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สารบัญ 

 

หมวด            

 

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. หลักสูตร         4 

2. ระดับคุณวุฒิ         4 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร       5 

4. วันที่รายงาน         5 

5. ปีการศึกษาที่รายงาน        5 

6. สถานที่ตั้ง         5 

หมวด 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 

1. จ านวนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน    5 

2. จ านวนนักศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาในปีที่รายงาน     5 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศกึษา     6 

4. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนการศกึษาของ   6 

หลักสูตรในแตล่ะปี    

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา    6 

     (คิดจากนักศกึษารุ่น 2) 

6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  6 

7. ภาวะการได้งานท าของบัณฑติภายในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  6 

8. การวิเคราะห์ผลที่ได้        6 

หมวด 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร   7 
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2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  7 

      ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

หมวด 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

1. สรุปผลกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคการศกึษา/ปีการศกึษา   7 

2. การวิเคราะห์กระบวนวิชาที่มผีลการเรียนไม่ปกติ     8 

3. การเปิดกระบวนวิชาในภาคหรอืปีการศึกษา     8 
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หมวด 5 การบรหิารหลักสูตร 

หมวด 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
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หมวด 7 คุณภาพของการสอน 

1. การประเมนิกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน            18 
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4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน         22 

หมวด 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
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หมวด 9  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พยาบาลศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

2. ระดับคุณวุฒิ   ปริญญาโท 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   (ภาคปกติ) (มีอย่างน้อย 3 คน) 

ชื่อ คุณวุฒิ เลขประจ าตัวประชาชน 

1. รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ 

 

- D.N. (Nursing), La Trobe 

University, 2007 

- ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2528 

- กศ.บ. (พยาบาล) มหาวทิยาลัยศรี

นครินทร -วโิรฒประสานมิตร, 

2525 

3509901155797 

 

2. ผศ.ดร.โรจน ีจินตนาวัฒน ์ - พย.ด. (พยาบาลศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2546 

- วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2537 

- วพ.บ. (การพยาบาลและผดุง

ครรภ)์, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2528 

3509901327199 

 

3. ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง - พย.ด. (พยาบาลศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2540 

- วท.ม (การพยาบาลอายุรศาสตร์

และศัลยศาสตร์) , 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2527 

- ค.บ. (พยาบาลศกึษา), 

จุฬาลงกรณ-์มหาวทิยาลัย, 

2522 

3509901155762 
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4. วันท่ีรายงาน 

           25 พฤษภาคม 2557 

5. ปีการศึกษาที่รายงาน 

           ปีการศกึษา 2556 

6. สถานที่ตั้ง 

          คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406  ถนนอินทวโรรส  ต าบลศรภีูมิ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50200 

    

หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 

1. จ านวนนักศกึษาใหม่ ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน    8 คน 

2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน    - คน 

    2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร    - คน 

    2.2 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร   -  คน 

    2.3 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร   -  คน 

    2.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาในวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ)            -       คน 

 แขนงวิชา..............................................................   คน 

 แขนงวิชา..............................................................   คน 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอตัราการส าเร็จการศึกษา 

   ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   - ยังไม่มีนักศกึษาส าเร็จการศึกษา- 

  

4. จ านวนและร้อยละนักศกึษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  

รุ่น/ปีที่เข้า 
ปีการศึกษา (จ านวนคนรับจรงิ) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รุ่นที่  1 2555  8      

รุ่นที่ 2 2556    8     

รุ่นที่ 3 2557       

รุ่นที่ 4 2558         

รุ่นที่ 5 2559        

รุ่นที่ 6 2560        

ตกค้าง  8  8      

รวม  8  8      
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จบ  -  -      

ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน 

ตามแผนก าหนดการศกึษา 

(ค านวณจากจ านวนนักศึกษา 

  ของแต่ละรุ่น) 

 0  0     

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศกึษาในแต่ละปีการศึกษา (คดิจากนักศึกษารุ่น 2) 

จ านวนรับนักศกึษาในปีการศกึษา 2555  8 คน  แผนการรับ  10  คน คิดเป็นรอ้ยละ 80 

จ านวนรับนักศกึษาในปีการศกึษา2556  8 คน  แผนการรับ  10  คน คิดเป็นร้อยละ 80 

 

6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศกึษาตามแผนการศึกษา 

    - ก าหนดการเปิดรับนักศกึษาช้ากว่าสถานศกึษาอื่น ท าให้นักศึกษาส่วนหนึ่งไปสมัครเรียนที่อื่น                         

    - นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่มารายงานตัว อาจเป็นด้วยลักษณะของหลักสูตรที่ผูเ้รียนต้องลามาเรียน

เต็มเวลา 2 ปี ในขณะที่หน่วยงานต้นสังกัดมีอัตราก าลังไม่เพียงพอและไม่สามารถใหผู้ส้อบได้มา

เรียนเต็มเวลา 
 

7. ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑติหรอืดุษฎีบัณฑติภายในระยะ 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

 - ยังไม่มีนักศกึษาส าเร็จการศกึษา 

   วันที่ส ารวจ   ประจ าปีการศกึษา 2555 

    จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง  ฉบับ  จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ   ฉบับ 

    ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลับ   
 

การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

การได้ 

งานท า 

ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน ยังไม่ได้งานท า 

ตรงสาขาที่ 

เรยีน 

ไม่ตรงสาขาที่

เรยีน 

ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น 

จ านวน N/A N/A N/A N/A N/A 

ร้อยละของ 

ผูต้อบกลับ 

N/A N/A N/A N/A N/A 

* ร้อยละให้คิดจากจ านวนแบบสอบถามของผูต้อบกลับ 

 

8. การวเิคราะห์ผลที่ได้ 

    - 
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หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

 

1. การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 - 

 

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 - 

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปกระบวนวิชาของหลักสูตร 

1. สรุปผลกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

ชื่อกระบวนวิชา ภาค/ปี 

การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวน 

นศ. ที่

ลง 

เรยีน 

จ านวน 

นศ. ที่ 

สอบ

ผ่าน 

  A B+ B C+ C D+ D F S U   

หมวดวิชาบังคับ              

562700 (Sec.003) 1/2556 4 4         8 8 

562702 (Sec.003) 2/2556 5 3         8 8 

562703 (Sec.002) 1/2556  8         8 8 

562707 (Sec.001) 2/2556 6 2         8 8 

562708 (Sec.001) 2/2556 5 1 1 1       8 8 

564705 1/2556 4 2 2        8 8 

564706 1/2556 8          8 8 

564725 1/2556 8          8 8 

564726 2/2556 3 4 1        8 8 

564727 2/2556 8          8 8 
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2. การวเิคราะห์กระบวนวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

   2.1 รหัสและชื่อกระบวนวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 

ไม่ม ี ไม่มี 

    การด าเนินการตรวจสอบ 

 - 

    เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนด หรอื เกณฑ์ท่ีตั้งไว้  

     - 

    มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว (หากจ าเป็น) 

     - 

 

3. การเปิดกระบวนวิชาในภาคหรอืปีการศึกษา 

    3.1 กระบวนวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิด 

รหัสและชื่อกระบวนวิชา ค าอธิบาย มาตรการทดแทนที่ได้ 

ด าเนินการ (ถ้ามี) 

ไม่ม ี   

 

     3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเน้ือหาในกระบวนวิชาไม่ครบถ้วน 

รายวิชา สาระหรอืหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 

ไม่ม ี

 

 

 

  

         การแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว 

 - 
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หมวดที่ 5 การบรหิารหลักสูตร 

ปัญหาในการบรหิารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหา 

ต่อสัมฤทธิผลตาม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ

แก้ไข 

ปัญหาในอนาคต 

-นักศึกษาไม่สามารถพัฒนา

วทิยานพินธ์ให้เป็นไปตามแผนที่

วางไว้  

- นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จ

การศกึษาได้ตามเวลา 

- ให้นักศึกษาก าหนดแผนการ

ท าวิทยานิพนธ์ไว้ล่วงหน้าและ

ท ารายงานส่งทุก 3 เดือน 

-กรรมการบริหารหลักสูตรมี

ภาระงานค่อนข้างมาก ท าให้

เกิดความยากล าบากในการนัด

หมายการประชุม  

 

- จ านวนครั้งของการประชุม

กรรมการบริหารไม่เป็นไปตาม

แผน 

- ก าหนดวันเวลาประชุมไว้

ล่วงหน้าทั้งปี 

 

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 

1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) 

   -      

1.1. ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

      จุดอ่อน 

  

       จุดแข็ง 

         

  

1.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 

         

 

2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 

      จุดอ่อน 

      จุดแข็ง 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  

2.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 

       - 
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3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ 

   3.1 ระบบการประเมินและการให้ช่วงคะแนนที่ใช้ในการประเมินการเรียนการสอน และการ   

        ประเมินอื่นๆ ที่ใช้กับการประเมินหลักสูตร 

   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

   ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับบัณฑติศกึษา  

 

1. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2555 

ปีที่ 2 

2556 
ปีที่ 3 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร 

X X X 

2. มรีายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ (มคอ.2)  

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศกึษา สาขา

พยาบาลศาสตร์   

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อน

เปิดสอนในภาคการศกึษานั้น 

X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ครอบคลุมหัวข้อ

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปิดสอนใหส้มบูรณ์ทุกรายวิชา (ไม่นับรวม

วิทยานิพนธ์และสารนพินธ์) 

X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ครอบคลุมตาม

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนตามมาตรฐาน ผลการ

เรียนรู ้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 

ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

และน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงการประเมินผล  

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2555 

ปีที่ 2 

2556 
ปีที่ 3 

7. มีระบบ กลไก และการด าเนินการที่มปีระสิทธิภาพในการ 

ให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผูเ้รียนเพื่อให้

ส าเร็จการศกึษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

X X X 

8. อาจารย์ประจ าผูส้อนในหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 50 มีการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

อย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปีการศึกษา ไม่นับผลงานที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาของอาจารย์ 

X X X 

9. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5.00 

X X X 

10. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 

5.00 

X X X  

11. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อการให้การปรึกษา

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนน เต็ม 5.00 

- X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อทรัพยากรสนับสนุน 

การเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

X X X 

13. อาจารย์พยาบาลประจ าที่สอนในหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนดในมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับบัณฑิตศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เป็นอย่างนอ้ย 

X X X 

14. อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ่ผูเ้รียน ไม่เกิน 1:5 

รวมทุกหลักสูตร  หรอืสารนิพนธ์ไม่เกิน 1:10 หากควบคุมทั้ง

วิทยานิพนธ์และสารนพินธ์ต้องเป็นไปตามสัดส่วน 

วิทยานิพนธ์  1 เรื่องเท่ากับสารนิพนธ์ 2 เรื่อง ส าหรับสถาบัน

ที่เปิดสอนบัณฑติศกึษามาเป็นเวลานาน อาจารย์ที่มีศักยภาพ

อาจควบคุมวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 เรื่อง แต่ไม่เกิน 10 

เรื่อง   

- X X 

15. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 50 ได้รับเชญิเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิทางการพยาบาลภายนอกสถาบัน ในแตล่ะ 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2555 

ปีที่ 2 

2556 
ปีที่ 3 

ปีการศึกษา 

16. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

- X X 

17. อาจารย์ประจ าผูส้อนในหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหมทุ่กคน 

ได้รับการปฐมนิเทศหรอืพัฒนาด้านการจัดการเรยีนการสอน

ระดับบัณฑติศกึษา  

X X X 

18. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 50 มี

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน  

X X X 

19. อาจารย์ประจ าผูส้อนในหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้าน

วิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

X X X 

20. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑติ และ/หรอืดุษฎี

บัณฑติที่มีตอ่มหาบัณฑติ และ/หรอืดุษฎีบัณฑิต  เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.00  

- - X 

 

การประเมินผล : ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดีเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา โดยต้องมีผล

การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีในข้อ 1-12 และมีผลการด าเนนิการผา่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของตัวบ่งชี้รวม ซึ่งรวมทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน หรือจุดเน้นของหลักสูตรที่ระบุให้

ประเมินผลการด าเนินการในแตล่ะปี 
 

 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
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รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ค าอธิบายหรอื หลักฐาน

อ้างอิง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ย  

ร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 9 

ใน 10 คน (ร้อยละ 90) มี

สว่นร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

รายงานการประชุมสัมนา

หลักสูตร (วันที่ 11 มกราคม 

พ.ศ. 2557) 

2. มรีายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุม

หัวข้อตามแบบ (มคอ.2)  ที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑติศกึษา 

สาขาพยาบาลศาสตร์   

สาขาวิชามีการจัดท า

รายละเอียดของหลักสูตร

ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 

(มคอ.2)  ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑติศกึษา สาขา

พยาบาลศาสตร์   

เอกสารหลักสูตร (มคอ 2.)

ของสาขาวิชา 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดสอนใน

ภาคการศกึษานั้น 

สาขาวิชาได้จัดท า

รายละเอียดของรายวิชา 

และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ ภาคสนาม 

ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อน

เปิดสอนในภาคการศกึษา

นั้น 

มคอ.3 กระบวนวิชา 

564705, 564706, 564725, 

และ 564726, 

มคอ.4 กระบวนวิชา 564727 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม ครอบคลุม

หัวข้อตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปิดสอนใหส้มบูรณ์ทุก

รายวิชา (ไม่นับรวมวิทยานพินธ์และสาร

นิพนธ์) 

สาขาวิชามีการจัดท า

รายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของ

ประสบการณภ์าคสนาม 

ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

มคอ.5 กระบวนวิชา 

564705, 564706, 564725, 

และ 564726, 

มคอ.6 กระบวนวิชา 564727 



มคอ. 7 

 14 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ค าอธิบายหรอื หลักฐาน

อ้างอิง 

การศกึษาที่เปิดสอนให้

สมบูรณ์ทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร ครอบคลุมตามตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปี

การศกึษา  

สาขาวิชามีการจัดท า

รายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตร ครอบคลุม

ตามตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

มคอ.7 ของสาวิชา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน

ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนด

ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ย 

ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่

ละปีการศึกษา 

และน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงการ

ประเมินผล  

สาขาวิชามีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนตาม

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 ของทุกรายวิชาที่

เปิดสอนในปีการศึกษาที่

ผา่นมาในการสัมนาของ

สาขาวิชา 

และน าผลการทวนสอบไป

วางแผนปรับปรุงการ

ประเมินผล 

รายงานการสัมนาสาขาวิชา  

(วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 

2557)  

7. มีระบบ กลไก และการด าเนินการที่มี

ประสิทธิภาพในการ 

ให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์ของผูเ้รียนเพื่อใหส้ าเร็จ

การศกึษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด  

สาขาวิชามีการวางแผน 

การท าวิทยานิพนธ์ส าหรับ

นักศึกษาอย่างเป็นระบบ

ดังนี้  

1. จัดโครงการเร่งรัดการ

ท าวิทยานิพนธ์ให้เร็วขึน้ 

คือช่วงก่อนเปิดภาคการ 

ศกึษาที่ 1 ปีการศกึษาที่ 2 

2. ก าหนดอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

- โครงการเร่งรัดการท า

วิทยานิพนธ์ (28 กค 56) 

- รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
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8. อาจารย์ประจ าผูส้อนในหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 50 มีการตพีิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรอื

นานาชาติ อย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี

การศกึษา ไม่นับผลงานที่เป็นส่วนหน่ึง

ของการศึกษาของอาจารย์ 

อาจารย์ประจ าผูส้อนใน

หลักสูตรไม่มกีารตพีิมพ์ 

ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

แตอ่าจารย์ประจ าผูส้อน 

ในหลักสูตรจ านวน 4 คนมี

การเผยแพร่งานวิจัยโดย

การน าเสนอปากเปล่าและ

ตีพมิพ์ใน Proceeding 

สังเคราะหป์ัญญาองค์

ความรูด้้านการดูแล

ผูสู้งอายุ ในการประชุม 

"การจัดการความรูด้้าน

การดูแลผูสู้งอายุใน

ศตวรรษที่ 21 (2556)  

Proceeding สังเคราะห์

ปัญญาองค์ความรูด้้านการ

ดูแลผู้สูงอายุ ในการประชุม 

"การจัดการความรูด้้านการ

ดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 

(2556) 

9. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนปี

สุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อหลักสูตร 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 

เต็ม 5.00 

4.50 ผลการส ารวจความพึงพอใจ

ที่มตี่อการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2556 

10. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อ

คุณภาพการสอนของอาจารย์

พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนน เต็ม 5.00 

4.50 ผลการส ารวจความพึงพอใจ

ที่มตี่อการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2556 
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11. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อ

การให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาร

นิพนธ์ของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5.00 

4.00 ผลการส ารวจความพึงพอใจ

ที่มตี่อการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2556 

12. ระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

ทรัพยากรสนับสนุน 

การเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4.50 ผลการส ารวจความพึงพอใจ

ที่มตี่อการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2556 

13. อาจารย์พยาบาลประจ าที่สอนใน

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทุกคนมคีุณสมบัติครบตามก าหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑติศกึษา 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เป็นอย่างนอ้ย 

อาจารย์พยาบาลประจ าที่

สอนในหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทุกคนมคีุณสมบัติครบตาม

ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑติศกึษา สาขา

พยาบาลศาสตร์ 

เอกสารแผนพัฒนา 2 ปี เพื่อ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

ตาม มคอ.1 สาขาพยาบาล

ศาสตร์ 

14. อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตอ่ผูเ้รียน ไม่เกิน 1:5 รวม

ทุกหลักสูตร  หรือสารนิพนธ์ไม่เกิน 

1:10 หากควบคุมทั้งวิทยานิพนธ์และ

สารนิพนธ์ตอ้งเป็นไปตามสัดส่วน 

วิทยานิพนธ์  1 เรื่องเท่ากับสารนิพนธ์ 

2 เรื่อง ส าหรับสถาบันที่เปิดสอน

บัณฑติศกึษามาเป็นเวลานาน 

อาจารย์ที่มีศักยภาพอาจควบคุม

อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตอ่ผูเ้รียน ไม่

เกินอัตราส่วนที่ก าหนด  

รายงานการส ารวจอัตราส่วน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตอ่ผูเ้รียนของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ ปีการศกึษา 2556 
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วิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 เรื่อง       

แตไ่ม่เกิน 10 เรื่อง   

15. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอย่างนอ้ย

ร้อยละ 50 ได้รับเชญิเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิทางการพยาบาล

ภายนอกสถาบัน ในแตล่ะ 

ปีการศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

จ านวน 8 คน (ร้อยละ 80 )

ได้รับเชญิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางการพยาบาลภายนอก

สถาบัน 

เอกสารประกอบ เรื่อง 

“รายนามอาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตรทีไ่ด้รับเชญิเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิทางการ

พยาบาลภายนอกสถาบัน” 

 

16. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธ์การสอนหรอืการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรยีนการสอน กล

ยุทธ์การสอนหรอืการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการ

ด าเนนิงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มคอ. 7 ปีการศึกษา 2555 

มคอ. 7 ปีการศึกษา 2556 

17. อาจารย์ประจ าผูส้อนในหลักสูตรที่

เป็นอาจารย์ใหมทุ่กคน ได้รับการ

ปฐมนิเทศหรอืพัฒนาด้านการจัดการ

เรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา  

อาจารย์ประจ าผูส้อนใน

หลักสูตรไม่มอีาจารย์ใหม่

แตม่ีอาจารย์ที่กลับจากลา

ศกึษาต่อในระดับปริญญา

เอก 2 คน ได้ให้ฝึกสอนใน

กระบวนวิชาสูงอายุใน

ระดับปริญญาตรี ให้เป็น

เลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร และให้

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารอง

ของวิทยานพินธ์ โดยทุก

กิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแล

ของอาจารย์อาวุโส และเข้า

ร่วมโครงการสัมมนา

บุคลากรใหมข่องคณะ

- เอกสารแผนพัฒนา 2 ปี 

- โครงการสัมมนาบุคลากร

ใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร ์

ประจ าปี 2556 
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พยาบาลศาสตร์ ประจ าปี 

2556 

18. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอย่างนอ้ย

ร้อยละ 50 มโีครงการวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุน  

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

จ านวน   6  คน (ร้อยละ 

60 ) มโีครงการวิจัยที่ได้รับ

ทุนสนับสนุน 

เอกสารประกอบ เรื่อง 

“งานวิจัยของคณาจารย์ใน

สาขาวิชาในปีการศกึษา 

2557” 

 

19. อาจารย์ประจ าผูส้อนในหลักสูตร

ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ

วิชาชีพไม่นอ้ยกว่า 15 ช่ัวโมง/ปี

การศกึษา 

อาจารย์ประจ าผูส้อนใน

หลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาในด้านวิชาการและ

วิชาชีพไม่นอ้ยกว่า 15 

ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

เอกสารประกอบเรื่อง 

“รายนามอาจารย์ประจ า

ผูส้อนในหลักสูตรได้รับการ

พัฒนาในด้านวิชาการและ

วิชาชีพ ปีการศกึษา  2556 – 

2557” 

20. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

มหาบัณฑิต และ/หรอืดุษฎีบัณฑติที่มี

ต่อมหาบัณฑติ และ/หรอืดุษฎีบัณฑิต  

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.00  

ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศกึษา - 
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หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน 

1. การประเมินกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 

   1.1 กระบวนวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน      

        (ตัวอย่าง) 

รหัสและชื่อกระบวนวิชา การประเมิน 

จากนักศกึษา 

การประเมินคุณภาพการ

สอนวิธีอื่น (ระบุ) 

แผนปฏิบัติที่ได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ม ี ไม่มี ม ี ไม่มี 

564705 √  -   

564706 √  -   

564725 √  -   

564726 √  -   

564727 √  ประเมินเพิ่มเติมโดยการ

สอบถามโดยตรงจากผู้มี

ส่วนรว่มในการดูแล

นักศึกษาในแหล่งฝกึ และมี

แบบสอบถามนักศึกษาที่ท า

เพิ่มเติม 

√  

 

 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ในภาพรวมทุกวิชานักศึกษามีการพัฒนาตนเองตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแตล่ะ

กระบวนวิชาเป็นอย่างดี และผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับ 4.5 

จากช่วงคะแนน 1-5  สะท้อนว่าคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
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2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

  

สรุปข้อคดิเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่างๆ ต่อสัมฤทธิผลของการสอนและผลการ

เรยีนรู้ตามกลุ่มสาระหลักทั้ง 5 ประการ (ความเห็นใน

ภาพรวมเมื่อสิ้นหลักสูตร) 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

- ในกระบวนวิชาฝกึปฏิบัติ สาขาวิชาฯได้เชญิ APN ด้าน

ผูสู้งอายุมาอภปิรายประเด็นปัญหาจรยิธรรมในการดูแล

ผูสู้งอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จากการอภปิราย

สถานการณป์ัญหาด้านคุณธรรมจรยิธรรมในวิชาการฝึก

ปฏิบัติ ให้การพยาบาลผูสู้งอายุ พบว่านักศึกษาสามารถให้

เหตุผลและตัดสินเชงิจรยิธรรมในการวางแผนการดูแล

ผูสู้งอายุกลุ่มตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม 

-ควรจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกปี 

2.2 ความรู้ 

- จากการสังเกตการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพบว่านักศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการให้การพยาบาล

ผู้สูงอายุและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ผู้สูงอายุ มีความรู้ในการพยาบาลผู้สูงอายุยังไม่ค่อยลึกซึ้ง 

แต่สามารถประเมินปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ 

(ผูสู้งอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มภีาวะเสี่ยง และผูสู้งอายุที่

เจ็บป่วย) แบบองค์รวมรวมทั้งครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม สามารถวางแผนและให้การดูแลผู้สูงอายุในด้าน

ต่างๆ  โดยการประยุกต์มโนทัศน์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ และ

สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุ 

ตระหนักถึงผลของวัฒนธรรมต่อภาวะเจ็บป่วย  ให้การดูแล

ผู้สูงอายุโดยค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและ ไม่ท าให้

ผู้สูงอายุเกิดอันตรายหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์หรือสังคม  รวมทั้งมีความรู้และ

ทักษะในการพัฒนาโครงการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน  

ให้นักศึกษาทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนขึน้ฝึกปฏิบัติ และผูส้อนแนะน า

เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม 
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สรุปข้อคดิเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ ต่อสัมฤทธิผลของ

การสอนและผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

หลักทั้ง 5 ประการ (ความเห็นในภาพรวมเมื่อ

สิ้นหลักสูตร) 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

- จากการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการดูแล

ผู้สูงอายุทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งการ

ท ารายงาน พบว่านักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ

เลือกใช้ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและ/

หรือศาสตร์อื่นที่ เกี่ ยวข้องมาใช้ในการดูแล

ผู้ สู งอายุกลุ่ มต่ างๆ  สามารถประเมิ นและ

สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา

ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ และมี

ความคิดริเริ่มในการวางแผนพัฒนาโครงการ

ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

ไม่มี 

2.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

     และความรับผิดชอบ 

- จากผลการสังเกตการฝึกปฏิบัติและ  การ

สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่

สามารถบริหารจัดการและประสานงานกับทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การฝึกปฎิบัติด าเนินไป

อย่างราบรื่น แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้

อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในงานของ

ตนเองและงานกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งาน

ส า เร็ จต าม แผนที่ ก าห นด  ส าม ารถสร้ า ง

สัมพันธภาพกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ร่วมงาน

และผูสู้งอายุ  

 

 

 

ไม่มี 
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สรุปข้อคดิเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ ต่อสัมฤทธิผลของ

การสอนและผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

หลักทั้ง 5 ประการ (ความเห็นในภาพรวมเมื่อ

สิ้นหลักสูตร) 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จากผลการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการดูแล

ผูสู้งอายุทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งการ

ท ารายงาน พบว่านักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสบืค้นขอ้มูล สามารถคัดกรอง

ข้อมูลและเลือกใช้ขอ้มูลที่เหมาะสมในการน ามา

ประยุกต์ใชใ้นการฝกึปฏิบัติ สามารถน าเสนอผล

การฝึกปฏิบัติในรูปแบบที่นา่สนใจและเข้าใจงา่ย

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เขียนและท า

รายงานที่มคีุณภาพและมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  

- เมื่อเสร็จสิน้การฝกึปฏิบัติ มหีนว่ยงาน 3 

หนว่ยงานได้น านวัตกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึน้ไป

ใช้ตอ่เนื่องกับผูป้่วยในหอผู้ป่วย 

ไม่มี 

2.6  ทักษะพิสัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 

1) ทักษะสร้างสรรค์หรอืสร้างนวัตกรรมใหม่ 

(Creativity & Innovation) เมื่อสิ้นสุดการเรยีน

การสอนในวิชาฝกึปฏิบัติ ทั้งการฝึกในชุใชนและ

โรงพยาบาล นักศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมในการ

ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและนวัตกรรมการ

ดูแลผู้สูงอายุที่มปีัญหาสุขภาพซึ่งรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 
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สรุปข้อคดิเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ ต่อสัมฤทธิผลของ

การสอนและผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

หลักทั้ง 5 ประการ (ความเห็นในภาพรวมเมื่อ

สิ้นหลักสูตร) 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

2) ทักษะการท างานเป็นทีม (Collaboration Team 

Work & Leadership) จากการสอบถาม 

preceptor ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นทีม   

3) ทักษะที่เน้นความเข้าใจในกลุ่มคนใน

หลากหลายชาติพันธ์ในสังคมโลก (Cross-

cultural understanding) นักศึกษาได้มโีอกาสไป

และเปลี่ยนความรูแ้ละศกึษาดูงานในต่างประเทศ 

(ญี่ปุ่น)  

4) ทักษะการใชชี้วิต (Career and life skill) 

นักศึกษาได้จากกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดให้และ

กิจกรรมของบัณฑติศกึษา เช่นกิจกรรมการปลูก

ป่า กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม

สอนประชาชนและผูสู้งอายุเกี่ยวกับการออก

ก าลังกายแบบนอร์ดกิ และกิจกรรมให้ความรู้

และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนในการดูแล

สุขภาพร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านผูสู้งอายุ ท า

ให้นักศึกษาได้เรยีนรู้เกี่ยวกับการใชชี้วติ 

 

 

3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

         ไม่มอีาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2556 

 3.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 

         - 

 3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนเิทศ 

         - 
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 3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนเิทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

       - 

 

4. กิจกรรมการพัฒนาวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 

4.1  กิจกรรมที่จัดหรอืเข้าร่วม   

จ านวนผู้เข้าร่วม 

อาจารย์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศ    

อาจารย์ประจ าของสาขาฯ ทุกคน เข้าร่วมโครงการประชุม

วิชาการของคณะฯ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง อนาคต

สุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพ

การดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: 

Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2-4 4 

กุมภาพันธ์ 2557, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ 

และมีอาจารย์ 2 คนน าเสนองานวิจัย 2 เรื่อง 

10 - 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 - รศ.ดร ดวงฤดี ลาศุขะ, ผศ.ดร.โรจน ีจนิตนาวัฒน์ และ ผศ.

ดร.ทศพร ค าผลศริิ เข้าร่วมสัมนาวิจัยด้านการดแูลผู้สงูอายุ
ร่วมกบั  Graduate School of Health Sciences, Kobe 
University, Japan ในโครงการ Thailand-Japan Research 
Semiar on Global Health Promotion ณ ประเทศญ่ีปุ่ น, (25 
March 2014 - 28 March 2014) 
 - ผศ. ดร.ทศพร ค าผลศรรร,  อบรมเร่ือง Building the 
Collaborative Research Platform and  Professional Training 
Workshop for Cancer Treatment Hospice/Palliative Care 
and Bioethics in East-Southern Asia countries ณ ประเทศ
ไต้หวนั, Taipel, Taiwan (10 November 2013 - 18 November 
2013) 
 - ผศ. ดร.กนกพร สคุ าวงั,  บรรยายเร่ือง Strategy of Nursing 
Practice toward Successful Agin ณ ประเทศญ่ีปุ่ น, Kagawa 
University , Japan (28 February 2014 - 3 March 2014) 
 

4 - 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/person/view_person_detail.asp?id=0534
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/person/view_person_detail.asp?id=0545
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4. กิจกรรมการพัฒนาวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 

4.1  กิจกรรมที่จัดหรอืเข้าร่วม   

จ านวนผู้เข้าร่วม 

อาจารย์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 

- การศกึษาดูงานในต่างประเทศ  

-  รศ.ดร ดวงฤดี ลาศุขะ, ผศ.ดร.โรจน ีจนิตนาวัฒน์ และ 

ผศ.ดร.ทศพร ค าผลศริิ ไปศกึษาดูงานด้านการดูแล

ผูสู้งอายุใน nursing home ณ เมอืงโกเบประเทศญี่ปุ่น, 

(25 March 2014 - 28 March 2014) 

3 - 

- เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุในชุมชนรว่มกับ

สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุและชุมชนท่าศาลา 

3 - 

 

4.2 สรุปข้อคดิเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของ  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

- ได้รับความรูใ้หม่ที่ทันเหตุการณ์ รวมทั้งนวัตกรรมในการดูแลผูสู้งอายุ 

- ได้สรา้งเครือข่ายผูท้ี่ท างานเกี่ยวข้องด้านผูสู้งอายุทั้งในและต่างประเทศ 

- ได้ประสบการณ์ในการดูแลผูสู้งอายุในต่างประเทศ 

- ได้พัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการดูแลผูสู้งอายุ 
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หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 

(ผู้ตรวจ QA,  กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกที่เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร) 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

   จากผู้ประเมิน 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อข้อคิดเห็น 

หรอืสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

 

- 

  

 

2. การน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรอืปรับปรุงหลักสูตร 

  -   
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หมวดที่ 9 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

    มีการด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะการปรับวิธีการสอน และการจัดหาอุปกรณ์

บางอย่าง  ในการสนับสนุนการสอน 

แผนด าเนินการ วันสิ้นสุดการ 

ด าเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของ

แผน 

1.1  แผนการปรับเนือ้หา

รายวิชาให้สอดคล้องกับ

การเปลีย่นแปลงทาง

เทคโนโลย ี

   

1.2 แผนการเรียนเชญิ

วิทยากรจากภายนอกมา

ให้ความรู้ในหัวข้อที่

เกี่ยวข้อง 

   

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จ 

  

 

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

    2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต กระบวนวิชาแกน กระบวน    

        วชิาเลือกฯ) 

             - 

    2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา 

   - 

    2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

           - 
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3. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี (หมายถึงปีการศึกษาถัดไป) 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทาง

ปัญญา ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาการ

พยาบาลผูสู้งอายุ (ท า journal club 5 คร้ัง) 

กย 58 - กรรมการบริหารสาขาฯ 

- โครงการพัฒนานกัศึกษาด้านจรยิธรรม

การดูแลผูสู้งอายุ 

(จัดอบรมเชิงปฏบิัติการเน้นการวิเคราะห์

ปัญหาและแนวทางในการตัดสินใจเชงิ

จริยธรรม) 

มค 58 - กรรมการบริหารสาขาฯ 

โตรงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการ

พยาบาลผูสู้งอายุในกลุ่มประเทศอาเซียน

บวกสาม (ASEAN plus 3) 

กย 58 - กรรมการบริหารสาขาฯ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ        

2. ผศ.ดร.โรจนี จนิตนาวัฒน์        

3. ผศ.ดร.กนกพร สุค าวัง        

 

ผูร้ายงาน   ผศ.ดร.ทศพร  ค าผลศิริ 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษา 

ประจ าสาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ  

  

 

  

เห็นชอบโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ์   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวกิติกุล 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 



มคอ. 7 

 29 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารประกอบ 

1. รายงานการประชุมสัมนาหลักสูตร (วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557) 

2. เอกสารหลักสูตร (มคอ 2.)ของสาขาวิชา 

3.  มคอ.3 กระบวนวิชา 564705, 564706, 564725, และ 564726, 

4. มคอ.4 กระบวนวิชา 564727 

5. มคอ.5 กระบวนวิชา 564705, 564706, 564725, และ 564726, 

6. มคอ.6 กระบวนวิชา 564727 

7. มคอ.7 ของสาวิชา 

8. รายงานการสัมนาสาขาวิชา  (วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557)  

9. โครงการเร่งรัดการท าวิทยานิพนธ์ (28 กค 56) 

10. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

11. Proceeding สังเคราะหป์ัญญาองค์ความรูด้้านการดูแลผูสู้งอายุ ในการประชุม "การจัดการ

ความรูด้้านการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 (2556) 

12. ผลการส ารวจความพึงพอใจที่มตี่อการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัย เชยีงใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2556 

13. เอกสารแผนพัฒนา 2 ปี เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตาม มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ 

14. รายงานการส ารวจอัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผู้เรยีนของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่ปีการศกึษา 2556 

15. เอกสารประกอบ เรื่อง “รายนามอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางการพยาบาลภายนอกสถาบัน” 

16. โครงการสัมมนาบุคลากรใหมข่องคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ า 2556 

17. เอกสารประกอบ เรื่อง “งานวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาในปีการศึกษา 2557” 

18. เอกสารประกอบเรื่อง “รายนามอาจารย์ประจ าผูส้อนในหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้าน

วิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา  2556 – 2557” 


