รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (มอค. 7)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556)
ประจาปีการศึกษา 2557

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1

คานา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาคมอาเซียน
โดยมีเป้าหมายหลักให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 6 ประการ คือ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคฺโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพซึ่งเน้น สมรรถนะด้านการพยาบาล
ต่างวัฒนธรรม การพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติซึ่งเน้นให้บัณฑิตรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง โดยได้
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555 ของวิทยา
เขตปัตตานี โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้
เปิดรับนักศึกษามาแล้ว 2 รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้นจานวน 73 คน
การจัดทารายงานการประเมินระดับหลักสูตรและรายงานการดาเนินงานของรายวิชาเล่มนี้จัดทาขึ้น เพื่อรับ
การประเมินหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.
2557
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
รหัสหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
เกณฑ์
ข้อที่
1
2
3
4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์
- ตามเกณฑ์ ()
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()
x
/
/
x

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ได้ประจาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร/คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3)
สาขาวิชาตรง
ตาแหน่งทางวิชาการ
หรือสัมพันธ์กับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อตาม มคอ. 2
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
หมาย
สาขาที่เปิดสอน
รายชื่อปัจจุบัน
และเลขประจาตัว
ที่สาเร็จการศึกษา
เหตุ
และเลขประจาตัวประชาชน
สัม
ประชาชน
ตรง
พันธ์
1.อาจารย์รอฮานิ เจะอา 1.อาจารย์รอฮานิ เจะอาแซ -ปร.ด.(ระบาดวิทยา),
/
*
แซ เลขบัตรประจาตัว
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ม.สงขลานครินทร์,
ประชาชน
3940700135444
พ.ศ. 2554
3940700135444
-พย.ม.(การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวช), ม.สงขลา
นครินทร์,พ.ศ. 2548
-พย.บ.(เกียรตินิยม
อันดับ 1),
ม.สงขลานครินทร์,
พ.ศ. 2541
2. รศ.เยาวเรศ สมทรัพย์ 2. รศ.เยาวเรศ สมทรัพย์
-พย.ม. (การพยาบาล
/
เลขบัตรประจาตัว
เลขบัตรประจาตัวประชาชน อนามัยชุมชน), ม.
ประชาชน เลขที่บัตร
เลขที่บัตรประจาตัว
สงขลานครินทร์, พ.ศ.
ประจาตัวประชาชน:
ประชาชน:
2543
3769900017838
3769900017838
- วท.บ. (พยาบาลและ
ผดุงครรภ์), ม.
เชียงใหม่, พ.ศ. 2532
3. อาจารย์จิตรลดา พิริย 3. อาจารย์จิตรลดา พิริย
-วท.ม.(สาธารณสุข
/
ศาสน์ เลขที่บัตร
ศาสน์ เลขที่บัตรประจาตัว ศาสตร์ สาขาโภชนวิท
ประจาตัวประชาชน:
ประชาชน:
ยา), ม.มหิดล, พ.ศ.
3100902959623
3100902959623
2540
-พย.บ., ม.อัสสัมชัญ,
พ.ศ. 2535
4. อาจารย์สุไฮดาร์ แว 4. อาจารย์สุไฮดาร์ แวเตะ พย.บ., วิทยาลัย
/
เตะ เลขที่บัตรประจาตัว เลขที่บัตรประจาตัว
พยาบาลสภากาชาด
ประชาชน:
ประชาชน:
ไทย, พ.ศ. 2543
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ตาแหน่งทางวิชาการ
รายชื่อตาม มคอ. 2
และเลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
รายชื่อปัจจุบัน
ทีส่ าเร็จการศึกษา
และเลขประจาตัวประชาชน

3940900399127

3940900399127

5 อาจารย์ฮัสณาฐ์
โต๊ะพา
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน:
3940100333695

5 อาจารย์ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน:
3940100333695

-พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ),
ม.สงขลานครินทร์,
พ.ศ. 2551
-พย.ม.(การพยาบาล
อนามัยชุมชน), ม.
สงขลานครินทร์, พ.ศ.
2549
-พย.บ.วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
นราธิวาส, พ.ศ. 2542

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน
สัม
ตรง
พันธ์

หมาย
เหตุ

/

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ครบ ไม่ครบ เนื่องจากอาจารย์จิตรลดา พิริยศาสน์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในปี
การศึกษา 2557
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
 เป็นไปตามเกณฑ์
1) เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ.ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน หรือ
2) เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่า ผศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการสอน
และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
3) เป็นอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รศ.ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................................
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ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ 2556
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าล้าสมัย
ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน คณะฯ มอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษาซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ประจาหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรฯ โดยดาเนินการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรทุก 1 เดือน แต่อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมไม่ครบร้อยละ
80 ทุกครั้ง
หลักฐานอ้างอิง
1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาปีการศึกษา 2557
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน มีรายละเอียดมคอ. 2 ที่ได้รับผ่านการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลวิชาชีพและสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
หลักฐานอ้างอิง รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
ผลการดาเนินงาน
(1) จานวนรายวิชาที่เปิดสอน 44 รายวิชา
(2) จานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 44 รายวิชา
หลักฐานอ้างอิง รายละเอียด มคอ. 3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี )
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7

ผลการดาเนินงาน
(1) จานวนรายวิชาที่เปิดสอน 44 รายวิชาในปีการศึกษา 2557
(2) จานวนรายวิชาที่จัดทา มคอ.5-6 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน...44.....
รายวิชา
หลักฐานอ้างอิง รายละเอียด มคอ. 5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
(2) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่.3..เดือน..สิงหาคม...พ.ศ.
2558.
หลักฐานอ้างอิง
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจาปีการศึกษา 2557
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 12
 ผ่าน เพราะดาเนินงานผ่านทุกข้อ
 ไม่ผ่าน เพราะดาเนินงานไม่ผ่านข้อ 1
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หมวดที่ 2 อาจารย์
(องค์ประกอบที่ 4 )
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์
4.0
2.0
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.0
3.4
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
3.0
2.0

คะแนน

ตารางที่ 2.2 กระบวนการและผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
-ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร

1) ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของสภาการ
พยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการพยาบาลในสาขาหลักทางการพยาบาล
ครบ 5 สาขา ได้แก่ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่หรืออายุศาสตร์
ศัลยศาสตร์ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาลอนามัยชุมชนหรือการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาลมารดาและทารกหรือผดุงครรภ์ชั้นสูงเป็น
อย่างน้อยและมีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องในสาขาหลักที่รับผิดชอบเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
2. มีคุณวุฒิปริญญาโทสาขาอื่น ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการในสาขาการพยาบาล
ไม่ต่ากว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลใน
สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องในสาขาหลักที่
รับผิดชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ในการดาเนินการจัดทาหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการฯ เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ครบตามหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมประจาคณะฯ คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต
ปัตตานี สภาวิทยาเขตเห็นชอบตามลาดับและเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรอง แล้วจึง
เสนอสภาการพยาบาลและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบตามลาดับ ดังรูป 1
สกอ.

สภาการพยาบาล

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิทยาเขตปัตตานี

คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต

คณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

การดาเนินการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการวิชาการฯ ได้ดาเนินการทบทวนกรอบอัตรากาลัง
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ
และกองแผนงานมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดอัตรากาลังอาจารย์ระหว่างปี พ.ศ. 25572560 และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติอัตรากาลังเพิ่มเติม โดยปีการศึกษา 2557 ไม่มีการ
รับอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
การประเมินผลการดาเนินงานและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรประจาปี
การศึกษา 2557
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารอาจารย์โดย
การจัดสัมมนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยได้
ดาเนินการจัดสัมมนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2557 ใน
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557และการจัดสัมมนาหลักสูตร ในวันที่ 27-28
กรกฎาคม 2558 โดยมีผลการประเมินที่เกี่ยวข้องดังนี้
สภาการพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ โดย
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีประสบการณ์สอนในสาขานั้นๆ เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี ทาให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรลาออก 1 คน ทาให้ไม่
สามารถหาอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ทดแทนได้ทัน เนื่องจากอาจารย์ประจาส่วน
ใหญ่ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์สอน จึงทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

-ระบบการบริหารอาจารย์

2) ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ มีกระบวนการดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการฯ วิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน วางแผนการจัดอัตรากาลังอาจารย์ระยะห้าปี และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบ
2. คณะฯ จัดทากรอบอัตรากาลังเสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรา
อาจารย์
3. หลังจากมหาวิทยาลัยอนุมัติคณะกรรมการวิชาการฯ กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
รับสมัครและวันประกาศรับสมัคร เสนอคณบดีเพื่อประกาศรับสมัคร ผู้สมัครจะได้รับ
การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีคณบดีเป็นประธานในการสอบคัดเลือกและ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องได้รับการตรวจ
สุขภาพจิต
การดาเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2557
คณะฯ ได้ดาเนินงานตามระบบและกลไกที่ระบุไว้ ทั้งนี้ปีการศึกษา 2557 ไม่ได้รับ
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
การประเมินผลระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2557
การที่มหาวิทยาลัยกาหนดกรอบคุณวุฒิอาจารย์ไม่ต่ากว่าปริญญาเอกทาให้คณะฯ
ไม่สามารถรับอาจารย์ใหม่ ได้ตามแผนเนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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ตัวบ่งชี้

-ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ทางการพยาบาลส่วนใหญ่ได้รับทุนการศึกษา มีสัญญาผูกพันกับต้นสังกัดเดิม ทาให้
ต้องขยายเวลาการรับสมัครหลายครั้ง และต้องรับอาจารย์วุฒิปริญญาเอกสาขาที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้อัตราส่วนของอาจารย์ผู้สอนต่อนักศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด บางสาขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ นอกจากนี้การ
กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปี ทา
ให้คณะฯ รับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนได้ยาก เนื่องจากปัจจุบันพยาบาลและ
อาจารย์พยาบาลอยู่ในภาวะขาดแคลนทั้งระบบ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถหาอาจารย์
ประจาหลักสูตรทดแทนในกรณีที่ต้องลาศึกษาต่อและลาออกได้
1) ระบบ กลไก แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร มีดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการฯ กาหนดกรอบการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย
กาหนดกรอบการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
1.1 การพัฒนาคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
-กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนฝึกประสบการณ์สอนภายใต้การนิเทศของ
อาจารย์พี่เลี้ยงในสาขาหลัก ในกรณีที่อาจารย์มีประสบการณ์วิชาชีพน้อยกว่า 2 ปี
กาหนดให้อาจารย์ใหม่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานบริการสุขภาพเพิ่มเติม
-กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ซึ่งจัด
ขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
-กาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ใหม่
เข้าใจปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) แก่
อาจารย์ใหม่ทุกคน เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
-อาจารย์ทุกคนต้องได้รับการอบรมทักษะการสอน การออกแบบหลักสูตร
การออกแบบรายวิชาอย่างน้อยปีละ 30 ชั่วโมง
-อาจารย์ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์สอนจะต้องอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์
ทางการสอนพยาบาลศาสตร์
1.2 การพัฒนาอาจารย์ตามความต้องการของหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการฯ
ได้กาหนดการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามความต้องการของหลักสูตร ดังนี้
-การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม
-การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย
-การพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์ด้า นการจั ดการเรียนการสอนแบบ active
learning
-การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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-การพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีฝ่ายวิชาการโดยบรรจุเรื่องการพัฒนาอาจารย์ใน
หลั ก สู ต รไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เ พื่ อ ก าหนดกรอบงบประมาณและเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบ
4. คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบและไกเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา จัดทาข้อสรุปและแผนการปรับปรุงและนาเสนอแก่คณะกรรมการประจา
คณะฯ ทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในปีต่อไป
5. คณะกรรมการวิชาการฯ ปรับปรุงระบบกลไกตามข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ
2) การดาเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. คณะกรรมการวิชาการฯ จัดสัมมนาหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2556 เพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรในปีการศึกษา 2556 ซึ่งที่ประชุมเสนอ
ให้มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามความต้องการของหลักสูตรคือ การพยาบาลต่าง
วัฒนธรรมและการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย
2. คณะกรรมการวิชาการฯ ได้จัดทาแผนการพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2557
(แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558) โดยได้บรรจุการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรมและการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 โดยได้จัดการประชุมอบรม สัมมนา และ
ส่งอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการอบรม และดาเนินการพัฒนาอาจารย์ด้านอื่นๆ
ได้แก่ การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning การ
พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ปริญญาเอก
3. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองแก่อาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
คนๆ ละ 15,000 ปี เพื่อให้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอน
และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองในหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอน
พยาบาลศาสตร์
4. คณะฯ อนุมัติให้อาจารย์จิตลดา พิริยศาสน์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขา
การพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยปีการศึกษา
2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน
5. คณะฯ จัดสิ่งสนับสนุนเพื่อการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร เช่น
การด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
คนที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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6. การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการจัดอบรม
การพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ และกิจกรรม
journal club
7. พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ดาเนินการดังนี้
-จัดการประชุมอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับการพยาบาลต่างวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ พยาบาลพี่
เลี้ยงในสถานบริการที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาจารย์พยาบาล
-จัดการอบรมเรื่อง การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและอาจารย์
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และเพื่อให้อาจารย์
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและให้การ
ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-จัดการประชุมเสวนาเรื่อง ถอดบทเรียนการให้คาปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหา
ความขัดแย้งทางจิตวิญญาณในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้อาจารย์มีทักษะในการให้
การปรึกษาเบื้องต้น
-จัดให้อาจารย์ศึกษาดูงานและศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมใน
ชุมชน 3 แห่ง คือ ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ชุมชนไทยพุทธ และ
ชุมชนมุสลิม โดยบูรณาการในรายวิชาการพยาบาลต่างวัฒนธรรม มีอาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วมคือ คือ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
-จัดอาจารย์ศึกษาดูงานการศึกษาวิจัยข้ามวัฒนธรรม ณ ตาบลอยแม่สลองนอก
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 ราย คือ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
-จัดอาจารย์ศึกษาดูงานเรื่องการจัดระบบเยียวยาของรัฐอาเจะห์ ประเทศ
อินโดยนีเซีย 1 รายคือ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
-ให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเรื่อง การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณา จัดโดยวิทยาลัย
อิสลามศึกษา มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม 2 ราย คือ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ และ
อาจารย์ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
-ส่งอาจารย์เข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
University Kelantan Malaysia โดยมีผู้เข้าร่วมคือ อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา และ ดร.รอฮา
นิ เจะอาแซ
-จัดโครงการจิตอาสาให้การพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติน้าท่วม ณ รัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีทักษะในการพยาบาลผู้รับบริการต่าง
วัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม คือ อาจารย์ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา และ
นักศึกษา 16 คน
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8. การพัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย ปีการศึกษา 2557
คณะฯ ดาเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย์ดังนี้
-ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม คือ อาจารย์สุไฮดาร์ แวเต๊ะ
-จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านบรรเทาสาธารณภัยโดยบูรณาการกับรายวิชา
การพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักกฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพในการ
พยาบาลบรรเทาสาธารณภัย: กรณีศึกษาภัยจากน้ามือมนุษย์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรข้าร่วมได้แก่ คือ อาจารย์สุไฮดาร์ แวเต๊ะ
-เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “healing under fire: the case of southern
Thailand” เพื่อเสวนาการขับเคลื่อนให้บุคลากรทางสุขภาพใช้บทบาทของตนเองใน
การสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการดูแลผู้ป่วย ณ สถานทูต
สวิสเซอร์แลนด์ ผู้เข้าร่วมคือ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
9. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนแบบ active learning โดยคณะฯ
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active learning อย่างน้อยปีละ 30 ชั่วโมง โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกคนเข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่จัดขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยดังนี้
-โครงการอบรมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning
ณ โรงแรมไดมอนด์ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมคือ
ดร.รอฮานิ เจะอาแซ อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา และ.สุไฮดาร์ แวเต๊ะ
-โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จัดโดยวิทยาเขต
ปัตตานี ผู้เข้าร่วมคือ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
-โครงการอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์ จัดโดย
มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมคือ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา และ.สุไฮดาร์ แว
เต๊ะ
-โครงการพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning แก่ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ดร.รอฮานิ เจะอาแซ อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา และ.สุไฮดาร์ แวเต๊ะ
10. การพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ ปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาการพยาบาล จานวน 1 ราย
คืออาจารย์จิตรลดา พิริยศาสน์
11. คณะกรรมการวิชาการฯ วางแผนการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการแก่อาจารย์
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ประจาหลักสูตรเป็นรายบุคคล และดาเนินการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เช่น การ
จัดกิจกรรม jornal club การจัดอบรมการเขียน manuscript
3) การประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร มีดังนี้
คณะฯ ได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรในการประชุมสัมมนาหลักสูตรประจาปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 27-28
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการวิชาการฯ ดาเนินการ
ปรับปรุงระบบการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มี
การกากับติดตามผลการดาเนินงาน จัดทาแผนการพัฒนา แผนการกากับติดตามผล
การดาเนินงาน และแผนการทบทวนผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส และควรมี
การพัฒนาอาจารย์ในประเด็นต่อไปนี้
1. พัฒนาอาจารย์ประจาเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใน 5
สาขาวิชาได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชน การ
พยาบาลมารดาทารก การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โดยการพัฒนาระบบและกลไกระดับคณะฯ ให้ชัดเจน
2. พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการพัฒนา
ระบบและกลไกระดับคณะฯ ให้ชัดเจน
3. พัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการพัฒนาระบบ
และกลไกระดับคณะฯ ให้ชัดเจน
4. พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเรื่องการออกแบบหลักสูตร
5. การประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ตามความต้องการของหลักสูตร ได้แก่
การพัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรมและการพยาบาลบรรเทาสา
ธารณภัย
3.2 การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีดังนี้
1. ปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาด้านการ
พยาบาลต่างวัฒนธรรม ร้อยละ 60 เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตรลาศึกษาต่อ
จานวน 1 คน และอีก 1 คนประจาที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ที่มีการพัฒนาสมรรถนะเข้าใจแนวคิดของการพยาบาลต่างวัฒนธรรมดีขึ้น แต่
ยังไม่ลึกซึ้งมาก การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลต่างวัฒนธรรมในสถาบันอื่นๆ มี
น้อยมาก ทาให้คณะฯ ไม่สามารถจัดส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมได้ ทั้งที่ได้จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาในแผนปฏิบัติการไว้ คณะฯ จึงแก้ไขข้อจากัดดังกล่าวโดย
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กระบวนการและผลการดาเนินงาน
การจัดการประชุม อบรม และสัมมนา โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้าร่วม การ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตรด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรมและการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ ในปีที่ผ่านมาทาได้ค่อนข้าง
ดี มีจุดแข็งในการบูรณาการการจัดการจัดการเรียนการสอน การวิจัยร่วมและการ
พัฒนาอาจารย์ แต่มีข้อจากัดในด้านความลึกซึ้งและความครอบคลุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและข้อจากัดของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการพยาบาล
ต่างวัฒนธรรม การแก้ไขในปีถัดปีคือ คณะฯ ควรจัดการอบรมสมรรถนะดังกล่าวและ
สรรหาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นวิทยากร เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมให้สามารถเป็นพี่เลี้ยง
นิเทศอาจารย์ที่ยังไม่ฝึกอบรม
2. การพัฒนาอาจารย์ด้านการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ทั่วถึง
ผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนสาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเท่านั้น
3. การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning
คณะฯ ได้พัฒนาอาจารย์หลักสูตรผ่านการจัดอบรมของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้อาจารย์เข้าใจแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในแบบ active
learning ได้ดี โดยประเมินได้จากการออกแบบรายวิชาใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
4. การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ปริญญาเอกเป็นไปตามแผนที่กาหนดในแง่
ของจานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา โดยปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้ส่งอาจารย์
ประจาหลักสูตรฯ 1 คนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเต็มเวลาในปีที่ 1 และอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อบางเวลา (part-time) ในปีที่ 2 และ 3 เนื่องจากมีคุณวุฒิปริญญาโทในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง แต่ความก้าวหน้าของการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาที่กาหนด
คณะฯ จึงอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาในปีที่ 2 และ 3 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลา
ศึกษาต่อ หลักสูตรฯ ทาให้ขาดอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น นอกจากนี้ยังพบว่าคณะฯ ไม่ได้วิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์จาแนกตาม
สาขาวิชาก่อนการพิจารณาส่งอาจารย์ศึกษาต่อ เช่น ในกรณีสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อพร้อมกัน 2 คน ทาให้ปัจจุบันมี
อาจารย์ประจาสาขาจิตเวชที่ปฏิบัติงานเพียง 1 คน หากมีการลาออกหรือโอนย้ายก็
จะส่งผลกระทบต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนั้นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงในปีถัดไป คือ คณะฯ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการศึกษาของ
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคและหาแนวทางช่วยเหลือ
เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อมีสัมฤทธิผลทางการศึกษาเป็นไปตาม
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กระบวนการและผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ที่กาหนด และจัดทาแผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นให้มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ใหม่ที่จบสาขาการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่นเพื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
5. คณะจัดทาแผนการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้
จัดทาระบบและกลไกการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อย่างชัดเจน ทาให้การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่
เป็นไปตามแผน การประชุมสัมมนาหลักสูตรจึงมีมติให้มีการวางแผนเพื่อพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการโดยจัดทา WORKSHOP และจัดระบบพี่เลี้ยงรวมทั้งควรพัฒนา
ระบบกลไกการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์หลักสูตรในระดับคณะฯ ให้
ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
-ร้อยละอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก

-ร้อยละอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

1)
2)
3)
4)

อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด.....5........คน
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน...1..... คน
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ..20......
คะแนนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5/20 = 5 คะแนน
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด......5.......คน
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จานวน...1..... คน
3) อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ..20......
4) คะแนนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. x 5/60 = 1.67
บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ 2 ชื่อเรื่อง คือ
1. ฟูซียะห์หะยี และสุไฮดาร์ แวเตะ. การดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้.
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 6(3), 2557.
2. อรุณี ยุทธิปูน, กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์, รอฮานิ เจะอาแซ. (2557). ผลของ
การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุมุสลิมที่ป่วยด้วย
โรคความดันโลหิตสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557 :การบูร
ณาการงานวิจัยเพื่อสรางสังคมอุดมปญญาภายใตพหุวัฒนธรรมสูสังคมสันติสุขและ
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ประชาคมอาเซียน (หน้า531-541).
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักตามสูตร เท่ากับ (0.2+0.6/5)*100 = 16 ดังนั้น
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 4 จากคะแนนเต็ม 5
(16/20)*5 = 4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
-การคงอยู่ของอาจารย์
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ ร้อยละ 80
-ความพึงพอใจของอาจารย์ คณะกรรมการวิชาการฯ ได้สารวจความพึงพอใจขออาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
ต่อการบริหารหลักสูตร
จากอาจารย์จานวน 10 คน และผู้เรียนจานวน 73 คน ดังนี้
อาจารย์
นักศึกษา
4.0
3.9
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หมวดที่ 3
นักศึกษาและบัณฑิต
(องค์ประกอบที่ 2,3 )
ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
- (ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4.0
3.0
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4.0
3.0
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.0
2.0
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
จานวนนักศึกษาที่
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
รับเข้า
เริ่มใช้หลักสูตร)
2556
40
2557
48

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
2556
2557
33

33
40

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา ได้แก่
1. ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาลงทะเบียนนักศึกษาแต่ไม่มารายงานตัวจานวน 6 คน และลาออกเพื่อไป
เรียนสาขาอื่นจานวน 1 คน
2. มีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาลาออกเพื่อไปเรียนสาขาอื่นจานวน 8 คน ในจานวนนี้นักศึกษาลาออกไป
เรียนสาขาอื่นเนื่องจากผลการเรียนต่าจานวน 1 คน
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
-การรับนักศึกษา

1) ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา
หลักสูตรกาหนดแผนการรับนักศึกษาปีละ 40 คน ในปีที่ 1-4 และ 50 คนในปีที่ 5 โดย
กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตไว้
ดังนี้
1. ต้ อ งส าเร็ จการศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในแผนการเรีย นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยด้ว ยโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่มีความพิการหรือทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่ อการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล
แนวทางการรับนักศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีดังนี้
1. คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระบบ
Admission
2. คัดเลือกโดยวิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คัดเลือกโดยโครงการพิเศษของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
การคัดเลือกนักศึกษา
1. การคัดเลือกตามระบบ Admission และการรับตรง คณะกรรมการวิชาการฯ
พิจารณาหลักเกณฑ์และจานวนการรับนักศึกษาตามระบบการคัดเลือก admission และ
วิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยและเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เห็นชอบและเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยและ สกอ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามระบบการสอบคัดเลือก และ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามระบบจานวน 3 คน แจ้ง
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการคัดเลือก
2. การคัดเลือกโดยโครงการพิเศษ กรณีที่เป็นการรับนักศึกษาด้วยโครงการพิเศษของ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัต ตานี และมหาวิ ทยาลั ย ฯ คณะกรรมการวิช าการฯ
พิจารณาการประกาศรับสมัคร รายชื่อคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกและเสนอคณบดี
ประกาศ ด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารสอบแข่ ง ขั น เสนอรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ
สั ม ภาษณ์ แ ละผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค ณบดี ป ระกาศ โดยปี ก ารศึ ก ษา 2557
หลักสูตรฯ มีแผนการรับนักศึกษาจากโครงการต่างดังนี้
1. คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระบบ
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Admission จานวน 5 คน
2. คัดเลือกโดยวิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จานวน 17 คน
3. คัดเลือกโดยวิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จานวน 5 คน
4. คัดเลือกโดยวิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจานวน 5 คน
5. คัดเลือกโดยวิธีการสอบคัดเลือกในระบบ Admission จานวน 5 คน
6. สอบคัดเลือกโดยโครงการพิเศษนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและประพฤติ
เรียบร้อยจานวน 10 คน
2) การดาเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา
ดาเนิ นการตามแผนที่ได้วางไว้และคัดเลือกโดยโครงพิเศษของมหาวิทยาลั ย คือ
โครงการรับนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกากับ
มหาวิทยาลัย โครงการละ 1 คน
3) การประเมินผลการดาเนินงานการรับนักศึกษา
คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินผลการดาเนินงานการรับนักศึกษาในปีการศึกษาดังนี้
ดังนี้
1. ประเมินอัตราการสละสิทธิเข้าศึกษาจากวิธีการรับสมัครในโครงการต่างๆ โดย
พบว่า ปีการศึกษา 2557 ผู้ได้รับคัดเลือกมีอัตราการสละสิทธิ์ในโครงการต่างๆ ดังนี้
1.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอัตราการสละ
สิทธิ์ร้อยละ 60
1.2 การคัดเลือกโดยวิธีการรับตรงโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอัตราการสละสิทธิ์ร้อยละ 100
1.3 การคัดเลือกโดยวิธีการสอบในระบบ Admission มีการสละสิทธิ์ร้อยละ 30
1.4 ส่ ว นการคั ด เลื อ กจากโครงการพิ เ ศษของคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ และ
มหาวิทยาลัยไม่มีผู้สละสิทธิ์
โดยในปีการศึกษา 2557 มีจานวนนักศึกษามารายงานตัวจริงตามโครงการต่างๆ ดังนี้
-คัดเลือกโดยวิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จานวน 16 คน
-คัดเลือกโดยวิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จานวน 0 คน
-คัดเลือกโดยวิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจานวน 0 คน
-คัดเลือกโดยวิธีการสอบคัดเลือกในระบบ Admission จานวน 16 คน
-สอบคัดเลือกโดยโครงการพิเศษนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและประพฤติเรียบร้อย
จานวน 15 คน
-คัดเลือกโดยโครงพิเศษของมหาวิทยาลัย คือ โครงการรับนักศึกษาที่มีคุณธรรม
จริยธรรม จานวน 1 คน ส่วนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกากับมหาวิทยาลัยไม่มี
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ผู้สมัครคัดเลือก
2. ประเมินสัมฤทธิผลความพร้อมและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาที่รับมาจาก
โครงการต่างๆ โดยพบว่า ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาที่คัดเลือกมาจากโครงการพิเศษของ
คณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนต่า ส่วนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
จากโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนดีที่สุด
4) การปรับปรุง พัฒนาระบบ กลไก
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 คณะฯ วางแผนการปรับ ปรุ ง การด าเนิ น การรั บ นั ก ศึ ก ษาดั ง นี้
ยกเลิกการรับนักศึกษาด้วยโครงการพิเศษของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ลดจานวนการรับ
นักศึกษาจากโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหลือ
จานวน 2 และ 3 คนตามลาดับ เพิ่มจานวนการรับสมัครนักศึกษาในโครงการรับตรงจาก
10 คน เป็น 20 คน และเพิ่มการรับในระบบ admission จาก 7 คนเป็น 35 คน
5) การประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา
อัตราการสละสิทธิการเข้ารับการศึกษาจากโครงการรับตรงของหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ การรับตรงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการรับจากระบบ admission ลดลง
เป็นร้อยละ 25, 33 และ ร้อยละ 3 ตามลาดับ ส่วนการรับคัดเลือกโดยการรับตรงจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีอัตราการสละสิทธิ์ร้อยละ 100 เท่าเดิม
-การเตรียมความ
1) ระบบ กลไก การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินความพร้อมต่อการเรียนของนักศึกษารายบุคคล
ดังนี้
1.1 ประเมินความรู้พื้นฐานรายบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนจากคะแนนสอบเข้าของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
1.2 สารวจความพร้อมต่อการเรียนของนักศึกษาเมื่อแรกเข้า ได้แก่ ความพร้อมด้าน
ทัศนคติต่อวิชาชีพ ความพร้อมด้านสภาพจิต ใจ ความพร้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้เรียน โดยการให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามในวันสอบสัมภาษณ์
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม
3. จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะที่จาเป็นใน
การศึกษาในหลักสูตร
4. ประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและปรับปรุง
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาประจาปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการวิชาการฯ ดาเนินการเตรียมความพร้อมตามระบบกลไกที่กาหนด ปี
การศึกษา 2557 ดาเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาดังนี้
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-การเตรี ยมความพร้อมด้านวิชาการโดยใช้ระบบออนไลน์ ก่อนเข้าศึกษาโดยใช้
ระยะเวลา 2 เดือนก่อนเปิดการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการพัฒนาระบบ classstart
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
-การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก โดย
คณะฯ มอบ username การใช้โปรแกรม Tell Me More แก่นักศึกษาในวันสอบ
สัมภาษณ์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนเข้าศึกษา
-การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียนในศตวรรษ 21 และทักษะชีวิต เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรเตรียมความพร้อมประกอบด้วย
1. การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฯ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย แหล่ง
ทุนการศึกษา และการประกันคุณภาพ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
-การเตรียมความพร้อ มด้ านคุณธรรม จริย ธรรมมุ่งเน้น ให้ นักศึ กษาฝึ ก
ระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน ความรับผิดชอบ มารยาทในการอยู่ร่วมกัน การเคารพ และการ
บาเพ็ญประโยชน์ผ่านกิจกรรมรับน้องซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับสโมสร
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
-การเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และ
บทบาทของผู้ เ รี ย น มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการสื บ ค้ น หาข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การค้นหาความรู้และบทบาทของผู้เรียน
-การเตรีย มความพร้ อมด้า นทัก ษะด้ านการคิด วิเคราะห์ ได้แ ก่ การฝึ ก
ทักษะการคิดรวบยอด และการเขียน concept mapping
-การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียน มารยาทในการสื่อสารที่เหมาะสม
โดยการจัดทากิจกรรมกลุ่มระหว่างกิจกรรมเตรียมความพร้อม
-การเตรียมความพร้อมทักษะทางตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ การพัฒนาทักษะการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ การฝึกการคิดรวบยอดจากสถิติ
-การเตรี ยมความพร้อ มทัก ษะทางวิ ช าชี พ ได้แก่ ทัก ษะทางวั ฒ นธรรม
ได้แก่ การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะการดูแลตนเองในสถานการณ์เหตุความไม่
สงบฯ เพื่อมุ่งเน้ น ให้ นักศึก ษาเข้าใจภาพกว้าง ของวัฒ นธรรมและสาธารณภัย ซึ่งเป็น
สมรรถนะพื้นฐานที่ผู้เรียนการเรียนในหลั กสูตรควรเข้าใจ กิจกรรมดังกล่ าวยังช่วยเพิ่ม
ทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวให้กับนักศึกษาระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร
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3) การประเมินผลการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คณะกรรมการวิชาการฯ สรุปผลการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางแก้ไข โดยมีผลการประเมินการดาเนินงานด้านการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษามีดังนี้
1. โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการโดยใช้ระบบออนไลน์ และการศึกษา
ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tell Me More ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทาแบบฝึกหัดใน classtart น้อย ส่วนการฝึกโปรแกรม
ภาษาอังกฤษพบอุปสรรคด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็นไม่เสถียรเมื่อกลับไปใช้ที่บ้าน ทาให้มี
นักศึกษาเข้าไปฝึกน้อย
2. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะการเรียนในมหาวิทยาลัยและ
ทักษะชีวิต 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ช่วยเพื่อทักษะให้นักศึกษาได้มาก
4) การปรับปรุงพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากผลการประเมิน
ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะการเรียนในมหาวิทยาลัยและ
ทักษะชีวิต เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และช่วยนักศึกษาได้มาก และยกเลิก
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการออนไลน์ โดยปรับปรุงรูปแบบการเรียนเตรียม
ความพร้อมเป็น module และพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาในการประเมินความพร้อมของ
นักศึกษาและทักษะการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต และ
ปรับปรุงรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้าน active learning ในโครงการเตรียมความ
พร้อมโดยการเน้นการฝึกทักษะการคิดรวบยอด

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
-การควบคุมการดูแล 1) การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
การให้คาปรึกษา
คณะฯ มี ร ะบบและกลไกการควบคุ ม การให้ ค าปรึ ก ษาและแนวแนวแก่ นั ก ศึ ก ษา
วิชาการและแนะ
หลักสูตรปริญญาตรีดังนี้
แนวแก่นักศึกษา
1. คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจาชั้นปีทุกชั้นปี โดยมีหน้าที่
ปริญญาตรี
ประเมิ น ความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาจากแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ น าข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์ และเสนอคณะกรรมการวิช าการฯ เพื่อร่ว มวางแผนในการให้การปรึกษาแก่
นักศึกษาแต่ละชั้นปี อาจารย์ประจาชั้นจัดการสนทนากับนักศึก ษาร่วมกับคณะกรรมการ
วิช าการฯ เพื่ อร่ ว มรั บฟั งปั ญ หาและข้อ เสนอแนะในการจั ดการเรีย นการสอนทุ กภาค
การศึกษา เสนอข้อมูลไปยังคณะกรรมการวิชาการฯ เพื่อวางแผนการพัฒนาร่วมกัน
2. คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา
ทุกคน โดยเฉลี่ยอัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์เท่ากับ 9:1 โดยคณะกรรมการวิชาการ
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ได้จัดประชุมอาจารย์เพื่อให้ข้อเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนเรียนร่วมกับ
นักศึกษา การให้การปรึกษาและแนะแนวด้านการเรียนแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร ติดตาม
สัมฤทธิผลทางการเรียนทุกภาคการศึกษา ให้การปรึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตเบื้องต้นแก่
นักศึกษาและการดูแลนักศึกษาเฉพาะรายที่มี ความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เช่น นักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่า นักศึกษาที่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดตารางการ
พบนั กศึกษาทุกวัน พุธ บ่ายเวลา 15.00-17.00 น. และรายงานผลการดาเนิ นงานแก่
คณะกรรมการวิชาการฯ ทราบ
3. คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา โดยมีหน้าที่
ในการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาด้านจิตใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและแก้ปัญหา
ของตนเองได้
4. คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา มี
หน้าที่ในการวางแผนร่วมกับนักศึกษาด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับนักศึกษา ให้การ
ปรึกษาและแนะแนวทางในการดาเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ร่วมกับนักศึกษาและรายงานผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการวิชาการฯ
2) การดาเนินงานในปีการศึกษา 2557
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ ยกเว้นเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาด้า นจิตวิทยาที่ได้ล า
ศึกษาต่อ แต่ไม่ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557
3) การประเมิ น ผลการควบคุ ม การดู แ ลการให้ ค าปรึ กษาวิ ช าการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี
คณะกรรมการวิชาการฯ ดาเนินการประเมินผล ดังนี้
1. จากการประเมินความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์พบว่า นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพรีคลินิก การ
ปรั บ ตั ว ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม การปรั บ ตั ว ต่ อ การเรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ กษา ซึ่ ง
คณะกรรมการวิชาการฯ ได้ประสานงานกับอาจารย์ภาควิชาพรีคลินิกเพื่อปรับปรุงการ
จัดการเรี ยนการสอน การจัดโครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสั งคมพหุ วัฒ นธรรมแก่
นักศึกษาในหลักสูตร ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พบว่า นักศึกษาเริ่มปรับตัวกับการเรียนการ
สอนและสังคมได้ดีขึ้น แต่สะท้อนภาระการเรียนที่หนัก ซึ่งคณะกรรมการวิชาการฯ ได้
ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเพื่อพิจารณาภาระงานของนักศึกษาใน
ภาพรวมของหลักสูตร
2. ประเมินความพึงพอใจในการให้การปรึกษาของอาจารย์โดยนักศึกษา ซึ่งเก็บ
ข้อมูลทุกปีการศึกษาจากโครงการวิจัยติดตามคุณลักษณะบัณฑิต (โครงการระยะยาว 5 ปี)
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จากนักศึกษา 2 ชั้น ปี จานวน 73 คน พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้การ
ปรึกษาของอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 4.13 จากกคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเท่ากับ
ผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 การประเมินด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์
พบว่ า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาขาดทั ก ษะการให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ การให้
ประสิทธิภาพในการให้การปรึกษา มีข้อจากัดเรื่องสถานที่ที่ให้การปรึกษา และมีการจัดการ
เรียนการสอนในชั่วโมงให้บริการปรึกษาทาให้นักศึกษาไม่สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
เวลาที่กาหนดได้ การประเมินกระบวนการ พบว่า ไม่บันทึกผลการให้ การปรึกษาตาม
กาหนด ทาให้หลักสูตรไม่มีข้อมูลที่จาเป็นของนักศึกษารายบุคคล
4) การปรับปรุงการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรีตามผลการประเมิน
คณะกรรมการวิชาการฯ ดาเนินการปรับปรุงการพัฒนาแนวทางการควบคุมการดูแ ลให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2557 จากผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการให้การปรึกษาประจาปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการฯ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการให้การปรึ กษาทางวิชาการ
แก่นั กศึกษาก่อนเปิ ดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ อาจารย์ประจาหลั กสู ตร
สามารถให้การปรึกษาการลงทะเบียนแก่นักศึกษาได้ตามแผนการศึกษา
2. สาหรับนักศึกษาที่มีความต้องการในการดูแลเป็นพิเศษ เช่น นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า หรือมีปัญหาสุขภาพ ให้ค ณะกรรมการวิชาการให้การปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการลงทะเบียนเรียนเฉพาะราย
3. คณะกรรมการวิช าการประเมินผลการให้การปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่
นักศึกษาโดยประเมินผลการลงทะเบียนเรียน และการสารวจความพึงพอใจในการให้การ
ปรึกษาโดยนักศึกษาและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้การปรึกษาโดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 และ 4.03 ตามลาดับ โดยคะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้การปรึกษา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 3.78
4. พัฒนาสมรรถนะด้านการให้การปรึกษาแก่อาจารย์ประจาหลักสูต ร โดยการอบรม
หลักสูตรทักษะการให้การปรึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจัด
โดยมหาวิทยาลัยฯ และจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการให้การปรึกษานักศึกษา
ที่มีความขัดแย้งทางจิตวิญญาณในสังคมพหุวัฒนธรรม ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557
5. มอบหมายให้อาจารย์ ที่ปรึกษาวางแผนการพบนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และบันทึกการให้คาปรึกษาในระบบออนไลน์ และรายงานสรุปผลการให้ การปรึกษาแก่
คณะกรรมการวิชาการฯ ทราบในการประชุมทุก 1 เดือน
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5) การประเมินผลการปรับปรุง
การประเมินผลการปรับปรุงด้านกระบวนการพบว่า ความถี่ในการให้การปรึกษาของ
อาจารย์มีเพียง 2 ครั้งต่อปี คือ ก่อนการลงทะเบียน เนื่องจากนักศึกษามีภาระการเรียน
มากและรู้สึกเกรงใจอาจารย์จึงไม่กล้าเข้ารับการปรึกษา การประเมินผลการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาภายหลังจากได้รับการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรฯ ตามแผนการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ต่าสามารถลงทะเบียนได้เหมาะสมกับสภาวะของตนเอง แต่ไม่พบข้อมูลการบันทึกการให้
การปรึกษาในระบบ ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
เพื่มขึ้นจากคะแนน 3.78 ในปี 2556 เป็น 4.03 ในปี 2557
-การพัฒนาศักยภาพ 1) ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
นักศึกษาและการ
21
เสริมสร้างทักษะการ
1. คณะกรรมการวิชาการฯ จัดทาแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกปีการศึกษา
เรียนรู้ในศตวรรษที่ โดยครอบคลุม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และการสนับสนุนทรัพยากรการ
21
เรียนรู้ ตลอดหลักสูตรไว้ใน มคอ. 2 โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาสารวจความ
ต้องการการใช้ทรัพยากรที่จาเป็น ความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ จัดทาแผนและเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เห็นชอบและเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจาปี
2. คณะกรรมการวิชาการฯ ดาเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การซึ่งครอบคลุม การพัฒนานักศึกษา อาจารย์และการจัดสรรทรัยากรการเรียนรู้
3. คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแผนที่
กาหนดและนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ ทราบและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป
4. คณะกรรมการวิชาการฯ ควบคุม กากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการวิพากษ์ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 รวมถึงแผนการสอนและนาเสนอผลการดาเนินการของรายวิช าในที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการฯ ทุกภาคการศึกษา
5. ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยการสนทนากลุ่มกับนักศึกษา จัดประชุมและใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และให้นักศึกษาประเมิน
ศักยภาพของตนเอง
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประจาปีการศึกษา 2557
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการวิชาการฯ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2557-2558 โดยบรรจุ
การพัฒนานักศึกษาอาจารย์และการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และได้ดาเนินการตาม
ระบบและกลไกลที่กล่าวไว้ข้างต้น
2. จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษาดังนี้
-จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ซึ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
-จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โดยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ active learning
ทักษะการคิดรวบยอด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการการสืบค้น ทักษะการ
สื่อสารกับผู้อื่น
-พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ
active learning ได้แก่ การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning การอบรมการ
ออกแบบรายวิชา เป็นต้น
-จัดสรร username โปรแกรม Tell Me More สาหรับการฝึกภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองให้แก่นักศึกษาทุกคน
-จัดทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนังสือ สื่อ วารสาร ไว้ในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษา
สามารถใช้ประโยชน์ได้ระหว่างการเรียนในชั้นเรียน
-จัดบริการห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการโดยเปิดบริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 น-20.00 น. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ด้วยตนเอง
-จัดอุปกรณ์ห้ องคอมพิว เตอร์ส าหรับนักศึกษาพยาบาล และ wifi ที่ห อพัก
นักศึกษาเพื่อการสืบค้น
-จัดอบรมการใช้โปรแกรม classstart แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ดาเนินการ 2 วิธี คือ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการประเมินนเองเกี่ยวกับศักยภาพและ
ทักษะการเรียนรู้ โดยนักศึกษาและประเมินความพึงพอใจของการจัดทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตรวรรษที่
21 โดยนักศึกษาและผู้สอน และประเมินเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มผู้เรียน และการ
สัมภาษณ์ผู้สอน (ตามรายละเอียดในเอกสาร) และผลการประเมินเชิงคุณภาพดังนี้
1. การประเมินด้านกระบวนการพบว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
จากโครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ แบบสมัคร
ใจล่ วงหน้าก่อนเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 มีอุปสรรคในการบริห ารจัดการมาก คือ
อาจารย์ผู้สอนมีภาะงานงาน ทาให้การติ ดตามและตรวจงานนักศึกษาทาได้ไม่ครอบคลุม
นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้มีผู้เข้าร่วมเรียนน้อย
2. นักศึกษาประเมินตนเองว่าการจัดการเรียนการสอนด้วย active learning ช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น แต่ทาให้นักศึกษาต้องเรียนหนักขึ้นเนื่องจากทุกวิชามี
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ทาให้ไม่มีเวลาได้ทบทวนเนื้อหา
3. การประเมินจากผู้สอน พบว่า การดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ active
learning ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้มาก อย่างไรก็ตามผู้เรียนในชั้นปีที่ 1 ปรับตัว
กับการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ได้ช้า ทาให้นักศึกษาไม่เข้าใจบทเรียน
เนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน ทาให้นักศึกษาเรียกร้องให้มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย
การปรับปรุงพัฒนาระบบ กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามผลการประเมินในปีการศึกษา 2556
1. คณะกรรมการวิชาการฯ ทบทวนภาระงานในภาพรวมของหลักสูตรเพื่อให้ภาระ
งานของนักศึกษาเหมาะสมกับเวลาและความต้องการของรายวิชา โดยจัดประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
2. คงไว้ซึ่งการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยซึ่งจัดขึ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา 2
สัปดาห์ แต่ยกเลิกการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการด้วยระบบออนไลน์
3. พัฒนาคุณภาพระบบอินเตอร์เน็ตและ wifi เพิ่มจานวนห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลอีก 1 ห้อง และจัดตู้หนังสือไว้ในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าได้สะดวก
4. ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การจัดสรรทรัยากรที่จาเป็นทาได้รวดเร็วขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
-การคงอยู่

จานวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่
ปี
จานวนที่ จานวนที่สาเร็จ จานวนที่คง จานวนที่ อัตราการคง
การศึกษา
รับเข้า
การศึกษา
ค้างอยู่
หายไป
อยูร่ ้อยละ
ที่รับเข้า
2556
40
7
85.1
2557
48
8
83.3
การคิดอัตราการคงอยู่
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ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
I. คิดจานวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี
1. จานวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด...88.....คน
2. จานวนนักศึกษาที่หายไป....15....คน
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2).....73.....คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า)
II. อัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ 82.9
-การสาเร็จการศึกษา
อัตราการสาเร็จการศึกษาตาม
ปีการศึกษาที่รับเข้า
จานวนที่
ระยะเวลาปกติ
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
รับเข้า
หลักสูตร)
จานวน
ร้อยละ
2556
40
2557
48
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
ยังไม่มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
-ความพึงพอใจต่อ ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร และการจัดการข้อร้องเรียนโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาจานวน 73 คน และอาจารย์จานวน
และผลการจัดการ 10 คน มีผลการประเมินดังนี้
ข้อร้องเรียนของ
ความพึงพอใจ
นักศึกษา
อาจารย์
นักศึกษา
การบริหารหลักสูตร
4.0
3.9
การระบบการจัดการข้อร้องเรียน
4.1
ผลการจัดการข้อร้องเรียน
4.0
ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1)
1.
2.
3.
4.

บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาและศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจานวน
บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด
5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 )

จานวน
-
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ตารางที่ 3.5ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
วันที่สารวจ ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา บวก
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ
-
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หมวดที่ 4
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
(องค์ประกอบที่ 5)
ตารงที่ 4.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
4
3
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
3
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
3.50
0
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

คะแนน
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัสวิชา

196-101
281-212
281-202
282-203
261-201
277-220
321-211
411-104
417-101
438-101
725-211
747-101
761-105
914-103
993-101
993-111

รหัส ชื่อวิชา

Political Life and
Citizenship
Hockey
Camping
Mental Health and Drugs
and Narcotics
Thinking Skills
Painting Materials
General Anatomy
Standard Thai
English I
Religious Paths
Basic Medical
Pharmacology
Statistics in Modern life
Muslim Ways of Life
Music and Aesthetics of
Life
Healthy Body and Mind
Developmental

ภาค/ปี
การศึก
ษา
1

ร้อยละการกระจายของเกรด
C
D+
D
E I

A

B+

B

C+

42

1

-

-

-

-

-

-

1
1
1

20
34

2
14
7

6
-

-

-

-

-

-

22
20
41

22
20
41

1
1
1
1
1
1
1

26
3
6
5
5
1

14
9
5

1
11
10
6

4
1
13
11

8
1
14
10

14
-

13
-

10
-

26
3
50
33
41
5
33

26
3
10
33
41
5
33

1
1
1

6
17

1
-

12
-

8
-

15
-

5
-

2
-

-

43
6
17

43
6
17

1
1

19
4

24
27

9

2

-

-

-

1

43
43

43
42

W G

P

F

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
43
43

34

รหัสวิชา

993-171
993-211
993-212
993-221
993-222
993-214
993-223
993-224
993-291
993-292
9930121
411-102

รหัส ชื่อวิชา

Psychology
Co-Curricular Activities
Pathophysiology for
Nurses
Nutrition and Nutritional
Therapy for Nurses
Laws and Ethics in
Nursing
Nursing for Health
Promotion
Principles of
Epidemiology
Adults Nursing I
Transcultural Nursing
Basic Nursing Care
Practicum
Health Promotion Nursing
Practicum
Conceptual Bases of
Nursing
Thought, Listening and

ภาค/ปี
การศึก
ษา

B

C+

ร้อยละการกระจายของเกรด
C
D+
D
E I

A

B+

1
1

19
-

24
5

8

19

1

-

-

-

43
33

43
33

1

9

13

11

-

-

-

-

-

33

33

1

7

18

8

-

-

-

-

-

33

33

1

10

14

9

-

-

-

-

-

33

33

2

5

6

11

7

4

33

33

8
8
14

15

10

33
33
33

33
33
33

33

33

42

42

42

42

2
2
2

7
4

18
15

2

24

9

2
2

29

5

18

8

5

13

5

1

W G

P

F

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน

35

รหัสวิชา

417-102
725-112
725-113
725-114
748-101
426-105
413-111
264-102
277-421
282-102
427-104
438-101
993-122
993-123

รหัส ชื่อวิชา

Speaking Skills
English Reading and
Writing
Microbiology and
Parasitology
Clinical Biochemistry for
Nurses
Basic Medical Physiology
Information Technology
Social Geography of
ASEAN
Malay I
Life Skills
Introduction to Cartoons
and Comics
Family Health
Future Studies
Religious Paths
Principles of Nursing
Process
Nursing Techniques

ภาค/ปี
การศึก
ษา

A

B+

B

C+

ร้อยละการกระจายของเกรด
C
D+
D
E I

2

3

5

6

11

6

3

5

3

3

6

12

2

W G

P

F

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
39

39

19

43

24

2

1

1

8

17

12

4

43

39

2
2
2

1

2

4

14

11

13

24

72

45
39
33

32
39
33

2
2
2

12
2
2

6
5

3
13

4

9

34
20
2

34
20
2

2
2
2
3

4
14
5
5

4
14
7
40

4
14
7
38

3

4

40

39

6

1
13

9

1
5

9

14

10

2

2
1

36

รหัสวิชา

993-225
993-226

รหัส ชื่อวิชา

Elderly Nursing
Disaster Nursing

ภาค/ปี
การศึก
ษา
3
3

A

B+

B

C+

4
4

16
14

1
10

2
5

ร้อยละการกระจายของเกรด
C
D+
D
E I

W G

P

F

S

U

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
33
33
33
33
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องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตรการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล

กระบวนการและผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
-การออกแบบ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร
-การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆ

1) ระบบกลไกการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตร
คณะฯ กาหนดให้การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีระบบและกลไกการจัดทาหลักสูตรดังนี้
1. คณะฯ สารวจความต้องการการใช้บัณฑิตหรือนาผลการศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการบัณฑิตในสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรตามความ
ต้องการของสังคม
2. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา
หลักสูตรตลอดกระบวนการจัดทา โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรที่
ครบทุกสาขาหลัก 5 สาขา คือ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลมารดาทารกหรือการผดุงครรภ์ และ
การพยาบาลอนามัยชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรเขียนสรุปหลักคิดของหลักสูตร เสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
เห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปิดหลักสูตร
4. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลการสารวจและ
มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศของสภาวิชาชีพและสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
5. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรเสนอหลักสูตรไปยังคณะกรรมการวิชาการคณะฯ
คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร
6. หลังจากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรดาเนินการ
เสนอขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ และเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองหลักสูตร
7. ดาเนินการเปิดหลักสูตรตามแผนการดาเนินงานของหลักสูตร
8. ติดตามและประเมินการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาและเขียนรายงาน
38
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กระบวนการและผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา และเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรไปยัง
คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตและคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
9. ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร โดยการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและการ
ประเมินผลลัพธ์ของบัณฑิตโดยการสารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ นาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ
ประเมินทุก 5 ปี โดยดาเนินตั้งแต่ข้อ 2-9 ยกเว้นการเสนอหลักคิด
กลไกการออกแบบสาระรายวิชา
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการฯ ชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดของ
หลักสูตรแก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ผู้สอนเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบรายวิชาให้
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับ curriculum
mapping ของหลักสูตร วิพากษ์สาระรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจา
หลักสูตรในสาขาที่เกี่ยวข้องและเสนอคณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบก่อนจัดการเรียน
การสอนอย่างน้อย 30 วัน
3. ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการวิพากษ์แผนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนให้เสร็จ
สิ้นก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอน และเสนอผลการวิพากษ์แผนการสอนให้
คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบ
4. คณะกรรมการวิชาการฯ กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
รายละเอียดของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมวิพากษ์มคอ. 3 และ มคอ.
4 ทุกรายวิชา ในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตาม
รายละเอียดของรายวิชาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดาเนินการขอเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนการสอนมายังคณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณา
5. ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดทาผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5 และ
มคอ.6) โดยการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษานาเสนอผลการดาเนินงานของรายวิชา
แก่คณะกรรมการวิชาการฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงรายวิชาในการ
เปิดรายวิชาครั้งต่อไป
2) การดาเนินการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ดาเนินการ
ออกแบบหลักสูตรดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ดาเนินการศึกษาความต้องการการผลิต
39
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กระบวนการและผลการดาเนินงาน
บัณฑิตโดยการศึกษาเอกสารการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการการผลิตบุคลากรทางสุขภาพ
ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 นาผลการศึกษามาบรรจุในแผนกลยุทธิ์
ของวิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2551-2559
2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยประกอบด้วยอาจารย์ประจาสาขา 5 สาขาหลัก คือ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช การพยาบาลผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล
3. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรฯ จัดทาร่างหลักคิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เสนอคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต (ในระหว่างดาเนินการคณะยังมีสถานะเป็นโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ยังไม่มีคณะกรรมการประจาคณะจึงไม่ได้เสนอหลักคิดผ่าน
กรรมการประจาคณะ) เสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต และสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักคิด
3. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรจัดทาร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เสนอ
คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขต คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปิดหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ 338 (5/2554) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555
4. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรเสนอหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ไปยังสภาการพยาบาลเพื่อเสนอเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาลโดยได้รับการ
เห็นชอบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรเมื่อวันที่
29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ส่วนการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการฯ กากับติดตาม ตาม
กลไกข้างต้น
3) การประเมินผลการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. การประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินผลกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรในการสัมมนาหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม
พ.ศ. 2558 โดยมีผลการประเมินดังนี้
-กรอบระยะเวลาในการออกแบบของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีความ
เหลื่อมล้ากับกรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทั่วไป โดยหลักสูตร
40

ตัวบ่งชี้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี การศึกษา 2560 ในขณะที่
รอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทั่วไปจะครบรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 ซึง่
อาจจะส่งผลกระทบต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งทาให้ต้องเสนอขอปรับปรุงซ้า
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาทั่วไปภายหลังจากจัดการเรียนการสอนไปเพียง 1 ปี
2. ผลการประเมินกระบวนการออกแบบสาระรายวิชา พบว่า การให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกคนวิพากษ์รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชาต้องใช้
เวลานานมากซึ่งจะทาให้การวิพากษ์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้วิพากษ์ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 ตามสาขาวิชา และแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นประธาน ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาเป็นกรรมการ ผลการปรับปรุงระบบการวิพากษ์ มคอ. 3 ช่วยให้อาจารย์
สามารถปรับปรุง มอค. 3 และมคอ. 4 ตามผลการวิพากษ์ ได้เร็วขึ้นและสามารถส่งมคอ. 3
ได้ทันตามเวลาที่กาหนด

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
-การกาหนดผู้สอน

1) ระบบกลไกการกาหนดผู้สอนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน
(มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การกาหนดคุณสมบัติผู้สอน
คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ กาหนดคุณสมบัติของผู้สอน คือ สาเร็จการศึกษาตรง
สาขาที่สาเร็จการศึกษา หรือมีประสบการณ์สอน วิจัยสาขานั้นๆ โดยได้รับความเห็นชอบ
กับคณะกรรมการวิชาการฯ

-การกากับ ติดตาม ระบบการกากับติดตามและตรวจสอบการเตรียมการสอนและการเรียนการสอน
1. คณะกรรมการวิชาการฯ จัดทาแผนการการจัดการเรียนการสอน โดยการกาหนด
และตรวจสอบการ
จัดทาแผนการเรียนรู้ ผู้สอน ภาระงาน แหล่งฝึกปฏิบัติ โดยคานึงถึงคุณสมบัติผู้สอน ข้อตกลงภาระงาน ล่วงหน้า
(มคอ. 3 และ มคอ. ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกเสนอคณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบ
2. ประกาศแผนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอนทุกคน เพื่อไปวางแผนการ
4)
จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4
3. ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดทา มอค. 3 และ มคอ. 4 และดาเนินการ
วิพากษ์โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นประธาน และอาจารย์ผู้สอน
เป็นกรรมการ เสนอคณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบและ Upload ในฐานข้อมูลของ
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-การจัดการเรียนการ
สอนในระดับ
ปริญญาตรี ที่มี
การบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม
และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน
4. ดาเนินการวิพากษ์แผนการสอนทุกครั้งที่เปิดรายวิชาใหม่หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของรายวิชา โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นประธานและอาจารย์
ผู้สอนเป็นกรรมการ และเสนอคณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบ
5. ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4
โดยคณะกรรมการวิชาการฯ แต่งตั้งอาจารย์ประจาสาขาไปสังเกตการสอนของอาจารย์
ผู้สอนบางชั่วโมง
6. คณะกรรมการวิชาการฯ กากับและติดตามการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาโดย
การใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่มโดยและจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน ประเมินผู้สอน
โดยนักศึกษาและอาจารย์
ระบบและกลไกการบูรณาการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรมีระบบกลไกในการบูรณาการการสอน การวิจัยและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการฯ ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาการบูรณาการ
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยกาหนดผู้รับผิดชอบและงบประมาณล่วงหน้า
ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก
2. คณะกรรมการวิชาการฯ กากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนระบุการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไว้ใน มคอ.
3 และ มคอ. 4 และแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศรายวิชา
3. คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินกระบวนการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและปรับปรุงตามผลการประเมิน
การดาเนินงานการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้มีการดาเนินงานตามระบบกลไกข้างต้น ทั้งนี้ทางคณะ
ประสบปัญหาในการจัดผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงกับรายวิชา ดังนั้นคณะกรรมการวิชาการฯ จึง
พิจารณาจากประสบการณ์การทางานด้านวิชาชีพของผู้สอนร่วมด้วย
ส่วนการกากับติดตามและตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3 และ มคอ. 4) และ
การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและ
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ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสามารถดาเนินตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ โดยทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีการระบุการบูรณาการไว้ใน มคอ. 3 ได้แก่ วิชา
กิจกรรมประกอบหลักสูตร วิชาสุขภาวะกายและจิต วิชาปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพ ส่วนวิชาที่บูรณาการกับการวิจัย คือ วิชาการพยาบาลต่างวัฒนธรรม
การประเมินผลการกาหนดผู้สอนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน
(มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินผลโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน การตอบ
แบบสอบถามและการสังเกต พบว่า
1. คณะกรรมการวิชาการฯ ไม่สามารถหาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามกาหนดได้ใน
บางวิชา เช่น วิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
2. การกากับติดตามตามระบบกลไกที่กาหนดช่วยควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนทาได้ดี ช่วยให้คณะกรรมการวิชาการฯ ทราบข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
3. การกาหนดระบบและกลไกในการบูรณาการการสอนกับพันธกิจอื่นๆ ช่วยควบคุม
คุณภาพการสอนและพัฒนาทักษะของนักศึกษาได้มากและช่วยควบคุมการมอบหมาย
ภาระงานแก่นักศึกษาที่มากเกินไปจากการที่ต้องเข้าร่วมโครงการตามพันธกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้
กาหนดไว้ในรายวิชา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร
การปรับปรุง พัฒนาการกาหนดผู้สอนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการ
สอน (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน(และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย
การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามผลการประเมินในปี พ.ศ.
2556 และผลการปรับปรุงพัฒนา
1. พิจารณาประสบการณ์ด้านวิชาชีพของผู้สอนมาเป็นคุณสมบัติในการกาหนดผู้สอน
ช่วยให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียน เช่น การมอบหมายให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่สอนในหัวข้อ
โภชนบาบัด ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
2. กระบวนการกากับติดตามและตรวจสอบการเรียนการสอนทาให้หลักสูตรสามารถ
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ โดยหลักสูตรมีรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3
และ มคอ. 4) และเสร็จก่อนการเปิดการศึกษาล่วงหน้า 30 วัน ร้อยละ 100 รวมทั้งต้อง
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เพิ่มการนาเสนอมคอ. 5 และ มคอ. 6 ต่อคณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบก่อน Upload
ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย สาหรับการสังเกตการสอนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่สามารถ
ประเมินได้ทุกคน ดังนั้นหลักสูตรจึงปรับปรุงให้ผู้ประสานงานกาหนดตารางการสังเกตการ
สอนไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดการเรียนการสอน
3. คงระบบการประเมินการกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ เนื่องจาก
ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การทางเรียนไปในทางที่ดี โดยประเมินผลจากการทวนสอบโดย
นักศึกษา ผลการสอบ
4. การกาหนดระบบและกลไกในการบูรณาการการสอนกับภารกิจด้านอื่นๆ ช่วย
ควบคุมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ดีขึ้น
นักศึกษาไม่มีภาระงานเพิ่มจากการต้องเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายวิชา

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
-การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
-การตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
-การกากับการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร
(มคอ. 5 มคอ.6 และ
มคอ.7)

1) ระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)
หลักสูตรกาหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชากาหนดแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF โดยระบุในมคอ. 3 และมคอ. 4 โดยมีวิธีการสอน
และวิธีการประเมินที่ชัดเจนตาม learning outcome สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน รวมทั้งมีการติดตามผลการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
โดยอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้มคอ. 3 และมคอ. 4 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการฯ ล่วงหน้าก่อนเปิดการเรียนการสอน 30 วัน
2. คณะกรรมการวิชาการฯ กาหนดให้ทีมผู้สอนวิพากษ์วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ได้แก่ พิมพ์เขียว (blue print) ข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย แบบประเมินต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น แบบประเมินการนาเสนอรายงาน แบบประเมิน
การเขียนรายงาน แบบประเมินการจัดโครงการ แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
เป็นต้น เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของแบบประเมินต่างๆ ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามที่ได้กาหนดในมคอ. 3 และ มคอ. 4 ในกรณีที่พบว่าไม่สามารถประเมินผลได้ตรง
ตามที่กาหนด ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเสนอ
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ผลการวิพากษ์ไปยังคณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบ
3. คณะกรรมการวิชาการฯ กาหนดให้ส่งข้อสอบปรนัยทั้งหมดทุกรายวิชาที่ หลักสูตรฯ
เปิดสอนไปยังคณะศึกษาศาสตร์เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อสอบ หาคุณภาพของข้อสอบ และ
นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรังปรุงในปีการศึกษาต่อไป
4. คณะกรรมการวิชาการฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับทีมผู้สอนทาการ
พิจารณาผลการเรียน เพื่อร่วมวิเคราะห์วิธีการตัดเกรดผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน
5. คณะกรรมการวิช าการฯ ดาเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยการทวนสอบ จัดประชุมเพื่อรับรองผลการเรียน
และเสนอต่อกรรมการประจาคณะฯ เห็นชอบ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ทราบและด าเนิ น การส่ ง เกรดผ่ า นระบบ Intranet ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในกรณี ที่
คณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจาคณะฯ ไม่เห็นชอบการผลการเรียนที่
เสนอ ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการประชุมทีมผู้สอนพิจารณาผลการเรียนใหม่และ
เสนอคณะกรรมการวิ ช าการฯ และคณะกรรมการประจาคณะฯ รับรองและเห็ นชอบ
ตามลาดับใหม่
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)
1. คณะกรรมการวิชาการฯ กาหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดทา มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2. ให้ผู้เรียนประเมินรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล และประเมินการทวน
สอบ
3. ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล
4. จัดประชุมเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา
นาผลการประเมินมาจัดทา มคอ. 5 และ มคอ. 6
5. ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดทา มคอ. 5 และ มคอ. 6 และเสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน
6. คณะกรรมการวิชาการฯ รวบรวมผลการประเมินรายวิชาเปิดสอนในหลักสูตรและ
ดาเนินการจัดรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรประจาปี (มคอ. 7) ภายใน 60 วันหลัง
ปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรฯ เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรประจาปีการศึกษา และดาเนินการให้มีการจัดการประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกปีการศึกษา
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8. คณะกรรมการวิช าการฯ ปรับปรุงรายละเอียดรายวิช าตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เห็นชอบรายงานการ
ดาเนินงานของหลักสูตร และเสนอไปยังมหาวิทยาลัย
9. คณะกรรมการวิชาการฯ รวบรวมข้อสรุปที่ได้จากการประเมินของคณะกรรมการมา
วางแผนการปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
2) ดาเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
TQF การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)
ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการวิชาการฯ ดาเนินการตามระบบและกลไกในข้อ 1)
ทั้ ง นี้ ก ารด าเนิ น การประเมิ น หลั ก สู ต รได้ มี ก ารจั ด สั ม มนาหลั ก สู ต รขึ้ น ในวั น ที่ 27-28
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้สรุปผลการประเมินและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อเสนอแนะเพื่อ
นาไปวางแผนในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
3) การประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)
1. คณะกรรมการวิชาการฯ มีการประเมินการดาเนินงาน โดยประเมินกระบวนการ
ขั้น ตอนและวิธีการวัดประเมินผลการศึกษา ซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดทามคอ.3 และมคอ.4
รายละเอียดและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การจัดทามคอ.5 และมคอ.6
ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึ กษาเพื่อนาผลที่มาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป การดาเนินงาน
เกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาเป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ทางคณะกรรมการ
วิชาการฯ กาหนด มีการกาหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการ
กากับ ติดตามก่อนวันกาหนดส่ง
2. คณะกรรมการวิชาการฯ ประเมินผลลัพธ์ที่จากการปรับปรุงการเรียนการสอน โดย
ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิช าและทีมผู้ ส อนนาผลที่ได้จากมคอ.5 และมคอ.6 มาวิเคราะห์ และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ทาให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภสพ
4) การปรับปรุงการพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมินในปีการศึกษา
2556
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1. ปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้แก่ การปรับ blue print ในบางรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ มี
การเพิ่มเติมเนื้อหาการสอนเพื่อให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีการปรับลด
สัดส่วนการประเมินเกี่ยวกับการสอบกลางภาคและปลายภาคตามผลการประเมิน
2. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้จากโครงการบูรณาการในรายวิชาที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
มคอ.3 และ 4 ล่วงหน้า ซึ่งทาให้นักศึกษามีภาระงานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการวิชาการฯ จึง
ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบูรณาการรายวิชา โดยกาหนดให้ผู้สอนระบุการบูรณาการ
รายวิชากับโครงการต่างๆ ไว้ในมคอ. 3 และ 4 ล่วงหน้าและต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบใน
วันปฐมนิเทศรายวิชา
3. ปีการศึกษา 2557 ทางคณะกรรมการวิชาการฯ ได้พัฒนาระบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการประเมินการทวนสอบโดยนักศึกษาทุกคนเพิ่มเติม
จากการประเมินรายวิชาและผู้สอนรายบุคคล เพื่อนาผลการประเมินทั้งหมดไปใช้ปรับปรุง
ในการจัดเรียนการสอน

ตารางที่ 4.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน

1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม
ส่วนร่วนในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ ไม่ครบร้อยละ 80 เนื่องจากอยู่
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
ระหว่างการลาศึกษาต่อและ
ลาออก
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
ดาเนินการตามเกณฑ์
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ดาเนินการตามเกณฑ์
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
ดาเนินการตามเกณฑ์

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
x

/

/

/
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว

ผลการดาเนินงาน

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()

ดาเนินการตามเกณฑ์

/

หลักสูตรดาเนินการทวนสอบ
ระดับรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิด
สอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง
การดาเนินการมากกว่าร้อยละ
25
หลักสูตรได้ดาเนินการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนตามผล
การประเมินในปีการศึกษา 2556
ดังนี้
1. จัดโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาด้านวิทยาศาตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนโดยการพิจารณาภาพรวม
ของภาระงานในหลักสูตรของ
นักศึกษาเพื่อไม่ให้นักศึกษาเรียน
หนักเกินไป
3. ปรับปรุงแบบประเมินต่างๆ ให้
เหมาะสม
4. ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรับ
นักศึกษาที่มีความพร้อมโดย

/

/

48

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)

8

9
10

11

12

13
14

15

ผลการดาเนินงาน

ยกเลิกการรับนักศึกษาจาก
โครงการพิเศษ เนื่องจากพบว่า
การรับนักศึกษาด้วยวิธีดังกล่าว
ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม
ต่อการเรียนรู้น้อยกว่าวิธีอื่นๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาจารย์พยาบาลประจาทุกคนมีคุณสมบัติครบ อาจารย์ทุกคนมีคุณสมบัติครบ
ตามกาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามกาหนด
สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย
อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ปีการศึกษา 2557 ไม่มีอาจารย์
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
ใหม่
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 15
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือ
ชั่วโมง
วิชาชีพมากกว่าปีละ 15 ชั่วโมง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า พัฒนาตนเองมากกว่า 10 ชั่วโมง
คนละ 10 ชั่วโมงต่อปี
ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
ยังไม่ครบรอบการประเมิน
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ยังไม่ครบรอบการประเมิน
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ ปีการศึกษา 2557 ระดับความพึง
สอนของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์พยาบาล
จากคะแนนเต็ม 5
เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จากคะแนน
เต็ม 5
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร ปีการศึกษา 2557 ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()

/

/
/

/

/

/
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

16 นักเรียนใหม่ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ากว่าเกณฑ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ได้รับการจัดสอน
เสริม และสอบผ่านเกณฑ์ก่อนสาเร็จการศึกษา
(ในรายวิชาพรีคลินิก และสอบผ่านในรายวิชา
ภาษาอังกฤษที่กาหนดในหลักสูตร)
17 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม/กิจกรรม
เสริมเกี่ยวกับทักษะชีวิตในสังคมต่างวัฒนธรรม
และในสถานการณ์ความไม่สงบอย่างน้อยปีละ 1
โครงการ

18 ระบุกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของรายวิชา
ที่จัดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์

19 มีการรายงานการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างน้อยร้อยละ
80 ของรายวิชาที่จัดสอนโดยคณะพยาบาล

ผลการดาเนินงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 จากคะแนนเต็ม 5
โดยคณะจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น หุ่นและอุปกรณ์ฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล ห้องฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุดฯลฯ
นักเรียนที่สอบเข้าคณะพยาบาล
ศาสตร์ ได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
โดยระบบ online ก่อนเปิดภาค
การศึกษา นักศึกษาที่สอบเข้ามี
คะแนนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ปีการศึกษา 2557 คณะ
ดาเนินการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม 1 ครั้ง การใช้ชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 1 ครั้ง และ
การบูรณการการใช้ชีวิตใน
สถานการณ์ความไม่สงบใน
โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา
ทุกรายวิชาที่ดาเนินการโดยคณะ
มีการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางไว้ใน มคอ. 3 ตามผล
การประเมิน
ทุกรายวิชาที่ดาเนินการโดยคณะ
มีการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()

/

/

/

/
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key
Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()
-ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ()

ศาสตร์
20
21

22

23

24
25

26
-

ศูนย์กลางไว้ใน มคอ. 3 ตามผล
การประเมิน
อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับปรัชญา ไม่มีอาจารย์ใหม่
/
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรร้อยละ 100
นักศึกษาชั้น ปี แรกได้รั บ การปฐมนิ เทศเกี่ยวกับ นักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศร้อย
/
ปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รร้ อ ยละ ละ 100
100
มีรายวิชาที่บูรณาการการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ทุกรายวิชาที่จัดสอนโดยคณะ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 80 พยาบาลศาสตร์มีการบูรณาการ
/
ของรายวิชาที่จัดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลต่างวัฒนธรรม
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียน
ยังไม่ครบรอบการประเมิน
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในครั้งแรกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ร้ อ ยละ 95 ของผู้ เ รี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
ยังไม่ครบรอบการประเมิน
ระยะเวลาของหลักสูตร
ผู้ใช้บัณ ฑิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถใน
ยังไม่ครบรอบการประเมิน
การพยาบาลต่ า งวั ฒ นธรรมเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
3.51 จาก 5
อัตราการได้งานทาของบัณฑิตหรือศึกษาต่อใน 6
ยังไม่ครบรอบการประเมิน
เดือนหลังสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
รวมตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในปีนี้ จานวน.......20.........ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จานวน.....19.....ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ...95.....ของตัวบ่งชี้ผลการ

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นามาจาก มคอ. 5 ของแต่ละวิชา)
รหัส ชื่อวิชา
ภาค
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข
การศึกษา
321-211
1/2557
- ผู้เรียน
- ประชุมร่วมกับ -นักศึกษาส่วนใหญ่ -จัดให้มีการ
กายวิภาค
จานวน 10
ผู้ประสานงาน กาลังอยู่ในช่วงการ สอนเสริมโดย
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ศาสตร์ทั่วไป

725-112 จุล 2/2557
ชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข
อาจารย์ผู้
ประสานงาน
จากคณะวทท.
และอาจารย์
พยาบาล
-ให้อาจารย์
ผู้สอนและ
อาจารย์
ผู้ประสานงาน
จากคณะ วทท.
ทบทวนการ
วิธีการจัดการ
เรียนการสอน
โดยเฉพาะการ
ลดเวลาที่
นักศึกษาต้อง
เดินทางไปเรียน
ที่วิทยาเขต
หาดใหญ่และ
การแก้ไขปัญหา
เรื่องคุณภาพ
ของสื่อการสอน
- ไม่ มี ผู้ เ รี ย น - ประชุมร่วมกับ - นักศึกษามี
- ให้คาปรึกษา
ได้เกรด A-B ผู้ประสานงาน พื้นฐานด้าน
นักศึกษา
วิทยาศาสตร์ต่า
- ผู้เรียน
ของภาควิชา
รายบุคคล
จานวน 19
พรีคลินิกเพื่อ - นักศึกษาเข้าเรียน - ย้าเรื่องการ
คน ร้อยละ
วิเคราะห์สาเหตุ สายทั้งชั่วโมง
เข้าเรียนให้ตรง
บรรยายและฝึก
44.18 ได้
และแนว
เวลา
ห้องปฏิบัติการ
เกรด E
ทางการจัด
ทาให้ไม่เข้าใจ
การศึกษา
สาหรับรุ่นต่อไป เนื้อหา
- เนื้อหารายวิชา
คน คิดเป็น
ของภาควิชา
ร้อยละ 23.25 พรีคลินิกเพือ่
ได้เกรด E
วิเคราะห์สาเหตุ
และแนว
ทางการจัด
การศึกษา
สาหรับรุ่นต่อไป

ปรับตัวกับการเรียน
ในมหาวิทยาลัยซึ่ง
เน้นการเรียนแบบ
active learning มี
ปัญหาในการ
จัดการเวลา
-นักศึกษาต้อง
เดินทางไปเรียนที่
วิทยาเขตหาดใหญ่
เกิดความเหนื่อยล้า
เมื่อเข้าเรียนทาให้
เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่
-นักศึกษาต้องเรียน
จากวีดีโอซึ่งอัดมา
จากหาดใหญ่
บางครั้งอัดไม่ชัดทา
ให้เรียนไม่เข้าใจ
-พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามีไม่
เพียงพอ
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

725-113
ชีวเคมีคลินิก
สาหรับ
พยาบาล

2/2557

725-114
สรีรวิทยา
การแพทย์
พื้นฐาน

2/2557

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข
มาก ทาให้นักศึกษา
ทาความเข้าใจยาก
- ผู้เรียน
- ประชุมร่วมกับ - นักศึกษามี
จานวน 4 คน ผู้ประสานงาน พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ต่า
ร้อยละ 9.30 ของภาควิชา
ได้เกรด E
พรีคลินิกเพื่อ - เนื้อหารายวิชา
วิเคราะห์สาเหตุ มาก ทาให้นักศึกษา
ทาความเข้าใจยาก
และแนว
ทางการจัด
การศึกษา
สาหรับรุ่นต่อไป
- ผู้เรียน
- ประชุมร่วมกับ - พื้นฐานทาง
จานวน 13
ผู้ประสานงาน วิทยาศาสตร์และ
คน ร้อยละ
ของภาควิชา
ภาษาอังกฤษของ
30.23 ได้
พรีคลินิกเพื่อ นักศึกษามีไม่
เกรด E
วิเคราะห์สาเหตุ เพียงพอ
และแนวทาง
การจัดการ
ศึกษาสาหรับรุ่น
ต่อไป

ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
993-213
1/2557
เปิดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 3/2556 เพื่อช่วย
ให้นักศึกษาที่ต้องลงทะเบียน
ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์
ซ้้าในปีการศึกษา 2557 ไม่
ต้องเรียนหนักเกินไป

- จัดกิจกรรม
เพื่อนติวเพื่อน
- ให้คาปรึกษา
นักศึกษา
รายบุคคล
- ย้าเรื่องการ
เข้าเรียนให้ตรง
เวลา
- จัดกิจกรรม
เพื่อนติวเพื่อน
- ให้คาปรึกษา
นักศึกษา
รายบุคคล

มาตรการที่ดาเนินการ
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ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา
หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน
ไม่มี

วิธีแก้ไข

ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและระบุไว้ใน มคอ. 5 และ 6
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี
(ระบุคะแนน)
993-101 สุขภาวะ
1/2557
4.50
- ปรับระยะเวลาในการเรียนให้
กายและจิต
เหมาะสมกับการทาโครงการเดี่ยว
ของนักศึกษา
- ปรับรูปแบบการส่งงาน การทา
เล่มรายงานของโครงการเดี่ยวให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน
- เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติและฝึก
จากประสบการณ์จริง
993-111 จิตวิทยา
1/2557
4.53
- รวบเนื้อหาหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการ
พัฒนาการไปไว้ในหัวข้อมโนทัศน์
พื้นฐาน
- เพิ่มชั่วโมงการจัดการเรียนการ
สอนในหัวข้อทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
– จัดชั่วโมงให้คาปรึกษาการศึกษา
ด้วยตนเองไว้ในตารางเรียน
- ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงนอกห้องเรียนใน
หัวข้อทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- ยกเลิกเอกสารประกอบการสอน
และใช้ตาราในห้องสมุดแทน
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993-171 กิจกรรม
ประกอบหลักสูตร

1/2557

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี
(ระบุคะแนน)
4.38

993-211 พยาธิ
สรีรวิทยาสาหรับ
พยาบาล

1/2557

4.55

993-212 โภชนาการ
และโภชนบาบัด

1/2557

4.45

รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

แผนการปรับปรุง
- บูรณาการโครงการในรายวิชากับ
โครงการบริการวิชาการของคณะ
- หัวข้อพยาธิสรีวิทยาทาง
พันธุกรรมและหัวข้อพยาธิ
สรีรวิทยาของระบบเลือดควรมีการ
ตรวจสอบเนื้อหาไม่ให้ซ้าซ้อนมาก
เกินไป
- ปรับการประเมินการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียนของนักศึกษา โดยใช้
แบบประเมินที่ชัดเจนและระบุ
สัปดาห์ที่จะประเมินให้ชัดเจนใน
มคอ. 3
- ปรับการประเมินผลเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา
ลดลงเหลือ 2 ครั้ง เพิ่มการ
ทดสอบในชั้นเรียน (quiz) จานวน
2 ครั้ง ปรับลดน้าหนักการ
ประเมินผลจากเดิมร้อยละ 15
เป็นร้อยละ 10
-ปรับเพิ่มน้าหนักการสอบปลาย
ภาคจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ
35
- ปรับการประเมินการมีส่วนร่วม
โดยการให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
ในชั้นเรียน
- เพิม่ เนื้อหาที่ยังไม่ครอบคลุม
- เพิ่มจานวนชั่วโมงในการศึกษาดู
งานให้มากขึ้นกว่าเดิม
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รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี
(ระบุคะแนน)

สาหรับพยาบาล
993-221 กฎหมาย
1/2557
และจริยศาสตร์กับการ
พยาบาล

4.6

993-22 การพยาบาล 1/2557
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

4.39

993-121 มโนทัศน์
พื้นฐานทางการ
พยาบาล

4.21

2/2557

แผนการปรับปรุง
- เพิ่มจานวนชั่วโมงสอนทฤษฎีให้
มากกว่าชั่วโมงปฏิบัติการอาหาร
- เพิ่มสื่อวีดิทัศน์สถานการณ์
ตัวอย่าง
- เพิ่มแบบฝึกหัดการวิเคราะห์
สถานการณ์ตัวอย่างเพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าใจมากขึ้น
- เพิ่มจานวนชั่วโมงในการจัด
กิจกรรม/โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ
- ลดจานวนชั่วโมงในหัวข้อทฤษฎี
การสร้างเสริมสุขภาพ
- ตัดหัวข้อการสร้างเสริมสุขภาพ
เฉพาะพฤติกรรมและหัวข้อกลยุทธ์
และกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยให้นามาสอดแทรกในหัวข้อ
การสร้างเสริมสุขภาพแต่ละวัย
เนื่องจากมีความซ้าซ้อน
นอกจากนี้หัวข้อกลยุทธ์และกลวิธี
ในการสร้างเสริมสุขภาพสามารถ
นามาสอดแทรกในหัวข้อนโยบาย
และยุทธศาสตร์การสร้างเสริม
สุขภาพ
- ปรับปรุงแผนการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- ปรับเพิ่มน้าหนักการสอบเป็น
60% โดยเป็นสอบกลางภาค 30%
และสอบปลายภาค 30%
- ในหัวข้อองค์กรวิชาชีพและ
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รหัส ชื่อวิชา

993-214 หลัก
วิทยาการระบาด

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี
(ระบุคะแนน)

2/2557

4.16

993-223 การ
2-2557
พยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่1

4.46

แผนการปรับปรุง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ
ตัดการนาเสนอและการทารายงาน
ออก วัดผลเป็นการสอบแทน
- ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่าง
การพยาบาลและระบบบริการ
สุขภาพ (ไปดูงานที่โรงพยาบาล)
ยังคงการนาเสนอไว้เช่นเดิม
- ปรับปรุงเอกสารประกอบการ
สอนให้อ่านเข้าใจง่าย
- เพิ่มจานวนชั่วโมงบรรยายใน
หัวข้อการวัดการกระจายโรคและ
การศึกษารูปแบบต่างๆ
- จัดชั่วโมงการทาแบบฝึกหัด และ
การทาไว้ในชั้นเรียน และ
ปฐมนิเทศการ Coaching ในชั้น
เรียนแก่อาจารย์ผู้สอนทุกคน
- ปรับหัวข้อที่มีกรณีศึกษาไว้ต้น
เทอมเพื่อนักศึกษาได้มีเวลา
ปรับแก้ รายงาน และไม่อยู่ใน
สัปดาห์ก่อนสอบเพื่อให้นักศึกษามี
เวลาอ่าน หนังสือสอบ
- ปรับร้อยละของคะแนนสอบจาก
เดิมกลางภาค 105 ข้อ 25%
ปลายภาค 95 ข้อ 35 % เป็นกลาง
ภาค 105 ข้อ 35% ปลายภาค 95
ข้อ 25 %
- ปรับสัดส่วนของคะแนนในการ
วิเคราะห์สถานการณ์
57

รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี
(ระบุคะแนน)

993-224 การ
พยาบาลต่าง
วัฒนธรรม

2/2557

4.41

993-291 ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นพื้นฐาน

2/2557

4.44

แผนการปรับปรุง
- จัดทาเอกสารประกอบการสอน
ให้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อ
- เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติและฝึก
จากประสบการณ์จริง
- คงไว้ซึ่งการจัดเวทีสัมมนา การ
พยาบาลต่างวัฒนธรรมและการ
เขียนบทความ
- เลือกแหล่งฝึกที่มีความเหมาะสม
- ปรับระยะเวลาการฝึกให้
เหมาะสม
- ปรับลดเปอร์เซ็นต์การเขียน
บทความ เป็น 10%
- เพิ่มเนื้อหาการสอนการเขียน
บทความ
- ทบทวนการเตรียมพร้อมความรู้
เรื่องการ ป้องกันควบคุมการติด
เชื้อ
- เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ โดยให้
นักศึกษาและอาจารย์นิเทศได้
ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา
ประเมินความรู้ ทบทวนความรู้
วิชาการ หลักการและเทคนิคการ
พยาบาล ทักษะการปฏิบัติงาน
การเขียนรายงาน และฝึกปฏิบัติ
ทักษะการพยาบาลใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลก่อนขึ้นฝึก
ภาคปฏิบัติ
- สัมมนาพยาบาลพี่เลี้ยงเกี่ยวกับ
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รหัส ชื่อวิชา

993-292 ปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ

ภาคการศึกษา

2/2557

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี
(ระบุคะแนน)

4.47

แผนการปรับปรุง
บทบาทและหน้าที่ของพยาบาล
พี่เลี้ยงในการนิเทศการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน
-ปรับการเขียนแผนการสอน
สุขศึกษากลุ่มละ 1 ครั้ง
- ควรประเมินการเขียนแผนการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ
แผนการสอนสุขศึกษา
- ปรับปรุงแบบประเมินการเขียน
แผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและแผนการสอน
สุขศึกษาให้เป็นสากล
- อาจารย์นิเทศควรเข้าร่วม
ปฐมนิเทศพร้อมกับนักศึกษา
- มีการนัดประชุมอาจารย์นิเทศ
ก่อนปฐมนิเทศ

หมายเหตุ : นามาจาก มคอ. 5 แต่ละวิชา
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ผลการประเมินรายวิชาที่คณะเปิดสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข้อเสนอแนะจากทีมอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป (ยังไม่รวมรายวิชาที่เปิดการเรียนในภาคการศึกษา 3/2557)
ตารางที่ 4.9 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
มาตรฐานผลการเรียนรู้
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
คุณธรรมจริยธรรม
- การประเมินคุณธรรม จริยธรรมในชั้น - แบ่งกลุ่มย่อย ในชั้นเรียน
เรียนที่มีขนาดใหญ่ทาได้ไม่ทั่วถึง
ให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาส
สามารถประเมินได้เฉพาะ การปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
ตามกฎระเบียบ การเข้าเรียนตรงเวลา
แต่ประเมินการเคารพคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีของผู้อื่นและการตระหนักด้าน
คุณธรรมจริยธรรมได้ยาก
- การประเมินคุณธรรมจริยธรรมจาก
การมอบหมายงานกลุ่มช่วยให้ผู้สอน
ประเมินพฤติกรรมจริยธรรมได้มากขึ้น
แต่มีข้อจากัดเนื่องจากการผู้สอนไม่
สามารถประเมินพฤติกรรมจริยธรรม
ระหว่างการทางานกลุ่มได้ตลอดเวลา
- การใช้ข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียว
ไม่สะท้อนความรู้ของนักศึกษา

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

- ให้มีการประเมินพฤติกรรม
จริยธรรมโดยเพื่อนนักศึกษา
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน

- จัดให้มีการทดสอบย่อย
เป็นระยะๆ ในรูปแบบของ
อัตนัยร่วมด้วย
- การจัดการเรียนการสอนแบบ
- เพิ่มจานวนชั่วโมงการ
ห้องเรียนกลับทาง ทาให้นักศึกษา
พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้
เข้าใจเนื้อหาได้มากและสนุกกับการ
แบบ active learning ใน
เรียน แต่มีปัญหากับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อม
ในระยะแรกเนื่องจากนักศึกษาขาด
เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคย
ทักษะการเรียนแบบ active learning - จัดให้รุ่นพี่แลกเปลี่ยน
ไม่เตรียมความพร้อมในการเรียนทาให้ เรียนรู้ในการเตรียมความ
ไม่เข้าใจในเนื้อหา
พร้อมการเรียนแบบ active
learning
- การประเมินความรู้โดยวิธีอื่น
- จัดทาแบบประเมินความรู้
นอกจากการสอบยังไม่เป็นไปใน
และคู่มือการประเมินให้
แนวทางเดียวกัน ส่วนใหญ่ผู้สอนจะใช้ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
ดุลยพินิจส่วนตัว
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังขาดการคิด
- ปรับการมอบหมายงาน
วิเคราะห์
หรือการเขียนรายงานที่เน้น
- การบรรยายพัฒนาทักษะการคิด
การคิดวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์ให้นักศึกษาได้น้อย
เปรียบเทียบสถานการณ์จริง
- การวิเคราะห์กรณีศึกษาและให้
กับทฤษฎี
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ในชั้นเรียน ทา
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกิดการเรียนรู้
และสามารถใช้กระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ ทาให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

- เน้นการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง
- แบ่งกลุ่มและมอบหมาย
กรณีศึกษา นาเสนอผลการ
รวิเคราะห์ในชั้นเรียน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
- การมอบหมายงานกลุ่มช่วยพัฒนา
- ให้มีการประเมินทักษะ
ความรับผิดชอบ
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบได้ดี
และความรับผิดชอบโดย
แต่มีข้อจากัดในการประเมินนักศึกษา ตนเอง เพื่อนและผู้สอน
รายบุคคล เพราะไม่สามารถสังเกต
ควบคู่กัน
พฤติกรรมของนักศึกษาได้ตลอด
ระยะเวลา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ - ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขน้อย
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
เพิ่มขึ้น
ด้วยตนเองและนาเสนอในชั้นเรียนช่วย - ผู้สอนควรเพิ่มประเด็นการ
พัฒนาทักษะด้านในการใช้เทคโนโลยี อภิปรายเกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังมีข้อจากัด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ด้านการคิดวิเคราะห์และเลือกใช้
เหมาะสมร่วมกับนักศึกษา
สารสนเทศที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ - เน้นการเขียนรายงานโดย
- นักศึกษาคัดลอกเนื้อหาจาก
การบูรณาการจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเขียน
ประสบการณ์จริงมากกว่า
รายงาน
การเขียนรายงานตามทฤษฎี
ทักษะทางวิชาชีพ
- ภายหลังฝึกปฏิบัติรายวิชาการ
- จัดให้มีการปฐมนิเทศและ
พยาบาลขั้นพื้นฐานและปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึก
พยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติ เช่น ฝึกปฏิบัติ การ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีทักษะทางวิชาชีพ พยาบาลที่จาเป็นและ
เพิ่มขึ้น สามารถนาความรู้ที่เรียนจาก กาหนดขึน้ ในรายวิชานั้นๆ
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย - สอนข้างเตียงในหัวข้อที่
จากสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลและ สาคัญและเป็นความต้องการ
ในชุมชน แต่การปฏิบัติการบางหัวข้อที่ ของรายวิชา
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
ซับซ้อน อาจจะต้องสนับสนุนให้
- มีการสอบ OSCE ภายหลัง
นักศึกษาได้ฝึกทาบ่อยจนเกิดความ
เสร็จสิ้นการขึ้นฝึกปฏิบัติ
ชานาญ

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ …………-…………….คน (ปีการศึกษา 2557 ไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่)
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-………… คน
ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
อาจารย์
บุคลากรสาย สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
สนับสนุน
1. การอบรมเชิง
อ.สุไฮดาร์ แวเตะ
พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ใน
ปฏิบัติการเรื่อง “Critical
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ และ
Care Nursing
นามาใช้ในการจัดการเรียนการ
Conference 2014:
สอนรายวิชาการพยาบาลผู้ป่วย
Assessment and
ผู้ใหญ่ 2
monitoring (การ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต)”
2. การประชุมอบรม
อ.สุไฮดาร์ แวเตะ
พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ใน
วิชาการ "การดูแลผู้ป่วย
การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน และ
ฉุกเฉิน"
นามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการพยาบาลผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ 2 แลการพยาบาลบรรเทา
สาธารณภัย
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
อ.สุไฮดาร์ แวเตะ
พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ใน
“การดูแลผู้ป่วยระยะ
การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
สุดท้าย”
และนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการพยาบาล
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ 2
62

จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการทีมนักสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชนเพื่อ
การเสริมหนุนการ
ดาเนินงานระบบสุขภาพ
อาเภอและการพัฒนา
หน่วยบริการปฐมภูมิ
5. การอบอรมเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
6. การอบรมเรื่องการ
เขียน SAR ระดับหลักสูตร
7. การอบรมผู้ประเมิน
ภายในระดับคณะ
8. การอบรมผู้ประเมิน
ภายในระดับหลักสูตร
9. การอบรมการใช้
โปรแกรมการตรวจสอบ
ภายใน
10. การจัดประชุมด้วย
share point
11. การอบรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน

อาจารย์
อ. ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา

บุคลากรสาย
สนับสนุน
-

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อเป็น
ผู้นาในการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ

2

นามาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
อ.สุไฮดาร์ แวเตะ
ดร.รอฮานิ เจะอาแซ

2

นามาพัฒนาใช้ในการเขียน SAR
ระดับหลักสูตร

2

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ

2
1

นามาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ
นามาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

1

นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
นาไปใช้ในด้านการจัดกาเรรียน
อ.ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
การสอน
อ.สุไฮดาร์ แวเตะ
หมายเหตุ: การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
(องค์ประกอบที่ 6 )
ตารงที่ 5.1 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
3

คะแนน

ตารางที่ 5.2 การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่
ทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความ
และส่วนใหญ่อาจารย์ประจา ต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้
หลักสูตรและอาจารย์ประจาไม่ ครอบคลุมกับทุกรายวิชา และความ
มีประสบการณ์สอนมาก่อน ทา ต้องการใช้ของนักศึกษา
ให้อาจารย์วางแผนในการ
จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ไม่ครอบคลุมกับความต้องการ
ของผู้ใช้
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
หลักสูตรกาหนดอาจารย์ที่
รับผิดชอบในการวางแผน กากับ
ติดตาม และประเมินผลการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ล่วงหน้าทุก
ภาคการศึกษา

ตารางที่ 5.3 กระบวนการและผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
กระบวนการและผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงาน
ของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
-จานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
-กระบวนการปรับปรุง

1) ระบบกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
ส่วนที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเภท ตารา วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
คอมพิวเตอร์
1. คณะกรรมการวิชาการฯ สารวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์ทั้ง 5 สาขาวิชา โดยผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และสารวจความ
ต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านอาจารย์ประจาชั้นปีโดยแบ่งเป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 หนังสือตารา วารสารทั้งไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ฐานข้อมูลอิเล็กส์โทรนิค มีการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดสรรโดยหอสมุด
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ตัวบ่งชี้
ตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

กระบวนการและผลการดาเนินงาน
จอห์นเอฟเคเนดี้
1.2 วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โสตทัศนูปกรณ์ สถานที่
(ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ) คณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
1.3 คอมพิวเตอร์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ wifi ศูนย์คอมพิวเตอร์
วิทยาเขตปัตตานี ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
2. คณะกรรมการวิชาการฯ ผลการสารวจมาจัดทาแผนในการจัดหาสิ่งสนับการ
เรียนรู้ โดยสิ่งสนับสนุนตามข้อ 1.1 คณะฯ เสนอเรื่องต่อหอสมุดจอห์นเอฟเคเนดี้จัดหา
ส่วนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อ 1.2 และ 1.3 คณะกรรมการวิชาการฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการแผนงานและประกันคุณภาพเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของ
คณะฯ และเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ
3. คณะกรรมการแผนงานและประกันคุณภาพดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามรายละเอียดในแผนปฏิบัติการณ์ที่ระบุ
4. คณะกรรมวิชการฯ ประเมินกระบวนการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดย
ติดตามการใช้และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ นาผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ
5. คณะกรรมการวิชาการฯ นาผลการประเมินมาวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค
จุดอ่อน จุดแข็ง ในการจัดหาและการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ได้แนวทาง
ในการวางแผนจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรอบต่อไป
ส่วนที่ 2 ทุนการศึกษา
คณะฯ ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้
1. ทุนให้เปล่า แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ทุนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ (ทุนส่วนนี้
มหาวิทยาลัยฯ บริหารจัดการ) และทุนที่จัดสรรให้แต่ละคณะ (ทุนส่วนนี้คณะ
ดาเนินการในการประกาศรับสมัครและคัดเลือกโดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
วิชาการฯ ดาเนินการ
2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ต้องการทุนประเภทนี้สามารถสมัครได้ที่กอง
กิจการนักศึกษา
3. ทุนทางาน นักศึกษาที่ต้องการทุนประเภทนี้สามารถสมัครได้ที่กองกิจการ
นักศึกษา
นอกเหนือจากทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรแล้ว ยังมีทุนการศึกษาที่ได้จากแหล่งทุน
ภายนอก เช่น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยคณะฯ จะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจ
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สมัคร และผู้ให้ทุนจะเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกเอง
ส่วนที่ 3 หอพักนักศึกษา
ระบบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะบริหารจัดการ โดยนักศึกษาจะพักใน
หอพักของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
2) การดาเนินงานจริงการตามระบบ กลไก
ดาเนินการตามแผนข้อที่ 1
3) การประเมินผลกระบวนการ
คณะกรรมการวิชาการฯ ดาเนินการประเมินระบบกลไกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดย
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากนักศึกษา 2 ชั้นปี จานวน 73 คน และจัดสัมมนาหลักสูตร
ซึ่งมีอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาเข้าร่วม 14 คน และการประชุม
คณะกรรมการวิชาการฯ โดยมีผลการประเมินดังนี้
ส่วนที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเภท ตารา วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
คอมพิวเตอร์
-คณะฯ กาหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ค่อนข้างสูงกว่าที่มีในท้องตลาดทาให้มีบริษัท
เข้ามาเสนอราคาน้อย และครุภัณฑ์บางชนิดต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ การติดต่อ
ประสานงานกับ บริษัทเพื่อซ่อมบารุงหลั งการขายค่อนข้างยากเนื่องจากอยู่ ในพื้นที่
เหตุการณ์ความไม่สงบ
-หนังสือและตาราที่คณะกรรมการวิชาการฯ เสนอการสั่งซื้อไปยังหอสมุดจอห์น
เอฟเคเนดี้ดาเนินการล่าช้าและได้ไม่ครบตามที่ต้องการ
-การประเมิน ความเพียงพอของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้ ส อน ผู้ เรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 พบว่าอุปกรณ์
ทางการแพทย์ วัสดุครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการมีจานวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
เนื่ องจากในช่ว งที่ มี การส ารวจความต้ อ งการการใช้ พัส ดุค รุ ภัณ ฑ์นั้ นยั ง ไม่ มีก ารรั บ
นักศึกษาปีการศึกษาใหม่เข้ามาและไม่ได้มีการวางแผนสารวจความต้องการในการใช้
พัสดุครุภัณฑ์ระยะยาวตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ห้องปฏิบัติมีจานวนไม่เหมาะสมกับ
จานวนนักศึกษาทาให้เกิดความคับแคบและทาให้การจัดห้องปฏิบัติการเป็นสัดส่วนที่
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อยเท่า ที่ควร จานวนหนัง สื อในหอสมุ ดมีจ านวนน้ อยกว่าความ
ต้องการของนักศึกษา
-การประเมินความพึงพอใจของผู้สอน ผู้เรียน ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภายหลัง
สิ้ น สุ ดทุกๆ ปี การศึกษา ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.84 (SD = 0.65) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าของปี 2556 ( mean=3.58 ,
SD=0.35) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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4) การปรับปรุงพัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป)
1. กรรมการวิชาการฯ วางแผนสารวจความต้องการในการใช้พัสดุครุภัณฑ์
ระยะยาวตลอดหลักสูตร โดยมีมติจากที่ประชุมสัมมนาหลักสูตร วันที่ 27-28 ก.ค. 58
ว่าควรมีการสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. กรรมการวิชาการฯ เสนอให้มีการสารวจความต้องการใช้ทรัพยากรและ
ปรับระบบการประเมินจากทุกปีการศึกษาเป็นทุกภาคการศึกษา เนื่องจากคณะฯ ยังไม่
มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนทาให้อาจารย์ผู้สอน คาดการณ์วัสดุและครุภัณฑ์
ล่วงหน้าได้ยาก เพื่อนาผลการสารวจและประเมินมาวางแผนการจัดซื้อให้เพียงพอต่อ
จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในภาคการศึกษาต่อไป
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หมวดที่ 6
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
การนาไปดาเนินการวางแผน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรือปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
วันที่สารวจ .............................
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………

ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ……………………………………………………………………..
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
จัดโครงการเตรียม ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการ
สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนแต่
ความพร้อมด้าน
บริหารหลักสูตร กิจกรรมมีประสิทธิภาพในการพัฒนม
วิทยาศาสตร์แก่
ความรู้ของนักศึกษาให้มีความพร้อม
นักศึกษาใหม่
ก่อนเข้าศึกษาน้อย
การพัฒนาสมรรถนะ ตลอดปีการศึกษา
คณะกรรมการ
ดาเนินการได้ตามแผนและช่วยพัฒนา
อาจารย์ด้านการ
บริหารหลักสูตร ความรู้ของอาจารย์และสามารถ
พยาบาลต่าง
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
วัฒนธรรมและการ
มีประสิทธิภาพได้
บรรเทาสารณภัย
และ active
learning
การพัฒนาบุคลากร ตลอดปีการศึกษา
คณะกรรมการ
ดาเนินการได้ตามแผน หลักสูตรบรรจุ
สายสนับนุน
บริหารหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งจบพยาบาล
ศาสตร์ จานวน 1 อัตรา ทาให้
สามารถจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
รอผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน………………………………………………………………
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………….
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………….
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี .................
รอผลการประเมิน
69

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินงานจริง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 1) ………………………………………………………………….
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 2) ………………………………………………………………….
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 3) ………………………………………………………………….
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
ประธานหลักสูตร : ………………………………………………………………….
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :
เห็นชอบโดย : ………………………………………………………………….
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :

หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา

เห็นชอบโดย : ………………………………………………………………….
ลายเซ็น :
วันที่รายงาน :

คณบดี/ผู้อานวยการ

เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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