
การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2557 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 วันท่ีรายงาน 3 สิงหาคม 2558 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.ดวงฤดี    ลาศุขะ 1. รศ.ดร.ดวงฤดี    ลาศุขะ สภามหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ ก า ร

ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ 20 ตุลาคม 

2555 

สภาการพยาบาลเห็นชอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 15 

มกราคม 2556 

และส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษารับทราบการปรับปรุง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อวันที่ 

3 ตุลาคม 2556 (เอกสาร มคอ.2) 

2. ผศ.ดร.โรจนี     จนิตนาวัฒน์ 2. ผศ.ดร.โรจนี     จนิตนาวัฒน์ 

3. ผศ.ดร.กนกพร  สุค าวัง 3. ผศ.ดร.กนกพร  สุค าวัง 

4. ผศ.ดร.ทศพร     ค าผลศริิ 4. ผศ.ดร.ทศพร     ค าผลศริิ 

5. รศ.ดร.ภารดี     นานาศลิป์ 5. รศ.ดร.ภารดี     นานาศลิป์ 

 

อาจารย์ผู้สอน  

1.  ผศ. ดร.กนกพร  สุค าวัง     

2. ผศ. ดร.สุมาลี    เลิศมัลลกิาพร    

3. อ. ดร.อรอนงค ์  วิชัยค า    

4. ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์  อัคคะเดชอนันต์   

5. รศ.ดร.ดวงฤดี   ลาศุขะ 

6. รศ.ดร.วิลาวัณย์  พิเชยีรเสถียร 

7. รศ.ดร.ลินจง   โปธิบาล 

8. อ. ดร.บุญพิชชา   จติต์ภักดี 

9. รศ.ดร.ภัทราภรณ์   ทุ่งปันค า 

10. ผศ.ดร.เพชรสุนยี์  ทั้งเจริญกุล 
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11. รศ.ดร.พัชราภรณ์   อารีย์ 

12. รศ. ดร.ดวงฤดี   ลาศุขะ        

13. ผศ. ดร.โรจนี        จนิตนาวัฒน์ 

14. ผศ. ดร.ศริิรัตน์   ปานอุทัย 

15.  ผศ. ดร.ทศพร   ค าผลศิริ 

16. ผศ. ดร.จริาภรณ์  เตชะอุดมเดช 

17. อ. ดร. ณัฐธยาน ์   สุวรรณคฤหาสน์ 

18. รศ.ดร. ภารดี     นานาศลิป์ 

19. ผศ. ดร. เดชา     ท าดี 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน  

2 คุณสมบัติของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 4 คน มวีุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 1 คน มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (public 

health education) และมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

3 คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบทั้ง 3 คน มีวุฒปิริญญาเอกทางการพยาบาล และมี

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน 

4 คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า มีวุฒปิริญญาเอกทางการพยาบาล

หรอืสาขาที่สัมพันธ์กัน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภช้ั์นหนึ่ง มปีระสบการณก์ารสอน และมีผลงานวิจัยที่มคีุณภาพ 

ตีพมิพ์อย่างต่อเนื่อง 

5 คุณสมบัติของอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้า

แบบอิสระ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนมวีุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล

หรอืสาขาที่สัมพันธ์กัน มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้

ไป และมีผลงานตีพมิพ์อย่างตอ่เนื่อง 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

6 คุณสมบัติของอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่มทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

8 การตีพมิพ์เผยแพร่

ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผลงานของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทุกคนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี

กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และอยู่ใน

ฐานขอ้มูล TCI 

ผู้ส าเร็จ 

การศึกษา 
ชื่อผลงาน 

แหลง่

เผยแพร ่

ค่า

น  าหนัก 

1. นางสาวรัญชนา  

หนอ่ค า          

541231022 

ผลของการออกก าลังกายแบบก้าว

ตามตารางต่อการทรงตัวในผู้สงูอายุ 

พยาบาล

สาร 

 

0.8 

2. นางสาวกุลธิดาพร  

กีฬาแปง           

531231030 

ผลของการสนับสนุนผู้ดูแลดา้น

ข้อมูลและดา้นอารมณต์อ่การปฏบัิติ

กิจวัตรประจ าวันและความผาสกุ

ของผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคหลอดเลอืด

สมองในระยะฟื้นฟูสภาพ 

พยาบาล

สาร 

 

0.8 

3. นางสาวณัฐวรรณ  

พนิจิสุวรรณ       

531231033 

 

 

ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตของผูดู้แล

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม 

พยาบาล

สาร 

 

0.8 

4. นางสาวอังคณารัชต ์ 

แก้วแสงใส  

531231036 

ผลของการออกก าลังกายแบบไอ

เยนกะโยคะตอ่ความรุนแรงของ        

โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอาย ุ

พยาบาล

สาร 

 

0.8 

5. นางสาวกรรณิกา  

ปิงแก้ว            

531231037 

พฤตกิรรมสง่เสริมสุขภาพและภาวะ

สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมอง

เสื่อมในระยะแรก 

พยาบาล

สาร 

 

0.8 

6. นางสาวสุพรรณษา  

กลิ่มกล่อม      

551231006 

พฤตกิรรมการจัดการตนเองและ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะตอ่มลูกหมากโต 

พยาบาล

สาร 

 

0.8 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 

7. นางสาวจันทร์ดา  

บุญประเสริฐ          

531231030 

ผลของการออกก าลังกายแบบหะฐะ

โยคะตอ่สมรรถภาพทางกายใน

ผู้สูงอาย ุ

พยาบาล

สาร 

 

0.8 

9 ภาระงานอาจารย์ที่

ปรึกษาวทิยานิพนธ์

และการค้นคว้าแบบ

อิสระในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนมภีาระงานเป็นไปตามเกณฑ์ 

ชื่ออาจารย์ ภาค 1/2557* ภาค 2/2557** 

Thesis IS อัตราส่วนการ

ควบคุม Thesis & IS 

Thesis IS อัตราส่วนการ

ควบคุม Thesis & IS 

รศ.ดร.ดวงฤดี 1 1 1.5 1 0 1 

ผศ.ดร.โรจน ี 2 0 2 2 0 2 

ผศ.ดร.กนกพร 4 2 6 2 1 3 

ผศ.ดร.ทศพร 2 0 2 2 0 2 

รศ.ดร.ภารดี 2 1 3 2 0 2 

*ขอ้มูล ณ สิงหาคม 2557  **ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2557 

หมายเหตุ มคอ 1 ระดับบัณฑติศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555 ก าหนดให้

วทิยานพินธ์ 1 เร่ืองเท่ากับสารนิพนธ์ 2 เร่ือง 

  

10 อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าแบบอิสระใน

บัณฑิตศกึษามี

ผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนมีผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์อย่างตอ่เนื่อง 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  

เริ่มใชห้ลักสูตรเมื่อปีการศกึษา 2555 

12 การด าเนินงานให้

เป็นไปตามตัวบ่งชี ผล

การด าเนินงานเพื่อ

การประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียน

การสอนตามกรอบ

มาตรฐาน 

มีการด าเนินการตามตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ครบทุกตัว ดังนี้ 

        ข้อ 1 ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร การประชุมสามัญ 5 

ครั้ง (เอกสารแนบ) โดยแต่ละครั้งมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80-100 

(ส.ค. 57 – ก.ค. 58) 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

 
อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

การประชุม

ครั้งท่ี 1 

การประชุม

ครั้งท่ี 2 

การประชุม

ครั้งท่ี 3 

การประชุม

ครั้งท่ี 4 

การประชุม

ครั้งท่ี 5 

รศ.ดร.ดวงฤดี      

ผศ.ดร.โรจนี -     

ผศ.ดร.กนกพร   -   

ผศ.ดร.ทศพร      

รศ.ดร.ภารดี      

         

       ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ในทุก

ประเด็น (เอกสาร มคอ.2 ที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ และ สกอ.

รับทราบ) 

        ข้อ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 ปีการศกึษา 2557 มกีารเปิดสอน 8 

และ 6 กระบวนวิชา ตามล าดับ ทุกกระบวนวิชามีการจัดท า มคอ.3 หรอื 

มคอ. 4 ก่อนเปิดสอนในภาคการศกึษา (เอกสาร มคอ.3, มคอ. 4) 

        ข้อ 4 มีการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษาครบทุกรายวิชา (เอกสาร มคอ.5, มคอ.6) 

        ข้อ 5 ด าเนินการจัดท ารายงาน ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง

สิน้สุดปีการศกึษา 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ต่อไปนี  

ตัวบ่งชี  ผลการด าเนินงาน 

ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ

พัฒนาอาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและระบบการบริหารอาจารย์ 

       มีการด าเนินการโดยใช้ระบบของคณะฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2556 เริ่ม

จากการวางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 

และความเช่ียวชาญของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรจากฐานข้อมูลกลางของคณะ และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ

บริหารประจ าคณะ และเสนอมหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพ และส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาตามขั้นตอน  
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       จากการทบทวน พบว่าการด าเนินงานตามระบบมีประสิทธิภาพ สง่ผลให้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน หลักสูตรได้รับการรับรองจาก

สภาวิชาชีพ และรับทราบจาก สกอ. จึงยังคงใช้กระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรตามเดิม และในปีการศกึษา 2557 ได้ปรับระบบการบริหารอาจารย์

เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑอ์ย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่ม

กระบวนการวางแผนรับและแตง่ตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะ

เกษียณล่วงหน้า ปีการศกึษา 2557 จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่านเกษียณอายุ

งาน ทางคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจา้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทผูม้ีความรู้ความสามารถพิเศษ ต าแหน่งอาจารย์ สง่ผลให้

หลักสูตรมอีาจารย์ประจ าเป็นไปตามมาตรฐาน  

        นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ มีการวางแผนอัตราก าลัง 5 ปี เพื่อพิจารณา 

อัตราอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนผู้เกษียณ และอาจารย์ที่ต้องสรรหามาเพิ่มในแต่ละปี 

จ าแนกตาม area และกระบวนวิชาที่สอน และการวางแผนการมอบหมายอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการสรรหาอาจารย์ผู้สอนที่มคีุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณวุฒิบัณฑติศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555 เพื่อทดแทนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่จะเกษียณอายุ และพัฒนาอาจารย์ที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบ  

          ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้สอน 2 คน 

เพื่อทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณในปีการศึกษา 2558 โดยจัดให้เข้า

สังเกตการณ์สอน (attend class) กระบวนวิชา 564725 และนิเทศนักศึกษาร่วมกับ

อาจารย์ประจ าเดิมในกระบวนวิชา 564727  

         

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

     หลักสูตรด าเนนิการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ร่วมกับคณะฯ โดยวิเคราะห์ความ

ต้องการและความจ าเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ วางแผนงบประมาณและ

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการและ/หรือก าหนดความต้องการ 

ความจ าเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

     การด าเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2555 คณะฯได้ส ารวจและวิเคราะหค์วาม

ต้องการของอาจารย์ในคณะฯซึ่งรวมทั้งอาจารย์ในสาขาฯ พบความจ าเป็นในการ

พัฒนาอาจารย์ เรื่องแนวทางการจัดการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะฯ ได้

จัดสรรงบประมาณและจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจ าปีเพื่อสร้างความรูค้วาม

เข้าใจในเรื่องดังกล่าว ผลการตดิตามการด าเนินงาน พบว่าอาจารย์มคีวามรูค้วาม
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เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หลักสูตร

มีการด าเนินการจัดท า มคอ.3 4 5 6 ตามเกณฑ์  

     ในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาฯมีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดย

ใช้กระบวนการเดิม แต่จากผลส ารวจและวิเคราะหข์องคณะฯ พบความตอ้งการการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 คณะฯได้มีการด าเนินกิจกรรม

สัมมนาวิชาการประจ าปี และก าหนดใหห้ัวข้อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 

21 เป็นประเด็นหลักในการสัมมนา ซึ่งอาจารย์ในสาขาวิชาฯได้เข้าร่วมในการสัมมนา

ดังกล่าว ผลการสัมมนาโดยรวมพบว่าอาจารย์มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการ

เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึน้  

      ในส่วนของสาขาวิชาฯในปี 2556  เนื่องจากระยะเวลาในการเตรียมการจัดการ

เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีจ ากัด และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนด้วยวิธีนีย้ังเป็นสิ่งใหม่ส าหรับอาจารย์บางคนในสาขาวิชา จงึท าให้ยังไม่

สามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายได้ทุกกระบวนวิชา มี

เพียงบางกระบวนวิชาที่น าทักษะดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอน เช่น กระบวนวิชา 

564725 กระบวนวิชา 564727 เป็นต้น และสาขาวิชาฯได้วางแผนให้อาจารย์ใน

สาขาวิชาฯได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง  ก่อนน าวิธีการ

ดังกล่าวมาใช้ในวิชาอื่นๆในปีการศกึษาต่อไป 

        ในปีการศึกษา 2557 ตลอดทั้งปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะฯ ได้จัดอบรม

วิชาการหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาฯ 

สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาวิชาฯเข้าร่วมพัฒนาความรู้ดังกล่าว นอกจากนี้สาขาวิชา 

ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ทางด้าน

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนั้นสาขาวิชาฯมีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการไปศกึษาดูงานของอาจารย์ประจ า 

      ผลการทบทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี 2555-2556 พบว่า 

มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์และส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนา

ท าให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาได้ตรงประเด็น ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการบริหาร

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้นต่อการด าเนินงานหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 จึงยังคงใช้กระบวนการ

เช่นเดิม การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

หลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน จึงมีความจ าเป็นต้อง

ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจ ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว คณะฯ ได้

ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการ
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ประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็น

เลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558  ซึ่งอาจารย์ใน

สาขาวิชาฯทุกคนได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว นอกจากนีก้ารวิเคราะหก์ารด าเนินงาน

ของหลักสูตรของคณะฯโดยรวมซึ่งรวมทั้งอาจารย์ในสาขาวิชาฯ พบว่า มีความจ าเป็น

ที่ต้องพัฒนาการบริหารหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จตามระยะเวลาของ

หลักสูตร และผลส ารวจความคิดเห็นจากอาจารย์พบความต้องการในการพัฒนา

เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประเด็นดังกล่าวทั้ง

สองประเด็นจึงได้ถูกก าหนดเป็นหัวข้อในกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจ าปีของคณะฯ 

จากผลการประเมินโครงการ อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระบุว่า ความรู้ที่ได้รับ

สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนได้   

       ในส่วนของสาขาวิชาฯ ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดโครงการพัฒนาจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุสอดแทรก

ในกระบวนวิชาภาคปฏิบัติ (564727) และผลการประเมินทั้งจากผู้สอนและผู้เรียน

พบว่ามีความพึงพอใจและได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 

คุณภาพอาจารย์ 1. ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอก: อาจารย์ประจ าหลักสูตรมวีุฒิปริญญาเอก 5 

คน จาก 5 คน คิดเป็น 100% 

2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ 5 คน (รศ. 2 คน ผศ. 3 คน) จาก 5 คน คิดเป็น 100% 

3. ผลงานวิชาการของอาจารย์  

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมผีลงานทางวิชาการคดิเป็นรอ้ยละ 74 ( 3.7

5
 X 100 ) 

 ผลงาน ค่าน้ าหนัก 

1. ประทุม สรอ้ยวงค,์ ดวงฤดี ลาศุขะ, จินดารัตน์ ชัยอาจ, ทศพร ค า

ผลศิร,ิ รัชรินทร์ โพธิกุล, สมจติ เกียรตวิัฒนเจรญิ. (2014)  การ
พัฒนาและทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

การฝึกปฏบัิต ิการพยาบาลรวบยอดทางอายุรศาสตร์ส าหรับ

นักศกึษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 โดยใช ้OSCE. วารสารสภาการพยาบาล, 

29(4) October-December.  

0.8 

2. แสงเดอืน พรมแก้วงาม, ลินจง โปธิบาล, วจิิตร ศรีสุพรรณ, กนกพร สุ

ค าวัง (2557) การพัฒนาแบบวัดความผาสกุทางจิตวิญญาณส าหรับ

ผู้ใหญ่ชาวไทยพุทธท่ี เจ็บป่วยเรื้อรัง, Pacific Rim International Journal of 

Nursing Research  ปีท่ี 18  ฉบับท่ี 4  หนา้ 320-332  ปีพ.ศ. : 2557 

0.8 
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3. อาทิตยา วังวนสินธ์ุ, นทิรา กิจธีระวุฒวิงษ์, ภูดทิ เตชาติวัฒน์, ดวงฤดี 

ลาศุขะ. ความเห็นพ้องของนิยามการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รังในผู้ป่วย

เบาหวานชนดิท่ี 2 โดยกลุม่ผู้เชี่ยวชาญไทย ด้วยการใช้เทคนิคนอมินัล

กรุป๊ วารสารสาธารณสุข มหาวทิยาลัยบูรพา  ปีท่ี: 9  ฉบับท่ี: 1  เลข

หนา้: 36-50  ปี พ.ศ. 2557 

0.5 

4. วัลยาพร ค ามอญ, กนกพร สุค าวัง, โรจนี จินตนาวฒัน์. ผลของการ

พยาบาลตามทฤษฎีความส าเร็จตามจุดมุง่หมายต่อการฟื้นสภาพหลัง

ผ่าตัดของผูสู้งอายุท่ีได้รับการผา่ตัดช่องท้อง พยาบาลสาร  ปีท่ี : 

41  ฉบับท่ี : 2  เลขหนา้ : 83-96  ปีพ.ศ. : 2557 

0.8 

5. วนีา วงษง์าม, กนกพร สุค าวัง, ภารดี นานาศิลป์. ผลของการพยาบาล

แบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุท่ีมี

กระดูกสะโพกหักระยะพกัฟื้น พยาบาลสาร  ปีท่ี : 41  ฉบับท่ี : 2  เลข

หนา้ : 72-82  ปีพ.ศ. : 2557 

0.8 

 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ การคงอยู่ของอาจารย์ 

    ปีการศกึษา 2557 ไม่มอีาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณหรอืลาออก คิดเป็นอัตรา

คงอยู่รอ้ยละ 100 ซึ่งเท่ากับอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศกึษา 

2556      

ความพึงพอใจของอาจารย์ 

     ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตอ่การบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 

2557 เท่ากับ 4.60 (คะแนนเต็ม 5) ปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 4.60 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์มคีวามพึงพอใจเท่าเดิม 
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หมวดที่ 3 นักศกึษาและบัณฑิต 

ข้อมูลนักศกึษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั งแต่ปี จ านวนนักศกึษาคงอยู่ (จ านวนจรงิ) ในแต่ละปีการศึกษา 

การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 2553 2554 2555 2556 2557 

2553 

แผน ก ภาคปกติ 

แผน ข ภาคปกติ 

 

7 

3 

 

7 

3 

 

6 

3 

 

6 

1 

 

4 

0 

2554 

แผน ก ภาคปกติ 

แผน ข ภาคปกติ 
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10 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศกึษา  

     ผูส้นใจเข้าศึกษาไม่สามารถลาศกึษาต่อในเวลาราชการได้ 

 

ตัวบ่งชี  ผลการด าเนินงาน 

การรับ

นักศกึษา 

การรับนักศกึษา  

    หลักสูตรมีระบบการรับนักศึกษาโดย 1) ก าหนดจ านวนรับนักศกึษา โดยระบุไว้ในแผนการ

รับนักศกึษาในระดับบัณฑติศกึษาของคณะฯ และวางแผนการรับนักศกึษาเพื่อให้ได้จ านวน

และคุณสมบัติตามต้องการ โดยก าหนดคุณสมบัติพืน้ฐานการศกึษา และประสบการณก์าร

ท างาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑติศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และมคอ.2  2) 

ด าเนนิการรับนักศึกษา โดยมีการประกาศจ านวนรับ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกให้ผูส้มัคร

รับทราบล่วงหน้า มกี าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกนักศกึษา 3) ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการ  

        จากการทบทวนกระบวนการรับนักศกึษา พบว่า จ านวนที่รับในปีการศกึษา 2556 มี

เพียง 8 คนซึ่งต่ ากว่าแผน แต่เนื่องจากนักศกึษาที่อยู่ในหลักสูตรจากปีการศึกษา 2554-2555 
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ที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษามีจ านวนมากจึงพิจารณาไม่รับนักศึกษาเพิ่มให้ครบตามเป้าหมายที่

ก าหนด  

        ในปีการศกึษา 2557 สาขาวิชาฯได้ประชุมกรรมการสาขาฯเพื่อปรับกระบวนการรับ

นักศึกษาให้จ านวนที่รับเป็นไปตามแผนโดยการเปิดรับ 2 รอบหากจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป

ตามแผน แตเ่นื่องจากมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวจ านวน 10 คนตามแผน

จงึไม่เปิดรับรอบ 2  

         ในปีการศกึษา 2558 สาขาวิชาฯได้ใชก้ระบวนการรับนักศกึษาเหมือนเดิมคือเปิดหาก

จ านวนนักศกึษาไม่ครบจะเปิดรับ 2 รอบ ซึ่งในการเปิดรับครั้งที่ 1 มนีักศกึษาที่ผ่านการ

คัดเลือกและมารายงานตัว จ านวน 8 คน จึงเปิดรับครั้งที่ 2 ซึ่งมีนักศึกษาผ่านการคัดเลือก

และมารายงานตัวจ านวน 2 คน สรุปได้วา่ในปีการศกึษานีม้ีจ านวนนักศกึษาเป็นไปตามแผน  

          จากการทบทวนและประเมินกระบวนการรับนักศึกษาทั้ง 3 ปีพบว่ามีการปรับ

กระบวนการรับนักศกึษาเฉพาะในเรื่องการเพิ่มจ านวนครั้งในการรับนักศกึษาเท่านั้นส่วน

กระบวนการด้านอื่นๆ ประเมินแล้ว พบว่าเป็นกระบวนการที่ยังใช้ได้ผลดีในรับนักศึกษาจึงใช้

กระบวนการเดิม 

การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

          สาขาวิชาฯมีระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา ดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นที่จ าเป็นต้องเตรยีมความพร้อมให้แก่นักศึกษา โดยการประชุม

กรรมการบริหารหลักสูตรและพจิารณาจากคุณสมบัติเบือ้งตน้ของนักศกึษาที่ผ่านการ

คัดเลือก  

2. ก าหนดวิธีการเตรียมความพร้อมของนักศกึษา โดยก าหนดกิจกรรม จัดสรร

งบประมาณในการด าเนินการ ก าหนดผูร้ับผิดชอบและระยะเวลาในการด าเนินการ 

3. ด าเนนิการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษาร่วมกับคณะฯ และโดยสาขาวิชาฯเฉพาะ

ประเด็นที่จ าเป็นต้องเตรยีมความพรอ้มเฉพาะนักศกึษาในสาขาฯ  

4. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนและน าเข้าที่ประชุมกรรมการสาขาฯ 

5. ปรับปรุงวธิีการและแผนการด าเนินงาน 

       จากการทบทวนและประเมินกระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษาพบว่า

กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมได้ในระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตามในการประชุมกรรมการบริหารสาขาฯ ได้มขี้อเสนอแนะให้มกีารเตรียมนักศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง หากพบปัญหาความไม่พร้อมในช่วงที่ก าลังศกึษาในหลักสูตร ซึ่งอาจจะต้องเพิ่ม

กระบวนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเตมิตามปัญหาที่พบเพิ่ม 

     จากการประเมินปัญหาของนักศึกษาในปีการศกึษา 2557 พบว่า นักศึกษามีปัญหาความรู้

และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และขาดความรูค้วามช านาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
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สืบค้น  และจากการวิเคราะหค์ุณสมบัติเบื้องต้นของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีพื้นฐานความรู้

และระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะมีปัญหาหลังการเข้าศกึษาในระดับ

บัณฑติศกึษา  หลักสูตรจงึได้ด าเนินการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษาให้แก่นักศึกษา

ร่วมกับคณะ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้นักศึกษา โดย

กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมทั้งในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสบืค้น  

ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557  

         สาขาฯได้ประเมินติดตามการใชภ้าษาอังกฤษของนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมการใชท้ักษะ

ด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างประเทศ

ร่วมกับอาจารย์ในสาขาฯ หลังการด าเนินการและติดตามประเมินพบนักศกึษาทุกคนมทีักษะ

ในการใชภ้าษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวันกับชาวต่างประเทศได้

ดีขึ้น ส าหรับการตดิตามการใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นสาขาฯมอบหมายให้ผูส้อนในแตล่ะ

กระบวนวิชาตดิตามประเมินจากสืบค้นในแต่ละกระบวนวิชาพบว่าสามารถใช้เทคโนโลยีในการ

สืบค้นได้ดีขึน้  

การ

ส่งเสรมิ

และพัฒนา

นักศกึษา 

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑติศกึษา  

     สาขาวิชาฯมีระบบและกลไกการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ตาม

ขั้นตอนดังนี้ 

1) การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาฯให้นักศึกษาคัดเลือกหัวข้อหรอืประเด็นที่สนใจจะ

ศกึษาตั้งแตก่ระบวนวิชาแรกที่เรยีนและน ามาพัฒนาเป็นโครงรา่งวิจัยในกระบวนวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย (562707) ในภาคการศกึษาที่ 2  

2) การจัดสรรอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ สาขาฯพิจารณาความเช่ียวชาญของอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และจ านวนนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์โดยใช้ฐานข้อมูล

ความเช่ียวชาญและภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่แจง้ผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะฯ และมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้

สอดคล้องกับประเด็น/หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ    

3) การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ – สาขาฯใช้ระบบและกลไกการเร่งรัดการท าการค้นคว้า

อิสระ/วิทยานิพนธ์ตามของคณะฯ โดยแจ้งและก ากับดูแลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้

ปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา” และเน้นย้ าให้

นักศึกษาปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติการเร่งรัดการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา” ที่มกีารแจ้งให้นักศึกษารับทราบและถือปฏิบัติตัง้แต่

การปฐมนเิทศทั้งระดับคณะฯและสาขาฯ 

- สาขาวิชาจัดโครงการเร่งรัดการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปีละ 1 ครั้ง ส าหรับนักศกึษา

ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2  
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และได้จัดท า “แบบฟอร์มแผนการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา” โดยใหน้ักศึกษา

วางแผนก าหนดช่วงเวลาในการท าวิทยานิพนธ์แต่ละขั้นตอนรว่มกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ตั้งแตเ่ริ่มท าโครงร่างวทิยานิพนธ์   

4) การติดตามประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาฯ มีระบบการ

ติดตามประเมินผลกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ โดยบรรจุไว้เป็นวาระเรื่องสบืเนื่องใหแ้ก่

กรรมการสาขาฯในการประชุมกรรมการบริหารของสาขาวิชาฯ และการประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ  เป็นประจ าทุก 2 เดือน และประสานงานกับคณะฯ 

เพื่อการตดิตามความ ก้าวหนา้การด าเนินงานท าวิทยานิพนธ์จากต้นสังกัดเป็นระยะๆใน

รายที่นักศกึษาขาดการตดิต่อและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถติดตามได้ ในปีการศึกษา 

2557 พบว่ามีนักศึกษาที่ขาดการตดิต่อ จ านวน 1 ราย และหลังจากติดตามพบว่า

นักศึกษามีปัญหาสว่นตัวซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานสาขาวิชาฯได้ด าเนินการตาม

ขั้นตอนที่กล่าวมา 

    นอกจากนีส้าขาฯ ยังได้มีการน าแนวทางการประเมินความพงึพอใจในการท า

วิทยานิพนธ์ที่คณะฯจัดท าขึ้นมาใชใ้นการประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ 

      ผลการประเมินความพึงพอใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศกึษา 2557 

พบว่าเท่ากับ 4.47 (คะแนนเต็ม 5) ปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 4.38 จะเห็นได้ว่านักศกึษา

มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

    สาขาวิชาฯมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองดูแลใหค้ าปรึกษาและติดตามการด าเนินการท าวิทยานพินธ์ของนักศกึษาแตล่ะราย 

ซึ่งสาขาฯมีการควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์โดยใหอ้าจารย์ที่

ปรึกษาแจ้งความก้าวหนา้ในการท าวิทยานพินธ์ และปัญหาที่พบจากการท าวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา ในที่ประชุมกรรมการบริหารสาขาฯ นอกจากนั้นประธานสาขาวิชาฯได้มี

การพบปะพูดคุยถึงปัญหาการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งรวมถึงการควบคุมวิทยานิพนธ์ของ

อาจารย์ที่ปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ และให้นักศึกษาประเมินจากแบบสอบถาม  

การประเมนิกระบวนการ 

    ผลการประเมินกระบวนการในแต่ละขั้นตอนพบว่าการด าเนินงานในบางขั้นตอน

สามารถด าเนินการไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ แตม่ีบางขั้นตอนที่ตอ้งมีการปรับปรุง 

ได้แก่ 

    ขั้นตอนคัดเลือกหัวข้อวิทยานพินธ์ นักศึกษาบางคนได้หัวข้อช้า เนื่องต้องเปลี่ยน

หัวข้อไปจากหัวข้อที่เรยีนในกระบวนวิชา อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษาทุกคนสามารถ

เลือกหัวข้อได้ครบตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งที่ประชุมกรรมการสาขาฯได้ทบทวน
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กระบวนการในขั้นตอนนี้และจะปรับเปลี่ยนวิธีการในปีหนา้ โดยจะก าหนดประเด็นหรอื

หัวข้อที่นา่สนใจไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้นักศกึษาทราบก่อนเรียนในวิชาระเบียบวิธีวิจัย  

ขั้นตอนการจัดสรรผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ไม่มปีัญหา 

    ขั้นตอนการตดิตามผลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา พบว่ามีการวางแผน

ระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผนและ

ไม่มรีะบบที่จะควบคุมให้นักศกึษาท าตามแผนได้ ซึ่งในปีการศึกษาต่อไป สาขาวิชาฯจะ

จัดท าระบบเตือนนักศึกษาโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 

    อย่างไรก็ตามสาขาวิชาฯยังคงจะใช้กระบวนการขั้นตอนโดยรวมดังกล่าวในปีต่อไป 

แตจ่ะมีการปรับปรุงในรายละเอียดบางขั้นตอน 

- การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาฯมรีะบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

          การพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

สาขาวิชาฯได้ก าหนดขัน้ตอนการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษาและสิ่งที่ต้องการพัฒนา 

2. ก าหนดแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยวางแผนโครงการไว้ในแผนปฏิบัติงาน

ประจ าและแผนกลยุทธ์ (action plan) ของสาขาวิชาฯ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ

จากคณะฯ ซึ่งในปี 2557 มีจ านวน 7 โครงการ ได้แก่ 

1.1 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม 
 1.2 โครงการบรรยายพิเศษและศกึษาดูงานในโรงพยาบาลและในชุมชนใน

กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ 
1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษา  (อบรมเชิง

ปฏิบัติการ) ซึ่งในปี 2557 ได้จัด 3 โครงการตามปัญหาที่พบคือ 
- โครงการพัฒนาทักษะด้านจริยธรรม และ 

- โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเชิญ 

วิทยาการชาวต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ เรื่อง Communication Skills in the 21st century: 

How to speak, listen, read, and write in English. โดยAssistant Professor Merjorie Knox ใน

วันที่ 31 มนีาคม2558  

                -โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นวัฒนธรรมกับชาวต่างประเทศ เรื่อง How to 

make an English tea and Easter eggs. โดย Assistant Professor Merjorie Knox. ในวันที่ 6 

เมษายน 2558 
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1.4 โครงการ ประชุมวิชาการรว่มกับสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ (1st 

gerontological nursing student forum) 
1.5 โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรอืน าเสนองานวิจัยในระดับชาติ 

และ/หรอืนานาชาติ 
3. ด าเนนิโครงการตามแผน 

4. ประเมินผลโครงการ 

กลไกการด าเนินตามแผน สาขาวิชาฯได้ก าหนดให้กรรมการสาขาฯเป็นผูร้ับผดิชอบ

เขียนโครงการ และน ามาประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันก่อนด าเนนิตามแผน โดยในแตล่ะ

โครงการกรรมการสาขาทุกคนจะเข้าร่วมโครงการกับนักศึกษา 

การประเมนิกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

        จากการประเมินกระบวนการพบว่า การจัดโครงการโดยค านึงถึงศักยภาพของนักศึกษา 

และมีการจัดท าแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่มปีระโยชน์ และสามารถเพิ่มศักยภาพนักศึกษาได้ตรงจุด 

จงึจะคงใชก้ระบวนการดังกล่าวในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต่อไป แตอ่าจจะมีการเพิ่มเติม

ในรายละเอียดในบางขัน้ตอน เนื่องจากในหลักสูตรได้ระบุให้นักศึกษาจัดสัมมนาคนละ 2 ครั้ง

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตัดสินใจและความเป็นผู้น า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ใน

กระบวนการ ซึ่งจะมีการปรับปรุงกระบวนการในปีตอ่ไป 

 

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

         ระบบและกลไก สาขาวิชามีกระบวนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ส าหรับนักศกึษา ดังนี้ 

1) ก าหนดแผนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21  ไว้ใน มคอ.3 หรอื มคอ 4 ของทุกกระบวนวิชา 

     ในปี 2557 ได้ก าหนดให้ทุกกระบวนวิชาภาคทฤษฎี ต้องจัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง

น้อยร้อยละ 20 ส าหรับทักษะอื่นๆใหผู้ส้อนก าหนดเอง ตาม curriculum mapping ของแต่ละ

กระบวนวิชา  

2) ผูส้อนด าเนินการสอนตามแผนที่วางไว้ 

3) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

ผูส้อนน าเสนอผลการจัดการเรียนการสอนจาก มคอ 5 และ มคอ 6 ของทุกกระบวนวิชา 

4) อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์อื่นๆในสาขาร่วมกันอภปิราย 

พร้อมใหข้้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงในปีตอ่ไป 
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       กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

       สาขาวิชาฯได้มอบหมายใหผู้ส้อนในแตล่ะกระบวนวิชาจัดการเรยีนการสอนโดยค านึงถึง

การเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และน าแผนรวมทั้งผลที่ได้รับมาน าเสนอและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสาขาวิชาฯ 

        การประเมินกระบวนการ 

       จากผลการประเมินกระบวนการพบว่าในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน มคอ 

3 และ มคอ 4 ของทุกกระบวนวิชาไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนวา่จะมีการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีการอื่นๆให้นักศึกษาอย่างไร มีเพียงระบุในเรื่องการใช้

ภาษาอังกฤษ และใน มคอ 5 และ มคอ 6 ก็ไม่ได้ระบุถึงผลการใช้ทักษะดังกล่าว อย่างไรก็

ตามในการประชุมสาขาวิชาฯ มีบางกระบวนวิชาที่แจง้ว่าได้มกีารใช้ทักษะเหล่านี้ ซึ่งจะเห็นได้

ว่า กระบวนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 จะต้องมกีารปรับปรุง โดยที่

ประชุมสาขาฯเสนอแนะว่าทุกกระบวนวิชาที่ใชท้ักษะนี้จะต้องเขียนระบุไว้ให้ชัดเจน 

ผลที่เกิด

กับ

นักศกึษา 

อัตราการคงอยู่ 
ปี

การศึกษา

ท่ีรับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า 

 

 

(1) 

จ านวนที่

ส าเร็จ

การศึกษา

ส าหรับ

รุ่นนั นๆ 

(2) 

จ านวนที่

ยังไม่

ส าเร็จ

การศึกษา

ส าหรับรุ่น

นั นๆ 

(3) 

จ านวนที่

หายไป

ระหว่าง

การศึกษา 

จ านวน

นักศึกษาท่ี

คงอยู่ในแต่

ละรุ่น 

(2)+(3) 

ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีคง

อยู่ในแต่ละรุ่น 

[(2)+(3)]/(1) 

2553 แผน ก ปกติ 

จ านวน 7 คน 

7 - 1* 6 85.7% 

แผน ข ปกต ิ

จ านวน 3 คน 

3 - - 3 100% 

รวม 10 คน 10 - - 9 90.0% 

2554 แผน ก ปกติ 

จ านวน 4 คน 

1 2 1* 3 75.0% 

แผน ข ปกต ิ

จ านวน 7 คน 

7 - - 7 100% 

แผน ข พิเศษ  

จ านวน 21 คน 

20 1 - 21 100% 

รวม 32 คน 32 - - 11 100% 
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ปี

การศึกษา

ท่ีรับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า 

 

 

(1) 

จ านวนที่

ส าเร็จ

การศึกษา

ส าหรับ

รุ่นนั นๆ 

(2) 

จ านวนที่

ยังไม่

ส าเร็จ

การศึกษา

ส าหรับรุ่น

นั นๆ 

(3) 

จ านวนที่

หายไป

ระหว่าง

การศึกษา 

จ านวน

นักศึกษาท่ี

คงอยู่ในแต่

ละรุ่น 

(2)+(3) 

ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีคง

อยู่ในแต่ละรุ่น 

[(2)+(3)]/(1) 

2555 แผน ก   

จ านวน 8 คน 

1 6 1* 7 87.5% 

2556 แผน ก   

จ านวน 8 คน 

- 8 - 8 100% 

2557 แผน ก  

จ านวน 10 คน 

- 10 - 10 100% 

   *นักศึกษารหัส 53 ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ รหัส 54 ลาออกเนื่องจากปัญหา

ครอบครัว รหัส 55 ลาออกเนื่องจากปัญหาส่วนตัว  

การส าเร็จการศึกษา 

การด าเนินงาน 
จ านวน 

2553 2554 2555 2556 2557 

จ านวนนักศกึษาส าเร็จการศกึษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร 

0 0 0 0 0 

จ านวนนักศกึษารับเข้าตามรหัส 10 10 32 8 8 

ร้อยละของนักศึกษาที่เรยีนส าเร็จตาม

ระยะเวลาของหลักสูตร 

0 0 0 0 0 

  

- การส าเร็จการศกึษา ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาจ านวน 13 คน 

(รหัส 53 7 คน รหัส 54 5 คน รหัส 55 1 คน เป็นนักศึกษาแผน ก 7 คน แผน ข 6 คน) 

นักศึกษาที่ส าเร็จการศกึษามีระยะเวลาศกึษาในหลักสูตร 2 ปี 4 เดือน 26 วัน - 4 ปี 8 เดือน 

10 วัน ค่าเฉลี่ย 3 ปี 10 เดือน 26 วัน ปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาใช้ระยะเวลาการศกึษามากกว่า

ระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ การกลับไปท างานของนักศึกษาท าให้ไม่มเีวลาท าวิทยานิพนธ์ การ

จัดสรรเวลาไม่เหมาะสม ปัญหาสว่นตัว ปัญหาสุขภาพ  
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ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา  

      หัวข้อ ปี 2556 ปี 2557 

ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อหลักสูตร 4.50 4.65 

ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอน 4.50 4.76 

ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์ 

4.50 4.00 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.50 4.47 

     หมายเหตุ ระดับคะแนน 1-5 

    ในปีการศกึษา 2557 ไม่มีขอ้ร้องเรียน หลักสูตรฯ ใช้ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา ของคณะฯ (หลักฐาน ระบบจัดการขอ้อุทธรณ์ร้องทุกข์) 

      นอกจากนั้นสาขาวิชาฯยังได้จัดท าแบบฟอร์มประเมินหลักสูตรส าหรับนักศกึษาและให้

นักศึกษาที่ก าลังท าวิทยานิพนธ์ประเมนิ ซึ่งผลการประเมินช้ีให้เห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไขของทั้งด้านผูเ้รียน ผู้สอน และกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการน าเสนอใน

การสัมมนาสาขาวิชาฯเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในปีตอ่ๆไป 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสตูร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2554 2555 2556 2557  

2553  จ านวน - 1 1 7  

รับเข้า 10 คน รอ้ยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - 10.0 10.0 70.0  

2554 จ านวน - - 8 21  

รับเข้า 32 คน รอ้ยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ -  25.0 65.0  

2555  จ านวน - - - 1  

รับเข้า 8 คน รอ้ยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - 12.5  

2556  จ านวน - - - -  

รับเข้า 8 คน รอ้ยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - -  

2557  จ านวน - - - -  

รับเข้า 10 คน รอ้ยละของจ านวนที่รับเข้าในรุน่ - - - -  
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

1. ตัวนักศึกษา: นักศึกษากลับไปท างานและบางคนต้องเปลี่ยนสถานที่ท างานหรือหน่วยงานใหม่ท าให้ไม่มี

เวลาท าวิทยานิพนธ์ บางคนมีศักยภาพในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองน้อยท าให้ท างานได้ช้า บางคนมี

ปัญหาสว่นตัว เช่น มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว  

2. ระบบ/ขัน้ตอนการท าวิทยานิพนธ์: มีขัน้ตอนค่อนข้างมาก รอการอนุญาตให้ใชเ้ครื่องมอื บางรายช้า

ในช่วงที่รอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างมจี านวนน้อยท าให้ตอ้งขยายระยะเวลาใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

ภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี   N/A (ตัวบ่งชี้ระดับปริญญาตรี) 

วันที่ส ารวจ ......................................................... 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑติทั้งหมด   

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบสอบส ารวจ   

จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา       

(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรยีน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรยีน 

  

จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ   

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา   

จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ   

จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท   

จ านวนบัณฑติที่เกณฑท์หาร   

 

การวเิคราะห์ผลที่ได้ 

 N/A 
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การเผยแพร่ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

นักศึกษาและผูส้ าเร็จ 

การศกึษา 

ชื่อผลงาน แหลง่เผยแพร่ ค่าน้ าหนัก 

นางสาววัลยาพร ค า

มอญ 

ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความส าเร็จ

ตามจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัด

ของผู้สูงอายุที่ได้รับการผา่ตัดชอ่งท้อง 

พยาบาลสาร ปีที่ 41 

ฉบับที่ 2 4/2557 

ถึง 6/2557 

0.80 

นางสาววีนา วงษ์งาม ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้

ความรูต้่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูสู้งอายุที่มกีระดูกสะโพกหักระยะพักฟื้น 

พยาบาลสาร ปีที่ 41 

ฉบับที่ 2  4/2557 

ถึง 6/2557 

0.80 

  ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานที่ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 1.6 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด (ปีการศึกษา) 13 

ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพมิพ์หรอืเผยแพร ่ 12.31 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี 

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศกึษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผ่าน 

562700 

CON & MAIN THEO 

NURS 

1/2557 5 

(50%) 

5 

(50%) 

      10 10 

562703 

NURS LEAD IN HLTH 

SYSTEM 

1/2557 6 

(60%) 

4 

(40%) 

      10 10 

564705 

INT LIF SCI ELD 

1/2557 4 

(40%) 

5 

(50%) 

1 

(10%) 

     10 10 

564706 

ADV HEA ASS ELD 

1/2557 7 

(70%) 

2 

(20%) 

1 

(10%) 

     10 10 

564725 

ADV GERO NURS 3 

1/2557 1 

(10%) 

9 

(90%) 

      10 10 

562702 

SYS REV & RES UTILI 

2/2557 3 

(30%) 

7 

(70%) 

      10 10 

562707 

RES METHO NURS 

2/2557 5 

(50%) 

5 

(50%) 

      10 10 

562708 

STAT FOR NURS RES 

 

2/2557 6 

(60%) 

4 

(40%) 

      10 10 

564726 

ADV GERO NURS 4 

2/2557 1 

(10%) 

5 

(50%) 

4 

(40%) 

     10 10 

564727 

PRA IN ADV GERO 

NURS 

2/2557 10 

(100%) 

       10 10 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี  ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร - สาขาวิชาฯมีระบบ กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบหลักสูตร 

ดังนี้ 

1. ศกึษาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (2545-2564) และน าข้อมูลที่ใช้

ในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรมาจากแผนดังกล่าว เพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรของประเทศที่มจี านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  

2. ออกแบบหลักสูตรใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง

ประชากรและแผนฯข้างต้น 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และจ านวนรายวิชาของหลักสูตรให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 

2552  ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ (สกอ.) และครบถ้วนตามกรอบ

สมรรถนะของสภาการพยาบาล  โดยจัดท ารายวิชาให้มีเนื้อหาทันสมัย 

และก าหนดผู้สอนในหลักสูตรให้มคีุณสมบัติครบ 

4. จัดท ารา่งหลักสูตร (มคอ 2) และน าเสนอในการประชุมอาจารย์ผู้ที่

เคยสอนในสาขาวิชาฯ ก่อนน าเสนอในที่ประชุมบัณฑิตคณะฯ 

5. เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้หลักสูตร ในปี 2555 ได้มกีารสัมมนาผูส้อนใน

สาขาวิชาฯเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกัน และเพื่อปรับการเรียนการสอน

ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกปี อย่างนอ้ย

ปีละ 1 ครั้ง  

    กลไกการน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

       สาขาวิชาฯมีกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมาจากอาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตรเดิมและได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะฯร่วมกันออกแบบหลักสูตร

ตามขั้นตอนดังกล่าว และมีการประชุมระหว่างกรรมการพัฒนา

หลักสูตรและกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าคณะฯหลายครั้งเพื่อ

อภปิรายและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า มคอ 2 ของหลักสูตร 

    เมื่อน าหลักสูตรไปใช้ตัง้แตป่ี 2555 กรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็น

กลุ่มที่ขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว 
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ตัวบ่งชี  ผลการด าเนินงาน 

       การประเมินกระบวนการ 

       จากการประเมินผลกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร พบว่า

กระบวนการดังกล่าวมีขัน้ตอนที่ครบถ้วน ท าให้การออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตรมีมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก หลักสูตรนี้เป็น

หลักสูตรปรับปรุงปี 2555 ซึ่งมีแผนจะปรับปรุงทุก 5 ปี โดยจะครบรอบ

การปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 จงึยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีนี้ 

 

- การพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ    

       ระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ของ

สาขาวิชาฯ  เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไ่ด้ก าหนดระยะเวลาที่นักศกึษาจะต้องส่งหัวข้อ

โครงรา่งวิทยานิพนธ์ไปยังบัณฑติวิทยาลัยไว้ หากนักศึกษาไม่สามารถ

ส่งได้ทันตามนั้นจะสิน้สุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที ดังนัน้

สาขาวิชาฯจงึได้วางแผนก าหนดช่วงเวลาที่นักศกึษาจะต้องได้หัวข้อ

จนถึงส่งเข้าบัณฑติวิทยาลัยไว้ทุกปี โดยมีกระบวนการดังนี้ 

     1. สาขาวิชาฯวางแผนใหน้ักศึกษาน าหัวข้อที่เรียนในกระบวนวิชา

วิจัยซึ่งผ่านการคัดกรองมาแล้วขัน้หนึ่ง จากผู้สอนที่เป็นผู้ที่มี

ประสบการณส์ูงด้านการวิจัยในผู้สูงอายุ มาพัฒนาต่อใหเ้ป็น

วิทยานิพนธ์ 

     2. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศกึษาที่ 

1 สาขาฯจัดโครงการเร่งรัดการท าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาเพื่อ

น าเสนอหัวข้อเป็น barebones ให้กรรมการสาขาฯและอาจารย์ผู้สอนใน

สาขาฯ และมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาแตล่ะ

ราย 

     3. หากหัวข้อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมก็ให้ด าเนนิการท า

เป็นโครงรา่งฯและส่งเข้าพิจารณาในกรรมการสาขาฯต่อไป แต่หาก

หัวข้อไม่ได้รับความเห็นชอบหรอืต้องปรับปรุงใหมก่็ให้ท าเป็น 

barebones ส่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการสาขาฯอีกรอบจนกว่า

จะได้รับความเห็นชอบจงึค่อยพัฒนาเป็นโครงร่างส่งเข้าสาขาฯต่อไป 

    4. เมื่อหัวข้อโครงร่างฯผ่านการพิจารณาจากสาขาฯแล้ว ก็ให้

ด าเนนิการตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่คณะฯก าหนดไว้ 
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ตัวบ่งชี  ผลการด าเนินงาน 

        กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

         สาขาวิชาฯมอบหมายใหอ้าจารย์ของสาขาฯที่สอนในกระบวน

วิชาระเบียนและวิธีวิจัยชว่ยแนะน านักศึกษาในการหาหัวข้อ และ

มอบหมายใหอ้าจารย์ในสาขาฯทุกคนเข้าร่วมพิจารณาหัวข้อของ

นักศึกษาในโครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ ซึ่งในปีการศกึษา 2557 จัดขึน้

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 

        การประเมินผลกระบวนการ 

       จากการตดิตามประเมินผลกระบวนการที่ผ่านมาพบว่า การให้

นักศึกษาน าหัวข้อในกระบวนวิชาระเบียนวิธีวิจัยมาต่อยอดท าเป็น

วิทยานิพนธ์และการจัดโครงการเรง่รัดวิทยานิพนธ์ช่วยให้นักศึกษาท า

หัวข้อโครงร่างได้เร็วขึน้ สาขาวิชาจงึจะใช้กระบวนการนีใ้นการพิจารณา

อนุมัตหิัวข้อวทิยานิพนธ์ตอ่ไป 

การวางระบบผูส้อนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- สาขาวิชาฯมีระบบและกลไกในการก าหนดผูส้อนดังนี้ 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯก าหนดผูส้อนในกระบวนวิชา

ของสาขาฯโดยพิจารณาจากกระบวนวิชาที่เคยสอนในปีที่ผา่นมา และ

หากมีอาจารย์ใหมห่รืออาจารย์ที่เพิ่งกลับจากการศกึษาต่อจะสอบถาม

ความสนใจและใหเ้ข้าร่วมสังเกตการสอนหรอืร่วมนิเทศในกระบวนวิชา

ฝกึปฏิบัติ 

2.  กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯพิจารณาจ านวนรายวิชาให้

ผูส้อนสอนกระจายไปยังรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นวิชาเฉพาะของสาขาฯ   

เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรียนรูก้ับผู้สอนที่มีความหลากหลาย โดยค านึงถึงภาระ

งานโดยรวมของผู้สอนแตล่ะราย 

3.  การพิจารณาผูส้อนจะค านึงถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน 

ผลงานวิจัย หรอืประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ   

4.  ในกรณีจ าเป็นสาขาวิชาฯจะมีการเชญิผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหรือ

อาจารย์นอกสาขาฯมาเป็นอาจารย์พิเศษ โดยก าหนดต้องไม่ให้เกินรอ้ย

ละ 20 ของจ านวนช่ัวโมงสอนในแต่ละกระบวนวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 

2557 ในกระบวนวิชาบูรณาการศาสตรแ์หง่ชีวิตในผูสู้งอายุได้เชญิ

อาจารย์นอกสาขาฯมาสอนในเนื้อหาเภสัชวิทยาของระบบต่างๆ  
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    กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

      สาขาวิชาฯ มีการประชุมกรรมการบริหารสาขาฯในการก าหนด

ผูส้อนทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ  

      การประเมินกระบวนการ 

      สาขาวิชาฯมีการประเมินกระบวนการในการก าหนดผูส้อนโดย

สอบถามจากผูเ้รียนและอาจารย์ที่เคยสอนในกระบวนวิชาเดียวกัน ทั้งนี้

ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาผูส้อนเนื่องจากผูส้อนส่วนใหญ่เป็นผู้มี

ประสบการณแ์ละเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอน กรณีที่พบปญัหา จะน า

หารอืในสาขาวิชาและพิจารณาปรับกระบวนการคัดเลือกผู้สอนใหม่ 

- การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 

   ระบบและกลไก   ของสาขาวิชาฯมีดังนี้ 

1. จัดท าแผนก าหนดวันที่จะส่ง มคอ.3 และ 4 และแจ้งให้

อาจารย์ผู้สอนทุกคนทราบในการสัมมนาสาขาฯ  

2. เมื่อถึงก าหนดส่ง ประธานและเลขาฯสาขาจะติดตามจาก

ประธานวิชาเป็นระยะและเอาไปลงใน web portal ของ

สาขาฯวิชา  

3. หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

ประธานแต่ละกระบวนวิชาจะมีการน าเสนอ มคอ 3 หรอื 

มคอ 4 ที่จะสอนในปีการศึกษาต่อไป โดยพิจารณาจาก 

มคอ 5 หรอื มคอ 6 ของปีการศกึษาที่ผ่านมา ในการ

สัมมนาสาขาวิชาฯ และอาจารย์ผู้สอนในสาขาที่เข้าสัมมนา

จะร่วมอภปิรายใหข้้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงก่อนน าไป

สอนจรงิ 

4. เข้ารับการทวนสอบจากการรมการของคณะฯ 

      การน าระบบกลไกไปสูก่ารปฏิบัติ 

       สาขาวิชาฯได้ช้ีแจงการจัดท า มคอ และแจง้แผนการส่ง มคอ ให้

อาจารย์ในสาขาฯทราบในการสัมนาของสาขาวิชาฯ และมอบหมายให้

ประธานกระบวนวิชาเป็นผู้จัดท า มคอ รว่มกับผูส้อน และน ามาเสนอใน

การประชุมกรรมการบริหารสาขาฯ เพื่อให้อาจารย์ท่านอื่นๆร่วม

พิจารณาและปรับปรุงใหเ้หมาะสม  
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        การประเมินกระบวนการ 

       จากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการในการจัดท า

แผนการส่ง มคอ ไม่ได้ผล โดยเฉพาะในช่วงปี2555-2556 ไม่เป็นไป

ตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจากผู้สอนเขียนไม่ครบหรือไมเ่ข้าใจวิธีเขียน จึง

ท าให้ส่งช้ากว่าก าหนด ซึ่งในปี 2557 ทางคณะฯได้จัดใหม้ีการทวนสอบ

ในบางกระบวนวิชาของสาขาฯ โดยกระบวนวิชาที่ได้รับการทวนสอบ

ได้แก่ 564706, 564725, 564726, และ 564727 หลังจากการทวน

สอบพบว่าผูส้อนเข้าใจในการจัดท า มคอ ต่างๆดีขึ้น และมีแนวทางใน

การปรับปรุงการเรียนการสอนมากขึ้น  

      การน า มคอ ขึ้นไว้ใน web portal ของสาขาวิชาฯ เริ่มท าในช่วง 2 

ปีที่ผา่นมา เพื่อให้ง่ายในการเก็บรวบรวมและสะดวกในการค้นหา 

      ส าหรับการน าเสนอ มคอ ในการประชุมของสาขา และการเข้าร่วม

ทวนสอบช่วยใหผู้ส้อนสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุ learning outcome ของกระบวนวิชา 

 

- การแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ 

   ในระดับบัณฑติศกึษา สาขาวิชามีระบบและกลไกดังนี้ 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ มอบหมายอาจารย์ที่ 

ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลังจากนักศึกษาน าเสนอหัวข้อโครงรา่งแบบย่อใน

โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ที่สาขาฯจัดขึ้นทุกปีหลังสิน้สุดการศกึษาในปี

ที่ 2 

2. การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาจากความถนัดหรอื 

ความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และ

อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมอีาจารย์ที่ปรึกษาตามคุณสมบัติตรงตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555 และ 

ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติ 2554 โดยกรรมการบริหาร

หลักสูตรมีนโยบายที่จะไม่พยายามเปลี่ยนอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา แตห่ากมีเหตุผลเพียงพอสาขาวิชาฯก็เปิดโอกาสให้

นักศึกษาเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะค านึงปริมาณงาน 
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ของอาจารยซ์ึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ สกอ. ก าหนด คือเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 5 คน 

4. การแต่งตั้งกรรมการสอบโครงรา่งและรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับ 

สมบูรณ์จะเน้นให้โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการสอบมีความ

เหมาะสม โดยสาขาวิชาฯ เป็นผู้คัดเลือกเองหรอืคัดเลือกร่วมกับ

บัณฑติศกึษาประจ าคณะ 

5. ในการมอบหมายหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์สาขาวิชาฯ น ามาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหาร

สาขาวิชาฯ  

    กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

       ประธานสาขาและเลขาฯเป็นผู้ท าหน้าที่รวบรวมรายชื่ออาจารย์ใน

สาขาทีเ่ป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และน ามาแจ้งในที่ประชุม

กรรมการบริหารหลักสูตร 

        อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณาหัวข้อของนักศึกษาและและเลือกตามความเช่ียวชาญโดยไม่ให้

เกินเกณฑ์ที่ สกอ ก าหนด ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะเปลี่ยน

อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาฯจะเป็นผู้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ

และน าเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารของสาขาฯ         

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือประธานสาขาหรือรองคณบดี

ฝา่ยวิชาการเป็นผู้เลือกกรรมการสอบโครงร่างหรอืสอบวิทยานิพนธ์ 

          การประเมินกระบวนการ 

        จากการประเมินกระบวนการพบว่ากระบวนการในขั้นตอนการ

มอบหมายที่ปรึกษาไม่ให้มีจ านวนเกินเกณฑ์ที่ก าหนด บางครัง้ท าได้

ยากเนื่องจากอาจารย์ในสาขาหลายท่าน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งหากนักศกึษายังไม่ส าเร็จ

การศกึษาก็อาจไม่สามารถรับเพิ่มได้ จากผลการด าเนินงานในปี 2556 

พบว่า มอีาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์เกิน ร้อยละ 20 คือ มีนักศึกษา 6 

คน แต่ในปี 2557 ไม่มีอาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์เกิน อย่างไรก็ตาม

หากมีความจ าเป็นก็สามารถท าเรื่องขอรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เกินสง่ไปยังบัณฑติวิทยาลัยได้  
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- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  สาขาวิชามีระบบและกลไกการ

ด าเนนิงานดังนี้ 

1. ประธานกระบวนวิชาและผูส้อนในแต่ละกระบวนวิชาร่วมกันจัดท า 

มคอ 3 หรอื มคอ 4 ก่อนสอนและน าเสนอและอภปิรายร่วมกับ

กรรมการบริหารสาขาฯในการสัมมนาสาขาวิชาฯ หากประธานกระบวน

วิชาเป็นอาจารย์ใหมแ่ละในกระบวนวิชาไม่มอีาจารย์ที่มปีระสบการณ์ 

ให้ปรึกษาอาจารย์ท่านอื่นๆที่มปีระสบการณ์ 

2. ประธานกระบวนวิชาสุ่มเข้าร่วมสังเกตการสอนในกระบวนวิชาให้

ด าเนนิการสอนตามที่วางแผนไว้ใน มคอ 3 หรือ มคอ 4  ส าหรับผู้สอน

ใหม่ที่เพิ่งเป็นอาจารย์บัณฑิตหรอืที่เพิ่งกลับจากการศกึษาต่อ จะมี

อาจารย์ที่มีประสบการณ์หรอืประธานวิชาไปร่วมสังเกตการสอนใน

ช่วงแรกๆ 

3. ประธานกระบวนวิชาประเมินพรอ้มกับให้ข้อเสนอแนะในแก่ผูส้อน

หลังเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละเทอมเพื่อจัดท า มคอ 5 หรอื มคอ 6 และ

น าเสนอในการสัมมนาสาขาวิชาฯ 

    กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

        สาขาวิชาฯมอบหมายให้ประธานกระบวนวิชาเป็นผู้ดูแลก ากับ

กระบวนการสอนของผูส้อนในกระบวนวิชา      

        กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯและอาจารย์ในสาขาวิชาฯ

เป็นผู้ดูแลก ากับกระบวนการสอนในการประชุมสาขาวิชาฯ 

       การประเมินกระบวนการ 

       จากผลการประเมินกระบวนการการก ากับกระบวนการเรียนการ

สอน  พบว่ามีเพียง 1 กระบวนวิชาที่มอีาจารย์ที่มีประสบการณไ์ม่มาก

เป็นประธานกระบวนวิชา แต่ก็มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ร่วมสอน 

ส าหรับการเข้าร่วมสังเกตการสอนในปีนี้ไม่ได้มกีารด าเนินการเนื่องจาก

อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สอนมาแล้วทุกคน อย่างไรก็ตามได้มกีาร

อภปิรายในการสัมมนาสาขาฯถึงกระบวนการเรียนการสอนจาก มคอ 

3,4,5 และ6 

    - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชามี

ระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 
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      1. สาขาวิชาฯได้จัดท าแบบฟอร์มแผนการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับ

นักศึกษาและแบบฟอร์มตดิตามการท าวิทยานิพนธ์ และมอบหมายให้

นักศึกษาวางแผนขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษารอง โดยก าหนดช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนของ

การท าวิทยานิพนธ์ โดยให้เก็บแบบฟอร์มไว้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ชุด 

สาขาฯ 1 ชุด และนักศึกษา 1 ชุด  

      2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้งตดิตามความก้าวหน้าในการ

ท าวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 2 เดือน  

      3. อาจารย์ทีป่รึกษารายงานความก้าวหน้าของนักศกึษาแก่

กรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตรในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนหรอืมีปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน

สาขาฯจะด าเนินการติดตามนักศึกษาเป็นรายๆ 

      4. ในกรณีทีน่ักศึกษาบางคนขาดการติดตอ่กับอาจารย์ที่ปรึกษา  

อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งกรรมการบริหารหลักสูตรเพือ่พิจารณา จากนั้น

ประธานหลักสูตรจะติดตอ่นักศึกษา หากไม่สามารถติดต่อได้ สาขาฯจะ

ท าบันทึกแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการถึงนักศึกษาให้รายงาน

ความก้าวหน้า หากยังไม่สามารถติดต่อได้ สาขาฯ ท าบันทึกถึง

หนว่ยงานที่นักศกึษาท างานเพื่อติดตอ่และหาทางช่วยเหลือนักศึกษาใน

กรณีทีม่ีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ  

     กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

ประธานสาขาวิชาฯเป็นผูช่้วยเหลอื ก ากับ ตดิตาม ในการท า 

วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่มีปัญหาซึ่ง

สาขาวิชาไม่สามารถแก้ไขได้ สาขาวิชาจะส่งเรื่องไปยังรองคณบดีฝ่าย

วิชาการเพื่อให้ช่วยเหลือ 

         การประเมินกระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการการช่วยเหลือ ก ากับ ตดิตาม ใน 

การท าวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ พบว่าปัญหาของอาจารย์ในการตดิตาม

นักศึกษาคือนักศกึษาบางคนไม่รับโทรศัพท์ท าให้ตดิต่อไม่ได้ และได้แจง้

ให้ประธานสาขาฯเป็นผูต้ิดตามตอ่ ส่วนกระบวนการอื่นๆไม่มีปัญหา

สาขาวิชาฯได้น าปัญหาการติดตามนักศกึษาไม่ได้มาพิจารณาในการ

สัมมนาสาขาฯ และวางแผนแก้ปัญหาในปีตอ่ไป โดยก าหนด
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ผูร้ับผิดชอบให้พัฒนาระบบติดตามนักศกึษาโดยจะใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วย 

   -การตพีิมพ์ผลงาน สาขาวิชามีระบบและกลไกการด าเนนิงานดังนี้ 

     1. สาขาวิชาฯจัดท ารายชื่อฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นรายชื่อ

วารสารที่สามารถตีพิมพ์ผลงานได้ทั้งในระดับชาติที่ได้รับการรับรอง

จาก สกอ. และระดับนานาชาติและแจ้งให้อาจารย์ในสาขาทราบ  

     2. สาขาวิชาฯสนับสนุนให้มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยใหน้ักศึกษา 

จัดท าบทความวจิัยในช่วงที่ก าลังท าวิทยานิพนธ์ โดยมอบหมายให้

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

    3. สาขาให้ทุนสนับสนุนบางสว่นในการน าผลการวิจัยทั้งหมดหรอื

บางสว่นไปน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศ 

และตีพมิพ์เป็น proceeding 

        กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

       สาขาวิชาฯมอบหมายให้เลขาเป็นผู้จัดท ารายชื่อฐานข้อมูลวารสาร

เพื่อตีพมิพ์ผลงาน 

        สาขามอบหมายใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือนักศกึษาในการ

จัดท าบทความวจิัย และน าผลงานวิจัยไปน าเสนอ 

 ที่ผ่านมาในปีการศกึษา 2556 นักศึกษาจ านวน 8 รายได้ไปน าเสนอ

ส่วนหนึ่งของการศกึษาที่ประเทศญี่ปุ่น และในปี 2557 สาขาวิชา

วางแผนให้นักศึกษาพัฒนาผลงานเพื่อไปน าเสนอในการประชุมวิชาการ

ของสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุในเดือน พฤศจกิายน 2558  

        การประเมินกระบวนการ 

จากผลการประเมินกระบวนการพบว่าการให้นักศึกษาตีพมิพ์ 

ผลงานบางสว่นในขณะที่อยู่ในช่วงท าวิทยานิพนธ์ยังไม่สามารถท าได้

เนื่องจากไม่ได้เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร ประกอบกับนักศึกษาหลายๆ

คนไม่มีเวลาเนื่องจากต้องกลับไปท างาน อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้มี

ประโยชน์ส าหรับนักศึกษาหากสามารถท าได้ 

ส่วนการตพีิมพ์ผลการศกึษาหลังท าการศกึษาเสร็จสิน้พบว่า 

เนื่องจากการตพีิมพ์เป็นข้อก าหนดการส าเร็จการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่นักศึกษาแผน ก ทุกคน ดังนั้นผลการด าเนินงาน

ในปีที่ผา่นมาพบว่านักศึกษาแผน ก รอ้ยละ 100 มงีานวิจัยตพีิมพ์ แต่
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ปัญหาที่พบคือนักศึกษาส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารของคณะฯ ซึ่งสาขา

อาจจะต้องวางแผนต่อไปในการด าเนินการให้ผลงานของนักศึกษาได้

ตีพมิพ์ในวารสารอื่นๆ  

การประเมนิผู้เรยีน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาฯมี

ระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 

1. ประธานกระบวนวิชาจัดท า มคอ 5 หรอื มคอ 6 ของทุกกระบวนวิชา 

และน าเสนอในการสัมมนาสาขาวิชาฯ  

2. กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ ตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จากมคอ 5 หรือ มคอ 

6 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในปีตอ่ไป 

3. ประธานกระบวนวิชาเตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อการทวนสอบ

จากคณะกรรมการกลางของคณะ ซึ่งในการทวนสอบส่วนหนึ่งจะมีการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ    ในภาคการศกึษาที่ 1 มกีระบวนวิชาได้รับการทวนสอบร้อย

ละ 62.00 (5 จาก 8 กระบวนวิชา) ภาคการศกึษาที่ 2 มีกระบวนวิชา

ได้รับการทวนสอบร้อยละ 66.00 (4 จาก 6 กระบวนวิชา) ตลอดปี

การศกึษา 2557 มีกระบวนวิชาที่ได้รับการทวนสอบร้อยละ 64.00 (9 

จาก 14 กระบวนวิชา) 

4. ประธานวิชาเข้ารับการทวนสอบและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผล

การเรียนรู้ 

5. ประธานสาขาฯแจ้งผลการเรียนรู้ให้ที่ประชุมสาขารับทราบ 

      กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

       ประธานวิชาทุกกระบวนวิชารับผดิชอบเขียน มคอ 5 หรือ มคอ 6 

และน าเสนอในการสัมมนาสาขาฯ   และเตรยีมเอกสารเพื่อการทวน

สอบ เข้าร่วมการทวนสอบ และน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

        การประเมินกระบวนการ       

         จากการประเมินกระบวนการ พบว่า ประธานวิชาทุกกระบวน

วิชาได้จัดท า มคอ 5 หรอื มคอ 6 และสามารถประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาได้ ส าหรับการทวนสอบพบว่ากระบวนวิชาส่วนใหญ่ที่

ได้รับการทวนสอบมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสอดคล้อง
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กับ learning outcome แตม่ีบางกระบวนวิชาเช่นกระบวนวิชาฝกึปฏิบัติ 

ที่จะต้องเพิ่มเติมแบบประเมินในส่วนย่อย 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชามี 

ระบบและกลไก ดังนี้ 

1. ประธานกระบวนวิชาร่วมกับผูส้อนในแต่ละกระบวนวิชา 

วางแผนประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนในมคอ 3 หรือ มคอ 4  

2. ประธานกระบวนวิชาร่วมกับผูส้อนจัดท าแบบประเมินผลการ 

เรียนรู้ของผูเ้รียนให้สอดคล้องกับแผนที่เขียนไว้ใน มคอ 3 หรอื มคอ 4  

3. ประธานกระบวนวิชาร่วมกับผูส้อนในแต่ละกระบวนวิชา 

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบประเมิน และให้เกรดนักศึกษา 

4. ประธานวิชาฯน าเสนอวิธีการประเมิน แบบประเมิน และผลการ 

ประเมินการเรียนรู้หรอืวิธีการให้เกรด ใน มคอ 5 หรอื มคอ 6 ให้

กรรมการสาขาฯในการสัมมนาสาขาฯทุกภาคการศกึษา  

5. ประธานวิชาฯน าเสนอวิธีการประเมิน แบบประเมิน และผลการ 

ประเมินการเรยีนรูใ้ห้กรรมการสาขาฯในการทวนสอบ 

กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

1. ประธานกระบวนวิชาร่วมกับผูส้อนในแต่ละกระบวนวิชา 

วางแผนการประเมิน จัดท าแบบประเมิน และน าแบบประเมินไปใช้  

2. กรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาฯตรวจสอบการ 

ประเมินผลในการสัมมนาสาขาฯ 

การประเมนิกระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการพบว่า ทุกกระบวนวิชาได้มีการ

ระบุวิธีประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไว้ใน มคอ 3 หรอื 

มคอ 4 แต่ไม่ได้มกีารน าเสนอแบบประเมินหรอืวิธีการให้

คะแนนอย่างละเอียดในการสัมมนา แตไ่ด้มกีารน าเสนอในการ

ทวนสอบ  

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน  

   หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ของสาขาวิชาฯมีระบบและ

กลไกดังนี้ 

1. ประธานทุกกระบวนวิชาจัดท า มคอ 5 หรอื มคอ 6 แล้วน าส่ง

ให้ประธานสาขาฯหรอืเลขาฯ 
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2. ประธานกระบวนวิชาน าเสนอ มคอ 5 และ มคอ 6 ในการ

สัมมนาสาขาฯ ทุกภาคการศกึษา 

3. อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมสัมมนา อภปิรายและให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อน ามาปรับปรุง 

4. ประธานสาขาฯและเลขาจัดท าร่าง มคอ 7 เมื่อสิน้สุดปี

การศกึษา ตามผลที่ได้จาก มคอ 5 และ มคอ 6 

5. ประธานสาขาฯน าเสนอร่าง มคอ 7 ในการสัมมนาสาขา และ

อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

    กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ  

       ประธานวิชาจัดท า มคอ 5 และ มคอ 6 และน าเสนอในการ

สัมมนา ประธานสาขาฯจัดท าร่าง มคอ 7 และน าเสนอในการสัมมนา

สาขาฯ  อาจารย์ในสาขาฯที่เข้าร่วมสัมมนาร่วมแสดงความคิดเห็น 

     การประเมินกระบวนการ 

      จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในการจัดท า มคอ 5 ของแต่

ละกระบวนวิชามีรูปแบบในการเขียนบางสว่นต่างกัน ส าหรับการจัดท า 

มคอ 7 ในปีการศกึษานีค้่อนข้างล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการเขียน ซึ่งคณะฯได้จัดการอบรมหลักการเขียนใหแ้ก่ประธาน

สาขาฯ อย่างไรก็ตามยังพบว่าความเข้าใจของประธานสาขาฯยในการ

เขียน มคอ 7 ยังไม่ชัดเจน 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระในระดับ

บัณฑติศกึษา 

    ระบบและกลไกของสาขาวิชามีดังนี้ 

1. จัดท าแบบประเมินหลักสูตรส าหรับนักศกึษาที่ก าลังอยู่ในช่วง 

ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการ

เรียนการสอนและการท าวิทยานพินธ์  

2. ส่งแบบประเมินให้นักศกึษาและให้นักศึกษาประเมินส่งกลับคืน 

มายังสาขาฯ 

3. สาขาสรุปผลการประเมินและน าเสนอในการสัมมนาสาขาวิชา 

 

กลไกการน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 

ประธานสาขาฯจัดท าแบบประเมินและส่งใหน้ักศึกษา 
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เลขาฯรวบรวมผลการประเมินและสรุป 

ประธานสาขาฯน าเสนอผลการประเมนิในการสัมมนาสาขาฯ 

การประเมนิกระบวนการ 

จากผลการประเมินกระบวนการการประเมินวิทยานพินธ์พบว่า

การส่งแบบประเมินให้นักศึกษาท าให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็น

จรงิซึ่งสามารถน ามาใช้ปรับปรุงการท าวิทยานิพนธ์ใหม้ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีนี้นักศึกษาได้ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ว่ามีขัน้ตอนมากซึ่งท าให้ช้า 

 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนนิงาน  (Key Performance 

Indicators) 

เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 

(มคอ.2)  ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์   
  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด

สอนให้สมบูรณ์ทุกรายวชิา (ไม่นับรวมวิทยานพินธ์และ

สารนิพนธ์) 

  

5) จัดท ารายงานผลการด า เนินการของหลักสูตร 

ครอบคลุมตามตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิน้สุดปีการศึกษา 
  



 35 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนนิงาน  (Key Performance 

Indicators) 

เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 50 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษาและน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงการ

ประเมินผล 

มีกระบวนวิชาได้การทวนสอบร้อยละ 60.00 

(9 จาก 15 กระบวนวิชา) 

(หลักฐาน สรุปกระบวนวิชาที่ไดรั้บการทวน

สอบและผลการทวนสอบ) 

 

7) มีระบบ กลไก และการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพใน

การให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของ

ผู้ เรียนเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี

หลักสูตรก าหนด 

ระบบ กลไก และการด าเนนิงานโดยใช้ระบบ

กลางของคณะ 

 

8) อาจารย์ประจ าผู้สอนในหลักสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 

มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปีการศึกษา ไม่นับ

ผลงานท่ีเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาของอาจารย์ 

อาจารย์ประจ าผู้สอนในหลักสูตรร้อยละ 100 

มกีารตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติ 
 

9) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนทุกชัน้ปีท่ีมีตอ่หลักสูตร 

และคุณภาพการสอนและการ ให้ กา รป รึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่

นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรและคุณภาพ

การสอนและการใหก้ารปรึกษาวิทยานพินธ์

ของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ย 4.47  
 

10) อาจารย์พยาบาลประจ า ท่ีสอนในหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตาม

ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

พยาบาลศาสตร์ 

เป็นอยา่งน้อย 

อาจารย์พยาบาลประจ าท่ีสอนในหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติ

ครบตามก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 

 

 

11) อัตราส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียน ไม่

เกิน 1:5 รวมทุกหลักสูตร  หรือสารนิพนธ์ไม่เกิน 1:10 

หากควบคุมท้ังวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ต้องเป็นไป

ตามสัดส่วน วิทยานิพนธ์  1 เร่ืองเท่ากับสารนิพนธ์ 2 

เร่ือง ส าหรับสถาบันท่ีเปิดสอนบัณฑิตศึกษามาเป็น

เ วล านาน  อ าจ า รย์ ท่ี มี ศั ก ยภาพอาจควบคุ ม

วทิยานพินธ์ได้มากกว่า 5 เร่ือง แต่ไม่เกิน 10 เร่ือง   

อัตราส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อ

นักศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ โดยมอีัตราส่วน

การควบคุมวทิยานพินธ์และสารนพินธ์ในภาค

การศึกษาที่ 1 เท่ากับ 1.5-5 และภาค

การศึกษาที่ 2 เท่ากับ 1-2.5 

(รายละเอยีดดังปรากฏในหมวดท่ี 1 การก ากับ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อ 9) 

 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต และ/หรือ

ดุษฎีบัณฑิตท่ีมีต่อมหาบัณฑิต และ/หรือดุษฎีบัณฑิต  

เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใชม้หาบัณฑติ ปี

การศึกษา 2557 = 4.34 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนนิงาน  (Key Performance 

Indicators) 

เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

13) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 50 ได้รับ

เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลภายนอก

สถาบัน ในแต่ละปีการศึกษา 

อาจารย์ประจ า 3 คนจาก 5 คน ได้รับเชญิเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒฯิ ภายนอกสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 

60  

 

14) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี

แลว้ 

 

 

15) อาจารย์ประจ าผู้สอนในหลักสูตรท่ีเป็นอาจารย์ใหม่ทุก

คน ได้รับการปฐมนิเทศหรือพัฒนาด้านการจัดการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษา 

N/A 

(ไมม่อีาจารย์ใหม่)  

16) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 50 มี

โครงการวจิัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน 

ร้อยละ 100 ของอาจารย์มโีครงการวจิัยท่ีได้รับ

ทุนสนับสนุน 
 

17) อาจารย์ประจ าผู้สอนในหลักสูตรได้รับการพัฒนาใน

ด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปี

การศึกษา 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาในดา้นวชิาการและวิชาชพี เกิน 15 

ชั่วโมง/ปีการศึกษา (38.5-133 ชั่วโมง) 
 

18) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทรัพยากรสนับสนุน 

การเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 17  

จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีด าเนนิการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 5  

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนนิการผ่าน 17  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท้ังหมดในปนีี้ 100  
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การวเิคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

     ไม่มรีายวิชาที่มผีลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตทุี่ท าให้ผดิปกติ มาตรการแกไ้ข 

      

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา –ไม่มี- 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

    

 

รายวิชาที่สอนเนื อหาไม่ครบในปีการศึกษา –ไม่มี- 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     

 

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย 

นักศกึษา 

แผนการปรับปรุง 

  ม ี ไม่ม ี  

562700  

CON & MAIN THEO NURS 

1/2557 4.31 
 

ไม่ม ี

562703   

NURS LEAD IN HLTH 

SYSTEM 

1/2557 4.60 

 

ไม่ม ี

564705  

INT LIF SCI ELD 

1/2557 4.57 
 

ไม่ม ี

564706 

ADV HEA ASS ELD 

1/2557 4.61 
 

ไม่ม ี

564725 

ADV GERO NURS 3 

1/2557 4.59  
 

ไม่ม ี
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รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย 

นักศกึษา 

แผนการปรับปรุง 

  ม ี ไม่ม ี  

562702 

SYS REV & RES UTILI 

2/2557 4.61  ไม่ม ี

562707 

RES METHO NURS 

2/2557 4.81  ไม่ม ี

562708 

STAT FOR NURS RES 

2/2557 4.68  ไม่ม ี

564726 

ADV GERO NURS 4 

2/2557 4.56  เตรียมความพร้อมนักศึกษาเรื่อง

การอา่นบทความก่อนท ากิจกรรม

ที่มอบหมาย 

564727 

PRA IN ADV GERO NURS 

2/2557 4.50  ไม่ม ี

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

         คุณภาพการสอนโดยรวมอยูในระดับดี ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา อยู่ในชว่ง 4.31-4.81 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคดิเห็นของผู้สอนและข้อมูล 

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม -ทุกวิชามีการด าเนินการตาม มคอ 3 

ที่ปรับปรุงตาม มคอ 5 ของปีที่ผา่นมา 

ซึ่งในภาพรวมพบว่าบรรลุ Learning 

outcome ทุกทักษะ  

-กลยุทธ์ในการสอนที่ก าหนดขึน้ในแต่

ละกระบวนวิชามีไม่หลากหลาย  

-วิธีการประเมินผลลัพธ์ใน Learning 

outcome ด้านเดียวกันของแต่ละ

กระบวนวิชายังมคีวามแตกต่างกัน 

- น ากลยุทธ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้อง

กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 มาใช้ 

-สัมมนาปัญหาวธิีการ

ประเมินผลลัพธ์ในแตล่ะ 

Learning outcome ที่พบและตก

ลงให้เป็นแนวทางเดียว 

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

 การปฐมนเิทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร     มี   ไม่ม ี  

 จ านวนอาจารย์ใหม่ .............-.................. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ .........-......... 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

  

กจิกรรมที่จัดหรือเขา้ร่วม 

  

 

จ านวน 

 

สรุปข้อคดิเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

 อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

โครงการสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง การจัดการเรยีนรูมุ้่ง

สู่การพัฒนาบัณฑติที่

สมบูรณ์ 

10 - -ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจแนวทางการ

จัดการเรยีนการสอนเพื่อปลูกฝังจรยิธรรมแก่

นักศึกษาพยาบาล และสามารถน าความรูท้ี่ได้

สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรียน

การสอน 

โครงการ QA สัญจร    10 1 -อาจารย์ในสาขามีความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศกึษาระดับหลักสูตร  

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ

การ เรื่อง การใช้เกณฑ์

คุณภาพการศกึษาเพื่อ

การด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) ในการขับเคลื่อน

องค์กร 

10 1 -อาจารย์ในสาขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานที่

เป็นเลิศ (EdPEx)  

อาจารย์ในสาขาฯเป็น

นายกสมาคม ที่ปรึกษา

และกรรมการของสมาคม

พยาบาลด้านผู้สูงอายุ 

5 

 อาจารย์มปีระสบการณ์ในการเป็นผู้น าด้าน

การพัฒนาด้านสูงอายุ สร้างเครอืข่ายในการ

ด าเนนิกิจกรรมด้านการดูแลผูสู้งอายุ 

อ า จ า ร ย์ เ ข้ า ไ ป เ ป็ น

กรรมการ FOPDEV 2 

 อาจารย์มปีระสบการณ์ในการเป็นผู้น าด้าน

การพัฒนาด้านสูงอายุ สร้างเครอืข่ายในการ

ด าเนนิกิจกรรมด้านการดูแลผูสู้งอายุ 
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กจิกรรมที่จัดหรือเขา้ร่วม 

  

 

จ านวน 

 

สรุปข้อคดิเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

 อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

อาจารย์เป็นกรรมการยก

ร่างสมัชชาสุขภาพ

ผูสู้งอายุจังหวัดเชียงใหม่ 

2 

 อาจารย์มปีระสบการณ์ในการเป็นผู้น าด้าน

การพัฒนาด้านสูงอายุ สร้างเครอืข่ายในการ

ด าเนนิกิจกรรมด้านการดูแลผูสู้งอายุ 

 

 

หมวดที่ 5 การบรหิารหลักสูตร 

การบรหิารหลักสูตร 

 

ปัญหาในการบรหิารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ 

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 

ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

- นักศึกษามีพื้นฐานทั้งด้าน

ความรูแ้ละประสบการณ์

การท างานค่อนข้าง

หลากหลาย และการ

จัดการเรยีนการสอนไม่ได้

สอนให้นักศึกษาคิดเชิง

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

-การจัดการเรียนการสอนบางครัง้

ไม่สามารถพัฒนานักศึกษาให้

นักศึกษาบรรลุในบางวัตถุประสงค์ 

เชน่ ใหม้ีความสามารถในการคิดเชิง

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไข

ปัญหาทางการพยาบาลที่ซับซ้อนใน

สาขาการพยาบาลผูสู้งอายุ ได้ 

- น าประเด็นนี้มาพิจารณาในการ

สัมมนาสาขาวิชาฯเพื่อหาวิธีการ

หรอืแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนที่จะช่วยใหน้ักศึกษาคิด

อย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยมีผู้สอน

คอยชีแ้นะ 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี  ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - คณะมีการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศกึษาไว้อย่าง

เพียงพอเช่นจ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องนักศึกษา แต่นักศึกษา

ประเมินว่าในบางช่วงอาจไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงที่เร่งส่ง

งาน  

- มีแหล่งฝกึวิชาปฏิบัติการพยาบาลที่เหมาะสม  
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ตัวบ่งชี  ผลการด าเนินงาน 

       ส าหรับกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

สาขาวิชาฯมีการสัมมนาสาขาฯทุกภาคการศึกษาและได้น า

ข้อคิดเห็นของทั้งนักศึกษาและผู้สอนมาอภิปรายเพื่อหาทาง

แก้ปัญหาร่วมกัน 

        จากการประเมินผลทั้งของอาจารย์และนักศึกษาในปี 

2555-2556 พบว่าในกระบวนวิชาภาคปฏิบัติแหล่งฝึก chronic 

และ health promotion อยู่ไกล ทางสาขาวิชาฯ ได้มีการปรับโดย

หาแหล่งฝึกที่เหมาะสมและอยู่ใกล้มาแทนที่ในการฝึก chronic 

ส่วนการฝึก health promotion ยังไม่สามารถหาแหล่งฝึกที่

เหมาะสมมาแทนที่ได้จึงใช้ที่เดิม แต่ปรับระยะเวลาในการฝึก

จาก วันครึ่งซึ่งต้องเดินทางกลับมาเรียนในตอนบ่าย เป็น 2 วัน

ติดกัน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้บางส่วน อย่างไรก็ตามในปี 2557 

นักศึกษายังประเมินเรื่องสถานที่ฝึกอยู่ไกล ดังนั้นสาขาวิชาฯ

รวมทั้งผู้สอนในกระบวนวิชาพบว่ามีสถานที่ใกล้กว่าเดินมี่

เหมาะสมในการฝึก health promotion และได้วางแผนจะย้าย

สถานที่ฝกึในปี 2558  

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรอืสาระจาก 

ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผน 

หรอืปรับปรุงหลักสูตร 

N/A N/A N/A 

หมายเหตุ หลักสูตรฉบับปัจจุบัน ปรับปรุงและเริ่มใช ้ปีการศกึษา 2555 จงึยังไม่ได้ด าเนนิการให้มีการประเมิน

คุณภาพจากผู้ประเมิน 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมนิจากผูท้ี่ส าเร็จการศกึษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ 20 มกราคม 2558 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1. ควรจัดใหม้ีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาการพูด อ่าน เขียนของนักศกึษา 

2. สถานที่ดูงานและฝกึปฏิบัติไม่เฉพาะเจาะจงใน 

setting ของผู้สูงอายุ และไม่มีเนื้อหาของโรคมะเร็ง

และการดูแลแบบประคับประคอง 

3. การแก้ไขงานของนักศึกษาในลักษณะ tract 

changes จะช่วยให้แก้ไขงานได้สะดวกมากขึน้ 

1. ได้มกีารจัดใหใ้ช้ภาษาอังกฤษอย่างนอ้ยร้อยละ 20 

ในทุกกระบวนวิชา และอาจจะต้องมอบหมายงาน

หรอืจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

อย่างตอ่เนื่องทุกปี 

2. เพิ่มเนื้อหาเรื่องโรคมะเร็ง และหาสถานที่ศกึษาดู

งานเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง 

3. ควรมีการท าข้อตกลงรว่มกันระหว่างอาจารย์และ

นักศึกษาเรื่องการแก้ไขงาน  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  

ไม่มี 

 

การประเมนิจากผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง  (ผูใ้ช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ................................................................................................................................. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

รอผลการส ารวจปีการศึกษา 2557 จากส านักพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

.............................................................................. 

 

 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนนิการ ก าหนดเวลา

ที่แลว้เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ  ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม ่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

โครงการพัฒนาความรู้

และทักษะทางปัญญา 

ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชา

การพยาบาลผูสู้งอายุ (ท า 

journal club 5 ครั้ง) 

กค 58 กรรมการบริหารสาขาฯ -ส าเร็จตามแผน แต่ลดการ

ด าเนนิการจาก 5 ครั้งลงเหลือ 2 

ครั้ง เนื่องจากไม่สามารถจัดสรร

เวลาได้ 
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แผนด าเนนิการ ก าหนดเวลา

ที่แลว้เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ  ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม ่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

โครงการพัฒนานักศึกษา

ด้านจรยิธรรมการดูแล

ผูสู้งอายุ 

(จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เน้นการวเิคราะหป์ัญหา

และแนวทางในการ

ตัดสินใจเชงิจรยิธรรม) 

มค 58 กรรมการบริหารสาขาฯ -ส าเร็จตามแผน และนอกจาก

เชญิวิทยากรภายนอกมาบรรยาย

แล้วยังได้เพิ่มการ  บูรณาการลง

ในวิชาฝกึปฏิบัติ 

โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ดา้นการพยาบาล

ผูสู้งอายุในกลุ่มประเทศ

อาเซียนบวกสาม (ASEAN 

plus 3) 

กค 58 กรรมการบริหารสาขาฯ -ไม่ส าเร็จตามแผนเนื่องจากในปี

นีร้ัฐบาลมีนโยบายไม่ใหไ้ปศึกษาดู

งานต่างประเทศ 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

ไม่มกีารปรับโครงสร้างหลักสูตร แต่จะปรับ curriculum mapping ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละ

รายวิชา 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรอืลดเนื อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ปรับวิธีการสอนในบางกระบวนวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้เพิ่มทักษะ

การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจะระบุให้ชัดเจนในวิธีการสอนใน มคอ. 3 หรอื 4 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ไม่ม ี
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558 

ระบุแผนการปฏิบัติการแตล่ะแผน วันที่คาดว่าจะสิน้สุด และผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ ผูร้ับผดิชอบทุกโครงการคอืกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

อาจารย์ในสาขาฯจ านวน 

10 คน 

 มค 59  / กค 59 

 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม อาจารย์ในสาขาฯจ านวน 

10 คน และ นักศกึษา 

สาขาวิชาการพยาบาล

ผูสู้งอายุ ช้ันปีที่ 1 จ านวน 

10 คน นศ.ช้ันปีที่ 2 

จ านวน 8 คน 

 สค 58 

โครงการเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์ 

 

อาจารย์ในสาขาฯจ านวน 

10 คน และ นักศกึษา 

สาขาวิชาการพยาบาล

ผูสู้งอายุ ช้ันปีที่ 1 จ านวน 

10 คน 

กค 59 

โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษาและติดตามบัณฑิต 

 

 

 

 

 

อาจารย์ในสาขาฯจ านวน 

10 คน นักศึกษา 

สาขาวิชาการพยาบาล

ผูสู้งอายุ ปัจจุบัน จ านวน 

16 คนและ 

บัณฑติจ านวน 10 คน 

 มค 59 

 

โครงการบรรยายพิเศษและศกึษาดูงานในโรงพยาบาล

และในชุมชนในกระบวนวิชาฝกึปฏิบัติ 

 

อาจารย์ 6 คน และ

นักศึกษา สาขาวิชาการ

พยาบาลผูสู้งอายุ ช้ันปีที่ 1  

จ านวน 10 คน 

มค – กพ 59 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์และนักศึกษา  (Palliative care) 

 

อาจารย์ 10 คน และ

นักศึกษา สาขาวิชาการ

พยาบาลผูสู้งอายุ ช้ันปีที่ 1 

และ 2 จ านวน 20 คน 

สค 58 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

โครงการจัดประชุมรว่มกับบุคลากรของแหล่งฝกึ อาจารย์ 6 คน และ

นักศึกษา สาขาวิชาการ

พยาบาลผูสู้งอายุ ช้ันปีที่ 1  

จ านวน 10 คน 

มค – กพ 59 

โครงการ ประชุมวิชาการรว่มกับสมาคมพยาบาลด้าน

ผูสู้งอายุ (2st gerontological nursing student forum) 

อาจารย์และนักศึกษา

สาขาฯการพยาบาล

ผูสู้งอายุจากคณะ

พยาบาลศาสตร์ 5 

สถาบัน จ านวน 50 คน 

พย 58 

เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรอืน าเสนองานวิจัยใน

ระดับชาติ และ/หรอืนานาชาติ 

อาจารย์ 10 คน สค 58 – กค 59 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร :  

ลายเซ็น: ____________________________________  วันที่รายงาน: 3 สิงหาคม 2558 

 

ประธานหลักสูตร : ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร  ค าผลศิร ิ  

ลายเซ็น: ____________________________________  วันที่รายงาน:  3 สิงหาคม 2558 

 

เห็นชอบโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  (รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์) 

ลายเซ็น: ____________________________________  วันที่รายงาน:  3 สิงหาคม 2558 

 

เห็นชอบโดย   ศาสตราจารย์ ดร.วภิาดา คุณาวิกติกุล  (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์) 

ลายเซ็น: ____________________________________  วันที่รายงาน:  3 สิงหาคม 2558 

 


