รายงานผลการดาเนินงาน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
สาขาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
วัน เดือน ปี ที่รายงาน 1 สิงหาคม 2559

1

การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 1 สิงหาคม 2559
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25460261100764
ตารางที่ 1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ.2
1. นางจุรีรัตน์ กอเจริญยศ
2. นางนุชรัตน์ มังคละคีรี
3. นางเนตรฤทัย ภูนากลม
4. นางสาวมะยุรี วงศ์กวานกลม
5. นางพยอม สินธุศิริ
ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ – สกุล
1. นางเพ็ญศิริ ดารงภคภากร

2. นางสาวนภาทิพย์ ตั้งตรีจักร
3. นางจุรีรัตน์ กอเจริญยศ
4. นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม

5.นางพยอม สินธุศิริ

ปัจจุบัน
1. นางจุรีรัตน์ กอเจริญยศ
2. นางนุชรัตน์ มังคละคีรี
3. นางเนตรฤทัย ภูนากลม
4. นางสาวมะยุรี วงศ์กวานกลม
5. นางพยอม สินธุศิริ

หมายเหตุ

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ – สาขา
พยาบาลวิชาชีพ - Ph.D (Nursing)
ชานาญการ
- Master of Science in Nursing
(Nursing Education)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพยาบาล)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับสอง เหรียญทอง)
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการ
(การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับสอง)
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ
(การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
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ชื่อ – สกุล
6. นางสาวยุวดี สารบูรณ์
7. นายเจริญชัย หมื่นห่อ
8. นางสาวประไพรัตน์ แก้วศิริ
9. นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์
10. นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม
11. นางดวงใจ บุญคง
12. นางสุปราณี สิทธิกานต์
13. นายพิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
14. นางสาววิรมณ กาสีวงศ์

15. นางนุชรัตน์ มังคละคีรี

16. นางพัชนี สมกาลัง

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ – สาขา
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลครอบครัว)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ
(การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ
(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พยาบาลวิชาชีพ - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผล
ชานาญการ
การศึกษา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ
(การพยาบาลครอบครัว)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียน
การสอน)
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แขนงพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลอนามัยชุมชน)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)
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ชื่อ – สกุล
17. นางสุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ – สาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
18. นางเนตรฤทัย ภูนากลม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เหรียญทอง)
19. นายบรรจง พลไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(บรรณารักษ์ศาสตรและสารนิเทศศาสตร์)
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
20. นายบุญรอด ดอนประเพ็ง
พยาบาลวิชาชีพ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียน
การสอน)
ชานาญการพิเศษ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
21. นางสาวพัดชา หิรัญวัฒนกุล
อาจารย์
- Ph.D. (Health Science)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
22. นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
พยาบาลวิชาชีพ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ
(สรีรวิทยาทางการแพทย์)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
23. นางสาวสุพรรณี พูลผล
พยาบาลวิชาชีพ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการพิเศษ
(การบริหารบริการสุขภาพ)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
24. นางวิสัย คะตา
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
25.นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพยาบาล)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
26. นายวศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล
อาจารย์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
27. นางสาววราพร มีแก้ว
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
28. นางอุทัยวรรณ สุกิมานิล
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลชุมชน)
ชานาญการพิเศษ - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
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ชื่อ – สกุล
29. นายสมเกียรติ สุทธรัตน์
30. นายสมเกียรติ บุญคง
31. นางปาริชาติ เมืองขวา
32. นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
33. นางสาวดัชนี สุวรรณคม
34. นางสาวดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์
35. นางณัติยา ไชยปัญหา
36. นางวิภาวรรณ สีหาคม
37. นางสาวอรอุมา แก้วเกิด
38. นางสาวรัตติยา ทองอ่อน
39. นางสาวชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช
40. นางสุชาดา ปราบมีชัย
41. นางสาววิมลศิริ เกษตร์ภิบาล
42. นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย
43. นางสาวยุพเรศ

โจมแพง

ตาแหน่งทางวิชาการ
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ

คุณวุฒิ – สาขา
- การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
- การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชานาญการ
(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พยาบาลวิชาชีพ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
ชานาญการ
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและสุขภาพสตรี)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลอนามัยชุมชน)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
อาจารย์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม/ 1 สิงหาคม 2559

5
ชื่อ – สกุล
44. นางละอองดาว คาชาตา
45. นางสาวตรีนุช คาทะเนตร
46. นางสาววรรษมน ปาพรม

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
-

47. นางสาวจรินทร โคตพรม

อาจารย์

48. นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว

อาจารย์

49. นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์

อาจารย์

50. นายสงกรานต์ นักบุญ
51. นายโกมล บุญแก้ว
52. นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
53. นางสาวดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน
54. นายชัยวัฒน์ อินไชยา*

-

นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

-

อาจารย์

-

55. นายวุฒิพงษ์ เชื่อมนอก*

อาจารย์

56. นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี*

อาจารย์

57. นางสาวอรุณรัตน์ อุทัยแสง*

อาจารย์

58. นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน*

อาจารย์

-

คุณวุฒิ – สาขา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ชั้นสูง)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลสุขภาพเด็ก)
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การผดุงครรภ์)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

*ระยะเวลาการทางาน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
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สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
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 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
6. แหล่งการศึกษาอื่นๆ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน หมู่บ้าน ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ตารางที่ 1.3 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2

3
4
5
6
7
8

ผลการประเมิน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ตลอดระยะเวลาทีจ่ ัด
การศึกษาตามหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ทางการพยาบาลในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
อาจารย์ 3 คนที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา
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ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ การ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กาหนด 5 ปี ปัจจุบัน
ระยะเวลาที่กาหนด
ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554
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หมวดที่ 2 อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4)
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4)
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ประจาหลักสูตรของสภา
การพยาบาลและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยดาเนินการสรรหา
อาจารย์ประจาหลักสูตรจากกลุ่มวิชา 5 สาขาหลักทางการพยาบาล ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์
ประจาหลักสูตรของสภาการพยาบาล และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกลุ่มวิชา
ได้คัดเลือกและส่งรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจ ารณาและจัดทาคาสั่ง ทาให้ได้อาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 5 คน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรัตน์ มังคละคีรี สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน 3) นาง
พยอม สิ น ธุ ศิ ริ สาขาการพยาบาลมารดาและทารก 4) นางสาวมะยุ รี วงค์ ก วานกลม สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 5) นางเนตรฤทัย ภูนากลม สาขาการพยาบาลสุขภาพเด็ก
มีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย พบว่าในขั้นตอนการสรรหาอาจารย์
ประจาหลักสูตร ตามคุณสมบัติที่กาหนดซึ่งยังไม่ครอบคลุมในกรณีที่มีอาจารย์ประจาประสงค์เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรในแต่ละสาขาหลักทางการพยาบาลมากกว่า 1 คน ยังไม่กาหนดลาดับการเลือกที่ชัดเจน
มีการปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยกาหนดให้รับและแต่งตั้งอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการหรือคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นลาดับแรก เพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
มีผ ลจากการปรับ ปรุงเห็ น ชัดเจนเป็ นรูปธรรม ทาให้ ได้อาจารย์ประจาหลั กสู ตร ในหลั กสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ผลจากการปรับปรุงทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 1 คน และมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็น 3 คน ทาให้ได้คะแนนคุณภาพ 5 คะแนน
การบริหารอาจารย์
มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาง
แผนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีการคงอยู่ตลอดหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ไปสู่การปฏิบัติ โดยส่งเสริมการทางานตามบทบาทและความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
และคงอยู่ตลอดหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองสาหรับอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพิ่มเติมอีกคนละ 10,000 บาท นอกเหนือจากงบประมาณที่อาจารย์ประจาทั่วไปได้รับ เพื่อเป็น
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความพึงพอใจและคงอยู่ตลอดหลักสูตร มีการ
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
วางแผนอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตรทดแทนที่ลาศึกษาต่อ โดยการสรรหาอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ
ต่อเนื่องและกาลังจะประเมินเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการในสาขาการพยาบาลที่ขาด
มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ โดยการประชุมของอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า ในขั้นตอนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคคล
หรือความต้องการการพัฒนาของ ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ และไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มงบประมาณและจัดโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามเกณฑ์คุณภาพ
มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ โดยสนับสนุนงบประมาณและเวลาให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ทาให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 1 คน และดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน ทาให้ได้คะแนนคุณภาพเต็ม 5 คะแนน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.58 จากปีการศึกษา 2557 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.41 และมี
การคงอยู่ตลอดหลักสูตร
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีระบบและกลไกการส่ งเสริ มและพั ฒ นาอาจารย์ ทั้ งทางด้านวิช าชีพ และวิช าการ โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการน าระบบและกลไกการส่ งเสริมและพั ฒ นาอาจารย์ไปสู่ การปฏิบัติ โดย จัดสรรงบประมาณพัฒ นา
ศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรคนละ 25,000 บาทต่อปีซึ่งมากกว่าอาจารย์ประจา 10,000 บาท ครอบคลุม
ด้านการจั ด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารหลั กสู ต ร และการพั ฒ นาศั กยภาพระหว่างปฏิ บั ติงาน เช่ น ด้ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อ มในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยการอบรมระยะสั้นจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานภายในประเทศ พัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยระบุอาจารย์
ประจาหลักสูตรเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
มีการประเมิน กระบวนการส่ งเสริ มและพั ฒ นาอาจารย์ โดยการประชุมอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตร พบว่า
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาตนเองครบทุกคน ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
หลักสูตร และการพัฒ นาศักยภาพระหว่างปฏิบัติงาน โดยมีชั่วโมงการพัฒ นาตนเองอยู่ระหว่าง 203 - 241
ชั่วโมง เฉลี่ย 226 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจาหลั กสูตรเห็นว่า ในขั้นตอนการดาเนินการตาม road
map ในการศึกษาต่อยังมีปัญหา เนื่องจากผลการสอบภาษาอังกฤษยังไม่ได้ตามเกณฑ์ และในขั้นตอนการส่งผล
งานทางวิชาการของอาจารย์ที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการไปให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยตรวจนั้นต้องใช้เวลาใน
การแก้ไขนานและหลายครั้ง
มีการปรั บ ปรุ งกระบวนการส่ งเสริ มและพั ฒ นาอาจารย์ ด้ านภาษาอังกฤษ โดยเพิ่ มกิ จกรรมการพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษด้วยการเชิญอาจารย์จากสถาบันการสอนภาษาที่ได้มาตรฐานจากประเทศนิวซีแลนด์ มาอบรม
ภาษาอังกฤษระยะสั้นที่วิทยาลัยจานวน 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 – 17 กรกฎาคม 2559 ในขั้นตอนการ
ดาเนินการตาม road map ในการศึกษาต่อ โดยให้อาจารย์ที่วางแผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเข้าร่วมทุก
คน ด้านการขอตาแหน่ งทางวิช าการปรับขั้นตอนให้อาจารย์ที่ผ่านการประเมินสิ้นสุดและเชิญเจ้าหน้าที่จาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งเอกสารไปส่งมหาวิทยาลัย เพื่อลดเวลาในการแก้ไขเอกสาร
มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม/ 1 สิงหาคม 2559
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
มีผ ลจากการปรับ ปรุงเห็ นชัดเจนเป็ น รูปธรรม โดยพบว่าจานวนผลงานทางวิช าการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาหลักสูตรดีขึ้น มีค่า
คะแนนเฉลี่ย Pre test เท่ากับ 222 และ Post test เท่ากับ 272.25 และอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการได้รับการตรวจความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งไปที่มหาวิทยาลัยเป็นผลให้ลดระยะเวลาการแก้ไข
เอกสารได้
คุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.2)
ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
คิดเป็นร้อยละ 20 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์
มังคละคีรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรฤทัย ภูนากลม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี คิดเป็น
ร้อยละ 60 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (คน)
2. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี
3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท
4. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก
5. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิปริญญาตรี
6. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
7. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
8. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
9. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
10. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิปริญญาเอก
11. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี
12. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโท
13. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ค่าคะแนน คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดาเนินงาน
5
2
2
1
1
20
5
3
60
5
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 2.6 จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 52 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ชื่อ-สกุล
นางนุชรัตน์
มังคละคีรี
นางสาวมะยุรี
วงค์กวานกลม

นางเนตรฤทัย
ภูนากลม
นางเนตรฤทัย
ภูนากลม

ชื่อผลงาน
การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
ทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21
เสียงของผู้สูงอายุ: ประสบการณ์ชีวิต
ของผู้สูงอายุไทยที่มภี าวะซึมเศร้า

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 16 ฉบับ
ที่ 2 2558
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 24-25
ธ.ค.58 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอด์ คอน
เวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น
พิธีกรรมเบิ่งวิญญาณ : การเยียวยา วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
บิดามารดาที่มภี าวะเศร้าโศกจากการ ปีที่ 38 ฉบับพิเศษ เดือนพฤศจิกายน
สูญเสียบุตร
2558
พฤติกรรมของบิดามารดาชาวอิสาน วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
และชาวลาวต่อการสูญเสียบุตรจาก ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคมการเจ็บป่วย
ธันวาคม 2558

ค่าน้าหนัก
0.80
0.20

0.80

0.8

ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยู่ ค รบตามระยะเวลาของหลั ก สู ต ร ทั้ ง 5 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 ตั้ งแต่
ปีการศึกษา 2554 ถึง ปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ดีขึ้น
ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 –
2558 แสดงให้เห็นแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรดีขึ้นตามลาดับ
ดังนี้
ปีการศึกษา
2558
2557

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.58
4.41
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 2 และ 3)
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนนักศึกษา
ที่รับเข้า
150
150
150
150
150

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
150
150
150
150
150
148
147
147
147
149
149
149
149
149
149

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
1. นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์
2. นักศึกษาเปลี่ยนไปเรียนสายอาชีพอื่น
3. นักศึกษามีปัญหาสุขภาพ
การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1)
ผลการดาเนินงาน
การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษา
มี ร ะบบและกลไกในการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ โ ปร่งใส ชั ด เจนและเชื่ อ ถื อ ได้ โดยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยในปีการศึกษา 2558 มีแผนการรับนักศึกษา
จานวน 150 คน ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) โดยแบ่งเป็นระบบรับตรงรอบที่ 1 ประเภทบุคคลทั่ วไปจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระบบรับตรงรอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรตารวจตระเวนชายแดน และโควตาบุคคล
จากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดาเนินการรับสมัคร กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ เกณฑ์คะแนน GAT,
PAT 1, PAT 2 และ ONET ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาครอบคลุ ม หลายช่ อ งทาง ได้ แ ก่ ระบบ
อิเล็กทรอนิค สื่อออนไลน์ Facebook: https://www.facebook. com/bcnn58/ และเอกสารประชาสัมพันธ์ไป
ยังสถานศึกษา จานวน 954 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 2,696 คน ผลการดาเนินงานพบว่า
ในปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ 150 คน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
โดยมีการพิจารณาจากคะแนน GAT PAT ONET ซึ่งต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 15,000 คะแนน ขึ้นไปและต้อง
เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยประเมินจากแบบสัมภาษณ์ ต้องผ่านการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น โดยใช้
แบบประเมิน Thai GHQ-28 และมีผลการตรวจสุขภาพซึ่งผ่านการรับรองโดยแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน
มีการประเมิน กระบวนการรั บ สมัค รนั กศึก ษา โดยผลการประเมิน ในปี การศึก ษา 2557 พบปั ญ หาใน
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์โควตาบุคคลจากแหล่งฝึก ซึ่งกาหนดให้แหล่งฝึ กเป็นผู้จัดสอบสัมภาษณ์ที่หน่วยงานของ
ตนเอง ปรากฏว่าแหล่งฝึ กแต่ล ะที่มีความเข้าใจในแนวปฏิบัติของผู้ส อบสัมภาษณ์ ไม่ตรงกัน โดยมีการเปิดเผย
คะแนนผู้สมัครให้ผู้สมัครรับทราบก่อนการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจา
มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม/ 1 สิงหาคม 2559
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หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร จึงได้เชิญตัวแทนแหล่งฝึกเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนหาแนวปฏิบัติ
ของผู้สอบสัมภาษณ์ และนามาใช้ในการสัมภาษณ์ปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงรอบที่ 2 โดยเพิ่มข้อความการ
ห้ามเปิ ดเผยคะแนนให้ผู้ สมัครสอบสั มภาษณ์ ทราบทุกกรณี ผลการดาเนินงานพบว่า ไม่เกิดปัญหาการเปิดเผย
คะแนน ข้อร้องเรียนในการสอบสัมภาษณ์
โดยพบว่า กรรมการสอบสัมภาษณ์ จากแหล่งฝึกมีความเข้าใจและปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยไม่มี
การเปิ ดเผยคะแนนของผู้ เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุกกรณี มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่าในปี
การศึกษา 2558 ได้รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามแผนการรับสมัครนักศึกษาครบจานวน 150 คน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการรับสมัครนักศึกษา อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.12
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการน าระบบและกลไกในการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาไปสู่ การปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อม ในประเด็นที่กาหนดไว้ใน
มคอ. 2 และข้อมูลผลการประเมินจากปีการศึกษา 2557 ที่ได้เสนอให้ปรับปรุงกิจกรรมและกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยปรับให้มีอาจารย์ประจาชั้นของนักศึกษาในแต่ละรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
จั ด เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ าศึก ษา และให้ ส อบถามความต้อ งการการเตรีย มความพร้อมก่ อนเข้ าศึ ก ษากั บ
นักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาใหม่ และนาข้อมูลจากผลการสารวจปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อม ซึ่งพบว่าในปี
การศึกษา 2558 นักศึกษาใหม่ต้องการพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ที่ น่ า สนใจ เช่ น เกมส์ ภ าษาอั ง กฤษ ดั ง นั้ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2558จึ ง ได้ ป รั บ กิ จ กรรมการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ โดยการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษามาสอนที่วิทยาลัยโดยตรง
มีการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอให้ปรับปรุงกิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยปรับให้อาจารย์
ประจาชั้นของนักศึกษาในแต่ละรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดเตรียมแผนการเตรียมความพร้อมก่อ นเข้า
ศึกษา และให้สอบถามความต้องการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษากับนักศึกษาใหม่ ที่มารายงานตัวเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ อาจารย์
ประจาหลักสูตรเสนอว่าควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ จากเจ้าของภาษาโดยตรงและควรเพิ่มระยะเวลาในการ
อบรมภาษาอังกฤษให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีการปรับปรุงกระบวนการการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยให้อาจารย์ประจาชั้นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนจัดเตรียมแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และสอบถามความต้องการการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษากับนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัว
มี ผ ลจากการปรั บ ปรุ งเห็ น ชั ด เจนเป็ น รูป ธรรม โดยพบว่า นั กศึ ก ษาสามารถสอบผ่ านเกณฑ์ ก ารวั ด และ
ประเมินผลในรายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีผลการเรียนอยู่
ในระดับดี คือ A จานวน 30 คน B+ จานวน 85 คน และ B จานวน 34 คน ผลประเมินความพึงพอใจด้านการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
ข้ อ เสนอแนะว่ าถึ ง แม้ นั ก ศึ ก ษาจะมี ผ ลการเรีย นอยู่ ในระดั บ ดี แต่ นั ก ศึ ก ษายั งไม่ มี ค วามมั่ น ใจในการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ จึงได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติที่มาในโครงการแลกเปลี่ยน
มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม/ 1 สิงหาคม 2559
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นักศึกษาต่างชาติ จากการสังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการนี้ พบว่า นักศึกษามีความมั่นใจในการ
สื่ อสารกับ ชาวต่างชาติ มากยิ่ งขึ้น และมี ผ ลการเรียนในรายวิช าภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารในสั งคม ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี มากขึ้นจากภาคการศึกษาที่ 1 โดยมีผลการเรียนในกลุ่ม A เพิ่ม
มากขึ้น คือ A จานวน 52 คน B+ 67 คน และ B จานวน 30 คน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นว่าภาษาอังกฤษมีความจาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีการกาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น Exit-Exam
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา และในปี ก ารศึ ก ษา 2559 จึ งได้ เชิ ญ อาจารย์ จ ากสถาบั น สอนภาษาต่ า งประเทศมาสอน
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาใหม่ โดยเพิ่มระยะเวลาการเรียนภาษาอังกฤษจากเดิม 14 ชั่วโมง เป็น 40 ชั่วโมง
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.2)
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
มีระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
ไปสู่การปฏิบั ติงาน โดยในปี การศึกษา 2558 ได้นาเอาผลการวิเคราะห์ ปัญหา อุ ปสรรคในการให้ คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาจากปีการศึกษา 2557 มีการจัดอาจารย์ประจาชั้นดูแลนักศึกษา
ห้องเรียนละ 2 คน และมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 8-15 คน ทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาปรึกษาด้าน
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการดูแลนักศึกษา
ที่มีปัญหาซับซ้อน ทั้งปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การเรียน วินัยและด้านสุขภาพ มาปรับปรุงแนวทางใน
การดาเนินการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาเพิ่มเติม โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมี
มติให้อาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดูแล
นักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจาชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษากรณีนักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อนทุกราย ทาให้นักศึกษา
ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม มีการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนอย่ างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น มีการกาหนดวัน เวลาในการพบอาจารย์ประจาชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดย
พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษามีการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเฉลี่ยจานวน 7 ครั้ง/ภาค
การศึกษา และมีค่าเฉลี่ยในการเข้าพบอาจารย์ประจาชั้นจานวน 5 ครั้ง/ภาคการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษา
ขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ประชาชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องการเรียนในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงาน
นอกจากนั้นเป็นปั ญหาด้านอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน และการทากิจกรรมต่างๆ ผลการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2558 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 คะแนน
มีการประเมิน กระบวนการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์เสนอ
ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อนว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลนักศึกษา
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และมีการประเมินผลติดตามดูแลนักศึกษาเป็นระยะเพื่อให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นยังพบว่าการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาชั้นของนักศึกษาไม่เป็นไปตามตารางที่กาหนด
ไว้ เนื่องจากบางครั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆตรงกับตารางที่กาหนดไว้ อาจารย์มีภาระงานสอนภาคปฏิบัติ และใน
บางภาคการศึกษานักศึกษามีการออกฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย นักศึกษาจึงไม่สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
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ตารางได้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่าในกระบวนการให้คาปรึกษาตามระบบ ควรมีการกาหนดช่องทางการติดต่ อสื่อสาร
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ประจาชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาช่องทางอื่นเพิ่มเติม นอกจากการเข้าพบอาจารย์ประจา
ชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาตามตาราง และในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์นิเทศได้
มีการปรับปรุงกระบวนการการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
โดยให้ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางในการดูแลนักศึกษาตามข้อเสนอแนะ โดยให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลนักศึกษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ร่วมกับอาจารย์ประจาชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา ทา
ให้นักศึกษาที่มีปัญหาที่ซับซ้อน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการประสานงานแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาตั้งแต่
ตรวจพบปัญหา โดยได้มีการวางแผนการดูแลนักศึกษาร่วมกัน และมีการนัดพบผู้ปกครองเพื่อติดตามประเมินผล
และให้การดูแลนักศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ในส่วนการพบอาจารย์ประจาชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาที่พบว่า ไม่
เป็ น ไปตามตารางเวลาที่ กาหนดนั้ น ได้มี ก ารปรับ ปรุงและพั ฒ นากระบวนการโดยมี ก ารก าหนดช่อ งทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ประจาชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเพิ่มเติม เช่น ทางโทรศัพท์ และช่องทาง
สื่อสารออนไลน์ ซึ่งฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้มีการประสานงานแจ้งอาจารย์ประจาชั้น และอาจารย์ที่
ปรึกษาในการสร้างช่องทางในการติดต่อกับนักศึกษาทั้งกลุ่มไลน์ และกลุ่มใน facebook
มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่านักศึกษาสามารถเรียนและใช้ชีวิตได้ตามปกติ และยังคง
อยู่ในระบบการศึกษาได้ตลอดปีการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาเข้าถึงอาจารย์ประจาชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษาได้มาก
ขึ้น มีความใกล้ชิดกับอาจารย์มากขึ้น และสามารถขอรับคาปรึกษากับอาจารย์ได้ตลอดเวลา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การ
ปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสารวจปัญหา อุปสรรค ความต้องการของ
นักศึกษา ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มพบว่านักศึกษามีความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และด้านทักษะด้านชีวิตและการทางาน และจากผลการประเมินปี
การศึกษา 2557 พบว่าขั้น ตอนการดาเนิ นงานการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่ มีแนวทางหรือ
รูปแบบที่ชัดเจนในการเตรียมนักศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านการสื่อสารและการนาเสนอผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติ ปีการศึกษา 2558 ได้มีการจัดโครงการเพื่อพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา โดยได้มีการจัด โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแล
สุขภาพ ขอจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการพยาบาล ซึ่ง
ได้ผลงานนวัตกรรมจานวนทั้งสิ้น 14 ชิ้นงาน และได้นาผลงานนวัตกรรมที่ชนะการประกวดแข่งขันในเวทีของ
วิทยาลัยจานวน 3 ผลงานไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติโดยได้จัด โครงการประชุมวิชาการนักศึกษานานาชาติ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เข้ า ร่ ว มน าเสนอผลงานใน การประชุ ม 7th International Nursing
Student’s Forum Nurse : A Force for Change – Efficiency and Innovation, Inheritance and
Development May 7th to 8th, 2016 Organized by Guangzhou University of Chinese Medicine
และนอกจากนั้นได้มีการจัด กิจกรรมประชุมวิชาการนาเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาล
และนวัตกรรมระหว่างสถาบันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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มีการประเมินกระบวนการการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒ นานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ และร่วมพิจารณาหา
แนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ผลการประเมินกระบวนการพบว่าในขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษายังยังไม่มี
แนวทางหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการเตรียมนักศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน
ในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งได้มีการทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมพิจารณาแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
มีการปรับปรุงกระบวนการโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมปรับปรุง
กระบวนการ โดยกาหนดเป็นแนวทางในการเตรียมนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ นาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับนานาชาติ มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารและนาเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเตรียมนักศึกษาในการนาเสนอผลงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม และจัดทีมอาจารย์เพื่อเตรียมพร้อม
นักศึกษาในการนาเสนอผลงานโดยให้นักศึกษาได้มีการทดลองนาเสนอผลงาน และทีมอาจารย์ที่รับผิดชอบให้
ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบในการนาเสนอผลงานที่เหมาะสม
มีผลการปรับปรุงเห็น ชัดเจนเป็นรูปธรรม นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการประชุม 7th International Nursing
Student’s Forum Nurse : A Force for Change – Efficiency and Innovation, Inheritance and
Development May 7th to 8th, 2016 Organized by Guangzhou University of Chinese Medicine มี
ทักษะในการสื่อสารกับนักศึกษานานาชาติ และนาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับนานาชาติอยู่ในระดับดี
และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการกับนักศึกษานานาชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 100 และได้รับรางวัลในการนาเสนอผลงานดังนี้
1. Excellent Poster Presentation in 7th International Nursing Student’s Forum Nurse : A
Force for Change – Efficiency and Innovation, Inheritance and Development May 7th to 8th,
2016 Organized by Guangzhou University of Chinese Medicine
2. Excellent Oral Presentation in 7th International Nursing Student’s Forum Nurse : A
Force for Change – Efficiency and Innovation, Inheritance and Development May 7th to 8th,
2016 Organized by Guangzhou University of Chinese Medicine
ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3)
ตารางที่ 3.2 จานวนการคงอยู่และสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
จานวนสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร

จานวนรับเข้า
ปีการศึกษา
2556

2557

2558

2553

150

146

-

-

2554
2555
2556
2557
2558

150
150
150
150
150

-

148
-

143
-

จานวนที่ลาออกคัดชื่อออกรวมเมื่อสิ้นปี
การศึกษาที่ประเมิน
เสียชีวิต 1 คน
ลาออก 2 คน
ลาออก 3 คน
ลาออก 1 คน
ลาออก 1 คน
ลาออก 1 คน
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อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ปีการศึกษา 2556 146 x 100 = 97.33
150
- ปีการศึกษา 2557 148 x 100 = 98.67
150
- ปีการศึกษา 2558 143 x 100 = 95.33
150
อัตราการคงอยู่
- ปีการศึกษา 2556 150 - 1 x 100 = 99.33
150
- ปีการศึกษา 2557 150 - 1 x 100 = 99.33
150
- ปีการศึกษา 2558 150 - 1 x 100 = 99.33
150
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
1. นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์
2. นักศึกษาเปลี่ยนไปเรียนสายอาชีพอื่น
3. นักศึกษามีปัญหาสุขภาพ
ในปีการศึกษา 2558 มีการรายงานผลจานวนผู้สาเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยู่ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการให้มีอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาในหลักสูตรและอัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.05 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
2557 ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการรับสมัครนักศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.03
ด้านการสร้างเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.06
ประเด็นการร้องเรียนของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องระบบการยืมอุปกรณ์ในปฏิบัติการพยาบาลมีความล่าช้า
มีการปรั บ ระบบการยื ม คืน อุป กรณ์ ในห้ องปฏิบั ติการจาก 3 วัน เป็ น 2 วัน และพั ฒ นาแบบฟอร์มการยืมคื น
อุปกรณ์ เพื่อให้เอื้อต่อการฝึกทักษะการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.04 ซึ่งด้านการจัดการข้อร้องเรียน มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.02
จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามี
แนวโน้มที่ดีขึ้น
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ตารางที่ 3.3 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

วันที่สารวจ มีนาคม 2558
จานวน
ร้อยละ
147
100
147
100
147

100

-

-

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 อีกทั้งในปลายปี
2558 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พยาบาลเป็นอาชีพที่เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ดังนั้น จึงเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ แต่ประเด็นที่มีความท้าทายที่น่าจะมีการพัฒนาคือ การพัฒนา
บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
เข้าประชาคมอาเซียน (AEC) ซึง่ เป็นประเด็นที่จะนามาพัฒนาหลักสูตรในวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2559
ที่กาลังดาเนิน การ และในแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ 2559 ได้บรรจุโครงการและกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(AEC)
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5)
ตารางที่ 4.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2558
รหัส ชื่อวิชา
๓๐๑๐๑๑๐๑ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๓๐๑๐๑๑๒๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓๐๒๐๑๒๐๑ ฟิสิกส์ในการพยาบาล
๓๐๑๐๒๑๐๘ ปรัชญากับความจริงของชีวิต
๓๐๑๐๒๑๓๐ มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
๓๐๒๐๑๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
๓๐๒๐๑๒๐๔ จุลชีวและปรสิตวิทยา
๓๐๑๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในสังคม
๓๐1๐๒๑๓๔ เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดารงชีวิต
๓๐๑๐๓๑๑๖ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๓๐๑๐๓๑๒๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
๓๐๒๐๑๒๐๓ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
๓๐๒๐๑๒๐๗ ชีวเคมีในการพยาบาล
๓๐๒๐๑๔๐๒ ลีลาศเพื่อสุขภาพ
๓๐๑๐๓๑๓๘ ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
๓๐๒๐๑๒๐๖ โภชนศาสตร์และโภชนบาบัด
30201304 แนวคิดพื้นฐานและหลัก
การพยาบาล
30201208 พยาธิสรีรวิทยา
30201209 เภสัชวิทยา
30201302 มโนมติ ทฤษฎีและกระบวน
การพยาบาล
30201303 การประเมินภาวะสุขภาพ
30201306 การให้คาปรึกษาทางสุขภาพ
30201309 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
30201310 การพยาบาลผู้สูงอายุ
30201210 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ
30101103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30201307 การสร้างเสริมสุขภาพ
30201311 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 1
30201305 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาล

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

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558

30
115
14
66

85
34
64
83

34
1
60
-

11
-

-

-

-

-

20

51

78

-

-

-

-

-

150

149

1/2558
1/2558

3
7

13
36

30
63

39
36

28
7

10
-

26
-

-

150
150

149
149

2/2558

52

67

30

-

-

-

-

-

149

149

110

35

4

-

-

-

-

-

149

149

2/2558
134 14
2/2558
120 27
2/2558
4
22
2/2558
7
36
2/2558
20 106
ฤดูร้อน/2558
ฤดูร้อน/2558 79 70
1 และ ฤดูร้อน/
13 64
2558
1/2558
6
1/2558
4
15

1
2
51
63
23

50
36
-

18
7
-

4
-

-

-

149
149
149
149
149
149
149

149
149
149
149
149
149
149

59

12

-

-

-

-

297

297

23
35

46
46

35
32

20
13

8
3

-

148
148

148
148

2/2558

1/2558

-

13

64

59

12

-

-

-

148

148

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1 และ 2
/2558
2/2558
2/2558

6
14
3

39
61
15
25

58
63
62
93

38
10
59
25

7
13
2

-

-

-

148
148
148
148

148
148
148
148

7

49

126

97

1

-

-

-

298

298

59
7

86
36

3
62

36

7

-

-

-

148
148

148
148

2/2558

7

37

61

36

7

-

-

-

148

148

2/2558

13

64

61

10

-

-

-

-

148

148
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รหัส ชื่อวิชา
30201312 ปฏิบัติแนวคิดพื้นฐานและ
หลักการพยาบาล
30201313 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1
30201314 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
30201315 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2
30201316 การพยาบาลมารดาทารก
30201317 การผดุงครรภ์
30201318 วิจัยทางการพยาบาล
30201324 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
30201319 ปฏิบัติการผดุงครรภ์
30201321 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช
30201323 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 1
30201320 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก
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
2/2558

การกระจายของเกรด

จานวน
นักศึกษา
ลง สอบ
F
ทะเบียน ผ่าน

A

B+

B

C+

C

D+

D

20

51

51

18

-

-

-

-

148

148

-

-

-

148

148

ฤดูร้อน/2558
1/2558

2

12

59

56

22

-

-

-

151

151

1/2558

-

13

65

61

11

-

-

-

150

150

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
2-ฤดูร้อน
/2558
2-ฤดูร้อน
/2558
2-ฤดูร้อน
/2558
2-ฤดูร้อน
/2558
2-ฤดูร้อน
/2558
ฤดูร้อน
/2558

16
-

14
62
16

27
54
57
62

83
52
14
58

40
30
14

-

-

-

150
150
150
150

150
150
150
150

16

16

17

13

1

-

-

-

150

150

15

29

17

2

-

-

-

-

150

150

36

72

37

8

2

-

-

-

150

150

14

18

17

14

-

-

-

-

150

150

-

-

-

150

150

25

47

46

24

4

-

-

-

150

150

1/2558

22

74

43

7

-

-

-

-

146

146

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

7
8
44
38
44
38
21

9
33
35
17
54
70
62
70
55

36
62
60
59
44
38
40
39
49

33
34
36
55
4
19

68
10
7
15
2

-

-

-

146
146
146
146
146
147
146
147
148

146
146
146
146
146
147
146
147
148
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ตารางที่ 4.2 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ไม่มีการออกแบบหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากยังไม่ครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
มีระบบและกลไกการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไกการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล
ไปสู่การปฏิบัติงาน โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอไว้ในการเสวนาหลักสูตร เห็นควรให้
เพิ่มเนื้อหาสาระรายวิชาที่มีเหตุการณ์สถานการณ์ของโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่า มีจานวน 2 รายวิชาทางการ
พยาบาลที่ปรับเพิ่มหัวข้อใน มคอ. 3 ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยโรคเมอร์ส และโรคอีโบล่า ในรายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ลง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ในรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก นอกนั้นมีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย จากนั้น
อาจารย์มีการนารายวิชาที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทาให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากเนื้อหาที่ทันสมัยและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
มีการประเมินกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล
โดยการประชุมอาจารย์ผู้สอนและสัมภาษณ์นักศึกษาเพิ่มเติม พบว่า กระบวนการปรับปรุงมีการดาเนินงานได้
ครบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนที่พบว่าเป็นกุ ญแจแห่งความสาเร็จ คือ การนาเสนอร่างสาระรายวิชา
ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาในการเสวนาหลักสูตรก่อนการนาไปใช้
ท าให้ ได้ ส าระรายวิช าที่ ทั น สมั ย และเหมาะกั บ สถานการณ์ แ ละสั ง คมโลก ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา อย่ า ง
น้ อ ย 1 เดื อ น อย่ า งไรก็ ต ามในขั้ น ตอนการน าเสนอร่ างสาระรายวิ ช าในรายวิ ช าที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุง เดิ ม
มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชารับผิดชอบในการตรวจสอบ ปรับเป็นในรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนมาก ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอีกครั้งก่อนนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
มี ผ ลการปรั บ ปรุ งเห็ น ชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม โดยพบว่ า ระบบการปรั บ ปรุ งสาระรายวิ ช าให้ ทั น สมั ย ตาม
ความก้าวหน้ าในศาสตร์ ส าขาการพยาบาล มี การด าเนิ น การครอบคลุ ม ทุ ก ขั้น ตอนตามที่ ป รับ ปรุงและเป็ น
กระบวนการที่ดีทาให้ได้เนื้อหาสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์สถานการณ์ ของโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
จึงได้มีการนามาใช้ทุกปีการศึกษา
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
การกาหนดผู้สอน
มีระบบและกลไกในการกาหนดผู้สอน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
การดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มี ก ารน าระบบและกลไกการก าหนดผู้ ส อนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน โดยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาหลักสูตร (มคอ.2) มาพิจารณาวางแผนจัดทาแผนการเรียนการสอนรายปี
การศึกษา 2558 (Master plan) และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ
จากนั้นมอบหมายหัวหน้ากลุ่มวิชาให้ดาเนินการสารวจอาจารย์ประจาในแต่ละกลุ่มวิชาที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญตรงกับรายวิชาที่เปิดสอน หัวหน้ากลุ่มวิชามอบหมายรายวิชาและกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่
ละรายวิชา ดาเนินการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยนาผลการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) จากปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงแนวจัดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา 2558 โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้สรรหาอาจารย์ผู้สอนจากภายในสถาบันและอาจารย์พิเศษจาก
ภายนอกสถาบัน ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับเนื้อหาในรายวิชานั้นๆ โดยคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนอิงตามเกณฑ์
สภาการพยาบาลและพิจารณาจากผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา จากนั้นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเสนอรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่ได้กาหนดอาจารย์ผู้สอน และมีการประชุมปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งกับ อาจารย์ภ ายในและภายนอกสถาบันเรียบร้อยแล้วต่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อพิจารณาเห็นชอบ ก็สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้
ตามแผนการศึกษารายปี ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจา จานวน 55.5 คน อาจารย์พิเศษ จานวน
20 คน
มีการประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน พบว่า จากการประเมินทุกรายวิชา พบว่ามีเพียงรายวิชาประเด็น
และแนวโน้มทางการพยาบาลควรกาหนดผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ห ลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนที่หลากหลายความรู้และประสบการณ์
มีการปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน พบว่า รายวิชาประเด็นและแนวโน้มหัวข้อการสัมมนาปัจจัยที่มี
ผลต่อพัฒนาการและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาลด้านการบริหาร การบริการ การวิจัย และการศึกษา ได้เชิญ
อาจารย์ ที่ มีความเชี่ย วชาญที่ห ลากหลายจากภายนอก เช่น รองผู้ อานวยการฝ่ ายการพยาบาล พยาบาล
วิชาชีพ และศิษย์เก่า เป็นต้น
มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ ผู้ ส อนโดยรวม อยู่ ในระดั บ ดี ม าก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.45 ดั ง นั้ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นว่าในรายวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล ควรดาเนินการ
ตามระบบและกลไกการกาหนดผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายจากภายนอกมาเป็นวิทยากรร่วมใน
การสัมมนาของนักศึกษาต่อไปในปีการศึกษา 2559
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การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
มีระบบและกลไก การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร มีการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไก การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
และการจัดการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มอบหมายให้หัวหน้าแต่ละกลุ่ มวิชาดาเนินการกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาให้ดาเนินการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) และให้นาผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา (มคอ.
5 มคอ.6 และมคอ.7) จากปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงแนวจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 มา
เสนอในการเสวนาหลักสูตร ก่อนเปิดภาคการศึกษา 4 สัปดาห์ และนาผลการวิพากษ์มาปรับปรุงในการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ อาจารย์ผู้สอนดาเนินการ
จัดทาแผนการสอนรายบทให้หัวหน้ากลุ่มวิชาพิจารณาอาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่
กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนจะได้รับการประเมินประสิทธิภาพการสอนทุกรายวิชา
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนของวิทยาลัยฯ และนาผลการ
ประเมินเสนอต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพั ฒนาการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทุกรายวิชา และอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตรได้ดาเนิ น การประเมิน การสอนของอาจารย์ผู้ ส อนโดยนักศึกษาผ่ านระบบแบบสอบถามออนไลน์ ที่
มหาวิทยาลัยนครพนมได้ดาเนินการ ในปีการศึกษา 2557 พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.25
จากผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอน ในการเสวนาหลักสูตร พบว่า ในขั้นตอนที่อาจารย์ ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามที่กาหนดใน มคอ. 3 ของรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 นั้น อาจารย์ผู้สอนยังไม่มีการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเสนอแนะอาจารย์ผู้ สอนให้ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีการปรับปรุงกระบวนการการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.
4) และการจัดการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาสมรรถนะผู้สอนโดยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และส่งอาจารย์เข้าร่วมพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งภายในและภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายยิ่งขึ้น
เป็นผลให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้อง
กั บ ศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ Case study, Concept mapping, Group discussion,
Flipped class room ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ได้ทาวิจัยในชั้นเรียน โดยนาเทคนิค
การกลั บ ทางห้ องเรีย น (Flipped class room) มาใช้ในการเรียนการสอนเรื่อง การพยาบาลผู้ ใหญ่ ที่มีความ
ผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกัน ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นั ก ศึกษาต่อคุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์ ผู้ ส อนโดยรวมอยู่ ในระดับ ดีม ากทุ ก ด้าน มีค่ าเฉลี่ ย 4.45 ดังนั้ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นว่าควรดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคนิคการกลับทางห้องเรียน (Flipped class room) ในหัวข้ออื่นๆด้วยในปีการศึกษา 2559
มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม/ 1 สิงหาคม 2559
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มี ผ ลการปรั บ ปรุ งเห็ น ชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม มี รายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศตวรรษ
ที่ 21 เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการนาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิช าการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และรายวิชาทางการพยาบาลอื่นๆ ได้แก่ การผดุงครรภ์ การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 1 และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล และจากผลการสนทนากลุ่มกับนักศึกษา พบว่าการ
จัดการเรียนการสอนแบบนี้เป็นประโยชน์ทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความตื่นเต้น สนุกสนานที่ได้แข่งขันตอบ
คาถามชิงรางวัลกับเพื่อน และมีความรู้สึกภูมิใจที่สามารถอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้เพื่อนที่ห้องฟังได้
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการน าระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่ วมกันกาหนดรายวิชาที่จะบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม คือ รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
เรื่อง ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยบูรณาการกับรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การบูรณาการบริการ
วิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม 2 รายวิชา คือ รายวิชาการผดุงครรภ์ เรื่องย่างก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และรายวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน 2 เรื่องการบริการงานอนามัยโรงเรียน
มีการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิช าการทางสังคม และการทานุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทุกพันธกิจจากการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2557 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรกาหนดพื้นที่เดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน และจากการสนทนา
กลุ่มกับอาจารย์และนั กศึกษา พบปัญหาในขั้นตอนการดาเนินงานตามโครงการ จึง มีข้อเสนอแนะใน การ
จัดทาโครงการบูรณาการควรมีการประสานงานกั บพื้นที่และมีการประชุมเตรียมการกับพื้นที่ให้ชัดเจนมากขึ้น
โดยดาเนินการประสานงานกับผู้รับผิดชอบพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ครั้ง
มีการปรับ ปรุงกระบวนการจั ดการเรียนการสอนในระดับปริญ ญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจา
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยการจัดกิจกรรมในพื้นทีเ่ ดียวกัน คือ
ตาบลท่าลาด อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และในวันเดียวกัน คือ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 และมีการ
ประสานงานกั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในระดั บ กลุ่ ม วิช า อ าเภอ และพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจก่ อ นที่ จ ะ
ดาเนินการ รวมทั้งหมด 3 ครั้ง
มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่า มีการดาเนินโครงการในพื้นที่เดิม ช่วงเวลาเดียวกัน
และมีการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนดาเนินโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และ
มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม/ 1 สิงหาคม 2559
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ประสิทธิภาพของโครงการอย่างเต็มที่ ซึ่งจากผลการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการบูรณาการวิชาการเนื่องจากการจัดกิจกรรมในวันเดียวกันไม่รบกวนเวลาการทากิจกรรมในชั้นเรียน
และได้มีการบูรณาการครอบคลุมทุกพันธกิจ และมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ คือ
อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับดีมาก
การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3)
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีร ะบบและกลไกการประเมิน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติไปสู่
การปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
เป็นต้น
2. ด้านความรู้ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินรายงานต่างๆ เป็นต้น
3. ด้านทัก ษะทางปัญ ญา เช่น แบบประเมิน การอภิป ราย แบบประเมิน รายงานวิเคราะห์กรณีศึก ษา
เป็นต้น
4. ด้านทักษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุคคลและความรับ ผิด ชอบ เช่น แบบประเมิน การทางานเป็น ทีม
แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสานเทศ เช่น แบบประเมิน
การนาเสนอผลงาน แบบประเมินการนาเสนอบทความทางวิชาการ เป็นต้น
6. ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เช่น แบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล แบบประเมิน
การวางแผนการพยาบาล แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล เป็นต้น อาจารย์ผู้สอนนาแบบประเมินไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
พบปัญหาของการใช้เครื่องมือการประเมิน คือ การประเมิ นรายข้อไม่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
เช่น แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น จึงมีการปรับเครื่องมือการประเมินให้
สะท้อนมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
มี การประเมิ น กระบวนการของการประเมิ นผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึ กษา
แห่งชาติ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผลการประเมินจากนักศึกษา
อาจารย์ ผู้ ส อนทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ มาประชุ มเพื่ อ พิ จารณาในการประชุม คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร พบว่า ในขั้นตอนคณะกรรมการหลักสูตรนาผลการประเมินกระบวนการไปปรับ ปรุงการประเมินผลการ
เรียนรู้ เดิมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งพบปัญหาว่าอาจารย์ผู้สอนไม่เข้าใจในขั้นตอนการ
นาไปใช้
มีการปรับ ปรุ งกระบวนการ โดยให้ อาจารย์ผู้ ส อนทุกคนเข้ ามามีส่ ว นร่ว ม และจัด โครงการพั ฒ นาแบบ
ประเมินที่ใช้ในการเรียนการสอนในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 ทาให้ได้แบบประเมินที่สะท้อนมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
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มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม จากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.72 ผลการประเมิน
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน และผู้ใช้บัณฑิตประเมินว่าบัณฑิตมีจุดเด่น คือ เสียสละ มีจิตอาสา มี
ความรู้ในงาน กล้าแสดงความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการนาเสนอข้อมูล และมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไปสู่การปฏิ บัติ โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดและชี้แจงแนวทางการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ หลังจากนั้นคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ดาเนินการทวนสอบในแต่ละวิชาตามที่ได้กาหนดไว้อย่างชัด เจน เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนั กศึกษาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการ
ประเมินในการวัดผลการเรียนรู้ที่ต้องการตามกรอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสัดส่วน
การประเมิน หลักฐานการให้คะแนนชิ้นงานตามแบบประเมินที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 หลักฐานการ
วิพากษ์และปรับ ปรุงข้อสอบ หลั กฐานการตัดเกรดของนักศึกษา เป็นต้น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หลังจากนั้น
เสนอรายงานการทวนสอบพร้ อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ปัญ หา
อุปสรรคสาหรับเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในปีต่อไป
มีการประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารหลักสูต ร ร่วมพิจารณาในการเสวนาหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา พบว่า ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 ได้
กาหนดสัดส่วนการประเมิน 70 : 30 ทาให้การประเมินผลการเรียนรู้ด้านอื่นๆมีสัดส่วนการประเมินลดลง
มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการปรับสัดส่วนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 จาก 70 : 30 เป็น 60 : 40
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่าทาให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ ด้านอื่นๆได้
ครอบคลุมมากขึ้น นักศึกษาสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาร้อยละ 100 และจากผลการ
สนทนากลุ่มเพื่อให้ นักศึกษาวิเคราะห์ ตนเองเกี่ยวกับการบรรลุ ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ
มคอ.4 พบว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด ครอบคลุมทุกด้าน
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ผลการดาเนินงาน
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
มีระบบและกลไกการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการน าระบบและกลไกการกากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสู ตรไปสู่ การ
ปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการดาเนินงานให้นักศึกษาประเมิน
รายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนทุกคนเข้าพบนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินรายวิชา หลังจากนั้นอาจารย์ในกลุ่มวิชาประชุมเพื่อประเมิน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน
30 วัน หลังสิ้น สุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคตามที่
นาเสนอในรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแต่ล ะรายวิชา เพื่อจัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปิดภาค
การศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
มีการประเมิน กระบวนการกากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลั กสู ตรพบว่า ใน
ขั้นตอนการวิพากษ์ มคอ. 7 มีเพียงอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้วิพากษ์ ทาให้ได้ข้อคิดเห็นที่ไม่หลากหลาย และ
ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนจากสภาพจริง ดังนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรจึง มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์ มคอ. 7
มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร โดยปรับขั้นตอนการ
วิพากษ์ มคอ. 7 ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวิพากษ์ มคอ. 7 ด้วย
มีผลจากการปรับปรุงการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม ทาให้ได้ มคอ. 7 ที่มีมุมมอง ความคิดเห็นที่หลากหลายครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถส่งรายงาน
มคอ. 7 ได้ทันเวลาก่อน 60 วันหลังปิดภาคการศึกษา
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ตารางที่ 4.3 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
บคลุ

ข้อ
1)

2)

3)

4)

5)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
ไม่เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
/
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร*
ผลการดาเนินงาน
ในการประชุ ม 7 ครั้ ง มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเข้ า ร่ว มประชุ ม เพื่ อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เฉลี่ยร้อยละ 80
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
/
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย *
ผลการดาเนินงาน
หลั กสูตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เป็น
หลักสูตรที่สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2552
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
/
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกวิชา*
ผลการดาเนินงาน
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 จานวน 53 รายวิชา โดยแยกเป็นรายวิชา
มคอ.3 จานวน 41 วิชา และ มคอ. 4 จานวน 12 วิชา ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานการดาเนินการของ
/
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา*
ผลการดาเนินงาน
มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช าและรายงานการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 และ มคอ.6 แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ทั้ง 53 รายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
/
วันหลังสิ้นสุด ปีการศึกษา*
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ข้อ
6)

7)

8)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
ไม่เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
/
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา*
ผลการดาเนินงาน
มีการวางแผนรายวิชาที่จะทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2558 กาหนดรายวิชาที่ใช้ในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 16 รายวิชา จากรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
2558 จ านวน 53 รายวิ ช า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.19 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบ จานวน 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ภายนอกกลุ่ม
วิชา 2 คน ภายในกลุ่มวิชา 1 คน คณะกรรมการดาเนินการทวนสอบและ
สรุ ป ผลการทวนสอบรายงานผลต่ อ คณ ะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการประจ าคณะ และอาจารย์ ผู้ ป ระสานรายวิ ช า เพื่ อ น าไป
ดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
/
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7
ปีที่แล้ว*
ผลการดาเนินงาน
มีการพัฒ นา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิน ผลการเรีย นรู้ จากผลการประเมินการดาเนิน งานที่ รายงานใน
มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 ในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการปรับให้อาจารย์
ตรวจสอบผลงานนักศึกษา หากยังพบมีงานซ้ากัน ให้นักศึกษากลับไปทาใหม่
มีการตักเตือนและเน้ นย้า เรื่องจริยธรรมในการคัดลอกผลงานแก่นักศึกษา
ด้านทักษะทางปัญหา มีการปรับวิธีและเทคนิคการสอน เพื่อให้นักศึกษามีการ
วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ปรับให้มีการประเมินการทางานเป็นทีม โดยเพื่อน
ประเมิ น เพื่ อ น ด้านทั ก ษะในการวอเคราะห์ เชิงตั ว เลข การสื่ อ สารและใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปรับ ให้ อาจารย์ผู้ ประสานงานรายวิช าและอาจารย์
ผู้สอนแนะน าการใช้แหล่ งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ ปรับ
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน และจัดทาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
/
เรียนการสอน*
ผลการดาเนินงาน
ไม่มอี าจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
ไม่เป็นไป
ข้อ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
/
15 ชั่วโมง/ปี*
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับ การพัฒ นาในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง
น้อย 15 ชั่วโมง/คน/ปี โดยอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาน้อยที่ สุดจานวน 42
ชั่วโมง และมากที่สุดจานวน 826 ชั่วโมง
10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาตรงตามงาน ที่
รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปีไม่น้อยกว่า คนละ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา*
ผลการดาเนินงาน
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาตรงตามความ
รับผิดชอบในแต่ละปี อย่างน้อย 10 ชั่วโมง โดยบุคลากรสายสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาน้อยที่สุดจานวน 21 ชั่วโมง และมากที่สุด
จานวน 112 ชัว่ โมง
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5*
ผลการดาเนินงาน
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.02
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5*
ผลการดาเนินงาน
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.72
13) อาจารย์พยาบาลประจาทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์เป็น อย่างน้อย*
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์พยาบาลประจาจานวน 55.5 คน มีคุณสมบัติครบ โดยสาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น
ร้อยละ 100
14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5*
ผลการดาเนินงาน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
พยาบาล ค่าเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5

/

/

/

/

/
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
ไม่เป็นไป
ข้อ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
/
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5*
ผลการดาเนินงาน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน ค่าเฉลี่ย 4.00 จากคะแนนเต็ม 5
16) จานวนรายวิชาที่บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาการพยาบาลทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน
รายวิชาที่บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพทั้งสิ้น 29 รายวิชา จาก
รายวิชาทางการพยาบาลทั้งสิ้น 33 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 87.99

/

17) ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ค่าเฉลี่ย 4.01 จากคะแนนเต็ม 5

/

18) ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ร้อยละ 100

/

19) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของอาจารย์
ประจาไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
อาจารย์ประจาที่ ค่าเฉลี่ย. 4.32 จากคะแนนเต็ม 5
20) ร้อยละ 70 ของรายวิชาทางการพยาบาลมีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการดูแลสุขภาพ
ผลการดาเนินงาน
รายวิชาที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพทั้งสิ้น
25 รายวิชา จากรายวิชาทางการพยาบาลทั้งสิ้น 33 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 75.76

/

/
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
ไม่เป็นไป
ข้อ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
21) อาจารย์มีงานวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอน
/
อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์มีงานวิจัยที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จานวน 2
เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
บูรณาการกับรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 และเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้เทคนิคการกลับทางห้องเรียน
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
15
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
100
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านรวม
21
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด
100
* ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
- ไม่มี รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา
- ไม่มี รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
- ไม่มี –
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการ
ประเมินโดย
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
นักศึกษา
มี ไม่มี
๓๐๑๐๑๑๒๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1/2558 
๓๐๑๐๒๑๐๘ ปรัชญากับความจริงของชีวิต
1/2558 
๓๐๑๐๑๑๐๑ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1/2558 
๓๐๑๐๒๑๓๐ มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาค
1/2558 
ลุ่มน้าโขง
๓๐๒๐๑๒๐๔ จุลชีวและปรสิตวิทยา
1/2558 
๓๐๒๐๑๒๐๑ ฟิสิกส์ในการพยาบาล
1/2558 
๓๐๒๐๑๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์และ
1/2558 
สรีรวิทยา ๑

๓๐๑๐๓๑๑๖ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๓๐๑๐๓๑๒๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
๓๐๑๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในสังคม
๓๐1๐๒๑๓๔ เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดารงชีวิต
๓๐๒๐๑๔๐๒ ลีลาศเพื่อสุขภาพ
๓๐๒๐๑๒๐๗ ชีวเคมีในการพยาบาล
๓๐๒๐๑๒๐๓ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา ๒

๓๐๒๐๑๒๐๖ โภชนศาสตร์และโภชนบาบัด
๓๐๑๐๓๑๓๘ ชีวิตกับพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
30201304 แนวคิดพื้นฐานและหลัก
การพยาบาล

แผนการปรับปรุง
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป

2/2558
2/2558
2/2558





-ไม่มี
-ไม่มี
- เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ มากขึน้ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน การแข่งขันตอบคาถามเกีย่ วกับเนือ้ หาการเรียน
- มี Pre-Post Test
- มีการจัดทาวิจยั ในชั้นเรียน
-จัดซื้อหนังสือในห้อง Lab
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป

2/2558



-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป

2/2558
2/2558
2/2558





-ไม่มี
-การจัดเตรียมสถานที่ห้องทดลอง
-การจัดเตรียมหาหุ่นจาลองให้มากขึ้น
-ประชุมวางแผนกับอาจารย์ผสู้ อนก่อนเปิดภาค
การศึกษา

ฤดูร้อน/
2558
ฤดูร้อน/
2558
1/2558



-จัดให้มีการสอนเนื้อหาวิชาได้เหมาะสมกับเวลาที่
จัดสรรให้
-ปรับสไลด์หรือภาพประกอบการสอนให้ชัดขึ้น
-ไม่มี



-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป



- การเรียนในระบบ E-learning
- วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและผู้เรียน
มีส่วนร่วม
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รหัส ชื่อวิชา
30201209 เภสัชวิทยา
30201208 พยาธิสรีรวิทยา

30201309 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
30201310 การพยาบาลผู้สูงอายุ

30201303 การประเมินภาวะสุขภาพ

30201306 การให้คาปรึกษาทางสุขภาพ

ผลการ
ประเมินโดย
ภาคการศึกษา
แผนการปรับปรุง
นักศึกษา
มี ไม่มี
1/2558 
-ไม่มี
1/2558 
-การจัดเตรียมกรณีศึกษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา
-เตรียมตัวอย่าง case กรณีศึกษา
-ปรับวิธีการสอนให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึ้น
-จัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3
1/2558 
-ไม่มี
1/2558 
-ปรับบทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จะ
จัดทากิจกรรม/โครงการบูรณาการด้านการจัดการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุจังหวัดนครพนม
1/2558 
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลการเรียนรู้แก่นักศึกษา
-ประชุมทีมผูส้ อนในภาคทดลองเพื่อทาความตกลงใน
วิธีการสอนสาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกายตามระบบ
เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1/2558 
- ประชุมทีมผู้สอนในภาคทดลองเพื่อทาความตกลงใน
วิ ธี ก ารสาธิ ต การให้ ป รึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปในแนวทาง
เดียวกัน
1/2558 
-ไม่มี

30201302 มโนมติ ทฤษฎีและ
กระบวนการพยาบาล
30101103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2/2558
30201307 การสร้างเสริมสุขภาพ
2/2558
30201210 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 1-2/2558
30201311 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
2/2558
จิตเวช 1
30201305 จริยศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล
30201312 ปฏิบตั ิแนวคิดพื้นฐานและ
หลักการพยาบาล






2/2558



2/2558



-มีการดาเนินการปรับปรุงโดยสานักการศึกษาทั่วไป
-ไม่มี
-ไม่มี
-จัดทาเอกสารประกอบการสอนมอบให้นักศึกษาก่อน
เรียน
-จัดคู่มือผูเ้ รียนเป็นเอกสาร /หรือลงในช่องที่ให้
นักศึกษาได้ศึกษา เช่น Facebook ก่อนเรียน
-ไม่มี
-จัดเตรียมห้องปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ จัดให้มีการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อทบทวนความรู้และ
สาธิตวิธีการปฏิบัติการพยาบาล ก่อนการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามจริง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบตารางเวลาทีส่ ามารถเข้าใช้บริการ
-เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติของโรงพยาบาล และกฎระเบียบข้อบังคับที่
สาคัญของโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกให้กับนักศึกษา
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รหัส ชื่อวิชา

ผลการ
ประเมินโดย
ภาคการศึกษา
นักศึกษา
มี ไม่มี

30201313 ปฏิบตั ิการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1
30201317 การผดุงครรภ์

ฤดูร้อน
/2558
1/2558



30201318 วิจัยทางการพยาบาล

1/2558



30201314 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

1/2558



30201324 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

1/2558



30201316 การพยาบาลมารดาทารก

1/2558



30201315 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2

1/2558





แผนการปรับปรุง
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ในแต่ละโรงพยาบาลที่เป็น
แหล่งฝึกให้ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ
-ไม่มี
-การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้
พร้อมแต่ละหัวข้อ
-ประชุมอาจารย์ผสู้ อนเพื่อหาแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนแบบกรณีศึกษาให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจ
ในแนวคิดของแต่ละวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากขึ้น
-การจัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล สื่อ
โสตฯ ให้พร้อมใช้งาน
-ปรับปรุงคู่มือให้เขียนขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินผล
ที่ชัดเจน พร้อมเตรียมแบบฟอร์มการกรอกคะแนนให้
อาจารย์ด้วย
-ประสานกับห้องสมุดในการจัดหาฐานข้อมูลทางการ
พยาบาลให้พร้อม
-ควรมีการบรรยายพิเศษให้อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
-เนื้อหาค่อนข้างมาก
-ควรจัดให้การสอบซ่อมหลังสิ้นสุดการสอบแต่ละครั้ง
-ประชุมวางแผนกับอาจารย์ผสู้ อนก่อนเปิดภาค
การศึกษา
-จัดให้มีการสอนเนื้อหาวิชาได้เหมาะสมกับเวลาที่
จัดสรรให้
-จัดเตรียมสื่อประกอบการสอนให้พร้อม
-การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้
พร้อมในแต่หัวข้อ
-การแบ่งกลุ่มนักศึกษาและการจัดเตรียมกรณีตัวอย่าง
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ
-การจัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล สื่อ
โสตฯ ให้พร้อมใช้งาน
-จัดทาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
-วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์กับผู้ป่วยทางจิตจากสถานการณ์เสมือน
จริงหรือสถานการณ์จริง
-อาจารย์ควรสรุปภาพรวมของสาระก่อนขึ้นเนื้อหาสาระ
ในบทต่อไปเพื่อความเข้าใจทีต่ ่อเนื่อง
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รหัส ชื่อวิชา

ผลการ
ประเมินโดย
ภาคการศึกษา
นักศึกษา
มี ไม่มี

30201319 ปฏิบตั ิการผดุงครรภ์

2/2558



30201320 ปฏิบตั ิการพยาบาลมารดาและ
ทารก

2/2558



30201323 ปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 1

2/2558



30201330 ปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 2
30201321 ปฏิบตั ิการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
30201322 ปฏิบตั ิการพยาบาลผู้ใหญ่และ
สูงอายุ 2
30201403 การศึกษาอิสระ
30201326 การรักษาโรคเบื้องต้น

2-ฤดูร้อน/
2558
2/2558



2-ฤดูร้อน/
2558
1/2558
1/2558



30201329 การบริหารการพยาบาล

1/2558








แผนการปรับปรุง
-ควรมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพือ่ ให้เห็นภาพของการ
เจ็บป่วยทางจิตชัดเจนขึ้น
-ควรมีการประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เรียนเป็นระยะ
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ก่อนสอบ
-การอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงและพยาบาลประจาการ
เกี่ยวกับบทบาทการสอนภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
-ระบุจานวนประสบการณ์การตัดฝีเย็บและเย็บแผลฝี
เย็บอย่างน้อย 1 รอยใน มคอ.4
-ควรจัดให้มีอาจารย์นิเทศนักศึกษาในทุกแหล่งฝึกทุก
กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรูค้ าแนะนาและ
ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงในทุกกลุม่
-จัดสื่อการสอน VDO ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการตรวจ
ครรภ์ และการอาบน้าทารก ตามข้อกาหนดของรายวิชา
-ควรมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ปฏิบัติงานเป็นประจาต่อเนื่องทุกปี และปรับเปลีย่ น
เนื้อหาให้มีความน่าสนใจและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
-ทบทวนการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมใกล้กับช่วงระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน
-ไม่มี
-ปรับแผนการเรียนการสอนโดยจัดลาดับเนื้อหาใหม่
ให้ปรับบทที่ 3 เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพ การ
วินิจฉัย การรักษาเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยที่มีปญ
ั หา
ด้านอายุรกรรมที่พบบ่อยมาเรียนก่อน และปรับบทที่
2 เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค
ตามกลุม่ อาการที่พบบ่อยไปเรียนในบทที่ 3 เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรูไ้ ด้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิผล
มากขึ้น
-จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีการศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และปรับวิธีการ
ในการเรียนการสอนโดยจัดทาเอกสารประกอบการ
สอนที่เน้นเนื้อหาที่มีความกระชับมากขึ้น สรุปเนื้อหา
สาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาในการจัดการเรียนการ
สอน 30 ชั่วโมง
- ประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพื่อปรับเนื้อหาใน
บางบทให้มีความเหมาะสม
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ผลการ
ประเมินโดย
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
แผนการปรับปรุง
นักศึกษา
มี ไม่มี
30201327 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
1/2558 
-อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละบทที่รับผิดชอบควรมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการเรียนการสอนและจัดทา มคอ.3
30201328 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
1/2558 
-อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละบทที่รับผิดชอบควรมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการเรียนการสอนและจัดทา มคอ.3
30201325 ประเด็นและแนวโน้มทางการ
1/2558 
-จัดทาแบบประเมินสาหรับการให้คะแนนสัมมนาราย
พยาบาล
กลุ่มและรายบุคคลลงใน มคอ.3
-การจัดเตรียมหัวข้อการสัมมนา
-การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากรร่วม
ในการสัมมนาของนักศึกษา
-การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอก
30201333 ปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องต้น
2/2558 
-ควรมีการสอน Fast tract ของโรคสาคัญต่างๆ ที่
พบบ่อย
-การกาหนดหัตถการในการเก็บประสบการณ์เพิ่มเติม
30201401 ปฏิบตั ิการพยาบาลที่เลือกสรร 2/2558 
-ไม่มี
30201331 ปฏิบตั ิการบริหารการพยาบาล 2/2558 
-กาหนดสถานการณ์จาลองและสาธิตบทบาทหน้าที่ใน
แต่ละตาแหน่ง การรับส่งเวร การประชุมปรึกษาก่อนหลังการปฏิบตั ิงาน การนิเทศทางการพยาบาล
-การอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงและพยาบาลประจาการ
เกี่ยวกับบทบาทการสอนภาคปฏิบตั ิ การนิเทศ
ทางการพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
30201332 ปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัย
2/2558 
-จัดอุปกรณ์ในกระเป๋าเยี่ยมให้ครบถ้วน
ชุมชน
-เสนอคณะกรรมการหลักสูตรในกรณีจ้างอาจารย์
นิเทศ

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ปีการศึกษา 2558 รายวิชาที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
มีทั้งหมด 53 วิชา ได้รับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้รายวิชา โดยมีผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาล
โดยรวมตลอดปีการศึกษา เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี (มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ ฯ ได้ทั้ งหมด 50 วิช า เนื่ องจากยังอยู่ ในช่วงภาคฤดูร้อน) และนักศึกษามีความพึ งพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์ประจาโดยรวมตลอดปีการศึกษา เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับดี (มีการประเมินความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ประจาโดยรวม ยังไม่รวมภาคฤดูร้อน)
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ตารางที่ 4.8 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม - จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งใน - ให้ อาจารย์ ผู้ ที่เข้าปฐมนิเทศทั้ งในภาคทฤษฎี
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบว่า ยังมี
และภาคปฏิบัติ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ประเด็นที่ต้องพัฒนาในเรื่องของความ
นิเทศได้เน้นย้าถึงการซื่อสัตย์และความมีวินัยใน
ซื่อสัตย์และความมีวินัย
การเรียนและการฝึ กปฏิบั ติงาน โดยอาจจะเน้ น
การสอนโดยผ่ านการเล่ าเรื่ อง การยกตั วอย่ าง
สถานการณ์ case ที่ พบในหอผู้ ป่ วยและชี วิ ต
ประจาวัน
ด้านความรู้
- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับจานวนชั่วโมง
จาเป็น ให้ ส อดคล้ องกับเวลาที่ถูกกาหนด
ด้วยหน่วยกิต
ด้านทักษะทางปัญญา
- การจัดการเรียนการสอนในวิชาทางการ
- ควรมี การจั ดการเรี ยนการสอนแบบ Active
พยาบาลจะเน้นการบรรยาย ซึ่งไม่เอื้อให้เกิด Learning เพิ่มมากขึ้น
ทักษะทางปัญญาได้อย่างเต็มที่
ด้านทักษะความสัมพันธ์ -ไม่มี
- ไม่มี
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ด้านทักษะในการ
-นักศึกษาไม่ทราบฐานข้อมูลในการ
- เพิ่มเนื้อหาในการสืบค้นของฐานข้อมูลทางการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ สืบค้นงานด้านวิชาการทางการ
พยาบาลและการพิ จารณาความน่ าเชื่ อถื อของ
สื่อสารและการใช้
พยาบาล และไม่ทราบถึงวิธีการ
ฐานข้อมูล โดยการสอดแทรกในรายวิชาที่มีการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูล มอบหมายงานให้ นั กศึกษาค้นคว้าเพิ่ มเติ มและ
นั้น
บรรจุ รายการฐานข้ อมู ลทางการพยาบาล ใน
มคอ.3 และ มคอ.4
ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ - อาจารย์พี่เลี้ยงให้ข้อคิดเห็นว่า
- ในบทบาทหั วหน้ าเวร หั วหน้ าที ม จะฝึ กใน
รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล จะฝึก 2
ทักษะปฏิบัติในแต่ละบทบาทหน้าที่
ด้านการบริหารงานการพยาบาลที่หอ สัปดาห์ และวิชาปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
จะฝึก 4 สัปดาห์ โดยจัดให้มีความต่อเนื่องกัน
ผู้ป่วยของนักศึกษายังไม่เพียงพอ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ -
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ตารางที่ 4.9 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอที
สาหรับบุคลากร

จานวน
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
บุคลากรสาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
19 คน
31 คน - ได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

29 คน

-

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

19 คน

31 คน

4. ประชุมวิชาการประจาปี "พยาบาลยุค
ใหม่ก้าวไกลเปี่ยมจริยธรรม

33 คน

-

5. ประชุมวิชาการ "การพยาบาลผู้ป่วย
หัวใจและหลอดเลือดและการแปลผล
คลื่นหัวใจ" (Cardiovasculor Nursing
and Advanced in ECG)
6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง

36 คน

-

13 คน

-

7. โครงการสมรรถนะอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

46 คน

-

8. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี
ในองค์กร (Unity to be the star)

34 คน

20 คน

9. อบรมกลไกจริยธรรมเพื่อการธารง
รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล

49 คน

-

- ได้แนวทางในการจัดทาเอกสาร และ
ได้เอกสารประกอบการสอนที่จะ
นาไปใช้ในการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
- เกิดแรงบันดาลใจในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
- ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา
- ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริการพยาบาล
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และความรู้
เรื่องวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ
- ได้ความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วย
หัวใจและหลอดเลือดและการแปลผล
คลื่นหัวใจ และนามาใช้ในการเรียน
การสอน
- ได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์
ประจาและอาจารย์พี่เลี้ยง
- ทราบปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ
- ได้แนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
- เกิดความสมัครสมานสามัคคี รักการ
ทางานเป็นทีม
- ได้แนวทางการพัฒนาองค์กร
- ได้แนวทางในการดาเนินงานด้าน
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
10. อบรมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ :
พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
11. ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
12. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
13. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ

จานวน
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
บุคลากรสาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
37 คน
- ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัยและนามาปรับ
ใช้ในการเรียนการสอน
12 คน
2 คน
- ได้รายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ที่ผ่านมา
วิพากษ์ของคณะกรรมการ
32 คน

3 คน

- ได้ระบบและกลไกการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

39 คน

12 คน

- ได้โครงร่างวิจัยที่ผ่านการวิพากษ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ตารางที่ 5.1 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
หลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เครื่องมือในการวัด
- การประเมินผลสัมฤทธิ์การ
และประเมินผลการ
เรียนรู้ยังไม่ชัดเจน
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ยัง
ไม่ละเอียดเพียงพอ
ทาให้ยากต่อการ
นาไปใช้

-

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
จัดประชุมพัฒนาเครื่องมือ โครงการพัฒนา
แบบประเมินที่ใช้ในการเรียนการสอน
ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เครื่องมือ
ทดลองใช้เครื่องมือ
ปรับปรุงเครื่องมือ
นาไปใช้
ประเมินผล
นาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป
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ตารางที่ 5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ 6)
ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1)
ระบบการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
มีการนาระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ครอบคลุม
ความพร้อมทางกายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self study room) ห้องประชุม สถานที่พักผ่อน สนามกีฬาภายในวิทยาลัยฯ และหอพัก
นักศึกษา และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ได้ แ ก่ สื่ อ การเรี ย นการสอน หนั ง สื อ ต ารา สิ่ ง พิ ม พ์ วารสาร ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การสื บ ค้ น แหล่ ง เรี ย นรู้
สื่ออิเลคทรอนิคส์ และระบบอินเตอร์เน็ต WiFi ที่มีประสิทธิภ าพ มีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีปัญหาในระบบการยืม – คืน อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาลมีความล่าช้า แบบฟอร์ม
การยื ม – คื น ไม่ เอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ และฐานข้อ มู ล อิ เลคทรอนิ ค ส์ ท างการพยาบาลค่ อ นข้ างน้ อ ย จากผลการ
ดาเนินงาน ทาให้มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ห้องเรียน มีห้องเรียนประจา จานวน 9 ห้อง
2. ห้ องปฏิ บั ติ การ ได้ แก่ ห้ องปฏิ บั ติ การพยาบาล 2 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกายวิ ภ าคศาสตร์ 1 ห้ อ ง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
3. การบริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีระบบอินเตอร์เน็ต (internet) Wifi มีห้องปฏิบัติการ
1 ห้อง ให้บริการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา
4. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ มีห้องสุด 1 ห้อง ห้องวารสาร 1 ห้อง ห้องวรรณกรรม 1 ห้อง มีการจัดพื้นที่
นั่งอ่านและค้นคว้าทั้งที่เป็นพื้นที่โล่ง และพื้นที่ที่เป็นห้อง โดยมีห้องศึกษาด้วยตนเอง 2 ห้อง ห้องประชุมกลุ่มย่อย
10 ห้อง รวมทั้งมีบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยระบบ WiFi ครอบคลุมพื้นที่ทุกชั้นทั่วอาคาร บริการห้องสมุด
หอพัก และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ บริการสื บค้น
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
5. หอพักนักศึกษา มีการจัดการด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น มีสนามกีฬาภายใน ได้แก่
สนามบาสเกตบอล 1 สนาม วอลเล่ ย์ บอล 1 สนาม ห้ องออกก าลั งกาย (ฟิ ตเนส) 3 ห้ อง สถานที่ ออกกาลั งกาย
กลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง มีเวทีกลางแจ้งสาหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ มีอาคารหอพักนักศึกษา 5
อาคาร ให้บริการนักศึกษาประมาณ 600 คน โรงอาหาร 1 อาคาร ห้องกิจการนักศึกษา 1 ห้อง ห้องประชุมสโมสร
นักศึกษา 1 ห้อง และห้องชมรม 4 ห้อง
มีการประเมินกระบวนการดาเนินงานโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร พบว่า ยังไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จึงเสนอแนะให้กาหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก โดยกาหนดให้มีหัวหน้างานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานโดยมีหัวหน้างานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทาหน้าที่ ร่วมกับอาจารย์
ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผนกากับติดตามการให้บริการและการประเมินผลระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ได้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้/ผลการดาเนินงาน
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรู ปธรรม โดยนักศึกษาประเมิน ว่าระบบการยืม-คืนอุปกรณ์เป็นระบบ
รวดเร็ว และเอื้อต่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลมากขึ้น จาก 3 วัน เป็น 2 วัน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ประจา อาจารย์ประจาหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
อยู่ ในระดับ ดี ถึงดีมาก มีค่ าเฉลี่ ย 4.43, 4.50 และ 4.80 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ าเฉลี่ ยระดับ ความพึ งพอใจของ
นักศึกษา อาจารย์ประจา อาจารย์ป ระจาหลักสูตร เพิ่มขึ้นจากปี การศึกษา 2557 เท่ากับ 4.33, 4.53 และ
4.45 ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า ผลจากการปรับปรุงกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ทันสมัย เพียงพอ
ต่อความต้องการของนั กศึกษาและอาจารย์ มีคอมพิวเตอร์ จานวน 183 เครื่อง คิดเป็นสั ดส่วนคอมพิวเตอร์ :
นักศึกษาเป็น 3.26 เครื่อง : 1 คน ภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอเหมาะสม ห้องสมุดมีตารา
หลักทางการพยาบาล 882 ชื่อเรื่อง จานวน 9,151 เล่ม และมีหนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 20,920
เล่ม พร้อมทั้งดาเนินการจัดซื้อ ฐานข้อมูล CINAHL มีระบบฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ของ สกอ. ได้แ ก่ ฐานข้อมูล
H.W. Wilson, Emerald, Science Direct, Springer Link, ProQuest ABI/INFORM Complete และระบ บ
ฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ไทย (ThaiLIS) มี ว ารสารทางการพยาบาลภาษาไทย จ านวน 22 ชื่ อ เรื่ อ ง วารสาร
ภาษาอังกฤษ จานวน 11 ชื่อเรื่อง โดยมีการรับวารสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากการประเมินหลักสูตรของคณะ
เห็นด้วยกับ
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า คณะกรรมการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะว่า
คุณภาพการศึกษา
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
-นาไปแลกเปลี่ยนในเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือการจัดการเรียนรู้ (KM) กับ
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

สรุปการประเมินหลักสูตร
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
กระบวนการประเมิน
- ประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร และการสนทนากลุ่มของผู้สาเร็จการศึกษาในช่วงของการ
ปัจฉิมนิเทศ
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการรวมรายวิชาการศึกษาอิสระและวิชาวิจัย
ทางการพยาบาล เป็น รายวิชาวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 1 และ 2
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ใช้แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
1. ควรพัฒนาความเป็นผู้นาในทีมสุขภาพ
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
2. ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3. ควรพัฒนาความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
4.ควรพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการปรับรายวิชาบริหารการพยาบาลเป็น
รายวิชาการจัดการการพยาบาล มีการเพิ่มเนื้อหาในเรื่อง ภาวะผู้นาทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการ
แสวงหาความรู้และนาความรู้ ข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับเพิ่มการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาใหม่ จากเดิม 14 ชั่วโมง เป็น 40 ชั่วโมง เพิ่มเติมจาก
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
กาหนดเวลา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่
แผนดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ที่แล้วเสร็จ
ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ตุลาคม 2558 อาจารย์ประจา อยู่ระหว่างส่งหลักสูตรรับการ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
– มิถุนายน
หลักสูตร
รับรองจากสภาการพยาบาล
ปรับปรุง พ.ศ. 2558
2559
และฝ่ายวิชาการ
2. โครงการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนด้วย E-Learning

ตุลาคม 2558
– มีนาคม
2559

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
และฝ่ายวิชาการ

มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
อาจารย์ในการใช้
E-Learning ในการจัดการเรียน
การสอน แต่เนื่องจากระบบ
E-Learning ของมหาวิทยาลัย
ปิดระบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2559 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ E-learning ได้ อาจารย์
บางส่วนจึงปรับใช้การสอนผ่าน
ระบบสื่อสารออนไลน์ และการ
เรียนแบบห้องเรียนกลับทาง
(Flipped classroom)แทน

3. โครงการเสวนาหลักสูตรประจาปี
การศึกษา 2558

ตุลาคม 2558
– มิถุนายม
2559

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
และฝ่ายวิชาการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผล

22-26
กุมภาพันธ์
2559

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
และฝ่ายวิชาการ

ดาเนินการสร้างข้อสอบ
เรียบร้อยแล้ว และให้จัดอบรม
ให้ความรู้อาจารย์ในเรื่องการวัด
และประเมินผล
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
ควรปรับรายวิชาที่ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
2.1 รวมวิชาการศึกษาอิสระกับวิชาวิจัยทางการพยาบาลเป็นวิชาเดียว
2.2 ปรับวิชาภาษาอังกฤษเน้นเพื่อการสื่อสารมากขึ้น
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ปีการศึกษา 2558 มีการจัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน จานวน 4 โครงการตามที่เสนอแนะไว้ใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย E-Learning
โครงการเสวนาหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2558 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการวัด
และประเมินผล
โครงการเพิ่มเติมจานวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 โครงการจั ดการความรู้เรื่อ งแนวปฏิ บั ติในการเตรียมความพร้อ มก่ อนฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและวิชาชีพสาหรับบุคลากรสายวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนระหว่างปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2559
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. โครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถภาพการวัดและประเมินผล
5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
6. โครงการพัฒนาศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและวิชาชีพสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนระหว่างปฏิบัติงาน
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในสายงาน
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์พยอม สินธุศิริ
ลายเซ็น : ………………………………………………………………… วันที่รายงาน....................................................................
ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
ลายเซ็น : ………………………………………………………………… วันที่รายงาน....................................................................
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
ลายเซ็น : ………………………………………………………………… วันที่รายงาน....................................................................
เห็นชอบโดย : ดร.เพ็ญศิริ ดารงภคภากร (คณบดี)
ลายเซ็น : ………………………………………………………………… วันที่รายงาน....................................................................
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