาบางส่วนยังมี

พฤตกิรรมแต่งกายไม่ถูกต้อง

ตามระเบยีบของคณะพยาบาล

ศาสตร์ อาทเิช่นไม่ใส่เนท็ผม ไม่

ตดิป้ายชื่อ และเขม็ชั้นปี เป็นต้น 

1) มอบหมายให้อาจารย์

ประจ าวิชาตรวจสอบเวลา

เรียน การเข้าชั้นเรียน

ภายหลังสิ้นสดุการจัดการ

เรียนการสอนในแต่ละวนั 

หากมนีักศึกษาที่มี

พฤตกิรรมการเข้าชั้น

เรียน/ ส่งงานไม่เหมาะสม 

ให้เรียกพบ พูดคุย 

วิเคราะห์สาเหตขุอง

พฤตกิรรมและหาทางแก้ไข

ร่วมกนั เพ่ือสร้างความ

ตระหนักถงึความส าคญั

ของการปฏบิตัติามกฎ 

ระเบยีบของคณะ และ

วิทยาลัย 

2) ปลูกฝงัให้นักศึกษาแต่ง

กายถูกต้องเหมาะสม โดย

ได้มอบหมายให้งานกจิการ

นักศึกษาด าเนนิการจัดท า

กฎ ระเบยีบ วนิัยนักศึกษา 

และแจ้งให้นักศึกษาปฏบิตัิ

ตาม รวมถงึตดิตาม

ประเมนิพฤตกิรรมเป็น

ระยะ โดยใช้ชั่วโมงกจิการ

นักศึกษา ทุกวนัพฤหัส 

ช่วงบ่าย 

 1. การจัดการเรียนการสอนตาม 

รายวิชาในหลักสตูร 

1) นักศึกษามพ้ืีนฐานความรู้ที่

แตกต่างกนั มทีั้งกลุ่มอ่อนมาก 

1) จัดกจิกรรม การเรียน

ล่วงหน้าเพ่ือปรับพ้ืนฐาน
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มาตรฐาน 

ผลการเรียนรูฯ้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ ผลการด าเนินงาน แนวทางแกไ้ขปรบัปรุง 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ 

บรรยาย 

3. การจัดการเรียนการสอนแบบ 

บรรยายแบบมสี่วนร่วม 

4. การจัดการเรียนการสอนโดย 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student 

center) 

5. การจัดการเรียนการสอนโดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

based learning) 

6. การจัดการเรียนการสอนโดย 

ใช้ค าถามในการสอน 

(Questioning) 

7. การจัดการเรียนการสอนโดย 

ใช้กรณศีึกษา (Case study) 

8. การจัดการเรียนการสอนโดย 

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-

direct learning) 

ปานกลาง และกลุ่มเก่ง ท าให้

ผู้สอนมคีวามล าบากในการ

ด าเนนิการสอน 

2) นักศึกษามจี านวนค่อนข้าง 

มากตามล าดบัดงันี้  ชั้นปีที่ 1 

จ านวน 89 คน ชั้นปีที่ 2 

จ านวน 62 คน ชั้นปีที่ 3 

จ านวน 96 คน และชั้นปีที่ 4 

จ านวน 93 คน ท าให้จัดการ

เรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ อาจ

ท าให้ผู้สอนดูแลไม่ทั่วถงึ 

3) นักศึกษายงัขาดทกัษะการ

เรียนรู้ ด้วยต้นเอง 

ผู้เรียนที่มาจากพ้ืนฐานที่

แตกต่างกนัในระดบัมธัยม 

โดยในปีการศึกษา 2559 

เป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้

วิชาภาษาองักฤษและวิชา

คณติศาสตร์  นอกจากนี้ ใน

ผู้เรียนที่อาจารย์ประเมนิ

แล้วพบว่าอ่อนกว่าเพ่ือน

ในกลุ่มมาก อาจารย์จะจัด

เวลาให้นักศึกษาเข้าพบ

และสอนเสริม และ

มอบหมายงานเป็นกรณี

พิเศษเป็นรายๆ ไป 

2) อาจารย์ประจ าวิชาปรับ

กจิกรรมการสอน โดย

มอบหมายงานให้ท าเป็น

กลุ่ม และน าเสนอผลการ

โดยเสนอแนะให้นักศึกษา

ทุกคนได้มสี่วนร่วมในการ

น าเสนองาน เพ่ือพัฒนา

ทกัษาการสื่อสารอกีด้วย 

3) เน้นกจิกรรมการสอน

โดยมอบหมายงานให้

นักศึกษา ค้นคว้าด้วย

ตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน 

ยกตวัอย่างเช่นรายวิชา 

การพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 2 ใช้การเรียนการ

สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem base learning) 

โดยเมื่อนักศึกษาได้รับ
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มาตรฐาน 

ผลการเรียนรูฯ้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ ผลการด าเนินงาน แนวทางแกไ้ขปรบัปรุง 

วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้

แล้ว จะต้องไปศึกษาด้วย

ตนเอง จากนั้นจงึกลับมา

น าเสนอ และร่วมอภิปราย

กนัในชั้นเรียน เป็นต้น 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

1. แบ่งกลุ่มมอบหมายงานให้ 

ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้

ต่างๆและน าเสนอผลการศึกษา 

2. ท าแบบฝึกหัด วิเคราะห์ 

กรณศีึกษา 

3. การจัดการเรียนการสอนโดย 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

based learning) 

4. การจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา 503 335วิจัยทางการ

พยาบาล และ101 405 

นวัตกรรมทางการพยาบาล 

5. การเรียนการสอนในรายวิชา 

ปฏบิตักิารพยาบาล ในการเขยีน 

Nursing care plan 

1) นักศึกษายังขาดการ 

ประยุกตใ์ช้ความรู้สู่การ

ด าเนนิงาน หรือยังขาดการคดิ

อย่างเป็นระบบ ยกตวัอย่างใน

รายวิชาปฏบิตักิารพยาบาล 

นักศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูล

ผู้ป่วย แต่ยังไม่ได้คดิวเิคราะห์

ปัญหา และสาเหตจุากข้อมูลได้ 

 

1) เร่งรัด สนับสนุนให้มี

การจัดให้มกีารสอนแบบ

ทดลอง ในรายวิชาทฤษฎ ี

หรือการสอนแบบ

กรณศีึกษา เพ่ือนักศึกษา

จะได้ฝึกวิเคราะห์ ก่อนที่จะ

ไปฝึกปฏบิตัจิริงในรายวิชา

ปฏบิตักิารพยาบาล 

ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 

1. การมอบหมายงานให้ท างาน

กลุ่มร่วมกบัผู้อื่น 

2. การมอบหมายงานให้ศึกษา

ข้อมูลบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

3. การศึกษาดูงาน ร่วมกบักบั

บุคลากรสขุภาพ 

1) นักศึกษาบางส่วนยังขาด

ทกัษะการสื่อสาร ยังไม่กล้าพูด 

และแสดงความคดิเหน็เวลา

ท างานกลุ่มกบัเพ่ือน 

2) นักศึกษายงัขาดทกัษะการ

เป็นผู้น า และผู้ตามอย่าง

เหมาะสม 

1) ด าเนินการจัดให้

นักศึกษาได้ท างานเป็น

กลุ่มมากขึ้น และชี้แจงให้

นักศึกษารับทราบว่ามกีาร

ประเมนิกระบวนการ

ท างานกลุ่ม ทั้งเพ่ือน

ประเมนิเพ่ือน และอาจารย์

ประเมนิ ยกตวัอย่างเช่น 

รายวิชาการพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 2 มี
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มาตรฐาน 

ผลการเรียนรูฯ้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ ผลการด าเนินงาน แนวทางแกไ้ขปรบัปรุง 

การประเมนิการท างาน

กลุ่ม โดนเพ่ือนนักศึกษา 

ทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มอบหมายงานให้ฝึกการ

ค านวณโดยใช้หลักตรรกะ

คณติศาสตร ์

2. มอบหมายงานการอ่าน และ

วิพากษ์บทความภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

3. มอบหมายให้น าเสนอผลงาน

โดยใช้สื่อสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

4. มอบหมายงานให้ผลิตสื่อการ

สอนทางสขุภาพ 

5. การจัดการเรียนการสอน

รายวิชา400141 ภาษาองักฤษ 1 

400 142 ภาษาองักฤษ 2 402 

425 ภาษาองักฤษส าหรับอาชีพใน

อนาคต 400 240 ภาษาองักฤษ

เพ่ือวิชาชีพพยาบาล  

6. การจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 400 108 คณติศาสตร์และ

สถติใินชีวิตประจ าวัน 

7. การจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 503 429 การพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 2 และ

ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 2 มกีารสอนในเรื่องการแปล

ความหมายข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 

และแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่เกดิ

ประโยชน ์

8. การจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 503 327 การพยาบาล

1) นักศึกษาบางส่วนยังขาด

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

2) นักศึกษาสว่นใหญ่สามารถใช้

เทคโนโลยีในการสบืค้นได้ แต่

ยังขาดทกัษะในการเลือกใช้

ข้อมูลที่น่าเชื่อถอื 

1) มกีารจัดการเรียน

รายวิชาในหมวดการศึกษา

ทั่วไป ได้แก่ วิชา

คณติศาสตร์ นออกจากนี้

ในรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

เช่น วิชาโภชนศาสตร์

สขุภาพจะมเีนื้อหาการ

ค านวณเชงิตวัเลข เช่น การ

ค านวณ ดชันีมวลกาย การ

ค านวณความต้องการ

พลังงานและสารอาหาร 

ส าหรับรายวิชาปฏบิตักิาร

พยาบาล นักศึกษาจะต้อง

ได้ฝึกการค านวณหยด

น า้เกลือ การค านวณยา 

เป็นต้น 

2) อาจารย์ผู้สอนได้ให้

ค าแนะน าในการเลือกใช้

ข้อมูลโดยต้องพิจารณา

ผู้เขยีนว่ามคีวามน่าเชื่อถอื

มากน้อยเพียงใด และ

พิจารณาปี พ.ศ. ของการ

เขยีนว่าเก่าเกนิไปหรือไม่ 

โดยทั่วไป ไม่ควรเกนิ 10 

ปี 
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มาตรฐาน 

ผลการเรียนรูฯ้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ ผลการด าเนินงาน แนวทางแกไ้ขปรบัปรุง 

ครอบครัวและชุมชน 1 503 315 

การพยาบาลผู้ใหญ่2 503 431 

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น มกีาร

มอบหมายงานให้นักศึกษาอ่านแปล

วารสารวจิัย หรือบทความ

ภาษาองักฤษ 

ทกัษะการฝึก

ปฏบิตักิาร

พยาบาล 

1. จัดให้มกีารฝึกปฏบิตักิาร

พยาบาลในแหล่งฝึกทั้ง

โรงพยาบาลระดบัปฐมภมู ิทุตยิภมู ิ

และตตยิภมู ิ

2. จัดให้มกีารฝึกปฏบิตักิารผดุง

ครรภ์ โดยก าหนดให้ นักศึกษา 1 

คนต้องได้ท าคลอดอย่างน้อย 3 

ราย และต้องได้สงัเกตการณท์ า

คลอด ในผู้คลอดที่มภีาวะเสี่ยง

อย่างน้อย 1 ราย 

3. ให้นักศึกษาจัดท าโครงการ

ส่งเสริมสขุภาพบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน 

4. มอบหมายหน้าที่พิเศษในการ

ฝึกปฏบิตังิานในแต่ละวัน 

5. มอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าที่ผู้น า

Pre-Post Conference 

6. มอบหมายให้ท างานกลุ่ม เช่น

การท าcase conference 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ขึ้นฝึก

ปฏบิตักิารพยาบาล และเกบ็

ประสบการณไ์ด้ครบ ตามเกณฑ ์

แต่มเีพียงบางส่วนที่อาจเกบ็

ประสบการณไ์ม่ครบเช่น 

รายวิชาปฏบิตักิารรักษาพยาบาล

เบื้องต้น ที่เกบ็กรณตีวัอย่างเยบ็

แผลไม่ครบ ซึ่งมสีาเหตมุาจาก

แหล่งฝึกปฏบิตัมิีกรณตีวัอย่าง

ไม่เพียงพอ โดยในช่วงที่มกีรณี

ตวัอย่างนักศึกษาไม่ได้ขึ้นฝึก

ปฏบิตัเิป็นต้น 

1) มอบหมายให้อาจารย์

ประจ าวิชาพิจารณาแหล่ง

ฝึก ควรจะเป็นแหล่งที่มี

จ านวนกรณตีวัอย่างมาก

เพียงพอส าหรับนักศึกษา 

หากพิจารณาแล้วพบว่า

บางแหล่งฝึกจ านวนกรณี

ตวัอย่างน้อย อาจจัดกลุ่ม

นักศึกษาน้อยลง เช่น 6 

หรือ7 คนเป็นต้น 
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ตวับ่งช้ีที ่5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ชนดิของตวับ่งช้ี    ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  ผลการด าเนนิงานของหลักสตูร หมายถงึ ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้การ

ด าเนนิงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาที่ปรากฏในหลักสตูร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่

หลักสตูรแต่ละ หลักสตูรด าเนนิงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสตูรจะเป็นผู้รายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสตูร 

 NU.5.4-1-1.1 

2) มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

 NU.5.4-2-2.1 

3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 NU.5.4-3-3.1 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 NU.5.4-4-4.1 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
 NU.5.4-5-5.1 

6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้  ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่าง

น้อยร้อยละ 33.33 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

 NU.5.4-6-6.1 

7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการ

ประเมนิการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 NU.5.4-7-7.1 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 NU.5.4-8-8.1 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์

9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  
 NU.5.4-9-9.1 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ต่อปี 

 
NU.5.4-10-

10.1 

11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่

มต่ีอคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

เตม็ 5.0 

 

( 4.57 ) NU.5.4-11-

11.1 
12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
 

13) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน

การเรียนการสอนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเตม็ 

5  

 
NU.5.4-12-

12.1 

รวมตวับ่งชี้ ในปีนี้ 13  

จ านวนตวับ่งชี้ที่ด าเนนิการผ่านเฉพาะตวับ่งชี้ที่ 1-5 -  

ร้อยละของตวับ่งชี้ที่ 1-5 -  

จ านวนตวับ่งชี้ ในปีนี้ที่ด าเนนิการผ่าน 13  

ร้อยละของตวับ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้  100  

 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนตังบุ่งช้ีที่ด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง เทา่กบั 13  ตัวบ่งช้ี  และจ านวนตัว

บ่งช้ีที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2559  เทา่กบั 13  ตังบ่งช้ี  

 การค านวณ  

 

เทา่กบั ร้อยละ 100   

ค านวณค่าคะแนน เทา่กบั = 1+ 0.2 (ค่าคะแนนที่ค านวณได้ -  80) 

                                = 1 + 0.2 (100-80)  

                                = 1 + 4    =   5  คะแนน  

 

ค่าร้อยละ  

= 

13 X 100 

13 
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ผลการประเมินตนเอง :  

ผลการด าเนินงาน ระดบัคะแนน ผลการประเมินตนเอง () 

น้อยกว่าร้อยละ 80 0  

ร้อยละ 80 3.50  

ร้อยละ 80.01 – 89.99 4.00  

ร้อยละ 90.00 – 94.99 4.50  

ร้อยละ 95.00 – 99.99 4.75  

ร้อยละ 100 5  

 

 

เอกสารหลกัฐาน 

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.5.4-1-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ปีการศึกษา 2559 

(วาระการวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร) 

NU.5.4-2-2.1 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ปรับปรุงพ.ศ.2554) 

NU.5.4-3-3.1 มคอ.3  มคอ.4  ทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2559 

NU.5.4-4-4.1 มคอ.5  มคอ.6  ทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2559 

NU.5.4-5-5.1 มคอ.7  ปีการศึกษา 2559 

NU.5.4-6-6.1 เอกสารการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 

NU.5.4-7-7.1 เอกสารแสดงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน/การประเมินผล

เรียนรู้  จากมคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 

NU.5.4-8-8.1 แผนการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่  ปีการศึกษา 2559 

NU.5.4-9-9.1 เอกสารทะเบียนการพัฒนาทางวิชาชีพ/ วิชาการ ของอาจารย์พยาบาล  

ปีการศึกษา 2559 

NU.5.4-10-10.1 เอกสารทะเบียนการพัฒนาทางวิชาชีพ/ วิชาการ ของบุคลากรสาย

สนับสนุน ปีการศึกษา 2559 

NU.5.4-11-11.1 รายงานการประเมินผลหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

(ปรับปรุงพ.ศ.2554) ปีการศึกษา 2559 บัณฑติรุ่นที่ 8 

NU.5.4-12-12.1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติต่อบัณฑติรุ่นที่ 7  
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ตวับ่งช้ี 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 

ชนดิของตวับ่งช้ี   กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี   ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง

กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ ์เทคโนโลยี และ

สิ่งอ านวย ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 

ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสบืค้น แหล่งเรียนรู้  สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมี

ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ

ประเมนิความพึงพอใจ ของนักศึกษาและอาจารย์  

               ในการรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้นี้  ให้อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนนิงาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้   

               - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/ สถาบนัโดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

เพ่ือให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

               - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

               -กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มี  

  แนวคิดใน 

  การก ากบั 

  ติดตามและ 

  ปรับปรงุ 

• ไม่มีข้อมูล 

  หลักฐาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• ไม่มีการน า       

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ   

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีระบบ 

  มีกลไก   

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ 

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการ 

  ประเมิน 

  กระบวนการ 

• ไม่มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

 กระบวนการ 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน า  

  ระบบกลไก   

  ไปสู่การ    

  ปฏบิัติ/ 

  ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการ 

  ปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

  กระบวนการ  

  จากผลการ 

  ประเมิน 

• มีระบบ 

  มีกลไก 

• มีการน าระบบ  

  กลไก ไปสู่การ  

  ปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน 

  กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/ 

  พัฒนา 

กระบวนการ 

  จากผลการ 

   ประเมิน 

• มีผลจากการ 

  ปรับปรงุเหน็ 

  ชัดเจน 

  เป็นรปูธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่  

  การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรงุ/พัฒนา 

  กระบวนการจากผลการ 

  ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรงุ  

  เหน็ชัดเจนเป็นรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดย 

  มีหลักฐานเชิงประจักษ์  

  ยืนยัน และกรรมการ  

  ผู้ตรวจประเมิน สามารถ 

  ให้เหตุผลอธบิายการเป็น 

  แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

องคป์ระกอบที ่6 สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้
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ผลการด าเนินงาน  1. ระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนั โดยมีส่วนร่วมของ

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพือ่ใหม้ีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก   งานหลักสูตรและการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่

ก  ากับติดตาม ท าการตรวจสอบ และรายงานจ านวนสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ทุกปีการศึกษา เพ่ือส ารวจความพร้อม ก่อนการเปิด

ภาคการศึกษา  เสนอผลการติดตามต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามล าดับ ด้านการส ารวจ

ความพร้อม และความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   ได้แก่ 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล  อุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาล  ห้องสมุด  ต ารา และวารสารการพยาบาล  รวมทั้งแหล่ง

ฝึกปฏบัิติการพยาบาล ให้เพียงพอ  และรายงานผล ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากมีกรณีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ไม่เพียงพอ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องร่วมกันพิจารณา

เพ่ือจัดสรรงบประมาณซ้ือเพ่ิมเติม หรือจัดสรรให้เพียงพอ  โดย

การท าบันทกึเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาและเสนออธิการบดีอนุมัติ 

ตามล าดับ 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

งานหลักสูตรและการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การจัดห้องเรียน ความพร้อมของสื่อ

เรียนรู้ และห้องปฏิบัติการพยาบาล  พร้อมทั้งด าเนินดารดูแล

รักษาและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน   กรณีช ารุดซ่อมไม่ได้ หรือ

เป็นวัสดุสิ้ นเปลือง ให้บันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาจัดซ้ือทดแทน 

เพ่ือให้ทนัสมัยและเพียงพอต่อนักศึกษาที่จะใช้เรียนรู้ 

3. มีการประเมิน

กระบวนการ 

จากการประเมินการจัดการเรียนการสอน พบว่า หุ่นจ าลอง มีการ

ช ารุดไม่เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร จึง ประชุมและมีมติให้จัดซ้ือหุ่นจ าลองใหม่ที่ทันสมัย

มากขึ้น 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

ปีการศึกษา 2559  ได้รับการอนุมัติจัดซ้ือหุ่นและอุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอน ที่ใช้ในห้องปฏบัิติการ และจัดซ้ือต าราและ

วารสารที่ทนัสมัย 

5. มีผลจากการปรับปรุง

เหน็ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

มีหุ่นจ าลองที่ทนัสมัย และจ านวนต าราที่เพียงพอต่อสดัส่วน

นักศึกษามากขึ้น (NU.6.1-1-5.1) และ (NU.6.1-1-5.2) 
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธบิายการเป็นแนว

ปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

ยังไม่มีแนวทางปฏบัิติที่ดี 

ผลการด าเนินงาน  2. จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรูที้่เพยีงพอ และเหมาะสมต่อการจดั 

               การเรียนการสอน 

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก งานหลักสตูรและการจัดการศึกษา ได้ประสานงานกบัส านัก

มาตรฐานวิชาการของวิทยาลัย ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  เช่น ตารางห้องเรียน สื่อคอมพิวเตอร์ โสตน์

ทศันูปกรณ์ ฯลฯ ให้พร้อมใช้งาน    และก ากบัติดตามตลอด

ภาคการศึกษา 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

งานหลักสตูรและการจัดการศึกษา ได้ประสานงานและ

ด าเนินการให้มีปัจจัยเกื้อหนุนในการเรียนการสอนที่

สนับสนุนการเรียนรู้  ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน และจ านวน

นักศึกษา  ดังน้ี   

  1. ห้องเรียน ห้องประชุม ให้เหมาะสมกบัจ านวนนักศึกษา 

และเพียงพอ 

  2. ห้องปฏบัิติการพยาบาล 

  3. ห้องปฏบัิติการคอมพิวเตอร์ 

  4. โสตทศันูปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนที่ทนัสมัย

รองรับการใช้งานของสื่อการสอนทุกประเภท 

  5. โตะ๊ เก้าอี้ ในห้องเรียนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน

ประเภทต่างๆ 

  6. จุดต่อเช่ือมอนิเทอร์เนต็แบบไร้สายที่กระจายทั้งใน

คณะฯและวิทยาลัย 

   7. พ้ืนที่สนัทนาการและการจัดกจิกรรมนักศึกษา   โดยจัด

ให้มีอุปกรณ์ในจุดต่างๆให้พอเพียงกบัความต้องการและการ

ใช้งานรวมทั้งระบบการดูแล ซ่อมบ ารุงด้วย  
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียน มีดังต่อไปนี้   

1. ห้องปฏบัิติการคอมพิวเตอร์มีจ านวนคอมพิวเตอร์  156 

เคร่ือง  

2. ห้องเรียน/ห้องประชุมทุกห้องมีคอมพิวเตอร์รวม  33 

เคร่ือง 

3.  ห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์11เคร่ือง  รวม 220 เคร่ือง คิด

เป็นสดัส่วนคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักศึกษา(FTES = 326) 

= 0.67  ต่อเคร่ืองนอกจากน้ันนักศึกษาสามารถใช้บริการ

คอมพิวเตอร์ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ADOC) และแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ จ านวนหนังสอืทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์

สขุภาพ (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 17,456  เล่ม  

คิดเป็นสดัส่วนนักศึกษาต่อหนังสือทางการพยาบาลฯ เทา่กบั 

1 : 53.54 

3. มีการประเมินกระบวนการ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดให้มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน ทั้งอาจารย์และนักศึกษา ทุกปีการศึกษา 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 

งานหลักสตูรและการจัดการศึกษา ได้น าผลการประเมิน 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประสานงานกบัหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข  

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากผลการประเมินตามที่งานหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ด้านสญัญาณ

อนิเตอร์เนต็ จึงประสานงานกบัวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิม จ านวนจุด

บริการ WiFi  และ จะด าเนินการขยายช่องสญัญาณ WIFI 

และความแรงของสญัาณ   ให้พร้อมใช้งานได้จริงทุกจุดของ

วิทยาลัย ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 น้ี 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธบิายการ

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
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ผลการด าเนินงาน  3. กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา 

             และอาจารย ์ต่อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก ฝ่ายวิชาการและกจิการนักศึกษา น าผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     เสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือน าผลการ

ประเมินมาแก้ไขและปรับปรุง 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

งานหลักสตูรและการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายให้

ด าเนินการตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

และอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   และเสนอผลต่อ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกจิการนักศึกษา เพ่ือน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ตามล าดับ 

3. มีการประเมินกระบวนการ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559   มีค่าคะแนน

การประเมิน มากกว่า 3.51  จากคะแนนเตม็  5  คะแนน 

(NU.6.1-2-3.1)  และมีการรายงานผลการประเมินใน 

มคอ.5  และ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา  และรายงานการ

ประเมินผลน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรต่อไป    เพ่ือพิจารณาน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง 

ให้มีการด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้

เพียงพอ และมีประสทิธภิาพต่อไป     

โดยปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและอาจาย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในเร่ือง 

ห้องเ รียน/ห้องบรรยาย  อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์   

ห้องสมุด  ห้องฝึกปฏบัิติการ   และการเข้าถึงอนิเตอร์เนท็    

พบว่า 

1)  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าอยู่ในระดับพอใช้  คะแนน

เฉล่ีย  3.06 จากคะแนนเตม็ 5 

2)   ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าอยู่ในระดับดี คะแนนเฉล่ีย  

3.57 จากคะแนนเตม็ 5 
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เกณฑก์ารประเมิน วิธีการด าเนินงาน 

 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 

งานหลักสตูรและการจัดการศึกษา ประสานงานกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักมาตรฐานวิชาการ ส านัก

ห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศฯลฯ เพ่ือร่วมกนัแก้ไข 

5. มีผลจากการปรับปรุงเหน็ชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร์ ไมอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและกจิการนักศึกษา น าผลที่ได้จากการเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประสานงานกบัส านัก

มาตรฐานวิชาการ วิทยาลัยบัณฑติเอเชีย เพ่ือปรับปรุง ใน

ประเดน็ ดังน้ี 

-มีการจัดผู้ดูแลสิ่งสนับสนุน ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ จาก

ส านักมาตรฐานวิชาการ 

-จ านวนจุดบริการ WiFi ที่เพ่ิมข้ึน    

-วิทยาลัย ฯ จะด าเนินการขยายช่อง สญัญาณ WIFI ให้

พร้อมใช้งานได้จริงทุกจุดภายในวิทยาลัย ภายในภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

6. มีแนวทางปฏบัิติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถ

ให้เหตุผลอธบิายการเป็นแนวปฏบัิติ

ที่ดีได้ชัดเจน 

ยังไม่มีแนวทางปฏบัิติที่ดี 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4 4 4 

 

ผลการด าเนินงาน 2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

           2.1  ความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู  ้

ประเด็นการส ารวจ 
ค่าคะแนนความพงึพอใจ/ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 

1. หอ้งเรียน / หอ้งบรรยาย  

1.1  ความเพียงพอของจ านวนห้องเรียน/บรรยาย 2.12 น้อย 2.36 น้อย 2.59 น้อย 

  1.2 ขนาดของห้องเรียน 2.41 น้อย 2.53 น้อย 2.67 น้อย 
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ประเด็นการส ารวจ 
ค่าคะแนนความพงึพอใจ/ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 

1. หอ้งเรียน / หอ้งบรรยาย  

  1.3  ความสะอาด 2.06 น้อย 2.54 น้อย 2.95 น้อย 

  1.4  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 2.06 น้อย 2.31 น้อย 2.73 น้อย 

  1.5  แสงรบกวนจากภายนอก 2.24 น้อย 2.56 น้อย 3.03 มาก 

  1.6  แสงสว่างในชั้นเรียน 2.04 น้อย 2.54 น้อย 3.24 มาก 

  1.7 เสยีงรบกวนจากภายนอก 2.13 น้อย 2.41 น้อย 3.03 มาก 

2. อุปกรณโ์สตทศันูปกรณ ์ 

2.1  จ านวนคอมพิวเตอร์  2.04 น้อย 2.13 น้อย 2.27 น้อย 

2.2  คุณภาพของคอมพิวเตอร ์ 2.13 น้อย 2.17 น้อย 2.33 น้อย 

2.3  จ านวนโปรเจค็เตอร ์ 2.06 น้อย 2.12 น้อย 2.45 น้อย 

2.4  คุณภาพของโปรเจค็เตอร ์ 2.14 น้อย 2.17 น้อย 2.21 น้อย 

2.5  จ านวนไมโครโฟน 2.06 น้อย 2.12 น้อย 2.28 น้อย 

2.6  ความพร้อมใช้งานของไมโครโฟนและเคร่ือง

เสยีง 
2.04 น้อย 2.08 น้อย 2.12 น้อย 

3. หอ้งสมุด  

3.1 ความเพียงพอของต ารา วารสารทางการพยาบาล 2.13 น้อย 2.36 น้อย 2.88 น้อย 

3.2 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้บริการ 2.21 น้อย 2.45 น้อย 2.72 น้อย 

3.3  การให้บริการยืมคนืหนังสอื 2.13 น้อย 2.33 น้อย 2.53 น้อย 

3.4  การเข้าถงึฐานข้อมูลการสบืค้นทาง

อเิลคทรอนิกส ์
2.17 น้อย 2.24 น้อย 2.57 น้อย 

4. หอ้งฝึกปฏิบติัการ 

4.1 จ านวนหุ่นทดลอง และอปุกรณป์ระกอบการ

ทดลอง 
2.15 น้อย 2.25 น้อย 2.85 น้อย 

4.2  สภาพแวดล้อมของห้องฝึกปฏบิตักิารที่เหมาะสม

ต่อการเรียนรู้ 
2.27 น้อย 2.31 น้อย 2.84 น้อย 

4.3  ความทนัสมยัของอปุกรณห้์องฝึกปฏบิตักิาร 2.05 น้อย 2.34 น้อย 2.75 น้อย 

4.4  ความพร้อมใช้งาน 2.32 น้อย 2.66 น้อย 2.92 น้อย 

5. การเขา้ถงึอินเตอรเ์น็ท  

5.1 จุดเชื่อมต่อเพียงพอ 
1.31 

น้อย

ที่สดุ 
1.33 

น้อย

ที่สดุ 
1.83 

น้อย

ที่สดุ 

5.2 ความแรงของการเข้าถงึ อนิเตอร์เนท็ 
1.31 

น้อย

ที่สดุ 
1.33 

น้อย

ที่สดุ 
1.75 

น้อย

ที่สดุ 

6. สถานท่ีสนัทนาการและสวสัดิการส าหรบันกัศึกษา 

6.1 ห้องพยาบาล 2.04 น้อย 2.26 น้อย 2.34 น้อย 

6.2 ห้องให้ค าปรึกษา 2.09 น้อย 2.46 น้อย 2.53 น้อย 
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ประเด็นการส ารวจ 
ค่าคะแนนความพงึพอใจ/ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 

1. หอ้งเรียน / หอ้งบรรยาย  

6.3 สนามกฬีา 2.14 น้อย 2.21 น้อย 2.33 น้อย 

6.4 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2.04 น้อย 2.17 น้อย 2.44 น้อย 

 

         2.2  ความพงึพอใจของอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

ประเด็นการส ารวจ 
ค่าคะแนนความพงึพอใจ/ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 

1. ห้องเรียน / ห้องบรรยาย 

1.1  ความเพียงพอของจ านวนห้องเรียน/บรรยาย 
 

1.89 

น้อย

ที่สดุ 

 

2.03 

 

น้อย 

 

2.63 

 

น้อย 

  1.2 ขนาดของห้องเรียน 2.14 น้อย 2.32 น้อย 2.69 น้อย 

  1.3  ความสะอาด 2.07 น้อย 2.24 น้อย 2.63 น้อย 

  1.4  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 2.15 น้อย 2.28 น้อย 2.50 น้อย 

  1.5  แสงรบกวนจากภายนอก 2.14 น้อย 2.31 น้อย 2.54 น้อย 

  1.6  แสงสว่างในชั้นเรียน 
3.00 

ปาน

กลาง 
3.12 

ปาน

กลาง 
3.54 

ปาน

กลาง 

  1.7 เสยีงรบกวนจากภายนอก 
2.54 น้อย 3.06 

ปาน

กลาง 
3.14 

ปาน

กลาง 

2. อปุกรณโ์สตทศันูปกรณ ์ 

2.1  จ านวนคอมพิวเตอร์  
1.45 

น้อย

ที่สดุ 
1.90 

น้อย

ที่สดุ 
2.00 

 

น้อย 

2.2  คุณภาพของคอมพิวเตอร ์
1.73 

น้อย

ที่สดุ 
2.06 น้อย 2.56 น้อย 

2.3  จ านวนโปรเจค็เตอร ์
1.06 

น้อย

ที่สดุ 
1.75 

น้อย

ที่สดุ 
2.06 น้อย 

2.4  คุณภาพของโปรเจค็เตอร ์ 2.42 น้อย 2.75 น้อย 2.94 น้อย 

2.5  จ านวนไมโครโฟน 
1.54 

น้อย

ที่สดุ 
2.14 น้อย 2.57 น้อย 

2.6  ความพร้อมใช้งานของไมโครโฟนและเคร่ือง

เสยีง 
1.23 

น้อย

ที่สดุ 
2.65 น้อย 2.86 น้อย 

3. ห้องสมุด 

3.1 ความเพียงพอของต ารา วารสารทางการพยาบาล 2.12 น้อย 2.29 น้อย 2.94 น้อย 

3.2 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้บริการ 2.12 น้อย 2.54 น้อย 2.50 น้อย 

3.3  การให้บริการยืมคนืหนังสอื 
2.18 น้อย 2,74 น้อย 3.06 

ปาน

กลาง 
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ประเด็นการส ารวจ 
ค่าคะแนนความพงึพอใจ/ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 

3.4  การเข้าถงึฐานข้อมูลการสบืค้นทาง

อเิลคทรอนิกส ์
1.52 

น้อย

ที่สดุ 
1.87 

น้อย

ที่สดุ 
2.00 น้อย 

4. ห้องฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

4.1 จ านวนหุ่นทดลอง และอปุกรณป์ระกอบการ

ทดลอง 
1..45 

น้อย

ที่สดุ 
2.12 น้อย 2.75 น้อย 

4.2  สภาพแวดล้อมของห้องฝึกปฏบิตักิารที่เหมาะสม

ต่อการเรียนรู้ 
2.03 น้อย 2.17 น้อย 2.44 น้อย 

4.3  ความทนัสมยัของอปุกรณห้์องฝึกปฏบิตักิาร 2.16 น้อย 2.31 น้อย 2.56 น้อย 

4.4  ความพร้อมใช้งาน 
2.16 น้อย 2.54 น้อย 3.26 

ปาน

กลาง 

5. การเข้าถงึอนิเตอร์เนท็  

5.1 จุดเชื่อมต่อเพียงพอ 2.16 น้อย 2.43 น้อย 2.56 น้อย 

5.2 ความแรงของการเข้าถงึ อนิเตอร์เนท็ 2.03 น้อย 2.07 น้อย 2.19 น้อย 

6. สถานที่สนัทนาการและสวัสดกิารส าหรับนักศึกษา 

6.1 ห้องพยาบาล 
1.46 

น้อย

ที่สดุ 
2.32 น้อย 2.13 น้อย 

6.2 ห้องให้ค าปรึกษา 
2.06 

น้อย

ที่สดุ 
2.87 น้อย 3.23 น้อย 

6.3 สนามกฬีา 
1.54 

น้อย

ที่สดุ 
2.06 น้อย 2.45 น้อย 

6.4 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
1.42 

น้อย

ที่สดุ 
2.17 น้อย 2.46 น้อย 

7. ยานพาหนะ 

7.1 ส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
1.65 

น้อย

ที่สดุ 
1.89 

น้อย

ที่สดุ 
2.06 น้อย 

7.2 ส าหรับอ านวยความสะดวก 2.00 น้อย 2.00 น้อย 2.00 น้อย 

8.การอนุมตั ิเบกิจ่ายงาบประมาณ 

8.1 งบโครงการ / กจิกรรมพิเศษ 2.03 น้อย 2.17 น้อย 2.63 น้อย 

8.2 งบรายวิชา 2.54 น้อย 2.84 น้อย 3.00 มาก 

เอกสารหลกัฐาน  

รหสัเอกสาร ชื่อเอกสาร 

NU.6.1-1-5.1 เอกสารแสดงจ านวนหุ่นจ าลองและอุปกรณ์ห้องปฏบัิติการพยาบาล  

NU.6.1-1-5.2 เอกสารแสดงจ านวนหนังสอื ต ารา สาขาพยาบาลศาสตร์ 

NU.6.1-2-3.1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้   ปีการศึกษา 2559 
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ขอ้มูลอื่นๆ 

ประกอบการรายงาน  

รายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษา 2559  ทั้งหมด 59 รายวิชา  ดังน้ี 

ที่ รหัส ช่ือวชิา 
ภาค/ 

ปีการศกึษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผ่าน 

1 400 108 
คณิตศาสตร์และสถิติใน

ชีวิตประจ าวัน 

ปี 1 ภาค

การศกึษา 

1 /2559 

8 วิชา 

20 18 23 18 4 5 1 0 89 89 

2 400 101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 21 20 19 17 12 0 0 0 89 89 

3 400 135 ภาษาไทยทางวิชาการ 33 27 19 10 0 0 0 0 89 89 

4 502 101 ชีววิทยา 3 1 6 17 24 27 11 0 89 89 

5 502 102 กายวิภาคศาสตร์ 3 3 5 36 29 5 8 0 89 89 

6 400 141 ภาษาองักฤษ 1 9 21 17 21 8 7 6 0 89 89 

7 400 125 
เศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
35 29 15 7 3 0 0 0 89 89 

8 400  251 ภาษาญ่ีปุ่ น 1  16 15 23 19 7 9 0 0 89 89 

9 400 121 ทกัษะชีวิต 

ปี 1 ภาค

การศกึษา 

2 /2559 

8วิชา 

29 20 20 14 6 0 0 0 89 89 

10 400 142 ภาษาองักฤษ 2 15 18 27 19 5 8 0 0 89 89 

11 502 103 สรีรวิทยา 0 4 10 33 15 14 13 0 89 89 

12 502 104 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 6 14 16 25 18 7 3 0 89 89 

13 502 105 ชีวเคม ี 5 11 21 29 13 8 2 0 89 89 

14 502 210 จิตวิทยาพัฒนาการ 0 5 12 25 30 14 3 0 89 89 

15 400 136 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 10 15 24 20 9 8 2 0 89 89 

16 400 129 
จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 

และการท างาน 
5 25 45 14 9 2 3 

2 

ไม่ 

ใช่ 

นศ. 

พยบ 

105 

(เรียนร่วม) 
103 

17 503 102 
การพัฒนาวิชาชีพการ

พยาบาล 

ปี 1 ภาค

การศกึษา 

3/2559 

4 วิชา 

14 20 22 20 13 0 0 0 89 89 

18 400 191 
กจิกรรมเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย 
42 22 15 10 0 0 0 0 89 89 

19 503 101 
การสื่อสารและสารสนเทศ

ทางการพยาบาล 
29 24 16 15 5 0 0 0 89 89 

20 503 203 
แนวคิดและทฤษฎีการ

พยาบาล 
13 18 28 12 18 0 0 0 89 89 

21 503 204 การประเมินภาวะสขุภาพ 

ปี 2 ภาค

การศกึษา 

1/2559 

6 วิชา 

0 19 22 17 4 0 0 0 62 62 

22 502 208 พยาธวิิทยาส าหรับพยาบาล 0 0 4 12 14 22 10 0 62 62 

23 502 207 เภสชัวิทยาส าหรับพยาบาล 0 3 4 12 16 21 6 0 62 62 

24 503 207 
หลักการและเทคนิคการ

พยาบาล 
0 11 20 20 11 0 0 0 62 62 

25 502 210 
การสอนและการให้ค าปรึกษา

ทางสขุภาพ 
3 7 17 17 12 4 2 0 62 62 
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ที่ รหัส ช่ือวชิา 
ภาค/ 

ปีการศกึษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผ่าน 

26 503 208 
ปฏบิัติหลักการและเทคนิค

การพยาบาล 
6 18 15 21 2 0 0 0 62 62 

27 503 205 การส่งเสริมสขุภาพ 

ปี 2 ภาค

การศกึษา 

2/2559 

7 วิชา 

2 10 24 21 5 0 0 0 62 62 

28 502 206 โภชนศาสตร์สขุภาพ 3 11 31 11 6 0 0 0 62 62 

29 503 209 การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 1 4 8 24 16 10 0 0 0 62 62 

30 503 219 
สขุภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวช 1 
10 11 24 12 5 0 0 0 0 62 

31 503 213 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 1 8 19 28 6 0 0 0 62 62 

32 503 206 
จริยศาสตร์และกฎหมาย

วิชาชีพการพยาบาล 
19 20 12 9 2 0 0 0 0 62 

33 101 405 
เลือกเสรี นวตกรรมการ

พยาบาล 
10 15 14 8 8 7 0 0 62 62 

34 503 210 
ปฏบิัติการพยาบาลเดก็และ

วัยรุ่น 1 
ปี 2 ภาค

การศกึษา 

3/2559 

3 วิชา 

2 11 28 15 6 0 0 0 62 62 

35 503 214 ปฏบิัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 21 30 5 3 0 0 0 62 62 

36 503 220 
ปฏบิัติการพยาบาลสขุภาพจิต

และจิตเวช 1 
5 20 24 11 2 0 0 0 62 62 

37 503 327 
การพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 1 

ปี 3 ภาค

การศกึษา 

1/2559 

6 วิชา 

0 15 42 34 6 0 0 0 97 97 

38 503 312 
ปฏบิัติการพยาบาลเดก็และ

วัยรุ่น 2 
9 30 30 15 12 0 0 1 97 96 

39 503 311 การพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 2 0 23 44 24 6 0 0 0 97 97 

40 502 411 ระบาดวิทยาและชีวสถิต ิ 0 10 34 31 16 4 2 0 97 97 

41 503 321 
สขุภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวช 2 
0 12 30 37 18 0 0 0 97 97 

42 503 328 
ปฏบิัติการพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 1 
3 14 33 43 3 0 0 1  97 96 

43 400 314 สนุทรียศาสตร์ 

ปี 3 ภาค

การศกึษา 

2/2559 

4 วิชา 

54 34 6 3 0 0 0 0 97 97 

44 503 323 
การพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ ์1 
7 13 23 19 35 0 0 0 97 97 

45 503 417 การพยาบาลผู้สงูอายุ 4 21 30 29 13 0 0 0 97 97 

46 400 240 
ภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ

พยาบาล 
2 23 49 22 2 0 0 0 98 98 

47 503 322 
ปฏบิัติการพยาบาลสขุภาพจิต

และจิตเวช 2 
ปี 3 ภาค

การศกึษา 

3/2559 

3 วิชา 

20 34 19 22 4 00 0 1 100 99 

48 503 418 ปฏบิัติการพยาบาลผู้สงูอายุ 4 15 26 34 19 0 0 0 98 98 

49 503 324 
ปฏบิัติการพยาบาลมารดา

ทารกและการผดุงครรภ ์1 
5 13 22 38 20 0 0 0 98 98 

50 503 315 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ปี 4 ภาค

การศกึษา 

1/2559 

4 19 21 29 25 0 0 0 98 98 

51 503 427 
การพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 2 
0 4 28 39 27 0 0 0 98 98 
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ที่ รหัส ช่ือวชิา 
ภาค/ 

ปีการศกึษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผ่าน 

52 503 431 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 7 วิชา 0 11 32 45 10 0 0 0 98 98 

53 503 433 การบริหารการพยาบาล 4 15 36 34 9 0 0 0 98 98 

54 503  316 ปฏบิัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 4 26 39 21 8 0 0 0 98 98 

55 503 426 
ปฏบิัติการพยาบาลมารดา

ทารก และการผดุงครรภ ์2 
1 9 39 47 1 0 0 0 98 98 

56 503 335 การวิจัยทางการพยาบาล 10 30 27 19 11 0 0 0 97 97 

57 503 432 
ปฏบิัติการรักษาพยาบาล

เบื้องต้น ปี 4 ภาค

การศกึษา 

2/2559 

3 วิชา 

0 22 55 21 0 0 0 0 98 98 

58 503 430 
ปฏบิัติการพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 2 
23 47 27 1 0 0 0 0 98 98 

59 503 434 
ปฏบิัติการบริหารการ

พยาบาล 
0 9 32 44 12 0 0 0 98 98 

 

คุณภาพของการสอน 

การวิเคราะหร์ายวิชาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหสัและช่ือ

รายวิชา 

ความ 

ไม่ปกติ 

ท่ีพบ 

การด าเนินการ

ตรวจสอบ 

เหตุผลท่ีท าใหเ้กิด

ความไม่ปกติ  

จากขอ้ก าหนด 

หรือเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

มาตรการแกไ้ข 

ท่ีไดด้ าเนินการแลว้ 

(หากจ าเป็น) 

502 103 

สรีรวิทยา 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้  A 

มอบหมายให้สาขาวิชา 

ทวนสอบระดบัคะแนน

ภายในสาขา 

พบว่า นักศึกษาท า

คะแนนสอบได้น้อย 

จัดแบ่งสอบ 

เป็น 3 -4 ครั้ง 

502 210 

จิตวิทยา

พัฒนาการ 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้  A 

มอบหมายให้สาขาวิชา 

ทวนสอบระดบัคะแนน

ภายในสาขา 

พบว่า นักศึกษาท า

คะแนนสอบได้น้อย 
- 

503 204 

การประเมนิภาวะ

สขุภาพ 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้  A 

มอบหมายให้สาขาวิชา 

ทวนสอบระดบัคะแนน

ภายในสาขา 

พบว่า นักศึกษาท า

คะแนนสอบทฤษฎ ี

ได้น้อย  และคะแนน

ทดลองปฏบิตักิารตรวจ

ร่างกาย ได้น้อย 

เน้นผู้เรียนให้มกีาร

เรียนรู้ ด้วยตนเองมาก

ขึ้น ให้ฝึกทดลองตรวจ

ร่างกายมากขึ้น 

502 208 

พยาธวิิทยา

ส าหรับพยาบาล 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้  A 

และ  B+ 

มอบหมายให้สาขาวิชา 

ทวนสอบระดบัคะแนน

ภายในสาขา 

พบว่า นักศึกษาท า

คะแนนสอบได้น้อย 

และข้อสอบมค่ีาความ

ยากสงู 

จัดแบ่งสอบ 

เป็น 3 -4 ครั้ง 

502 207 

เภสชัวิทยา

ส าหรับพยาบาล 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้  A 

มอบหมายให้สาขาวิชา 

ทวนสอบระดบัคะแนน

ภายในสาขา 

-พบว่า นักศึกษาท า

คะแนนสอบได้น้อย 

และข้อสอบมค่ีาความ

ยากสงู 

จัดแบ่งสอบ 

เป็น 3 -4 ครั้ง 
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รหสัและช่ือ

รายวิชา 

ความ 

ไม่ปกติ 

ท่ีพบ 

การด าเนินการ

ตรวจสอบ 

เหตุผลท่ีท าใหเ้กิด

ความไม่ปกติ  

จากขอ้ก าหนด 

หรือเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

มาตรการแกไ้ข 

ท่ีไดด้ าเนินการแลว้ 

(หากจ าเป็น) 

-อาจารย์พิเศษ สอน

เป็นภาษาศัพทว์ิทยา

ศาตร์  และเนื้อหามาก 

503  207 

หลักการและ

เทคนิคการ

พยาบาล 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้   A 

ทวนสอบ 

นักศึกษาสอบได้

คะแนนไม่ผ่านตาม

เกณฑร์ะดบัคะแนน A 

- 

503 312 

ปฏบิตักิาร

พยาบาลเดก็และ

วัยรุ่น 2 

นักศึกษา

ได้   F 

1  คน 

มอบให้อาจารย์

ผู้รับผดิชอบรายวิชาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมนิ

ปัญหาของนักศึกษา

ร่วมกนั 

นักศึกษาไม่สง่รายงาน

ภาคปฏบิตั ิ  

-ให้นักศึกษาทบทวน

การเรียนและให้

แนวทางในการ

ลงทะเบยีนเรียนซ า้ใน

รายวิชานี้ 

-ต่อมานศ.ขอพักการ

เรียน 

503 321 

สขุภาพจิตและ

การพยาบาลจิต

เวช 2 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้   A 

ทวนสอบ 

นักศึกษาสอบได้

คะแนนไม่ผ่านตาม

เกณฑร์ะดบัคะแนน A 

- 

503 328 

ปฏบิตักิาร

พยาบาล

ครอบครัวและ

ชุมชน 1 

นักศึกษา

ได้   F 

1  คน 

มอบให้อาจารย์

ผู้รับผดิชอบรายวิชาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมนิ

ปัญหาของนักศึกษา

ร่วมกนั 

นักศึกษาไม่สง่รายงาน

ภาคปฏบิตั ิ  

 

(นักศึกษารายเดยีวกนั

กบัรายวิชา 503 312) 

  

-ให้นักศึกษาทบทวน

การเรียนและให้

แนวทางในการ

ลงทะเบยีนเรียนซ า้ใน

รายวิชานี้ 

-ต่อมานศ.ขอพักการ

เรียน 

503 322 

ปฏบิตักิาร

พยาบาล

สขุภาพจิตและจิต

เวช 2 

นักศึกษา

ได้   F 

1  คน 

มอบให้อาจารย์

ผู้รับผดิชอบรายวิชาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมนิ

ปัญหาของนักศึกษา

ร่วมกนั 

นักศึกษาไม่สง่รายงาน

ภาคปฏบิตั ิ  

 

(นักศึกษารายเดยีวกนั

กบัรายวิชา 503 312) 

  

-ให้นักศึกษาทบทวน

การเรียนและให้

แนวทางในการ

ลงทะเบยีนเรียนซ า้ใน

รายวิชานี้ 

-ต่อมานศ.ขอพักการ

เรียน 

503 427 

การพยาบาล

ครอบครัวและ

ชุมชน 2 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้   A 

ทวนสอบ 

นักศึกษาสอบได้

คะแนนไม่ผ่านตาม

เกณฑร์ะดบัคะแนน A 

- 
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รหสัและช่ือ

รายวิชา 

ความ 

ไม่ปกติ 

ท่ีพบ 

การด าเนินการ

ตรวจสอบ 

เหตุผลท่ีท าใหเ้กิด

ความไม่ปกติ  

จากขอ้ก าหนด 

หรือเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

มาตรการแกไ้ข 

ท่ีไดด้ าเนินการแลว้ 

(หากจ าเป็น) 

503 431 

การ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้น 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้   A 

ทวนสอบ 

-นักศึกษาสอบได้

คะแนนไม่ผ่านตาม

เกณฑร์ะดบัคะแนน A 

-เนื้อหายาก  ข้อสอบ

ยาก เพราะเป็นการ

วินิจฉัยโรค 

- 

503 432 

ปฏบิตักิาร

รักษาพยาบาล

เบื้องต้น 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้   A 

ทวนสอบ 

นักศึกษาสอบได้

คะแนนไม่ผ่านตาม

เกณฑร์ะดบัคะแนน A 

- 

503 434 

ปฏบิตักิารบริหาร

การพยาบาล 

ไม่มี

นักศึกษา

ได้   A 

ทวนสอบ 

นักศึกษาสอบได้

คะแนนไม่ผ่านตาม

เกณฑร์ะดบัคะแนน A 

- 

 

รายวิชาทีไ่ม่ไดเ้ปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

ไม่ม ี - - - 

 

รายวิชาทีส่อนเนื้ อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตทุี่ไม่ได้สอน วิธแีก้ไข 

ไม่ม ี - - - - 

 

การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีทีร่ายงาน 

 รายวิชาทีม่ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมนิ 

โดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรงุ 

ในปีการศึกษา 2560 
ม ี ไม่ม ี

503 321 

สขุภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวช 2 

1  การเรียนทฤษฎีในเทอม 1 แต่

ฝึกปฏิบัติในเทอม 3  ท าให้น

ศ . ลื ม เ นื้ อ ห า วิ ช า  แ ล ะ ใ ช้

เวลานานในการทบทวน  ควร

จัดการฝึกปฏิบัติต่อจากการ

- ประสานแหล่งฝึกปฏบิตัิ

เพ่ือขอก าหนดช่วเวลาฝึก

ให้เรว็ขึ้น มาอยู่ในเทอม 2 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมนิ 

โดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรงุ 

ในปีการศึกษา 2560 
ม ี ไม่ม ี

เรียนทฤษฎี  เพ่ือให้มีความ

ต่อเนื่อง ไม่ลืมเนื้อหา 

503 430 

ปฏบิตักิารพยาบาล

ครอบครัวและ

ชุมชน 2 

2 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ทัน

ตามก าหนด  เนื่ องจากฝึก

ปฏบิัติเป็นรายวิชาสดุท้าย ของ

ปี 4  เมื่อเสรจ็สิ้นการฝึกปฏบิตัิ

วันศุกร์   วันจันทร์ต่อมาต้อง

ท ากิจกรรมเตรียมตั วสอบ

ทกัษะ  เตรียมสอบสภาฯ(ติว)  

และท าเอกสารสมคัรสอบ 

- -ปรับแผนการฝึกให้

รายวิชานี้ ฝึกก่อนวิชา

สดุท้าย  

-ปรับระยะเวลาให้มกีาร

หยุดระหว่างรายวิชาที่ฝึก

ต่อเนื่องกนั 

503 335 

การวิจัยทางการ

พยาบาล 

1 

ท างานวิจัยไม่ทันตามก าหนด  

เนื่องจากเรียนในปี 4 เทอม 1 

และเป็นกจิกรรมที่ยาก ต้องใช้

ความรู้ ความเข้าใจอย่างมาก   

ประกอบกบัระยะเวลาเรียนปี 4 

เทอม 1 มีระยะเวลาสั้น  และ

ต้องออกฝึกปฏบิตัต่ิอเนื่อง  ท า

ให้การแบ่งเวลาในการท าวิจัย

เป็นไปได้ยาก 

- น าเสนอคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร พิจารณา

ปรับรายวิชาวิจัยฯ  มา

เรียนในชั้นปีที่ 3  

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

อยู่ในระดับ ดี ทุกรายวิชา (ค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51) 

ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปขอ้คิดเห็นของผูส้อน และขอ้มูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแกไ้ข

ปรบัปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมขณะการสอน ใน มคอ. 5,6 

ความรู้ สอนให้ครอบคลุมค าอธบิายรายวิชา ใน มคอ. 5,6 

ทกัษะทางปัญญา ส่งเสริมกระบวนการคดิและการแก้ไขปัญหา ใน มคอ. 5,6 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุ

คลและความรับผดิชอบ 

ฝึกการท างานเป็นทมี  

ในสถานการณจ์ริง 

ใน มคอ. 5,6 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปขอ้คิดเห็นของผูส้อน และขอ้มูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแกไ้ข

ปรบัปรุง 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บูรณาการกบัการจัดกจิกรรมต่างๆ ใน มคอ. 5,6 

ทกัษะเชงิวิชาชีพ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ องคค์วามรู้  สู่การ

ปฏบิตักิาร 

ใน มคอ. 5,6 

 

การปฐมนเิทศอาจารยใ์หม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสตูร มี  ไม่มี  

จ านวนอาจารย์ใหม่ 1 คน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 คน 

กจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

กจิกรรมที่จัด 

หรือเข้าร่วม 

จ านวน  

สรปุข้อคดิเหน็ และ 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้รับ 

อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

ปฐมนิเทศ 1 - 1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันและ

คณะ และยุทธศาสตร์สถาบนัและคณะ 

2. โครงสร้างบริหารของสถาบนัและคณะ 

3.บทบาทและหน้าที่งานตามโครงสร้างคณะ 

4. บทบาทหน้ าที่ ต าม  4 พันธกิจหลักของ

อุดมศึกษา (การจัดการเรียนการสอน การวิจัย

และผลงานวิชาการ  การบริการวิชาการแก่สงัคม 

และการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม) 

5. จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

6. กลยุทธ์การสอน เขียนแผนการสอน วิธีการ

สอน การออกข้อสอบ และการประเมนิผล 

7.การผลิตต าราและเอกสารประกอบการสอน 

8. แหล่งฝึกปฏบิตังิาน 

9. เครือข่ายการศึกษา 

10. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

 

กิจกรรมท่ีจดัหรือเขา้

ร่วม 

จ านวน  

สรุปขอ้คิดเห็น และประโยชนท่ี์ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมไดร้บั 

อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนบัสนุน 

รายละเอียดในประวติัพฒันาอาจารยร์ายบุคคล 

การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหาร

หลกัสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ

สมัฤทธิผลตามวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาในอนาคต 

1. การฝึกปฏบิตังิานใน

ภาคสนาม มหีลายสถาบนัขึ้น

ฝึกในเวลาเดยีวกนั 

1. นักศึกษาเกบ็ทกัษะปฏบิตักิาร

พยาบาลไม่ครบตามที่ก  าหนด 

1. การวางแผนฝึกปฏบิตัร่ิวมกนั 

ระหว่างสถาบนัการศึกษาและแหล่ง

ฝึก 

2. ให้นักศึกษาเกบ็ทกัษะปฏบิตักิาร

พยาบาล ในรายวิชาต่อไป 

 

ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมิน (น.ศ./ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 

ข้อคิดเหน็หรือ 

สาระจากผู้ประเมิน 

ความเหน็ของผู้รับผิดชอบหลักสตูร การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสตูร 

1.เน้ือหาวิชา เหน็ควรปรับตาม Blue print ของ

สภาการพยาบาล 

ปีการศึกษา 2559 

2.สื่อการเรียนรู้ เหน็ควรปรับปรุงในทนัสมัยและ

เรียนรู้ ได้ตลอดเวลา 

ปีการศึกษา 2559 

สรุปการประเมินหลกัสูตร 

การประเมินจากผูที้ส่ าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ  4  พฤษภาคม 

2559 

ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นของคณาจารยต่์อผลการ

ประเมิน 

-ปรับเน้ือหาลดลง เน้นกระบวนการแสวงหา

ความรู้มากขึ้น 

-สื่อการสอนหลากหลายและทนัสมัย 

-ห้องปฏบัิติการที่ทนัสมัย 

-บูรณาการภาษาองักฤษในการจัดการเรียนการ

สอนมากขึ้น 

-วิเคราะห์เน้ือหาที่จ าเป็นให้ครอบคลุม

ตามBlue print ของสภาการพยาบาล 

-พัฒนาสื่อการสอน e-learning ที่ทนัสมัย 

สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา 

-พัฒนาห้องปฏบัิติการและเพ่ิมหุ่นจ าลอง

ที่ทนัสมัย ทั้งเดก็และผู้ใหญ่ 
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ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นของคณาจารยต่์อผลการ

ประเมิน 

 -พัฒนาเอกสารประกอบการสอน ให้มี

คุณภาพ บูรณาการภาษาองักฤษมากขึ้น 

ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน 

1. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย PBL,  Flip Classroom, GBL,  

2. สร้างเวป็ไซต์ในการจัดการเรียนการสอน และการท าข้อสอบออนไลน์ 

3. ด าเนินการจัดซ้ือหุ่นจ าลองเพ่ิมทั้งหุ่นผู้ใหญ่ และหุ่นเดก็ 

 

การประเมินจากผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้ง (ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 

กระบวนการประเมิน  แบบสอบถามความพงึพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ข้อวิพากษ์ที่ส  าคญัจากผลการประเมนิ ข้อคดิเหน็ของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 

-พัฒนาเรื่ององคค์วามรู้ในการพยาบาลให้ทนัสมยั  

-ผู้เรียนเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏบิตังิานให้มาก

ขึ้น 

-ปรับปรงุเนื้อหา กจิกรรมการเรยีนรู้ให้ทนัสมยั 

หลากหลาย 

-เตรียมความรู้ภาคทฤษฎก่ีอนฝึกปฏบิตังิานทุก

รายวิชา  

ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  

-ปรับปรงุหลักสตูรโดยปรับเนื้อหาให้ทนัสมยั ใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน 

-การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 

แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาหลกัสูตร 

-ปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัย ตามการประเมินผล 

-จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทกัษะผู้เรียนในสตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0  

 -พัฒนาผู้เรียน โดยการส่งเสริมกจิกรรมทางวิชาการ และบูรณาการกบัการกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา 
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ความกา้วหนา้ของการด าเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแลว้

เสร็จ 

ผูร้บัผิดชอบ ความส าเร็จของ

แผน/เหตุผลท่ีไม่

สามารถด าเนินการ

ไดส้ าเร็จ 

1.ปรับปรงุหลักสตูร คร้ังที่ 2  

 

ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

ส าเรจ็ตามแผน 

หลักสตูรปรับปรงุเริ่ม

ใช้ ปีการศึกษา 2560 

2. ด าเนนิงานตาม MOU ร่วมกบั 

Japan Heart Organization

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้าน

จิตสาธารณะ 

ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

ส าเรจ็ตามแผน 

ส่งอาจารย์และ

นักศึกษา ร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้  รุ่น

ที่ 2 ณ โรงพยาบาล 

Okidozen (7-19 

ก.ค. 2560) 

 

ขอ้เสนอในการพฒันาหลกัสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสตูร (จ านวนหน่วยกติ รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

  -ปรับรายวิชาเลือก เพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เช่น ทกัษะชีวิต ทกัษะ

การเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา  ภาษาองักฤษ และภาษาที่ 3 

2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การ

เปล่ียนแปลงวิธกีารสอนและการประเมินสมัฤทธผิลรายวิชาฯ 

 -ปรับวิธีการสอน โดยเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ สร้างความรู้ด้วย

ตนเองมากขึ้น 

 -บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบั PBL RBL EBL และ Innovation 

3.  กจิกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 -เน้นการพัฒนาอาจารย์เพ่ิมความสามารถด้านการวิจัย และผลงานวิชาการมากขึ้น 

 -เน้นการให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม โดยหาจุดเด่นและความเช่ียวชาญอาจารย์เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถให้สงูขึ้น 

 -ส่งเสริมให้บุคลากร มีความเฉพาะในงานเชิงลึก และมีความเช่ียวชาญในงานประจ า 
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 แผนปฏิบติัการใหม่ส าหรบัปี 2560 

ระบุแผนการปฏบัิติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

ที่ แผนการปฏบัิติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสดุ

แผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จุดเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน 

Transformative Learning  

ในรูปแบบ Inter-Professional 

Education (IPE) 

ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

2. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบั

การวิจัย 

ปีการศึกษา 2561   คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

 

 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร : คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

ลายมือช่ือ : ……………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ แย้มตรี) 

 

ลายมือช่ือ : ……………………………………………………….. (อาจารย์ธดิารัตน์ เลิศวิทยากุล) 

 

ลายมือช่ือ : ……………………………………………………….. (อาจารย์จิรวรรณ ชัยวิศิษฏ)์ 

 

ลายมือช่ือ : ……………………………………………………….. (อาจารย์กลัยา ปังประเสริฐ) 

 

ลายมือช่ือ : ……………………………………………………….. (อาจารย์พรพิศ เมืองเก่า) 

 

ลายมือช่ือ : ……………………………………………………….. (อาจารย์ธญัญรัตน์ เนาววิบูลย์พร) 

 

ลายมือช่ือ : ……………………………………………………….. (อาจารย์สมฤกษ์ กาบกลาง) 

 

ลายมือช่ือ : ……………………………………………………….. (อาจารย์โศภิษฐ์ นามข า) 

   วันที่รายงาน : 4 กนัยายน 2560  

เหน็ชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  แย้มตรี (คณบดี) 

 

ลายมือช่ือ : ………………………………………………………..วันที่รายงาน :  4 กนัยายน 2560 



 

 

110 

 

เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

2. วิธกีารให้คะแนนตามก าหนดเกณฑม์าตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 

3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑติที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 

4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 

 

 

ส่วนที ่3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ปีการศึกษา 2559 

 

ตารางสรุปผลคุณภาพหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

องคป์ระกอบที่ Input Process Output 
คะแนน

เฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

1 ผ่าน ไดม้าตรฐาน 

2 - - 
2.1,2.2 

4.79 
4.79 

ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก 

3 
3.1,3.2,3.3 

4.00 
- - 4.00 

ระดบัคุณภาพ 

ดี 

4 
4.1,4.2,4.3 

3.31 
- - 3.31 ระดบัคุณภาพดี 

5 
5.1 

4.00 

5.2,5.3,5.4 

4.67 
- 4.50 

ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก 

6 - 
6.1 

4.00 
- 4.00 ระดบัคุณภาพดี 

รวม 3.71 4.50 4.79 4.12 
ระดบัคุณภาพ 

ดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดี 

ระดบั

คุณภาพ 

ดีมาก 

ระดบั

คุณภาพ 

ดีมาก 

ระดบั

คุณภาพ 

ดีมาก 

 

 


