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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย

คณะ

พยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒. ระดับคุณวุฒิ

ปริญญาตรี

๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.1 นางสาวดลใจ ไทยคง เลขประจําตัวประชาชน ๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑
ตําแหนง รองศาสตราจารย
คุณวุฒกิ ารศึกษา พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. นางอวยพร ชัยชื่น
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย เลขประจําตัวประชาชน ๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒
คุณวุฒิการศึกษา พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. นางสาวจิตฤดี สมบูรณ เลขประจําตัวประชาชน
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑
ตําแหนง รองศาสตราจารย
คุณวุฒกิ ารศึกษา Ph.D. (Nursing) ในป พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. วันทีร่ ายงาน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕. ปการศึกษาทีร่ ายงาน

๒๕๕๖

๖. สถานที่ตั้ง จังหวัด ก
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๒

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชัน้ ปท่ี ๑ ทีร่ บั เขาในปการศึกษาทีร่ ายงาน ๑๐๐ คน
๒. จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปทร่ี ายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร คน
๒.๒ จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ๙๙
คน
๒.๓ จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาหลัง กําหนดเวลาของหลักสูตร
- คน
๒.๔ จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ
สาขา
พยาบาลศาสตร จํานวน
๙๙ คน
๓. รายละเอียดเกีย่ วกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๙๙ %

๔. จํานวนและรอยละนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๕

จํานวนนักศึกษาในแตละ
ชั้นป

จํานวนนักศึกษาทีสอบ
ผานตามแผนกําหนด
การศึกษา

รอยละนักศึกษาที่สอบ
ผานตามแผนกําหนด
การศึกษา

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-

๑๐๐
๙๙
๑๐๐
๙๙
-

๑๐๐
๙๙
๑๐๐
๙๙
-

๕. อัตราการเปลีย่ นแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒
๑๐๐ %
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓
๙๙ %
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔
๑๐๐ %
๖. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
อุบัติเหตุรถมอเตอรไซค
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๓

๗. ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ๑ ปหลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
จํานวนแบบสอบถามทีส่ ง ๙๙
ฉบับ จํานวนแบบสอบถามทีต่ อบกลับ ๙๙ ฉบับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ %
การได
งานทํา
จํานวน
รอยละ

ไดงานทําแลว
ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขา
เรียน
ที่เรียน
๙๙
๑๐๐
-

ไมประสงคจะทํางาน
ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
-

ยังไมไดงาน
ทํา

-

-

๘. การวิเคราะหผลที่ได
ผลการไดงานทําเหมือนปทผ่ี า นมา และอัตราการไดงานทําไมแตกตางจาก
มหาวิทยาลัย ก และมหาวิทยาลัย ข แตสูงกวามหาวิทยาลัย ค ง จ ฉ ช ซ ฌ และ ญ

หมวดที่ ๓ ผลกระทบที่มีตอหลักสูตร
1. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทผ่ี า นมา
จํานวนปทไ่ี ดรบั การรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาลลดลง มีอาจารยจาํ นวนมากใน
สาขาพยาบาลผูใ หญ และสาขาผดุงครรภไปศึกษาตอ ทําใหขาดแคลนอาจารยใน ๒ สาขานี้ และ
ภาระงานสอนของอาจารย ๒๒ % เกินเกณฑสภาการพยาบาล
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร
ปรับเปลีย่ นตารางหมุนเวียนในรายวิชาทัง้ ๒ วิชาที่ขาดแคลนอาจารย ใหไมทับซอนกับ
รายวิชาอืน่ เพือ่ ใหอาจารยสาขาอืน่ สามารถชวยสอนภาคปฏิบตั ไิ ด เพิม่ จํานวนอาจารยพเิ ศษ
ภาคปฏิบัติ เพิ่มจํานวนอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะสาขาเพื่อสอนทฤษฎี
๒. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทผ่ี า นมา
สภาการพยาบาลเปลีย่ นแปลงมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระดับชาติ โดยเพิม่ สมรรถนะดาน
การรักษาโรคเบื้องตน และการดูแลผูปวยเรื้อรังที่บานและชุมชน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร
เพิ่มเติมเนื้อหาและหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบื้องตน และการดูแลผูปวยเรื้อรังที่บาน
และชุมชน พรอมทั้งเพิ่มชั่วโมงการฝกปฏิบัติในสาขาวิชาทั้ง ๒ นั้นดวย

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

มคอ.๗

๔

หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
รหัสและรายวิชา
๐๔๐๑ ๐๑๒ การสือ่ สารทาง
สุขภาพสําหรับพยาบาล
๐๔๐๑ ๐๑๐ ศาสตรและทฤษฎี
ทางการพยาบาล
๐๔๐๑ ๐๑๓ การพยาบาลเพือ่
สงเสริมการดูแลตนเอง
๐๔๐๑ ๐๑๑ การประเมินภาวะ
สุขภาพ
๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ ฐาน
๐๔๐๑ ๐๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
๐๔๐๑ ๐๑๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การพยาบาล
๐๔๐๖ ๐๑๐ การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน
(ใสทุกวิชาในหลักสูตร)

จํานวนนักศึกษา
ลง
เรียน
ทะเบียน ครบ
๑๐๐
๑๐๐

A

การกระจายของระดับคะแนน (จํานวนคน)
B+ B C+ C D+ D
F

๒๒ ๓๖ ๔๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๒

๑๒

๑๐

๒ ๓๒ ๒๑
๓
๓ ๓๐ ๑๒
๗
๔๑ ๒๙ ๒๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๙
๒๕

๑๘ ๒๕ ๑๗
๕๐ ๒๕

๒๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๒๐

๑๐

๓๐

๒๐

๑๐

๒. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ ผี ลการศึกษาไมปกติ
มี ๒ รายวิชา ดังนี้
รหัสและชื่อ
รายวิชา

ความไมปกติที่
พบ

๐๔๐๑ ๐๑๖
มีผูสอบไดเกรด
เทคโนโลยี
A รอยละ ๑๐๐
สารสนเทศเพือ่
การพยาบาล

การดําเนินการ
ตรวจสอบ

เหตุผลที่ทําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ
เกณฑที่ตั้งไว
ตัง้ คณะกรรมการ
การประเมินผลเปน
ตรวจสอบการใหคะแนน การประเมินจากรายงาน
ทุกสวนของการประเมิน กรณีศกึ ษาและงานกลุม
กับขอสอบ และผลงาน อื่น ๆ ถึงรอยละ ๗๐ จึง
ของนักศึกษา
ทําใหนกั ศึกษาได
คะแนนทั้งกลุมเทากัน
ทุกคน และการสอบ
ปลายเทอมเปนการสอบ
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มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว
(หากจําเปน)
ใหอาจารยผูสอน
รวมกับผูประสานงาน
กลุมวิชาทบทวน
การตรวจรายงานใหมี
ความเปนรูปธรรม
แยกแยะผลงานของ
นักศึกษารายบุคคลกับ
ของกลุม

I
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๕
รหัสและชื่อ
รายวิชา

๐๔๐๖ ๐๑๐
วิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน

ความไมปกติที่
พบ

การดําเนินการ
ตรวจสอบ

ไมมีผูใดไดเกรด
A - B+
มี B = ๒๐%
C+ = ๓๐%
D+ = ๓๐%
D = ๑๐% และ
F = ๑๐%

คณะกรรมการหลักสูตร
มอบใหอาจารยผูสอน
อาจารยผปู ระสานงาน
รายวิชา และผู
ประสานงานกลุมวิชา
ตรวจสอบการ
ประเมินผลทุกสวนใน
รายวิชานี้ ตรวจสอบ
คะแนนและคําตอบของ
นักศึกษาทุกคน

เหตุผลที่ทําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ
เกณฑที่ตั้งไว
แบบ take home
การประเมินผลใช
การสอบ ๘๐% อีก
๒๐% เปนการอานสรุป
บทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ คะแนน
สูงสุดในชัน้ เรียนได
เพียง ๖๕% อาจารย
สอนเปนภาษาอังกฤษ
และขอสอบเปน
ภาษาอังกฤษดวย

มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว
(หากจําเปน)

จัดใหมกี ารสรุป
บทเรียนเปน
ภาษาไทย และให
นักศึกษาที่สอบได D+
D และ F สอบซอม
และนอกนัน้ ใหเปนไป
ตามความสมัครใจ
เพื่อใหมีความพรอมใน
การขึ้นฝกปฏิบัติงาน

๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน
รหัสและชื่อรายวิชา

คําอธิบาย

มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนินการ (ถามี)

ไมมี
๓.๒ การแกไขกรณีทม่ี กี ารสอนเนือ้ หาในรายวิชาไมครบถวน
รายวิชา

สาระหรือหัวขอที่ขาด

ไมมี
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๖

หมวดที่ ๕ การบริหารและจัดการหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ปญหาอุปสรรคในการบริหาร
และจัดการหลักสูตร
ผูประสานงานกลุมวิชา ทุกกลุม เปน
อาจารยใหม ขาดประสบการณในการจัด
การศึกษา

ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ขาดการประเมินภาวะเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอพัฒนาการ
ของนักศึกษา เมื่อถึงสิ้น
เทอม จึงไมสามารถแกไขได

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาและอุปสรรคในอนาคต
๑. สรางแรงจูงใจใหอาจารยที่มี
ประสบการณรับเปนผูประสานงาน
กลุมวิชา
๒. ปรับเปลี่ยนองคประกอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรใหมี
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่ง
๓. พัฒนาศักยภาพของ
ผูประสานงานกลุมวิชา และมี
การติดตามการทํางานอยางเปน
ระบบ

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูท ก่ี าํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปทส่ี าํ รวจ)
วันที่สํารวจ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล
การประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

๑. ชั่วโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลนอยเกินไปใน
ทุกรายวิชาปฏิบตั กิ าร

๑. การจัดชั่วโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลใน
คลินิกใชจํานวนชั่วโมงขั้นต่ํา และเห็นวาควร
เพิ่มจํานวนชั่วโมงในบางรายวิชาที่มี
ความพรอมเปนการทดลองดูกอนในปตอไป
๒. การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนขึน้
ฝกงานเปนสิ่งที่สําคัญมาก และจะตองพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และดีขึ้น
๓. การบริหารการพยาบาลเปนเรือ่ งจําเปนที่
นักศึกษาควรไดรับการเตรียมเพื่อทําหนาที่ใน
ฐานะพยาบาลวิชาชีพทีต่ อ งเปนหัวหนาเวร
และหัวหนาทีมในการปฏิบัติงาน

๒. นักศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะเตรียม
ความพรอมในทุกดานเปนอยางดีกอนขึ้นฝก
ปฏิบัติงาน ทําใหมีความมั่นใจ
๓. วิชาบริหารการพยาบาลควรมีการฝกปฏิบตั ิ
ในคลินกิ ในบทบาทของหัวหนาทีม หัวหนาเวร
ดวย
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มคอ.๗

๗

๑.๒ ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
เนือ่ งจากครบกําหนดการประเมินหลักสูตรในปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ และปรับปรุง
หลักสูตรแลว ควรนําการเพิ่มหนวยกิต หรือชั่วโมงการฝกงานมาปรับปรุงหลักสูตร
๒. การประเมินจากผูม สี ว นเกีย่ วของ
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอ
ผลการประเมิน
จัดสัมมนาผูใชบัณฑิตทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน และแหลงฝกอื่นของคณะ ให
ขอคิดเห็นในการประเมินหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

- นักศึกษาทุกรุนมีความรู และทักษะ
ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจติ
อาสาอยางโดดเดนกวานักศึกษาของสถาบัน
อื่น
- นักศึกษาขาดความรับผิดชอบตอตนเอง
มักจะมารับเวรเชาสายในเกือบทุกวิชา

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

แมจะจัดรถรับ-สงนักศึกษาไปแหลงฝกทุกวันก็ตาม
แตนักศึกษาจํานวนหนึ่งพักในหอพักขางนอก และ
เดินทางไปเอง จําเปนตองหามาตรการในการแกไข
ปญหาขอนี้รวมกับนักศึกษาที่มีปญหาตอไป

๒.๒. ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒ .๑ (ถามี)
ไมมี
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
๓.๑ เกณฑการประเมิน
๑. ผานในระดับดีมาก

หมายถึง ตัวบงชี้ผานทั้งหมดอยางครบถวน ทั้ง ๔๗ ขอ

๒. ผานในระดับดี

หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอ ยกวา รอยละ ๗๐ (๒๑ ขอ)
หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอ ยกวารอยละ ๖๐ (๑๘ ขอ)
หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ ๑ – ๑๘ ไมผานครบทุกขอ หรือตัวบงชี้
ขอ ๑ – ๑๘ ผานครบทุกขอแตการประเมินขอ ๑๙ – ๔๗
ผานนอยกวารอยละ ๖๐

๓. ผานในระดับพอใช
๔. ไมผาน
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มคอ.๗

๘

๓.๒ ผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ
๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ. ๔ กอนการเปดหลักสูตรครบทุก
รายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓
และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของจํานวน
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอนหรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
๘. อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติ
ครบตามกําหนดใน มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาข าพยาบาลศาสตรเปนอยาง
นอย
๙. รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยใหมไดรบั การ
ปฐมนิเทศหรือการเตรียมความพรอมในการทํา
บทบาทหนาทีอ่ าจารยพยาบาล
๑๐. อาจารยทกุ คนไดรบั การพัฒนาในดาน
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๙

ตัวบงชี้
วิชาการ วิจยั และบริการวิชาการไมนอ ยกวา
๒๐ ชั่วโมง/ป
๑๑. บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรบั การพัฒนาตรงตามงานทีร่ บั ผิดชอบทุก
คนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมงตอ
ป
๑๒. ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๓. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของ
บัณฑิตเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก ๕
๑๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาล เฉลี่ยไม
นอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕
๑๕. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเฉลีย่ ไม
นอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ หรือรอยละ ๘๐
เปนอยางนอยของทุกรายวิชา
๑๖. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนใน
คณะมีการประเมินกลยุทธการสอน
๑๗. รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยไดรบั การ
ประเมินการสอนทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน
๑๘. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่คณะเปดสอน
ไดรับการประเมินจากผูเรียนภายหลังสิ้นสุด
การเรียน
๑๙. รอยละ ๙๐ ของผูส าํ เร็จการศึกษา
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ
๒๐. ผลการประเมินของผูเรียนตอ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่เนนชุมชน
เปนหลักอยูในระดับ ๔ จาก ๕
๒๑. งานวิจยั และโครงการบริการวิชาการที่
ดําเนินการในชุมชน และรวมกับชุมชนไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยทั้งคณะ

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย
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๒๒. ความพึงพอใจของบุคลกรในชุมชนและ
ประชาชนที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติงานของ
ผูเรียนไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
๒๓. จํานวนรายวิชาที่ใชชุมชนเปนฐานในการ
จัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ ๕๐
ของรายวิชาการพยาบาลทัง้ หมด
๒๔. จํานวนรายวิชาทีบ่ รู ณาการ/เพิม่ เนือ้ หา
การสรางเสริมสุขภาพ ไมนอ ยกวารอยละ ๕๐
ของรายวิชาการพยาบาลทัง้ หมด
๒๕. จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมเนนการ
สรางเสริมสุขภาพไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
๒๖. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาภาคปฏิบัติใช
การประเมินผลที่เนนพัฒนาการของผูเรียน
๒๗. จํานวนนวัตกรรมและสื่อที่ใชในการสอน
เรือ่ งการสราง เสริมสุขภาพอยางนอย ๑ ชิ้นตอ
๑ รายวิชา ในแตละรายวิชาทีส่ อนเรือ่ งการ
สรางเสริมสุขภาพ
๒๘. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมต่ํา
กวา ๔ จาก ๕
๒๙.ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารย
ทีป่ รึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
๓๐. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศทีส่ นับสนุนการเรียนรูด ว ยตนเอง
ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
๓๑. รอยละ ๘๐ ของการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินการไดตามแผนทีก่ าํ หนด
๓๒. รอยละ ๙๐ ของผูเรียน มีคะแนนวิชา
ปฏิบัติไมนอยกวา ๒.๕ จาก ๔
๓๓. ผลการประเมินการมีสวนรวมของผูเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมอืน่ ๆ ของคณะ ไมต่ํา
กวา ๔ จาก ๕
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๓๔. ร ะดับความพึงพอใจของแหลงฝก และ
อาจารยตอ การแสดงออกตามผลการเรียนรูท ง้ั
๖ ดานของนักศึกษาเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ หรือรอยละ ๘๐
๓๕. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ มีผลการวิจยั หรือ
ผลการดําเนินโครงงานตามมาตรฐานทีค่ ณะ
กําหนด
๓๖. รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยผูสอนใชกลยุทธ
การสอนทีพ่ ฒ
ั นาผลการเรียนรู อยางนอย ๕
ดาน
๓๗. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนใน
คณะมีการใหระดับคะแนนตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทย
๓๘. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนทุกชั้นป ไดรับ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษอยางนอย ๑ ดาน
๓๙. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเพื่อขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลในครั้งแรก
ไมนอยกวารอยละ ๗๐
๔๐. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยโดยอาจารยเพือ่ นรวมงานเฉลีย่ ไมนอ ย
กวา ๔ จาก ๕ ของทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน
๔๑. รอยละ ๙๕ ของผูเ รียนสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร
๔๒. ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอ การ
บริหารหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนการ
สอนไมนอ ยกวา ๔ จาก ๕
๔๓. ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอ การมี
สวนรวมในการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตรไมนอยกวา ๔ จาก ๕
๔๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักศึกษามีอาจารยท่ี
ปรึกษาและมีแฟมบันทึกประวัติอยางตอเนื่อง
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
๔๕. อัตราการไดงานทําของบัณฑิต/ศึกษาตอ
ใน ๓ เดือน หลังสําเร็จการศึกษาเทากับ รอย
ละ ๑๐๐

๔

๔.๒๐



๑๐๐%

๑๐๐%



๑๐๐%

๙๐%

X

๑๐๐%

๑๐๐%



๑๐๐%

๙๐%

X

๗๐%

๗๕%



๔.๐๐

๔.๐๐



๙๕%

๙๕%



๔.๐๐

๔.๐๐



๔.๐๐

๓.๘๐

X

๑๐๐%

๑๐๐%



๑๐๐%

๑๐๐%



ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

มคอ.๗

๑๒

ตัวบงชี้

เปาหมาย

๔๖. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
๔.๐๐
คุณลักษณะที่มีวามรับผิดชอบ และความมีจิต
อาสาของบัณฑิต เฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก ๕
๔๗. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
๔.๐๐
ความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบัณฑิต เฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก ๕
สรุปผลการประเมิน
ตัวบงชี้ ๑-๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ
ตัวบงชี้ ๑๙-๔๗ ผาน ๒๔ ขอ เปนรอยละ ๘๒.๘
สรุปผลการประเมินผานในระดับดี

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย

๔.๒๐



๔.๒๕



หมวดที่ ๗ การประเมินคุณภาพการสอน
๑. การประเมินผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในปทร่ี ายงาน
๑.๑
รายวิชาที่มกี ารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน
รหัสและชื่อรายวิชา
ทุกวิชาในหลักสูตร

การประเมิน
จากนักศึกษา
มี
/

การประเมินคุณภาพการ
สอนวิธีอื่น (ระบุ)

ไมมี

- ประเมินจากการสังเกตของ
อาจารยในกลุมวิชา และผู
ประสานงานรายวิชา
- ประเมินจากวิดีทัศนที่บันทึก
การสอน โดยสุม บางรายวิชา
- ตรวจเยี่ยมแหลงฝกงานของ
นักศึกษา โดยผูบริหาร คณบดี/รอง
คณบดี/ผูประสานงานกลุมวิชา

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

แผนการ
ปรับปรุง
มี

ไมมี

มคอ.๗

๑๓

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
รายวิชาที่เปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตรมีทั้งหมด ๓๖ รายวิชา ไดรบั การประเมินผล
จากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูใ นเกณฑดี- ดีมาก
(คะแนนอยูในชวง ๓.๖๗-๔.๗๘ จากคะแนนเต็ม ๕) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการ
สอนของอาจารยทั้ง ๖ ดานเฉลี่ยอยูในระดับดี (คะแนน ๔.๐๑ จากคะแนน ๕)
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
- จํานวนนักศึกษามากในชัน้ เรียน การ
สอนโดยวิธีการใหนักศึกษามีสวนรวมทําใหมี
นักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ตองการเอาใจใสเปน
พิเศษถูกทอดทิ้ง และเฉื่อยชา เพราะไม
สามารถดูแลไดทั่วถึง
- อาจารยใหมขาดความมัน่ ใจในการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนใน
ชั้นเรียน
- แหลงฝกมีความคิดเห็นวาอาจารย
สามารถเปนตนแบบในดานคุณธรรม
จริยธรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกวาการสอน
ดวยวิธีอื่น ๆ
๒.๒ ความรู
- ทักษะการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษายังมีขอจํากัด เนื่องจากชั่วโมงเรียน
ในแตละวันยาวนาน จนไมสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเองทุกรายวิชา ทําใหไมมีการ
เตรียมพรอมความรูก อ นเขาเรียน
- การประยุกตความรูท ฤษฏีในการ
ปฏิบัติการพยาบาลยังไมอยูในระดับนาพอใจ
นักศึกษามักจะอางวาลืม ผลการสอบทฤษฎี
การพยาบาลจิตเวชกอนขึน้ ฝกงานอยูใ น
เกณฑเฉลี่ย ๕๐% เทานั้น

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง
- แบงจํานวนนักศึกษาเปนหองเล็กลง เพื่อที่จะใช
วิธีการสอนแบบมีสวนรวมของนักศึกษาไดทั่วถึง
มากขึน้ หรืออาจารยสอนเปนทีมในบางกิจกรรม
อาจเขาสอนรวมกันหลายคน เมื่อตองแบงกลุมยอย
- เพิม่ พูนทักษะการสอนดวยคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับอาจารยใหม และเชิญอาจารยจากคณะอื่นที่
เปนตนแบบในการสอนคุณธรรม จริยธรรม สอน
เปนตัวอยาง
- สรางความสํานักใหกบั อาจารยในการเปน
แบบอยางที่ดี และยกยองอาจารยที่สามารถเปน
แบบอยางได

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษาคนควาใหแกนักศึกษา
อยางตอเนื่อง มอบหมายงานอานชิ้นเล็ก ๆ ให
นักศึกษาอานกอนเขาเรียน และทดสอบเปนระยะ
ๆ
- จัดเพิ่มเอกสารสําหรับคนควา และเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตที่หอพัก พรอมทํา
คูมือการคนควาและชื่อเว็บไซนใหนักศึกษา
- จัดทบทวนความรู เพื่อสรุปความรูที่จําเปนกอน
ขึน้ ฝกงาน และสอบกอนฝกงานทุกรายวิชา
นักศึกษาที่มีความรูไมผานเกณฑจะตองมี
มาตรการ เพือ่ พัฒนาใหมคี วามรูผ า นตามเกณฑ

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

มคอ.๗

๑๔

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง
กอนถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของการการฝกงาน

2.3 ทักษะทางปญญา
- การประเมินผลการเรียนรูด า นทักษะการ
คิด และการแกไขปญหาโดยใชการวัด
ความสามารถจากรายงานการทํากรณีศกึ ษา
ไมสามารถวัดไดกบั นักศึกษาบางคน เพราะ
พบวานักศึกษาลอกรายงานกรณีศกึ ษาจาก
นักศึกษารุนพี่เปนจํานวนถึงรอยละ ๔๐ และ
๓๐ ใน ๒ รายวิชาทีต่ รวจพบ อาจารยผสู อน
เสนอแนะใหอาจารยทกุ รายวิชาทีใ่ ชรายงาน
กรณีศกึ ษา เพือ่ ประเมินผลการเรียนรู
ตรวจสอบ เพราะการลอกรายงานของผูอ น่ื
เชนนี้ มีผลตอการพัฒนาทางคุณธรรม
จริยธรรมดวย และใหเนนการประเมินทีก่ าร
นําเสนอปากเปลา โดยกําหนดคําถามหรือ
ประเด็นใหนักศึกษาวิจารณหรือประเมิน
2.4 ทักษะดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาโดยทั่วไปมีปฏิสัมพันธที่ดี
กับทีมสุขภาพ กับผูรับบริการ และญาติ มี
ความเอาใจใสตอบุคคลอื่น มีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดี ปญหาที่
อาจารยผสู อน และพยาบาลประจําการใน
แหลงฝกสังเกตเห็นในนักศึกษาบางคน คือ
เรื่องความเขาใจผูรับบริการที่เปนชนกลุมนอย
จึงเสนอแนะใหอาจารยรวมกับแหลงฝกจัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการตางวัฒนธรรม และ
อาจารยจดั ทําบทเรียนหรือปฐมนิเทศ
วัฒนธรรมเฉพาะของผูร บั บริการในแหลงฝกที่
นักศึกษาจะพบขณะฝกงาน

- ปรับปรุงวิธกี ารประเมินผล เพือ่ ใหสามารถ
ประเมินทักษะทางปญญาไดอยางชัดเจน
- กําหนดระดับความสามารถทางปญญา และ
ตัวชี้วัด ที่จะสะทอนใหเห็นความสามารถในการคิด
ที่วัดไดทั้งจากรายงาน กิจกรรม และการตอบโตใน
ชั้นเรียน
- เพิม่ พูนทักษะอาจารยในการสอน และประเมินผล
การเรียนรูท างปญญา

- เพิม่ พูนความรูแ ละประสบการณของอาจารยใน
เรื่องวัฒนธรรมตาง ๆ ของผูรับบริการในแหลงฝก
-ปรับปรุงเนื้อหาการปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติ
การพยาบาล ใหเพิม่ สาระในเรือ่ งของวัฒนธรรมที่
หลากหลายกับการใหการพยาบาล
- ปรับปรุงเนือ้ หาวิชาในวิชาสุขภาพนานาชาติ และ
ควรจะปรับตารางการเรียนวิชาปฏิบตั กิ ารตาง
วัฒนธรรมจากปท่ี ๔ มาไวในชั้นปที่ ๓ เพื่อให
นักศึกษามีทักษะในการดูแลผูรับบริการตาง
วัฒนธรรม กอนทีจ่ ะฝกปฏิบตั ใิ นวิชาการพยาบาล
เฉพาะทาง

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

๑๕

มคอ.๗

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยี
- บูรณาการหรือเพิม่ การอานบทความวิจยั เชิง
สารสนเทศ
ปริมาณในทุกวิชาทางการพยาบาล
- ความสามารถในการใชสถิตเิ บือ้ งตน
และการแปลความหมายสถิตจิ ากเอกสาร หรือ - เขมงวดในการใชสถิตใิ นวิชาการศึกษาอิสระ
และวิชาวิจยั ทางการพยาบาล
งานวิจัย ยังไมเพียงพอที่จะทําความเขาใจ
- กําหนดความสามารถในการคํานวณยา และ
งานวิจัยเชิงปริมาณ และสื่อสารขอมูลได
สารละลายอื่น ๆ เปนเกณฑขั้นต่ําที่นักศึกษาตอง
-การคํานวณขนาดยา และอัตราการไหล
ผานกอนขึ้นฝกงานในหอผูปวย ทุกรายวิชา
ของสารละลายทางหลอดเลือดดํา และการ
คํานวณอายุครรภ และการคะเนอายุคลอด มี - จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในการดูแลหอนักศึกษา
ความผิดพลาดบอยครั้ง เสนอใหนักศึกษาฝก ตางชาติที่มาเรียนที่คณะใหมากขึ้น และมี
กําหนดเวลา และกิจกรรมชัดเจน
การคํานวณยาในสถานการณจาํ ลองใน
- จัด Home room เดือนละครัง้ เปนกิจกรรมในการ
หองปฏิบัติการใหคลองกอนฝกงานในคลินิก
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
เชนเดียวกับการคํานวณอายุครรภ
- พัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษใหกบั
- การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม
พื้นฐานของนักศึกษาโดยทั่วไปอยูในเกณฑที่ อาจารยทม่ี คี วามสนใจ/ตองการ
อาจารย และแหลงฝกพอใจ
- การสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาชั้นปตน ๆ พบวานักศึกษาไมให
ความสนใจที่จะฝกฝนดวยตนเอง เห็นควรให
จัดนักศึกษาเหลานี้ดูแลนักศึกษา (buddy)
ตางชาติที่มาเรียนวิชา Consolidate Practice
ที่คณะทุกรุน
๒.๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ
- มอบคณะกรรมการหลักสูตรทบทวนการจัดการ
- โดยทัว่ ไปพยาบาลประจําการมี
เรียนการสอนในหมวดวิชาการพยาบาลเด็ก ทัง้
ความเห็นวา ทักษะการดูแลเด็กปวยของ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ตลอดจนการเตรียม
นักศึกษายังตองพัฒนาและตองการเวลาใน
การฝกงานอีกมาก และนักศึกษาสวนมากไมมี ความพรอมของนักศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะดาน
ความรู
ความพรอมในดานความรู เมื่อขึ้นฝกงานกับ
เด็กปวย มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเวลาฝกงานใน - ใหจัดสอบความรูกอนฝกปฏิบัติงาน และจัดผูมี
ความรูในเกณฑต่ําเปนกลุมเสี่ยงที่ตองปรับปรุง
หอผูปวยเด็ก และอาจารยเตรียมความรูของ
ความรูเปนพิเศษ และอาจารยตองติดตามเฝา
นักศึกษาใหพรอมกอนฝกงาน
ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

มคอ.๗

๑๖

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ
สําหรับปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสาขาอืน่
รวมทั้งในชุมชน แหลงฝกมีความพอใจ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเฉพาะใน
ความมีจติ อาสา และความเอือ้ อาทรตอ
ผูรับบริการและญาติ และการแกไขปญหา
เฉพาะหนาในหอผูปวยไดเปนอยางดี

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง
ระวังดวย
- ประเมินการสอนของอาจารยในกลุม วิชา
การพยาบาลเด็ก และวางแผนพัฒนา ทัง้ ดาน
ความรูใ นสาขา และทักษะการจัดการเรียน
การสอนตลอดจนทัศนคติในการเปนอาจารย
พยาบาล

๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี

จํานวนอาจารยทเ่ี ขารวมปฐมนิเทศ
๓ คน
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
การปฐมนิเทศประกอบดวยสาระ ๓ สวน คือ
๑. บทบาทหนาทีข่ องอาจารยพยาบาล สิทธิและการพัฒนาวิชาการ
๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ และรายละเอียดรายวิชาทีต่ อ ง
รับผิดชอบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
๓. ภาระงานที่ตองรับผิดชอบ (TOR) และการประเมินภาระงาน และผลงานทัง้ เชิง
ปริมาณและคุณภาพ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยทเ่ี ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
มีประโยชนที่ทําใหเขาใจบทบาทหนาที่ของอาจารยมากขึ้น ระยะเวลาที่วัดในครึ่งวัน
ทําใหตองรีบเรง และขาดรายละเอียดคูมืออาจารยใหม ถาแจกกอนจะมีโอกาสไดอานลวงหนา
๓.๓. หากไมมกี ารจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่ มไดดาํ เนินการ
ไมมี

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

มคอ.๗

๑๗

๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑ กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม

อาจารย

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

๑. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อ
ตอบสนองผลการเรียนรูข องสาขาพยาบาลศาสตร

๕๐

-

-

๒๐

๒. การจัดการความรูใ นงานประจํา

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมิน
ของผูเขารวมกิจกรรม)
การอบรมเรือ่ ง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน มีประโยชนมากโดยเฉพาะภาคปฏิบตั ิ
(micro teaching) ไดเรียนรูเ ทคนิคใหม เชน การใชการเลาเรือ่ ง ในการสอนคุณธรรม จริยธรรม

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

มคอ.๗

๑๘

หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน อิสระ และความเห็นของ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจาก
ผูป ระเมินอิสระ
- ควรเพิ่มหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบื้องตน
- เพิม่ เนือ้ หาหรือรายวิชาเฉพาะในการดูแลผูปวย
เรื้อรังทั้งในโรงพยาบาล และที่บาน

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
เห็นดวยวาตองทบทวนตามขอเสนอแนะของ
ผูประเมิน เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพมีบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหหนวย
กิตเพิ่มมากขึ้น หากตองการใหผูสําเร็จ
การศึกษามีความพรอมทีจ่ ะทํางานในชุมชน
หรือสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมหิ รือ
ทุติยภูมิ ซึ่งอาจตองพิจารณาขยายระยะเวลา
ของหลักสูตร

๒. การนําไปดําเนินการเพือ่ การวางแผนหรือปรับหลักสูตร
วิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพควรจะมีจุดเนนหลักที่ชัดเจนวาจะใหผูสําเร็จการศึกษามี
ความพรอมทีจ่ ะทํางานในสถานบริการสุขภาพระดับใด

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

มคอ.๗

๑๙

หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปทผ่ี า นมา
แผนปฏิบตั กิ าร

วันสิ้นสุด
การดําเนินการ
ตามแผน

ผูรับผิดชอบ

๑.๑. เตรียมทักษะการเรียนรูด ว ย
ตนเองของนักศึกษาใหม
๑.๒. พัฒนาหองปฏิบัติการ
พยาบาลทีเ่ รียนรูด ว ยตนเอง

๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖
๓๐ กันยายน
๒๕๕๖

รศ.ดร.สุภัค
วงศศรีสุข
รศ.นวล
สุขสมบูรณ

๑.๓. จัดทําคลังขอสอบทุก
รายวิชา

๓๐ กันยายน
๒๕๕๖

ผศ.ราม เอกชัย

ผลการ
ดําเนินการสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ
สําเร็จ
อยูระหวาง
การดําเนินการ
อยางตอเนือ่ ง
สําเร็จ

เหตุผลที่ไม
สามารถ
ดําเนินการให
สําเร็จ
การเบิกจาย
งบประมาณลาชา
-

๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน
รายวิชาเลือก ฯ)
เพิ่มจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาชีพ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
๒.๒. ขอเสนอในการเปลีย่ นแปลงรายวิชา (การเปลีย่ นแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาใน
รายวิชา การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
- เพิม่ รายวิชาการพยาบาล และการบริหารจัดการผูป ว ยเรือ้ รังทีบ่ า น
- เพิ่มหนวยกิตวิชาการรักษาโรคเบื้องตน
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการรักษาโรคเบื้องตน และการดูแลหอ
ผูปวยเรื้อรังเฉพาะโรค
- อบรมบุคลากรสายสนับสนุนในเรือ่ ง การวิเคราะหขอ มูล และการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS และการวิเคราะหขอ สอบ

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

มคอ.๗

๒๐

๓. แผนปฏิบัติการใหมสาํ หรับป ๒๕๕๗
แผนปฏิบตั กิ าร

วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน

๓.๑ ประเมินผลสัมฤทธิก์ ารใชมาตรฐานผล
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
การเรียนรูทั้ง ๖ ดาน เพือ่ การปรับปรุง
๓.๒ ศึกษาความตองการ และรูปแบบการบูรณา
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
การพยาบาลเวชปฏิบตั ใิ นหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ที่ตอเนื่องหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.จิตฤดี สมบูรณ
ลายเซ็น :__________________________ วันทีร่ ายงาน:____________
ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
ลายเซ็น :__________________________ วันทีร่ ายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________(หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________

วันที:่ ____________

เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________

วันที่ :____________

เอกสารประกอบรายงาน
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
วิธกี ารใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ ชในการประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๑๒/๐๑/๒๕๕๓

ผูรับผิดชอบ

รศ.ดร.ทราย สี
งาม
รศ.ดร.ใจ นบดี

