รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2558

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา 2557
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)
วันที่รายงาน 17 สิงหาคม 2558

1

การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 17 สิงหาคม 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25460261100764
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ.2
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เนตรฤทัย ภูนากลม
4. นางสาวมะยุรี วงศ์กวานกลม
5. นางพยอม สินธุศิริ

ปัจจุบัน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เนตรฤทัย ภูนากลม
4. นางสาวมะยุรี วงศ์กวานกลม
5. นางพยอม สินธุศิริ

หมายเหตุ

อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ – สกุล
1. ดร.เพ็ญศิริ ดารงภคภากร

2. ผศ.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร
3. ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
4. นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม

5.นางพยอม สินธุศิริ
6. นางสาวยุวดี สารบูรณ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ – สาขา
พยาบาลวิชาชีพ
- Ph.D. (Nursing)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
ชานาญการ
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพยาบาล)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการ
(การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ
(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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ชื่อ – สกุล
7. ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ
8. ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ
9. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์
10. นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม
11. ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
12. ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์

13. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี

14. ผศ.พัชนี สมกาลัง
15. ผศ.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
16. ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม
17. ผศ.บรรจง พลไชย
18. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ – สาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลครอบครัว)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ (การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียน
การสอน)
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แขนงพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลอนามัยชุมชน)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาจารย์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(บรรณารักษ์ศาสตรและสารนิเทศศาสตร์)
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
พยาบาลวิชาชีพ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียน
ชานาญการพิเศษ
การสอน)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
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ชื่อ – สกุล
19. ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ – สาขา
- Ph.D. (Health Science)
อาจารย์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
20. นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
พยาบาลวิชาชีพ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
21. นางสาวสุพรรณี พูลผล
พยาบาลวิชาชีพ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ (การบริหารบริการสุขภาพ)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
22. นางวิสัย คะตา
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
23.นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
24. นายวศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล
อาจารย์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- (การพยาบาลสาธารณสุข)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
25. นางสาววราพร มีแก้ว
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
26. นางอุทัยวรรณ สุกิมานิล
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลชุมชน)
ชานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
27. นายสมเกียรติ สุทธรัตน์
พยาบาลวิชาชีพ
- การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
28. นางสุปราณี สิทธิกานต์
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ (การพยาบาลครอบครัว)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
29. นายสมเกียรติ บุญคง
พยาบาลวิชาชีพ - การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ชานาญการ
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
30. นางปาริชาติ เมืองขวา
พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการ
(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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ชื่อ – สกุล
31. นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ – สาขา
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
ชานาญการ
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
32. นางสาวดัชนี สุวรรณคม
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
33. นางสาวดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและสุขภาพสตรี)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
34. นางณัติยา ไชยปัญหา
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
35. นางสาวอรอุมา แก้วเกิด
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลอนามัยชุมชน)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
36. นางสาวชฎารัตน์ แก้วเวียง
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
เดช
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
37. นางสุชาดา ปราบมีชัย
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
38. นางสาววิมลศิริ ศรีคัณฑะ
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
39. นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
40. นางสาวยุพเรศ โจมแพง
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
41. นางละอองดาว คาชาตา
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
42. นางสาวตรีนุช คาทะเนตร
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ชั้นสูง)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
43. นางสาววรรษมน ปาพรม
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
44. นางสาวจรินทร โคตรพรม
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
45. นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
46. นางสาวอภิญญา กุลทะเล
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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ชื่อ – สกุล
47. นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์
48. นายสงกรานต์ นักบุญ
49. นายโกมล บุญแก้ว
50. นางสาวปิยะดา ชาตะวิถี
51. นายยุทธชัย ไชยสิทธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

-

นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
-

คุณวุฒิ – สาขา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลองและการเรียนในห้องปฏิบัติการพยาบาล ใช้สถานที่ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติใช้สถานที่ ดังนี้
1. โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลอานาจเจริญ โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลบึงกาฬ
2. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
3. โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร
5. ศูนย์สาธารณสุขสาธิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
6. แหล่งการศึกษาอื่นๆ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน หมู่บ้าน ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน สถานพินิจคุ้มครอบเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ตลอดระยะเวลาทีจ่ ัด
การศึกษาตามหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ทางการพยาบาลในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
อาจารย์ 3 คนที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
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เกณฑ์การประเมิน
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

ผลการดาเนินงาน
-

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา

-

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

-

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

-

-

หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กาหนด 5 ปี โดย
ในปัจจุบันใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554

12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล มีการดาเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้ TQF ของ 1-5 ครบทุกตัว
การดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์

ผลการดาเนินงาน
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีระบบและกลไกในการคัดเลือกอาจารย์ประจาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.และเกณฑ์อาจารย์ประจาหลักสูตรของสภาการ
พยาบาล โดยกลุ่มวิชาดาเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อเพื่อให้กรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาและเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรหลังจากนั้นฝ่าย
วิชาการทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่การเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรตลอดหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยมีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 1๗ กันยายน 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยฝ่ายวิชาการเสนอให้มี
การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ ในขั้นตอนการ
คัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ประจาที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสมัครเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรผ่านกลุ่มวิชา
ถ้าหากมีจานวนผู้สมัครมากกว่า 1 คน ให้กลุ่มวิชาคัดเลือกก่อนส่งรายชื่อให้
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ กรณีที่ไม่มีผู้สมัครจะให้กลุ่มวิชาเสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
และในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 8 / 2557 มีการปรับ
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรในขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยกาหนดลาดับในการคัดเลือกพิจารณาจากอาจารย์ประจาที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการและ/หรือคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นลาดับแรกเพื่อให้สอดรับ
กับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่
ในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณสมบัติและ
มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา
2557 พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณสมบัติและคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ทุกคน
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน มีตาแหน่งทางวิชาการจานวน 3 คน
และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน 1 คน และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและอยู่ครบวาระของหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร มีการวิเคราะห์ กาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯมีการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติราชาการประจาปีงบประมาณ 2557-2558 กาหนด
งบประมาณในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ 15,000 บาทต่อคน
จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพัฒนาตนเองด้านตาแหน่ง
ทางวิชาการ เช่น โครงการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเป็นต้น การ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วัดและประเมินผล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา มคอ. 5 – 7 เป็นต้น
ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลเป็นไปตามแผนการพัฒนาและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่คนละอย่างน้อย 1 ชื่อเรื่อง
มีการประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาประจาหลักสูตรปีการศึกษา
2557 พบว่า งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่
เพียงพอ ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯจึงปรับเพิ่มงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็น 25,000 บาทต่อคน และแผนพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพอาจารย์

ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 1 คน อาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 3 คน อาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 60 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (คน)
2. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ)
ที่มีวุฒิปริญญาตรี
3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ)
ที่มีวุฒิปริญญาโท
4. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ)
ที่มีวุฒิปริญญาเอก
5. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาตรี
6. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาโท
7. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาเอก
8. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาตรี
9. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาโท
10. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาเอก
11. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาตรี
12. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาโท
13. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิ ปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดาเนินงาน
5
2
2
1
1
20
5
3
60
5

ว
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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ผลการดาเนินงาน
- จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 3.60
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 72 แปลงค่าคะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน
ชื่อ-สกุล
ผศ.จุรีรัตน์
กอเจริญยศ
ผศ.ดร.นุชรัตน์
มังคละคีรี

ผศ.เนตรฤทัย
ภูนากลม

อ.พยอม
สินธุศิริ

อ.มะยุรี
วงค์กวานกลม

ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชื่อผลงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนื่อยล้า
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
Effectiveness of influenza
control using nonpharmaceutical
interventions at primary
schools in Nakhon
Phanom Province,
Northeast Thailand
ผลของนวัตกรรมหน้ากากพ่นยา
แสนสนุกร่วมกับการมีส่วนร่วม
ของ ผู้ปกครองต่อความกลัวของ
ผู้ป่วย วัยเด็กวัยก่อนเรียนที่
ได้รับยาพ่นฝอยละอองบาบัด
ผลของโครงการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอนต่อผลสัมฤทธิ์
ความรู้และความ พึงพอใจ
ของนักศึกษาพยาบาล
ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
: กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ธ.ค.57

ค่าน้าหนัก
0.80

Asian Biomedicine.
2014; 8 (3): 1-6.

1.00

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.57

0.80

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข ปีที่ 24 ฉบับที่ 3
ก.ย.-ธ.ค.57

0.80

การประชุมวิชาการด้านสุขภาพ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 710 ก.ค.57 ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม

0.20

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ครบตามระยะเวลาของหลักสูตร ทั้ง 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2557
- ความพึงพอใจของอาจารย์
จากผลการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2557 ทาให้เห็นแนวโน้มความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
เรื่อยๆ ดังนี้
ปีการศึกษา
2557
2556
2555

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.41
4.38
4.35
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2557
2556
2555
2554

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2557
2556
2555
2554
149
149
150
147
149
150
147
150
150
150

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
นักศึกษาลาออกเพื่อไปศึกษาในสาขาอื่น /นักศึกษาไม่สามารถสอบเลื่อนชั้นได้
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
มีระบบและกลไกรับนักศึกษาที่โปร่งใส ชัดเจนและเชื่อถือได้ ได้แก่
1. มีการกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษาที่คานึงถึงความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจาที่มีอยู่ โดยวางแผนการ
รับนักศึกษา 5 ปี
2. มีโครงสร้างการดาเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
3. มีคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแนะแนวการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
4. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558
5. มีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาจานวนรับในแต่ละรอบการ
รับสมัคร กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร กาหนดเกณฑ์คะแนน GAT, PAT 1,
PAT 2 และ O-Net ในการพิจารณา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับหลักสูตรที่เปิดสอน
6. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา แจ้งเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
นักศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย
และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเรียน
7. นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจน
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้
พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนที่จาเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตรใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตใจ มีเวลาเรียนเพียงพอ
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อประเมินผลการการดาเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อนาไปปรับใช้ในการรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา2557
9. เนื่องจากในการรับสมัครระบบรับตรงรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พบปัญหาใน
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ของแห่งฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทาง
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

12
ตัวบ่งชี้

การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติเดียวกัน ทาให้เกิดความเลื่อมล้าในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมี
มติให้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โดยเชิญ
ตัวแทนแหล่งฝึกเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านภาษาต่างประเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่เป็นประจาทุกปี โดยมีการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2556 มีการประเมินโครงการและปรับปรุงกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งจากเดิมใช้ผลการประเมินโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมนามาวางแผนการเตรียมความพร้อมในรุ่นถัดไป ผลการดาเนินงานพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยปีการศึกษา 2557 มีการปรับเป็นให้อาจารย์ประจาชั้น
ของนักศึกษาในแต่ละรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน/จัดเตรียมแผนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 1) โครงการรับและปฐมนิเทศนักศึกษาอยู่ในระดับดี
(x = 4.14) 2) โครงการปัญญาธรรมอยู่ในระดับ (X = 3.79) 3) โครงการเตรียม
ความพร้อมการเรียนภาษาอังกฤษ สารสนเทศ และการสืบค้น สาหรับนักศึกษาใหม่อยู่
ในระดับดี (x = 4.28) สาหรับปัญหาและข้อเสนอแนะอาจารย์ประจาหลักสูตรจะ
นาไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ต่อไป
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
มีระบบและกลไกการให้การช่วยเหลือนักศึกษา มีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การดูแลนักศึกษาทุกคน โดยมีระบบควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า และการให้
คาปรึกษาด้านการใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก โดยมีการจัดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษากาหนด
ไว้ในตารางเรียนแต่ละภาคการศึกษา และนักศึกษาทุกคนจะมีสมุดการรับคาปรึกษา
ประจ าตัวเป็น รายบุคคล อาจารย์ที่ป รึกษาได้มีการบันทึกการให้ คาปรึกษาทุกครั้ง
และมี การประเมินผลการให้ คาปรึกษาพร้อ มทั้งบัน ทึกผลการช่ว ยเหลื อในการรับ
ค าปรึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ซึ่ งในปี ก ารศึ ก ษา 2556 มี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อระบบการให้ การช่วยเหลือนักศึกษาเท่ากับ 3.82 โดยในปี การศึกษา
2557 มี ก ารประเมิ น กระบวนการให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาในการประชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตร และนาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ โดยมีการ
ปรับขั้นตอนการให้การช่วยเหลือ โดยมีการแยกการให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตอย่างชัดเจน และเพิ่มขั้นตอนการแจ้งผู้ปกครองในกรณีที่นั กศึกษามี
ปัญ หาสุ ขภาพจิต และการเจ็บป่วยทางกายในระดับที่ต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัย
รักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
ดังระบบการให้การช่วยเหลือนักศึกษาในปีการศึกษา 2558
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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ผลการดาเนินงาน
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
มี ก ารจั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากร เพื่ อ เสริ ม สร้ างทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning ทักษะการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะ
การทางานแบบมีส่วนร่ วม ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานทางวิช าการในที่ ป ระชุม ระหว่างสถาบั น ที่ ป ระชุม ระดับ ชาติ ห รือ
นานาชาติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้เตรียมความพร้อมและดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาทั้งก่อนนาเสนอผลงานกระทั่งนาเสนอผลงาน โดยนาผลการประเมินจากครั้ง
ที่ผ่านมามาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ จัดอาจารย์ที่ปรึกษาในการเขียนบทคัดย่อ และ
พัฒนารูปแบบการนาเสนอให้น่าสนใจ
ผลการดาเนินงานพบว่านักศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ดังนี้
1. Best Poster Presentation in 6th International Nursing Students’
Forum & UNIMAS Nursing Students’ Conference, Organised by Universiti
Malaysia Sarawak
2. Certificated of participation in 8th Health Institutes in the Greater
Mekong Sub-region Game Sport Competation, Boromarajonani College of
Nursing Nakhonphanom University.
3. รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้แก่
นายวงศ์วิวัฒน์ บุตรอุดม
4. รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี พ.ศ 2557 ได้แก่ นายพรชัย งาสิทธิ
5. รางวัลชนะเลศ การประกวดจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน
สู่ AEC
6. รางวัลระดับดีมากจากการเข้าร่วมประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒ นธรรมที่
บ่งบอกถึงประเพณีวัฒ นธรรม ท่วงท่ารา และความถูกต้องตามรูปแบบของท้องถิ่น
ชื่ อ ชุ ด ว่ า “สะออนนครพนม” จากโครงการเครือ ข่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. รางวัล ชนะเลศ การประกวดป้ ายประชาสั มพั นธ์ โครงการสร้างเสริมวินั ย
นักศึกษา ในหัวข้อวินัยจราจร โดยนายนราทิพย์ มะสุใส
8. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดนิทรรศการวิชาการ วิชาชีพ และ
แนะแนวการศึกษา งานครบรอบ 9 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
9. ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้สร้างคุณงามความดีแก่มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปี 2557 มีนักศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ จานวน 40 คน
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานด้วยโปสเตอร์ของนักศึกษา
สาขาน วั ต กรรม จากผลงาน น วั ต กรรม ยื ด กด จุ ด (Elastic Resistant and
Reflexology Exercise)
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

14
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
11. รางวัลชมเชย การประกวดผลงานโปสเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิจัย จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. รางวัลชมเชย การประกวดผลงานด้วยวาจาของนักศึกษาสาขาวิจัย จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสตรี
วัยทางาน ในชุมชนหนองบึก เขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครพนม ของสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13. รางวั ล ชมเชย การประกวดผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ ข องนั ก ศึ ก ษา สาขา
นวัตกรรม จากผลงานนวัตกรรม ชุดคาดคะเนน้ าหนั กทารกในครรภ์ ของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14. รางวัลชมเชย การประกวดผลงานโปสเตอร์ของนักศึกษา จากผลงานวิจัย
เรื่อง ปั จจั ยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี
ของกลุ่ ม ประชากรในอาเภอปลาปาก จังหวัด นครพนม ของสมาคมพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15. รางวัลชมเชย การประกวดผลงานโปสเตอร์ของนักศึกษา จากผลงานวิจัย
เรื่อง การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านโคก
ทรายคา ตาบลนาทราย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16. รางวัลชมเชย การประกวดผลงานโปสเตอร์ของนักศึกษา จากผลงานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหงาของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17. รางวัลชมเชย การประกวดผลงานโปสเตอร์ของนักศึกษา จากผลงานวิจัย
เรื่อง ผ้าถุงน่ามองรองรับสิ่งคัดหลั่ง (A magic bag) ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18. รางวัล ชนะเลศ การประกวดป้ายประชาสั มพันธ์ โครงการสร้างเสริมวินัย
นักศึกษา ในหัวข้อวินัยจราจร โดยนายนราทิพย์ มะสุใส
19. นักศึกษา นายวรวุฒิ จันทร์เพ็ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง อุปนายกคนที่ 1
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
20. นั กศึกษา นางสาวศิริวรรณ ศรีส ม ได้ปฏิบัติห น้าที่ ในตาแหน่งเลขานุการ
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
21. นักศึกษา นายอนุ วัฒ น์ สุรินราช ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง ประธานสภา
นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
22. นางสาววนิดา เทพสุริย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง เลขาธิการสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม
23. ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล ลิขสิท ธิ์
จานวนทั้งหมด 17 รายการ
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ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
นอกจากผลงานของนั ก ศึ ก ษาดั งกล่ า วแล้ ว เมื่ อ ประเมิ น จากผลการสอบขึ้ น
ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลของสภาการพยาบาลของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2557 สูงถึงร้อยละ
94.55
ฝ่ า ยส่ งเสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได้ มี ก ารประเมิ น กระบวนการโดยการถอด
บทเรียน การสนทนากลุ่ม ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ และปัจจัยที่เป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการดาเนินงาน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงการ
ดาเนินงานในครั้งถัดไป
- อัตราการคงอยู่
จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 รับเข้า 150 คน คงอยู่ 149 คน
ชั้นปีที่ 2 รับเข้า 150 คน คงอยู่ 149 คน
ชั้นปีที่ 3 รับเข้า 150 คน คงอยู่ 147 คน
ชั้นปีที่ 4 รับเข้า 150 คน คงอยู่ 147 คน
- การสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 147 คน จากทั้งหมด
150 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.00
- ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 เท่ากับ 3.82, 4.00 และ 4.02
ตามลาดับ
วิทยาลัยฯ มีช่องทางให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียน
การสอน เช่น สายตรงคณบดี และกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2557
2556
2555
2554

ปีการศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวน
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวน
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น
จานวน
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในรุ่น

147/150
98.00
147/150
98.00
146/150
97.33
145/150
96.66
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
1. นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์
2. นักศึกษาเปลี่ยนไปเรียนสายอาชีพอื่น
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

วันที่สารวจ มีนาคม 2558
จานวน
ร้อยละ
149
100
149
100
ตรงสาขาที่เรียน
100
149
-

-

การวิเคราะห์ผลที่ได้
วิเคราะห์ ผ ลการเปลี่ย นแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ข้อมูล ภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
จากภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา พบว่า บัณฑิตร้อยละ 100 ได้
งานทาตรงตามสาขาที่เรียน ซึ่งปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน จากการวิเคราะห์โอกาสในการมีงาน
ทาของบัณฑิต พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 62 ล้านคน ทาให้มีความต้องการพยาบาลวิชาชีพ
เพื่อทาการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ประกอบกับรัฐบาลได้มีการขยายบริการออกไปสู่
ท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ พ ยาบาลในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น จ านวนมาก อี ก ทั้ ง โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาลยังสามารถประกอบ
อาชีพส่วนตัว ซึ่งถือว่าเป็นงานในสายวิชาชีพ เช่น เป็นสถานดูแลเด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ เป็นต้น ดังนั้นแนวโน้ม
ของโอกาสในการมีงานทาของบัณฑิตจึงยังคงมีค่อนข้างสูง และสามารถหางานได้โดยไม่ยากนัก อีกทั้งในป ลายปี
2558 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พยาบาลเป็นอาชีพที่เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ดังนั้น จึงเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ แต่ประเด็นที่มีความท้าทายที่น่าจะมีการพัฒนาคือ การพัฒนา
บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะในการสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
เข้าประชาคมอาเซียน (AEC) ซึง่ เป็นประเด็นที่จะนามาพัฒนาหลักสูตรในวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2559
ที่กาลังดาเนิน การ และในแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ 2559 ได้บรรจุโครงการและกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(AEC)
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2557
รหัส ชื่อวิชา
๓๐๑๐๑๑๐๑ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๓๐๑๐๑๑๒๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓๐๒๐๑๒๐๑ ฟิสิกส์ในการพยาบาล
๓๐๑๐๒๑๐๘ ปรัชญากับความจริงของชีวิต
๓๐๑๐๒๑๓๐ มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
๓๐๒๐๑๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
๓๐๑๐๓๑๓๘ ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
๓๐๑๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในสังคม
๓๐๒๐๑๒๐๓ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
๓๐๒๐๑๒๐๔ จุลชีวและปรสิตวิทยา
๓๐1๐๒๑๓๔ เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดารงชีวิต
๓๐๑๐๓๑๒๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
๓๐๒๐๑๒๐๕ จิตวิทยาพัฒนาการ
๓๐๑๐๓๑๑๖ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๓๐๒๐๑๒๐๖ โภชนศาสตร์และโภชนบาบัด
๓๐๒๐๑๒๐๗ ชีวเคมีในการพยาบาล
๓๐๒๐๑๓๐๑ สารสนเทศทางการพยาบาล
๓๐๒๐๑๔๐๒ ลีลาศเพื่อสุขภาพ
30201208 พยาธิสรีรวิทยา
30201209 เภสัชวิทยา
30101103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30201306 การให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
30201303 การประเมินภาวะสุขภาพ
30201302 มโนมติ ทฤษฎีและกระบวน
การพยาบาล
30201304 แนวคิดพื้นฐานและหลัก
การพยาบาล
30201307 การสร้างเสริมสุขภาพ
30201309 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
30201310 การพยาบาลผู้สูงอายุ

ภาค/ปี
การศึกษา

การกระจายของเกรด

จานวน
นักศึกษา
ลง สอบ
ทะเบียน ผ่าน
150 149
150 149
150 149
150 149

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
1/2557

62
40
35
52

65
57
78
97

22
52
36
-

-

-

-

-

-

31

100

18

-

-

-

-

-

150

149

1/2557
1/2557

4
123

14
26

35
-

45
-

32
-

12
-

7
-

-

150
150

149
149

2/2557

45

62

42

-

-

-

-

-

149

149

2/2557
2/2557
2/2557

4
7

15
36

35
63

46
36

33
7

13
-

-

-

149
149

149
149

63

85

1

-

-

-

-

-

149

149

2/2557
2/2557
2/2557
ฤดูร้อน/
2557
ฤดูร้อน/
2557
ฤดูร้อน/
2557
ฤดูร้อน/
2557
1/2557
1/2557
1-ฤดูร้อน/
2557
1-ฤดูร้อน/
2557
1/2557

50
78

90
4
63

9
21
8

52
-

51
-

18
-

3
-

-

149
149
149

149
149
149

8

34

63

39

5

-

-

-

149

149

7

36

64

35

7

-

-

-

149

149

-

26

97

26

-

-

-

-

149

149

7

38

63

34

7

-

-

-

149

149

4
4

15
22

33
51

45
50

32
19

12
3

8
-

-

149
149

149
149

66

41

45

-

-

-

-

-

152

152

11

48

62

28

3

-

-

-

152

152

7

36

62

37

7

-

-

-

149

149

1/2557

7

36

63

36

7

-

-

-

149

149

1/2557

14

63

61

11

-

-

-

-

149

149

1-2/2557
1-2/2557
1-2/2557

12
12

54
14
63

68
58
59

15
55
13

22
2

-

-

-

149
149
149

149
149
149
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รหัส ชื่อวิชา
30201311 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 1
30201308 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
30201305 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาล
30201312 ปฏิบัติแนวคิดพื้นฐานและ
หลักการพยาบาล
30201313 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1
30201316 การพยาบาลมารดาทารก
30201317 การผดุงครรภ์
30201210 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ
30201314 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
30201324 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
30201315 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2
30201318 วิจัยทางการพยาบาล
30201320 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
และทารก
30201319 ปฏิบัติการผดุงครรภ์
30201323 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 1
30201321 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
30201322 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
สูงอายุ 2
30201330 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 2
30201325 ประเด็นและแนวโน้มทางการ
พยาบาล
30201326 การรักษาโรคเบื้องต้น
30201327 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
30201328 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
30201329 การบริหารการพยาบาล
30201403 การศึกษาอิสระ
30201331 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
30201332 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
30201333 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
30201401 ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร

ภาค/ปี
การศึกษา

การกระจายของเกรด

จานวน
นักศึกษา
ลง สอบ
F
ทะเบียน ผ่าน

A

B+

B

C+

C

D+

D

4

27

61

47

10

-

-

-

149

149

7

35

63

35

9

-

-

-

149

149

3

17

40

51

38

-

-

-

149

149

37

53

49

9

-

-

-

-

149

149

4

38

63

37

7

-

-

-

149

149

4

7
7
13
13
25

29
28
63
61
59

27
28
59
58
47

12
12
11
14
11

-

-

-

75
75
146
146
146

75
75
146
146
146

1/2557

7

35

61

35

8

-

-

-

146

146

1/2557
2-ฤดูร้อน
/2557
2-ฤดูร้อน
/2557
2-ฤดูร้อน
/2557
2-ฤดูร้อน
/2557
2-ฤดูร้อน
/2557
ฤดูร้อน
/2557

12

48

58

24

4

-

-

-

146

146

34

47

42

22

1

-

-

-

146

146

33

49

42

21

1

-

-

-

146

146

26

49

45

21

5

-

-

-

146

146

26

53

45

17

5

-

-

-

146

146

11

47

58

28

3

-

-

-

147

147

27

52

46

19

3

-

-

-

147

147

1/2557

15

62

58

13

1

-

-

-

149

149

1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
2/2557
2/2557
2/2557
2/2557

6
7
33
41
50
45
26

28
13
13
36
61
66
57
62
47

48
61
64
63
51
40
41
40
53

28
60
61
36
4
19

39
15
11
7
2

-

-

-

149
149
149
149
149
147
148
147
147

149
149
149
149
149
147
148
147
147

2-ฤดูร้อน
/2557
2-ฤดูร้อน
/2557
2-ฤดูร้อน
/2557
2-ฤดูร้อน
/2557
2-ฤดูร้อน
/2557
1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วิทยาลัยมีระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยมี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โดยในปี
การศึกษา 2558 มีการวางแผนพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้ปัจจุบัน
ดาเนินการได้ 4 ปีการศึกษา จึงได้มีการเตรียมพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ในปี
การศึกษา 2559
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
วิทยาลัยมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีคาสั่ง
แต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการดาเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์
การวางระบบผู้สอนและ
วิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกาหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
กระบวนการจัดการเรียนการ การสอน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียน
สอน
การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดของสภาการพยาบาล
การประเมินผู้เรียน

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิทยาลัยมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการกากับประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งกรรมการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ TQF กรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และกรรมการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร และดาเนินการตามแบบที่วางไว้ และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกปี
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ข้อ
1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
ไม่เป็นไป
เอกสารอ้างอิง
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วม
/
- รายงานการประชุม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
คณะกรรมการบริหาร
ดาเนินงานหลักสูตร*
หลักสูตร ปีการศึกษา
2557
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
/
- มคอ.2
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย *
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
/
- มคอ.3-4
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกวิชา*
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
/
- มคอ.5-6
รายงานการดาเนินการของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา*
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตาม
/
- มคอ.7
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด ปีการศึกษา*
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผล
/
- รายงานการทวนสอบ
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่าง
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
นักศึกษา
การศึกษา*
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
/
- รายงานเสวนาหลักสูตร
กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการเรียนรู้จากผล
ปีการศึกษา 2557
การประเมินการดาเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว*
อาจารย์พยาบาลประจาทุกคนมีคุณสมบัติครบตาม
/
- รายชื่ออาจารย์พยาบาล
กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ประจาและคุณวุฒิอาจารย์
พยาบาลศาสตร์เป็น อย่างน้อย*
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
/
- รายงานสรุปผลการ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน*
ดาเนินงานโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
/
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
และวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปี*
ของบุคลากรระหว่าง
ปฏิบัติงาน
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
/
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ตรงตามงาน ที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปีไม่น้อยกว่า
ของบุคลากรระหว่าง
คนละ10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา*
ปฏิบัติงาน
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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ข้อ
12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
ไม่เป็นไป
เอกสารอ้างอิง
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
/
- รายงานวิจัยประเมิน
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
จากคะแนนเต็ม 5*
บัณฑิต
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
/
- รายงานวิจัย เรื่อง
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5*
ภาวการณ์มีงานทาและ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2557
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
/
- สรุปผลการประเมินความ
ของอาจารย์ พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คะแนนเต็ม 5*
คุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้รายวิชา
ปีการศึกษา 2557
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
/
- สรุปผลการประเมินความ
สนับสนุนการเรียน การสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
จากคะแนนเต็ม 5*
คุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้รายวิชา
ปีการศึกษา 2557
จานวนรายวิชาที่บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่
/
- มคอ.3 มคอ.4 ของ
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาการพยาบาลทั้งหมด
รายวิชาการพยาบาล
ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
/
- สรุปผลการประเมินความ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คะแนนเต็ม 5
คุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้รายวิชา
ปีการศึกษา 2557
ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาได้รับการพัฒนา
/
- สรุปรายงานผลโครงการ
ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
พัฒนาระบบการเรียนการ
ศูนย์กลาง
สอนด้วย e-learning
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียน
/
- สรุปผลการประเมินความ
เป็นศูนย์กลางของอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า 3.5
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
จากคะแนนเต็ม 5
คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ ปีการศึกษา 2557
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
ไม่เป็นไป
ข้อ
เอกสารอ้างอิง
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
20) ร้อยละ 70 ของรายวิชาทางการพยาบาลมีการ
/
- มคอ.3-4 ของรายวิชาการ
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
พยาบาล
21) อาจารย์มีงานวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรหรือการ
/
- รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง
จัดการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
ผลการใช้แบบรวบรวมข้อมูล
มารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอดและระยะหลังคลอด
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและปฏิบัติการ
ผดุงครรภ์
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง ผลของกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 3 ต่อความพร้อม
ด้านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะการพยาบาลในการ
ฝึกปฏิบัติ วิชาปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
15
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
100
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านรวม
21
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด
100
* ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
- ไม่มี รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา
- ไม่มี รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
- ไม่มี มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

๓๐๑๐๑๑๐๑ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๓๐๑๐๑๑๒๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓๐๒๐๑๒๐๑ ฟิสิกส์ในการพยาบาล

1/2557
1/2557
1/2557

๓๐๑๐๒๑๐๘ ปรัชญากับความจริงของชีวิต
๓๐๑๐๒๑๓๐ มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
๓๐๒๐๑๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
๑
๓๐๑๐๓๑๓๘ ชีวิตกับพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
๓๐๑๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในสังคม
๓๐๒๐๑๒๐๓ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
๒

1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
2/2557

ผลการ
ประเมินโดย
แผนการปรับปรุง
นักศึกษา
มี ไม่มี
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป

-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป

-เพิ่มหนังสือ/เอกสารอ้างอิง/ให้เพียงพอในภาคทดลอง

-เพิ่มอุปกรณ์ในห้อง Lab ฟิสิกส์ให้มากขึ้น
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทัว่ ไป

-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป





2/2557


๓๐๒๐๑๒๐๔ จุลชีวและปรสิตวิทยา

2/2557



๓๐1๐๒๑๓๔ เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดารงชีวิต
๓๐๑๐๓๑๒๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
๓๐๒๐๑๒๐๕ จิตวิทยาพัฒนาการ
๓๐๑๐๓๑๑๖ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๓๐๒๐๑๒๐๖ โภชนศาสตร์และโภชนบาบัด
๓๐๒๐๑๒๐๗ ชีวเคมีในการพยาบาล

2/2557
2/2557
2/2557
2/2557
ฤดูร้อน/
2557
ฤดูร้อน/








-การจัดทาวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปญ
ั หา การสอบไม่ผ่านของ
นักศึกษา
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-การจัดเตรียมหาหุ่นจาลองให้มากขึ้น
-ประชุมวางแผนกับอาจารย์ผสู้ อนก่อนเปิดภาค
การศึกษา
-จัดให้มีการสอนเนื้อหาวิชาได้เหมาะสมกับเวลาที่
จัดสรรให้
-ปรับสไลด์หรือภาพประกอบการสอนให้ชัดขึ้น
-จัดรวบรวมเอกสารการสอนภาคทฤษฎี 1เล่ม และ
ภาคปฏิบตั ิ 1 เล่ม สาหรับเอกสารที่มีรูปภาพควรจะต้องมี
คาอธิบายเพิ่มเติมด้วย
-จัดซื้อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอสาหรับการ
จัดเรียนเรียนการสอนในภาคทดลอง เช่น สารเคมี
ต่างๆ อาหารเพาะเชื้อ ไม่พบอุปกรณ์ทาลายเชื้อด้วย
รังสี UV กระดาษชาระ สบู่ ถุงมือ สไลด์ ฯลฯ
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-ซื้อเตาแก๊สเพิ่ม
-การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอาหาร
-การจัดเตรียมสถานที่ห้องทดลอง
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

2557
๓๐๒๐๑๓๐๑ สารสนเทศทางการพยาบาล

ฤดูร้อน/
2557


๓๐๒๐๑๔๐๒ ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ฤดูร้อน/
2557



30201208 พยาธิสรีรวิทยา

30201209 เภสัชวิทยา
30101103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

1/2557



1/2557
1-ฤดูร้อน/
2557




30201306 การให้คาปรึกษาทางสุขภาพ

1-ฤดูร้อน/
2557



1/2557



1/2557



30201303 การประเมินภาวะสุขภาพ

30201302 มโนมติ ทฤษฎีและ
กระบวนการพยาบาล

แผนการปรับปรุง
-การจัดเตรียมหนังสือที่เกี่ยวข้องในรายวิชาไว้อย่าง
เพียงพอในห้องสมุดของวิทยาลัย
- พัฒนาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้เสถียรมากขึ้น
- ควรมีผู้ช่วยอาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสอนภาคทดลองเพื่อดูแลและให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบตั ิการ
-ไม่มี
-การจัดเตรียมกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา
-เตรียมตัวอย่าง caseกรณีศึกษา
-ปรับวิธีการสอนให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึ้น
-จัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3
-จัดซื้อหนังสือเภสัชวิทยาเพิ่มเติม
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
- จั ด เตรี ย มวารสาร ต าราที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ เพี ย งพอใน
ห้องสมุดของวิทยาลัย e-book, e-learning
- จั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาก่ อ นฝึ ก
ทดลองการให้คาปรึกษาทางสุขภาพทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม แยกเป็นรายกลุ่มย่อยตามอาจารย์ผู้สอน
- ปรับปรุงคู่มือการฝึกทดลองการให้คาปรึกษาให้กับ
นักศึกษาและอาจารย์ประจากลุ่ม พร้อมตัวอย่างการ
ให้ คาปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยมอบให้
นักศึกษาตั้งแต่ขณะศึกษาภาคทฤษฎี
- ประชุมทีมผู้สอนในภาคทดลองเพื่อทาความ ตกลง
ในวิ ธี ก ารสาธิ ต การให้ ป รึ ก ษาให้ เป็ น ไปในแนวทาง
เดียวกัน
-ควรปรั บ หน่ ว ยกิ ต ของวิ ชาให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
เนื้อหาวิชา
-ควรจัดอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความพร้อมทั้งปริมาณและครอบคลุม
- จัดหาอุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอและครอบคลุม
-ปรับปรุงระบบการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลให้มีความสะดวกต่อการเข้าใช้บริการของ
นักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ
-ไม่มี

มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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รหัส ชื่อวิชา
30201304 แนวคิดพื้นฐานและหลัก
การพยาบาล
30201307 การสร้างเสริมสุขภาพ

ภาค/ปี
การศึกษา

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

1/2557



1-2
/2557



1-2
/2557



1-2
/2557



2-ฤดูร้อน
/2557



30201309 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

30201310 การพยาบาลผู้สูงอายุ
30201311 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 1

30201308 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
30201305 จริยศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล

2-ฤดูร้อน
/2557
2-ฤดูร้อน
/2557

30201312 ปฏิบตั ิแนวคิดพื้นฐานและ
หลักการพยาบาล

2-ฤดูร้อน
/2557






แผนการปรับปรุง
-ไม่มี
-ปรับจานวนเวลาเรียนให้มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและเปิดช่องทางให้
นักศึกษาเข้าใจถึงช่องทางการส่งงาน การข้อ
คาแนะนาเกี่ยวกับวิชาการจากอาจารย์ผู้สอน
-เตรียมกรณีศึกษาที่เหมาะสมและครอบคลุมกับ
เนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชา
-ประสานงานกับบรรณารักษ์ในการจัดซื้อหนังสือและ
ตาราที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มีการติดเชื้อ
ให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
-เตรียมเอกสารประกอบการสอนและกรณีศึกษาที่
เหมาะสมและครอบคลุมกับเนื้อหาในแต่ละส่วนของ
รายวิชา
1.การจัดเตรียมกรณี ศึกษาที่เหมาะสมกับเนื้อหาใน
แต่ ล ะส่ ว นของรายวิ ช า และมอบกรณี ศึ ก ษาให้
นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองมาล่วงหน้า
2. มีตัวอย่างการวิเคราะห์เพื่อลดความวิตกกังวลใน
การเรียนของนักศึกษา และเปิดช่องทางให้นักศึกษาได้
ปรึกษาทาง E-Mailม face book, line
3. ลดจานวนนักศึกษาต่อกลุ่มลง
5.จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ในรายวิชานี้
ควบคู่ไปด้วย
เพิ่มเติมใบงาน กรณีศึกษา สถานการณ์การเจ็บป่วยให้
หลากหลายและใช้สื่อวิดิทัศน์ในการเรียนการสอน
- จัดเรียงลาดับหัวข้อบทใหม่ คือ บทที่ 3 กฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล บทที่ 4 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพและบทที่ 5 ปัญหาจริยธรรม
ทางการพยาบาลและการแก้ไข
- ปรับสัดส่วนของการประเมินผลในการสอบกลางภาค
และปลายภาค ตามหัวข้อบทใหม่
- ปรับจานวนข้อสอบและร้อยละ ในการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ตาม
หัวข้อบทใหม่
1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ จัดให้มีการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อทบทวนความรู้
และสาธิตวิธีการปฏิบัติการพยาบาล ก่อนการฝึก
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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รหัส ชื่อวิชา

30201313 ปฏิบตั ิการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1
30201316 การพยาบาลมารดาทารก

ภาค/ปี
การศึกษา

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

2-ฤดูร้อน
/2557



1/2557



1/2557



1/2557



1/2557



1/2557



30201317 การผดุงครรภ์

30201210 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ

30201314 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
30201324 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

แผนการปรับปรุง
ประสบการณ์ภาคสนามจริงรวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบตารางเวลาทีส่ ามารถเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาลอย่างทั่วถึง
2. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติของโรงพยาบาล และกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่สาคัญของโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกให้กับ
นักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ในแต่ละโรงพยาบาลที่
เป็นแหล่งฝึกให้ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ
-ควรจัดประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับระยะเวลา
โดยเฉพาะส่วนของการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
๑. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ให้พร้อมในแต่หัวข้อ
2. การแบ่งกลุ่มนักศึกษาและการจัดเตรียมกรณี
ตัวอย่างที่เหมาะสมระยะเวลา
3. การจัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล
สื่อ โสตฯ ให้พร้อมใช้งาน
- การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้
พร้อมในแต่หัวข้อ
- ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อหาแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนแบบกรณีศึกษาให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจ
ในแนวคิดของแต่ละวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากขึ้น
- การจัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล สื่อ
โสตฯ ให้พร้อมใช้งาน
-การจัดเตรียมกรณีตัวอย่างโครงการที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
-การจัดเตรียมรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
-การจัดเตรียมตาราและสื่อการสอนอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี
-ประชุมวางแผนกับอาจารย์ผสู้ อนก่อนเปิดภาค
การศึกษา
-จัดให้มีการสอนเนื้อหาวิชาได้เหมาะสมกับเวลาที่
จัดสรรให้
-จัดเตรียมสื่อประกอบการสอนให้พร้อม
-วันเวลาในการออกเก็บข้อมูล กาหนดพื้นที่การวิจัย
-การแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การแก้ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของทักศึกษา
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

30201315 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2
1/2557



1/2557



2-ฤดูร้อน
/2557



2-ฤดูร้อน
/2557



30201318 วิจัยทางการพยาบาล

30201320 ปฏิบตั ิการพยาบาลมารดาและ
ทารก

30201319 ปฏิบตั ิการผดุงครรภ์

30201323 ปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 1

2-ฤดูร้อน
/2557



แผนการปรับปรุง
-การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนควรเหมาะสม
กับช่วงเลาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเช่นการละเว้น
ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวหรือทานา
-นักศึกษาทุกคนควรได้รับประสบการณ์ในการบริการ
วิชาการในเรื่องเดียวกันโดยดาเนินการพร้อมกันทั้ง
ห้อง
-ควรบูรณาการ รายวิชาวิจัยทางการพยาบาลกับ
รายวิชาการศึกษาอิสระ เนื่องจากมีการใช้
กระบวนการวิจยั เช่นกัน จะทาให้ระยะเวลาในการ
เตรียมตัวสอบสภาการพยาบาลของนักศึกษาปีที่ 4 มี
มากขึ้น และลดการซ้าซ้อนในการจัดการเรียนการ
สอน
-ปรับปรุงคู่มือให้เขียนขั้นตอนและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน
-ประสานกับห้องสมุดในการจัดหาฐานข้อมูลทางการ
พยาบาลให้พร้อม
- ปรับจานวนการเก็บประสบการณ์ในระยะตั้งครรภ์
ในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ และให้
คาแนะนาแก่หญิงตั้งครรภ์เป็นรายบุคคลรายใหม่และ
รายเก่าเพิ่ม
- จัดสื่อการสอน VDO ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการตรวจ
ครรภ์ และการอาบน้าทารก ตามข้อกาหนดของ
รายวิชา
- ควรจัดการสอนทฤษฎีและฝึกประสบการณ์รายวิชา
ในชั้นปีที่ 3 ตามที่กาหนดในหลักสูตรเพื่อ
ให้นักศึกษาได้มีทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ดีก่อน
และสามารถนาความรู้ที่ปฏิบัติการพยาบาลไปสอบ
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ควรจัดการเรียนการสอนรวมกันในวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลมารดาทารกและวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
-การอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงและพยาบาลประจาการ
เกี่ยวกับบทบาทการสอนภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
- จัดทดสอบทักษะปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐานและฝึก
เพิ่มเติมทักษะที่ยังทาได้ไม่ดี เช่น การคานวณยา การ
ฉีดยา และการวัดสัญญาณชีพ รวมทั้งเน้นให้นักศึกษา
เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางทฤษฎีให้มากขึ้น
ก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา
มี ไม่มี

30201321 ปฏิบตั ิการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช

30201322 ปฏิบตั ิการพยาบาลผู้ใหญ่และ
สูงอายุ 2
30201330 ปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 2

30201325 ประเด็นและแนวโน้มทางการ
พยาบาล
30201326 การรักษาโรคเบื้องต้น

30201327 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1

2-ฤดูร้อน
/2557



2-ฤดูร้อน
/2557



ฤดูร้อน
/2557



1/2557



1/2557



1/2557



แผนการปรับปรุง
-การแบ่งนักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ ณ คลินิกสุขภาพ
เด็กดี ให้มีจานวนนักศึกษาที่เหมาะสมเพื่อให้
ปฏิบัติงานได้สะดวกมากขึ้น ควรแบ่งเป็นสัปดาห์ละ
1-2 กลุม่
-วางแผนการขึ้นฝึกปฏิบัติ ณ โรงเรียนเทศบาล 4
(รัตนโกสินทร์ 200 ปี) และโรงเรียนเทศบาล 6 (ยงใจ
ยุทธ) ไม่ให้อยู่ในช่วงเวลาวันหยุด สอบและปิดเทอม
การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล
1.ควรมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกทักษะ
การประเมินสภาพจิต การสนทนาเพื่อการบาบัด และ
เตรียมความรู้ที่จาเป็นในการฝึกปฏิบัติงาน
2.ควรมี ก ารสาธิ ต การสนทนาเพื่ อ การบ าบั ด โดย
อาจารย์พี่เลี้ยง
การฝึกปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยนอก
1.จานวนผู้ป่วยจิเวชเด็กและจิตเวชฉุกเฉินไม่เพียงพอ
ต่อ นั กศึ กษาควรลดลงเหลื อ 1-2 รายหรือศึ กษาใน
ผู้ป่วยรายเก่าได้
การฝึกปฏิบัติในชุมชน
1. ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการศึกษาดู
งานจิตเวชชุมชน
-เพิ่มเนื้อหาในการเตรียมตัวก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
- จัดทดสอบทักษะปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐานและฝึก
เพิ่มเติมทักษะที่ยังทาได้ไม่ดี เช่น การคานวณยา การ
ฉีดยา และการวัดสัญญาณชีพ รวมทั้งเน้นให้นักศึกษา
เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางทฤษฎีให้มากขึ้น
ก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
- จัดทาแบบประเมินสาหรับการให้คะแนนสัมมนาราย
กลุ่มและรายบุคคลลงใน มคอ.3
- ควรปรับเนื้อหาการเรียนการสอนในบทที่ 2 ออก
และเพิ่มชั่วโมงให้กับ บทที่ 3 และ 4
- เพิ่มชั่วโมงการเรียนภาคทดลอง 1 หน่วยกิต
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อประกอบการเรียนการสอนให้
สมจริง และมีความพร้อมมากขึ้น
-จัดให้นักศึกษาได้มีการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่กาหนด
- ควรเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนของรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนและทาความเข้าใจกับเนื้อหาได้
ดียิ่งขึ้นและนักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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30201328 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2

1/2557



30201329 การบริหารการพยาบาล

1/2557



30201403 การศึกษาอิสระ

1/2557



30201331 ปฏิบตั ิการบริหารการพยาบาล

2/2557



30201332 ปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัย
ชุมชน

2/2557



30201333 ปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องต้น

2/2557



แผนการปรับปรุง
เรียนในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น
- ควรเพิ่มกระบวนการเรียนการสอนแบบกลุ่มมากขึ้น
หรือการลงพื้นที่ประกอบกับการเรียนการสอน ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการของ
การทางานในชุมชนได้ดียิ่งขึ้นตลอดจนสามารถ
นาไปใช้ในการฝึกปฏิบตั ิงานได้
- ต้องการให้แยกวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1
และการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 โดยปรับจากการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 2 เป็นการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 1 และเรียนทฤษฎีในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่
2 และฝึกปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 ในภาค
ฤดูร้อน
- ส่วนการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 เรียนในชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 และฝึกปฏิบตั ใิ นภาคการศึกษาที่
2
-ในการสอนภาคทฤษฎีควรเชิญอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการในสาขาบริหารสอนและจัด
ชั่วโมงในการสอนให้สอดคล้องกับภาระงานของ
อาจารย์เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาสอน
-ควรมีการบรรจุโครงการขอจดลิขสิทธิ์อนุสิทธิบัตร
และสิทธิบตั รผลงานสร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์และ
นวัตกรรมทางการพยาบาลไว้ในแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ และมีระยะเวลาดาเนินการ ปี 1
๑. กาหนดสถานการณ์จาลองและสาธิตบทบาทหน้าที่
ในแต่ละ
ตาแหน่ง การรับส่งเวร การประชุมปรึกษาก่อน-หลัง
การปฏิบัติงาน การนิเทศทางการพยาบาล
๒. การอบรมพยาบาลพี่เลีย้ งและพยาบาลประจาการ
เกี่ยวกับบทบาทการสอนภาคปฏิบตั ิ การนิเทศ
ทางการพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. กาหนดสถานการณ์จาลองและสาธิตบทบาท
หน้าที่ในแต่ละ
ตาแหน่ง การรับส่งเวร การประชุมปรึกษาก่อน-หลัง
การปฏิบัติงาน การนิเทศทางการพยาบาล
๒. การอบรมพยาบาลพีเ่ ลี้ยงและพยาบาลประจาการ
เกี่ยวกับบทบาทการสอนภาคปฏิบตั ิ การนิเทศ
ทางการพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. จัดตารางฝึกงานของนักศึกษาควรจัดไม่ให้ทับซ้อน
กัน
๒. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการเตรียมความ
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา
มี ไม่มี



แผนการปรับปรุง
พร้อม
3. เพิ่มงบประมาณในการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อม
4. การอบรมพยาบาลพี่เลีย้ งและเกี่ยวกับบทบาทการ
สอนภาคปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
5. ปรับแบบฟอร์มแบบบันทึกการประเมินภาวะ
สุขภาพ การรักษาเบื้องต้น และการบันทึกรายงาน ให้
สั้นลง
- เพิ่มเนื้อหาการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการ
ประเมินสภาพผู้ป่วย การใช้กระบวนการพยาบาล การ
ใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล ก่อนนักศึกษาออกฝึก
ภาคปฏิบตั ิ

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ปีการศึกษา 2557 รายวิชาที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
มีทั้งหมด 56 วิชา ได้รับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้รายวิชา โดยมีผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อคุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล
โดยรวมตลอดปีการศึกษา เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับดี และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ประจาโดยรวมตลอดปีการศึกษา เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับดี
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาส่งงานครบแต่มีงานที่ซ้ากันหลายชิ้น

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
- อาจารย์ ค วรหาวิ ธีก ารตรวจสอบการท างานของ
นักศึกษาว่าได้มีการทางานกลุ่มอย่างแท้จริงหรือไม่
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ด้านนี้อย่าง
ครอบคลุมนักศึกษาทุกคน
- จัดให้ มีการบันทึ กวีดีทัศน์ หรือบั นทึกการทางาน
กลุ่ม

2.2 ด้านความรู้
- นักศึกษามีความรู้และสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ - อาจารย์ผู้สอนควรกระตุ้นให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง
- ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษายังมี
ข้อจากัด ทาให้ไม่สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และบางครั้งมีการเตรียมพร้อมความรู้ก่อนเข้าเรียน
น้อยทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาบางส่วนวิเคราะห์กรณีศึกษายังไม่
ครอบคลุมประเด็นที่มอบหมาย

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มีการวิเคราะห์และ
การประเมินผลเพื่อให้สามารถประเมินทักษะทาง
ปัญญาได้ชัดเจน

๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบในงานของ
- กระตุ้ น นั ก ศึ กษาให้ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบและมี ส่ ว น
ตนเองและกลุ่ม อย่างต่อเนื่อง ทาให้งานสาเร็จตาม
ร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่กาหนด และสามารถสร้าง สัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ แต่พบว่ามีนักศึกษา
บางส่วนที่มีส่วนร่วมในการทางานกลุ่มน้อย
๒.๕ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี - อาจารย์แนะนาการเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม
สารสนเทศในการสืบค้นข้ อมูลและนาเสนอได้เป็น
อย่างดี แต่ความสามารถในการคัดกรองข้อมูลและ
เลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมยังต้องพัฒนา
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ 3 คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 3 คน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
1. โครงการประชุมวิชาการ: การ
พยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอด
เลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ
2. โครงการพยาบาลเวชปฏิบัติ:
สมรรถนะเชิงวิชาชีพในหน่วย
บริการปฐมภูมิการบริการในยุค
ประชาคมอาเซียน

จานวน
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
บุคลากรสาย
กิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
36
10
1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2. สามารถวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยโดย
ใช้ผลการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
27
10
1. ทราบสมรรถนะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิและ
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
2. มีความรู้ในเรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง
3. มีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะที่
มคอ.7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวน
บุคลากรสาย
อาจารย์
สนับสนุน

3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

14

4. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรระหว่างปฏิบัติงาน

51

43

1.
2.

5. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาชีพและการบริหาร

4

-

1.

37

2.
1.

6. โครงการอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริการภายใน
สานักงาน

28

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ

1.
2.
3.

11

2.
3.

จาเป็นในการรองรับบริการในประชาคม
อาเซียน
มีการทางานเป็นทีม
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการในการ
จัดการเรียนการสอน
เพิ่มพูนองค์ความรู้และการจัดการความรู้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัย
เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการบริหาร
จัดการด้านการจัดการเรียนการสอน
ได้เครือข่าย
บุคลากรมีความเข้าใจในระบบงานที่
ตนเองรับผิดชอบ
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
บริการ
มีการทางานเป็นทีม

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปัญหาในอนาคต
- ยังมีอาจารย์บางส่วนขาดความ - ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตร - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เข้าใจในการเขียนรายงาน
ใช้เวลาในการวิพากษ์รายงาน
เกี่ยวกับการเขียน มคอ. 3-6
มคอ. 3-6
มคอ. 3-6 มากขึ้น
- จัดโครงการเสวนาหลักสูตร
รายวิชาก่อนเปิดเรียนทุกภาค
การศึกษา
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลทางการพยาบาล
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
มีระบบและกลไกเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรประชุมสรุปผลการดาเนินงานซึ่งในปีการศึกษา 2556
จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
(X = 4.23) อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจามีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี (X = 4.23, 4.17 ตามลาดับ)
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี
คุณภาพดี มีความเหมาะสม และทันสมัย นักศึกษามีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ห้องปฏิบัติการพยาบาลมีหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลไม่เพียงพอ และ
นักศึกษาต่อกลุ่มมาก หากมีหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพิ่มขึ้นนักศึกษาจะ
สามารถดูสาธิตและสาธิตการย้อนกลับได้อย่างทั่วถึง สื่อวีดีทัศน์ในการ
เรียนการสอนมีน้อย เช่น การตรวจครรภ์ เป็นต้น จอโปรเจ็คใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลบางครั้งสั่นกระตุก
การประเมินกระบวนการในการดาเนินงานในปีการศึกษา 2556
พบว่า ขั้นตอนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ไว้ อาจารย์ประจาหลักสูตรนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะเพื่อจัดทาแผน
และการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้จัดทา
โครงการเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น 9 โครงการ และสามารถดาเนินงานครบทั้ง
9 โครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่
ในระดับดี (X = 4.33) อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจามี
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี (X = 4.45, 4.53
ตามลาดับ) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจา สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีคุณภาพดี มีความเหมาะสม และทันสมัย ส่วนภาคปฏิบัติภาค
การศึกษาที่ 2 พบว่านักศึกษามีข้อเสนอแนะในเรื่องหอพักที่แหล่งฝึกมี
ความคับแคบ หลังคามีน้ารั่วซึม ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรได้นา
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ดาเนินการการซ่อมแซมหอพักโดยเร่งด่วน ส่วนระบบอินเตอร์เน็ตช้า
เอกสารและตาราในแหล่งฝึกยังมีน้อยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะนา
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อจัดทาแผนและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในปีการศึกษา 2558 ต่อไป
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การประเมินกระบวนการในการดาเนินงานพบว่า ขั้นตอนการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ สามารถ
ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ครบทั้ง 9 โครงการไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 –
2557 มีดังนี้
ความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจา
นักศึกษา

2555
X
4.01
3.39
3.81

ปีการศึกษา
2556
X
4.23
4.17
4.23

2557
X
4.45
4.53
4.33

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
จากการประเมินหลักสูตรของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา พบว่าอยู่ในระดับดีมาก
โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยนครพนม

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
เห็นด้วยกับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
ไม่มี

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
1. ควรรวมวิชาการศึกษาอิสระกับวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาลเป็นวิชาเดียวกัน
2. วิชาภาษาอังกฤษควรเพิ่มการสอนที่เน้นในการ
สื่อสารมากขึ้น

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
3. วิชาเภสัชวิทยาเนื้อหาลึกและมากเกินไป ควรเน้น
เนื้อหาเกี่ยวกับการพยาบาลในผู้ป่วยที่จะได้รับยา

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
- ไม่มี –
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน -

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
-

หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
กาหนดเวลา
แผนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ที่แล้วเสร็จ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัด
ตุลาคม ๒๕๕7 อาจารย์ประจา
และประเมินผล
หลักสูตร
และฝ่ายวิชาการ
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
กรกฎาคม
อาจารย์ประจา
การสอนสาหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
2558
หลักสูตร
และฝ่ายวิชาการ
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา กรกฎาคม
อาจารย์ประจา
มคอ.3-7
2558
หลักสูตร
และฝ่ายวิชาการ
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
กรกฎาคม
อาจารย์ประจา
ศักยภาพนักวิจัยและผลิตผล
2558
หลักสูตร
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
และฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
5. จัดโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
สิงหาคม
อาจารย์ประจา
และความร่วมมือด้านการวิจัย
2558
หลักสูตร
ทางด้านสุขภาพระหว่างกลุ่ม
และฝ่ายวิจัยและ
ประเทศอาเซียนในอนุภูมิภาคลุ่ม
วิเทศสัมพันธ์
น้าโขง

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
มีผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 80
มีผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 88
มีผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
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แผนดาเนินการ
6. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ศาสตร์และศิลป์ในการเขียน
บทความวิชาการทางการ
พยาบาล”
7. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรและการปฏิบัติของบุคลากร

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ
มิถุนายน
2558

มีนาคม
2558

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
และฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80

อาจารย์ประจา มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
หลักสูตร
และฝ่ายบริการ
วิชาการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
- ไม่มี
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
- รวมวิชาการศึกษาอิสระกับวิชาวิจัยทางการพยาบาลเป็นวิชาเดียว
- ปรับวิชาภาษาอังกฤษเน้นเพื่อการสื่อสารมากขึ้น
- ปรับวิชาเภสัชวิทยาให้มีเนื้อหาการพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับยาในแต่ละประเภท
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยจัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการให้อาจารย์ตามหมวด 7
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2558
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด
แผน พฤษภาคม 2559 ผูร้ ับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ
2. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย E-Learning วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน กันยายน
2559 ผูร้ ับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ
3. โครงการเสวนาหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2558 วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน กันยายน 2559
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน พฤศจิกายน 2558
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ
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