มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดย
จะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
บรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการ
หรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียด
ของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนเองตองเรียนวิชาอะไรบาง
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียน
สําเร็จแลวจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของ
หลั ก สู ต รกั บ องค ป ระกอบในการเรี ย น เพื่ อ นํ า ไปสู คุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู
และความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับ
บัณฑิตเขาทํางาน

ประกอบดวย 8 หมวดตอไปนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
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ตัวอยาง
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตรและรหัส
พยาบาลศาสตร
Nursing Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
143 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความรว มมือกั บสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ป พ.ศ. 2552
คณะกรรมการบริ ห ารคณะอนุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 12 วั น ที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551
สภาสถาบันอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/51 วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2556 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 3 ป)
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
เปนพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาล
ประจําโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระดานการพยาบาลและการผดุงครรภ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ศึกษาตอระดับปริญญาโทเอก สาขาพยาบาลศาสตร หรือสาขาที่
เกี่ยวของ
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
1. นางสาวดลใจ ไทยคง
เลขประจําตัวประชาชน 0101002010021
ตําแหนง รองศาสตราจารย
คุณวุฒิการศึกษา พย.ด. ในปพ.ศ. 2549
2. นางอวยพร ชัยชื่น
เลขประจําตัวประชาชน 0101003020022
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
คุณวุฒิการศึกษา พย.ด. ในปพ.ศ. 2547
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎี และสอนปฏิ บัติ ก ารในหอ งปฏิบัติ ก ารพยาบาลที่ ค ณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยไทย ฝกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณจริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ระดับ
ปฐมภู มิ ได แ ก สถานี อ นามั ย ศู น ย สุ ข ภาพชุ ม ชน ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ได แ ก โรงพยาบาลชุ ม ชน
โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ ไดแก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทํ า ให วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนถู ก ผลั ก ดั น ให มี
การแขงขันสูง ลักษณะการทํางานตองเรงรีบ เพื่อใหรองรับกับคาครองชีพที่สูงขึ้น คนในวัยแรงงาน
คือรุนพอแมตองทํางานหนักมากขึ้น สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะ
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การเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคไม ติ ด ต อ ได แ ก โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด อุ บั ติ เ หตุ โรคมะเร็ ง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคเครียด นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอโครงสรางครอบครัว จากการที่พอแมตอง
ทํามาหาเลี้ยงชีพ ใชเวลากับการทํางานนอกบาน หรือจังหวัดหางไกล ทําใหครอบครัวมีขนาดเล็กลง
และขาดความแข็งแกรง เด็กวัยรุนไดรับการดูแลเอาใจใสจากพอแมนอยลง จึงมีปญหามากขึ้น ไดแก
การใชยาเสพติด การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การตั้งครรภไมพึงปรารถนา ตลอดจนปญหาสังคม
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งจะสงผลตอภาวะสุขภาพใน
ที่สุด ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตองนําปญหาสุขภาพของประชาชนมาพิจารณา
อยางรอบดาน และใหความสําคัญที่สุขภาวะของประชาชนดวย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และการสื่อสาร ทําใหคนไทยเรียนรูขาวสาร และ
รับวัฒนธรรมจากตางชาติวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรและลักษณะโครงสรางของครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยว การพัฒนา
ทางสังคมของประเทศไทยยังไมเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลตอประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ทําใหรูปแบบการดํารงชีวิต
ของคนไทย เชน การพักผอน การทํากิจกรรม การเดินทาง การรับประทานอาหาร การมีเพศสัมพันธ
และบริบทอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
จากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลในการใหไทยเปนศูนยกลางของ
บริการสุขภาพ จึงมีคนตางชาติเขามารับบริการดานสุขภาพมากขึ้นในทุกป
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการ
ดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง เพิ่ ม บทบาทของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น
พฤติ ก รรมเสี่ย งด า นสุ ข ภาพแก บุค คลทุกช ว งวัย โดยเฉพาะกลุ มวั ยรุน และผูสู งอายุ สามารถใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
บูรณาการพันธกิจดานการวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองตอปญหาสุขภาพ
ของประชาชนในทองถิ่น เขากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางการพยาบาล และสงเสริม
ผูเรียนใหทํากิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชนรวมกับอาจารย โดยคํานึงถึงสถานการณ
ปญหาสุขภาพที่เฉพาะของทองถิ่นและประเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและคณะแพทยศาสตร
มีจํานวน 11 รายวิชา ไดแก
13.1.1 หมวดพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 11 รายวิชา
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 วิชา คือ
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0100 010 ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Biostatistics for Health Sciences
0100 011 เคมีอินทรียเบือ้ งตนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Basic Organic Chemistry for Health Sciences
0100 012 ชีววิทยาทัว่ ไปสําหรับวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
General Biology for Health Sciences
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 วิชา คือ
0200 010 เภสัชวิทยา
Pharmacology 1
0200 011 เภสัชวิทยา 2
Pharmacology 2
คณะแพทยศาสตร จํานวน 6 วิชา คือ
0300 010 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
Biochemistry for Health Science
0300 011 กายวิภาคศาสตรของมนุษย
Human Anatomy
0300 012 สรีรวิทยาของมนุษย
Human Physiology
0300 013 ปรสิตวิทยาของมนุษย
Human Parasitology
0300 014 พยาธิวทิ ยาของมนุษย
Human Pathology
0300 015 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
13.2 รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอืน่
จํานวน 1 รายวิชา คือ
0403 212 สุขภาพนานาชาติ
International Health
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชา
อาจารยผูสอน และนักศึกษา ในการพิจารณา ขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการดําเนินการ
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ควบคุ ม การ
ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิท ยาลัยไทย มีความเชื่อวา การพยาบาลที่มีคุณภาพจะตอง
ปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของศาสตรทางการพยาบาล ( Nursing Science ) และศาสตรที่เกี่ยวของ
ร ว มกั บ ทั ก ษะการวิ เ คราะห แ ละการสื่ อ สาร ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลอย า งเป น ผู มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบ โดยมี ค วามเชื่ อ ในองค ป ระกอบทางการพยาบาล ดั ง นี้
ผูใชบริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัวและชุมชน ซึ่งมีศักยภาพในการดูแลตนเองและผูอื่น
โดยใชภูมิปญญาตามวัฒนธรรม ปจเจกบุคคลมีลักษณะเปนองครวมประกอบดวยกาย จิต สังคม
ปญญา และจิตวิญญาณ
สิ่งแวดลอม เปนระบบที่มกี ารเปลี่ยนแปลง มีการแลกเปลี่ยน มีความหลากหลายตาม
ลักษณะทางวัฒนธรรม และมีอิทธิพลตอสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผูใชบริการ
สุขภาพของผูใชบริการ เปนสุขภาวะ ที่มีภาวะทางกาย จิต สังคม ปญญา และจิตวิญญาณ
ของผูใชบริการที่เปนผลจากการดูแลตนเองโดยใชศักยภาพและภูมิปญญา ที่นําไปสูภาวะสมดุล และ
ความผาสุกในทุกระดับปญหาสุขภาพ
การพยาบาล เปนบริการที่เปนระบบ และตอเนื่อง ที่ใชศาสตรทางการพยาบาลและศาสตร
ที่เกี่ยวของเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค บําบัดดูแล และฟนฟูสภาพของผูใชบริการ โดย
มุงเนนใหผูใชบริการเปนศูนยกลางของการดูแล และใหความสําคัญที่สุขภาวะ ของผูใชบริการ
การจัดการศึกษาทางการพยาบาล เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการเรียนรูที่ผูเรียนพึ่งพา
ตนเอง โดยการพัฒนาสมรรถนะใหเ ปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทั้งดานปญญา
การวิเคราะห การสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล การใชเทคโนโลยี และทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล ตลอดจนการเปนผูมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ เทา
ทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
2. มีทัศนคติที่ดแี ละมีศรัทธาตอวิชาชีพการพยาบาล
3. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรทเี่ กี่ยวของ ตลอดจนสุขภาวะของ
ประชาชน
4. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
5. มีความเปนผูน ําและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. คิ ด วิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบและแก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลและสถานการณทั่วไป
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8. ปฏิบัติการพยาบาลตอผูใชบริการทั้งคนไทยและคนตางชาติ ในบทบาทและขอบเขตของ
วิชาชีพดวยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และคํานึงถึง
ความตางภาษาและตางวัฒนธรรม
9. ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพของ บุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม
โดยใชศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ โดยมีผูใชบริการเปนศูนยกลาง
10. มีความสนใจใฝเรียนรู พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (4 ป)
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

1. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการ
การสอนที่เนนชุมชนเปนหลัก
สอนที่เนนชุมชนเปนหลัก
2. สงเสริมการทํางานวิจัยและ
บริการวิชาการในชุมชน
3. ใชชุมชนเปนฐานในการจัดการ
เรียนการสอน

1. บูรณาการ/เพิ่มเนื้อหาเรื่องการ
สรางเสริมสุขภาพในรายวิชา
ทางการพยาบาล
2. สงเสริมการเรียนรูผานโครงงาน
หรือกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
3. พัฒนานวตกรรมและสื่อที่ใชใน
การสอนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ
3. แผนการสงเสริมการเรียน
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยใน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การสงเสริมผูเรียนเปนศูนยกลางใน
การเรียนรู
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึกษาและกิจกรรมใหสะทอนความ
เอื้ออาทรและใหความสําคัญตอ
ผูเรียน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง
4. สงเสริมการประเมินผลที่เนน
พัฒนาการของผูเรียน

2. แผนการพัฒนาเรื่องการบูรณาการการสรางเสริมสุขภาพใน
รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาล
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ผลการประเมินของผูเรียนตอประสิทธิภาพ
การสอนโดยเนนชุมชนเปนหลักของอาจารย
2. จํานวนงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ
ที่ดําเนินการในชุมชน และรวมกับชุมชน
3. ความพึงพอใจของบุคลกรในชุมชนและ
ประชาชนที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
4. จํานวนรายวิชาที่ใชชุมชนเปนฐานในการ
จัดการเรียนการสอน
1. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการ/เพิ่มเนื้อหาการ
สรางเสริมสุขภาพ
2. จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมที่เนนการสราง
เสริมสุขภาพ
3. จํานวนนวัตกรรมและสื่อที่ใชในการสอนเรื่อง
การสรางเสริมสุขภาพ
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยที่
ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
4. จํานวนรายวิชาที่ใชการประเมินผลที่เนน
พัฒนาการของผูเรียน
5. ผลการประเมินการมีสวนรวมของผูเรียนใน
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ

มคอ. 2
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

4. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหผูสําเร็จการศึกษามี
ทักษะปฏิบัติพยาบาลพรอมที่จะเขา
สูวิชาชีพ

1. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติที่เนนการมีสวน
ร ว มของบุ ค ลากรแหล ง ฝ ก กั บ
สถาบันการศึกษา
2. สงเสริมใหมีระบบการเพิ่มพูน
ทั ก ษะปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลของ
อาจารยใหทันสมัย
3. จัดระบบหองปฏิบัติการพยาบาล
ที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ามความ
ต อ งการของผู เ รี ย นและใช สื่ อ
ภาษาอังกฤษ
1. พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น ข อ ง
อ า จ า ร ย ที่ เ น น ก า ร ส อ น ด า น
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด า นความรู
ทั ก ษ ะ ท า ง ป ญ ญ า ทั ก ษ ะ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะในการ
วิเคราะหและการสื่อสาร ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ และ
แหล ง ฝ ก ต อ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลของ
นักศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
การปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิต

5. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารยตามผล
การเรียนรูทั้ง 6 ดาน

1. จํ า นวนโครงการการพัฒ นาทั ก ษะการสอน
และการประเมิ น ผลของอาจารย ต ามผล
การเรียนรูทั้ง 6 ดาน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทักษะ
การสอนของอาจารยที่มุงผลการเรียนรูทั้ง 6
ดาน

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนระบบทวิภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ในการเรียนชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 08.00 -17.00 น.
- วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร ถึงวันอาทิตย
เวรเชา เวลา 07.00 – 15.00 น.
เวรบาย เวลา 15.00 – 23.00 น.
เวรดึก เวลา 23.00 – 07.00 น.
หมายเหตุ ปฏิบัตสิ ัปดาหละไมเกิน 35 ชั่วโมง
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการ
เรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2.2.2 เปนผูมีความประพฤติดี
2.2.3 มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง
หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถวน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
รับปละ 100 คน คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาปละ 100 คน
ปการศึกษา
จํานวนรับ
จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา

2552
100
0

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
xxxxxxx
หมวดคาจางประจํา xxxxxxx
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
xxxxxxx
หมวดคาใชสอย
xxxxxxx
หมวดคาวัสดุ
xxxxxxx
หมวดสาธารณูปโภค xxxxxxx
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ
xxxxxxx
รวมทั้งสิ้น

2553
100
0

2554
100
0

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxxxxx

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
; จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
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2555
100
100

2556
100
100

บาท
บาท
บาท
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บาท
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แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยไทย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ป พ.ศ. 2550
3. โครงสรางหลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปน
หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
143 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
- กลุมสังคมศึกษาศาสตร
4 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
4 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
4 หนวยกิต
- กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 หนวยกิต
- กลุมวิชาพลานามัย
2 หนวยกิต
- กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
2 หนวยกิต
- กลุมสหศาสตร
2 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
105 หนวยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
29 หนวยกิต
- วิชาชีพ
76 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
0001 010 ศิลปการแสดงออกทางภาษา
2(2-0-4)
Language Expression Rhetoric
0001 011 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม(ไมนับหนวยกิต) 2(2-0-4)
Preparatory English
0001 012 ภาษาอังกฤษหลัก 1
3(3-0-6)
Foundation English 1
0001 013 ภาษาอังกฤษหลัก 2
3(3-0-6)
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Foundation English 2
0001 01x ศึกษาทัว่ ไปเลือก (กลุมวิชาภาษาตางประเทศ)
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 4 หนวยกิต
0001 020 มนุษยกับการใชเหตุผล
Man and Reasoning
0001 02x ศึกษาทัว่ ไปเลือก
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 4 หนวยกิต
0001 030 มนุษยกับสังคม
Man and Society
0001 03x ศึกษาทั่วไปเลือก
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4 หนวยกิต
0001 040 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
xxxx xxx ศึกษาทัว่ ไปเลือก

4 หนวยกิต
2(2-0-4)
2 หนวยกิต
2(2-0-4)
2 หนวยกิต
2(2-0-4)
2 หนวยกิต

5) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หนวยกิต
0001 050 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(1-2-3)
Information Technology Applications
(ไมนับหนวยกิต)
0001 051 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู 2(2-0-4)
ตลอดชีวติ
(ไมนับหนวยกิต)
Information and Communication Technology
for Life Long Learning
0001 05x ศึกษาทั่วไปเลือก
2 หนวยกิต
6 กลุมวิชาพลานามัย 2 หนวยกิต
0001 06x ศึกษาทั่วไปเลือก

2 หนวยกิต

7) กลุมวิทยาศาสตรสขุ ภาพ 2 หนวยกิต
0001 07x ศึกษาทั่วไปเลือก

2 หนวยกิต

8) กลุมสหศาสตร 2 หนวยกิต
0001 08x ศึกษาทัว่ ไปเลือก

2 หนวยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หนวยกิต
0300 010 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Biochemistry for Health Science
0200 010 เภสัชวิทยา 1
Pharmacology 1
0200 011 เภสัชวิทยา
.
Pharmacology 2
0300 011 กายวิภาคศาสตรของมนุษย
Human Anatomy
0300 012 สรีรวิทยาของมนุษย
Human Physiology
0300 013 ปรสิตวิทยาของมนุษย
Human Parasitology
0300 014 พยาธิวิทยาของมนุษย
Human Pathology
0300 015 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
0100 010 ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Biostatistics for Health Sciences
0401 010 โภชนบําบัดสําหรับพยาบาล
Diet Therapy for Nurses
0100 011 เคมีอินทรียเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Basic Organic Chemistry for Health Sciences
0406 010 พัฒนาการตามวัยกับการสรางเสริมสุขภาพ
Human Developmental and Health Promotion
0100 012 ชีววิทยาทัว่ ไปสําหรับวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
General Biology for Health Sciences
0403 212 สุขภาพนานาชาติ
International Health
2) วิชาชีพ 76 หนวยกิต
2.1) ภาคทฤษฎี 51 หนวยกิต
0401 012 การสื่อสารทางสุขภาพสําหรับพยาบาล
Health Communication for Nursing
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3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
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0401 010 ศาสตรและทฤษฎีทางการพยาบา
Nursing Science and Theories
0401 013 การพยาบาลเพื่อการดูแลตนเอง
Nursing to Promote Self Care
0401 011 การประเมินภาวะสุขภาพ
Health Assessment
0401 014 การพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing
0401 015 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพการพยาบาล
Code of Practice and law for nursing profession
0401 016 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพยาบาล
Informatics Technology for Nurse
0401 017 กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research Process
0401 018 การศึกษาอิสระ
Independent Study
0401 019 การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
Humanizing care
0401 020 การบริหารการพยาบาล
Nursing Administration
0402 010 การพยาบาลผูใหญ 1
Adult Nursing 1
0402 011 การพยาบาลผูใหญ 2
Adult Nursing 2
0402 012 การพยาบาลผูสูงอายุ
Gerontological Nursing
0406 010 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
Pediatric and Adolescent Nursing
0403 010 การพยาบาลมารดาและทารก
Maternity and Newborn Nursing
0403 011 การผดุงครรภ
Midwifery
0401 021 หลักการและทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพ
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-4-4)
4(2-6-4)
2(2-0-4)

1(1-0-2)
2(2-0-4)
(0-3-0)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(1-0-2)
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Health Behavior and Health Promotion
0405 010 การใหการปรึกษาทางสุขภาพสําหรับพยาบาล
Health Counseling for Nurse
0405 011 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
Psychiatric and Mental Health Nursing
0404 010 การพยาบาลชุมชน
Community Nursing
0401 021 การรักษาพยาบาลเบื้องตน
Basic Medical Care
2.2) ภาคปฏิบัติ 25 หนวยกิต
0402 013 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1
Adult Nursing Practicum 1
0402 014 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2
Adult Nursing Practicum 2
0402 015 ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ
Gerontology Nursing Practicum 3
0406 011 ปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1
0406 012 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 2
0403 012 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก
Maternity and Newborn Nursing Practice 1
0403 013 ปฏิบัตกิ ารผดุงครรภ
Practice in Midwifery
0405 012 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum
0404 011 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
Community Nursing Practice
0401 022 ปฏิบัติการพยาบาลตางวัฒนธรรม
Nursing Practice in Cultural Diversity
0401 023 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
Professional Nursing Practice
ค. วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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2(2-0-4)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(0-2-1)

3(0-12-0)
3(0-12-0)
1(0-4-0)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
3(0-12-0)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
2(0-8-0)
3(0-12-0)
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นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปดสอน โดยคณะพยาบาล
ศาสตร หรือคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยไทยหรือมหาวิทยาลัยอื่นทีข่ ึ้นทะเบียน ดังนี้
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
2 หนวยกิต
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
2 หนวยกิต
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
2 หนวยกิต
หมายเหตุความหมายของรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0001 xxx หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
0001 01x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาภาษา
0001 02x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร
0001 03x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร
0001 04x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
0001 05x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
0001 06x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาพลานามัย
0001 07x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
0001 08x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาสหศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
0100 xxx หมายถึง วิชาของคณะวิทยาศาสตร
0200 xxx หมายถึง วิชาของคณะเภสัชศาสตร
0300 xxx หมายถึง วิชาของคณะแพทยศาสตร
0400 xxx หมายถึง วิชาของคณะพยาบาลศาสตร
- วิชาชีพ
0401 xxx หมายถึง วิชาในกลุมวิชาศาสตรและเทคโนโลยีทางการพยาบาล
0402 xxx หมายถึง วิชาในกลุมวิชาการพยาบาลผูใหญ
0403 xxx หมายถึง วิชาในกลุมวิชาการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ
0404 xxx หมายถึง วิชาในกลุมวิชาการพยาบาลชุมชน
0405 xxx หมายถึง วิชาในกลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
0406 xxx หมายถึง วิชาในกลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
อยูในภาคผนวก
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
อยูในภาคผนวก
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของ
ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

สาขาวิชาและ
สถาบัน

0101002010021
0101003020022
0000000000003
0000000000004
0000000000005

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

พย.ด.
พย.ด.
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
M.N.S.
(Adult Nursing)

4
5
3
4
6

3
3
6
4
3

0101002010021
0101003020022
0000000000003
0000000000004
0000000000005

พย.ด.
พย.ด.
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
M.N.S.
(Adult Nursing)

4
5
3
4
6

3
3
6
4
3

0000000000006
0000000000007
0000000000008
0000000000009
00000000000010

Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)

3.2.1 อาจารยประจํา
หลักสูตร
1. รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
2. ผศ.ดร.อวยพร ชัยชื่น
3. ผศ.ดร.ดุจดาว ชื่นชอบ
4. ผศ.ดร.กมลวดี คงสุข
5. รศ.ศศิวิไล สวยงาม
3.2.2 อาจารยประจํา
1. รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
2. ผศ.ดร.อวยพร ชัยชื่น
3. ผศ.ดร.ดุจดาว ชื่นชอบ
4. ผศ.ดร.กมลวดี คงสุข
5. รศ.ศศิวิไล สวยงาม
3.2.3 อาจารยพิเศษ
1. รศ.ดร.ดวงกมล สดใส
2. รศ.ดร.ดลจิต มั่งคง
3. รศ.ดร.เพลินใจ สุขสันต
4. รศ.ดร.ศรีวัน ดวงเอก
5. รศ.ดร.พรพิสุทธิ์ หมดจด

3
2
2
2
2

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 สามารถปฏิบตั ิทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐานแกบุคคลทุกวัย ครอบครัว และ
ชุมชน โดยคํานึงถึงความตางวัฒนธรรม และทุกระดับของภาวะสุขภาพ และระดับการบริการสุขภาพ
4.1.2 สามารถนําผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาล
4.1.3 สามารถทํางานเปนทีมในการใหบริการทางดานสุขภาพ ทําบทบาทไดทั้งผูนําและ
ผูตาม แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะห
ปญหาและมีความเปนอิสระในการแสดงออก
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4.1.4 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค มีการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการวิจัย
4.1.5 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ใหการพยาบาลอยางเอื้ออาทร เคารพในคุณคา
และศักดิศ์ รีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน
4.2 ชวงเวลา (ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป
ภาคการศึกษา)
วิชา
ชั้นป
ภาคการศึกษา
1.ปฏิบัติการทักษะพื้นฐาน
2
2
2.ปฏิบัติการพยาบาลผูปว ยรายบุคคล
ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
3
1, 2
3.ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก
3
ฤดูรอน
4. ปฏิบัติการผดุงครรภ
3
ฤดูรอน
5. ปฏิบัติการพยาบาลตางวัฒนธรรม
4
1
6. ปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน
4
2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ชั้นป
2

การฝกปฏิบัติภาคสนาม
- ฝกทักษะการพยาบาลพื้นฐานใน
โรงพยาบาล
- ฝกทักษะการพยาบาลผูใหญ 1
และ 2

จํานวนชั่วโมงและตารางสอน
2 หนวยกิต 120 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาห
ละ 1 วัน)
3
ภาคตน 3 หนวยกิต 180 ชั่วโมง (5 สัปดาห สัปดาหละ
35 ชั่วโมง)
ภาคปลาย 3 หนวยกิต 180 ชั่วโมง(5 สัปดาห สัปดาหละ 35 ชั่วโมง)
- ฝกทักษะการพยาบาลผูสูงอายุ
1 หนวยกิต 60 ชั่วโมง (2 สัปดาห)
- ฝกทักษะการพยาบาลเด็กและ
ภาคตน 2 หนวยกิต 120 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือสัปดาห
วัยรุน 1 และ 2
ละ 1 วัน)
ภาคปลาย 2 หนวยกิต 120 ชั่วโมง(8 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือสัปดาหละ 1 วัน)
- ฝกทักษะการพยาบาลสุขภาพจิตและ 2 หนวยกิต 120 ชั่วโมง (5 วันตอสัปดาห เปนเวลา 3 ½
จิตเวชศาสตร
สัปดาห)
- ฝกทักษะการพยาบาลมารดาและ
ภาคฤดูรอน 2 หนวยกิต 20 ชั่วโมง (5 วันตอสัปดาห เปน
ทารก
เวลา 3 ½ สัปดาห)
4
- ฝกทักษะการผดุงครรภ
3 หนวยกิต 180 ชั่วโมง (5 วันตอสัปดาหเปนเวลา 5
สัปดาห กับ 2 วัน)
4
- ฝกทักษะการพยาบาลชุมชน
2 หนวยกิต 120 ชั่วโมง (5 วันตอสัปดาห เปนเวลา 3 ½
สัปดาห)
หมายเหตุ เรียนทฤษฎี 2 เดือนแรก ฝกปฏิบัติ 2 เดือนหลัง
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาการศึกษาอิสระ เปนวิชาที่ใหนักศึกษาได
ศึกษาประเด็นปญหาทางการพยาบาลทีส่ นใจ โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ภายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบือ้ งตนเพื่อใชใน
การแกปญหาทางการพยาบาลได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพือ่ การสื่อสารได
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4 ภาคตน
5.4 จํานวนหนวยกิต
1 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงการใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา
และประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณาจารยที่ปรึกษาประจําวิชาทุกคน
เพื่อรับขอเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดย
กําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5.6.4 ทั้งผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคน
ซึ่งเขารวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา
5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน
5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย
ประจําวิชาทุกคน ผานคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ
1.2 ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.3 มีจิตอาสา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เขาคายฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมชมรมสารสนเทศทางการพยาบาล
- กิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร
- กิจกรรมเขาคายฝกทักษะเฉพาะดานเทคโนโลยีทางสุขภาพ
- แกนนําผูเรียนทัศนศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
- จัดตั้งชมรมพยาบาลจิตอาสา
- กิจกรรมเขาคายสงเสริมจิตอาสาสําหรับผูเรียนพยาบาล
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแกสังคมของ
ผูเรียนพยาบาล

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง และผลการปฏิ บั ติ ง าน เสี ย สละ ซื่ อ สั ต ย มี วิ นั ย มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ควบคุมตนเองได แยกแยะ
ความดีและความชั่วได จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพการ
พยาบาล ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
(2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลที่ผูเรียนมีสวนรวม เนน
การเรียนรูจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดาน
คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการดํารงชีวิต
(3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวธิ ีการประเมินหลากหลายวิธที ั้งการประเมินระหวางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและ
ภายหลังสําเร็จการศึกษา
3.1 ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย กลุมเพื่อน อาจารย
อาจารยพี่ เ ลี้ ย งในแหลง ฝ ก ผู ใ ช บ ริ ก าร และชุ มชน โดยใชวิ ธีก ารประเมิน ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง การ
สัมภาษณ การสังเกต ใชแบบสอบถาม สนทนากลุม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของ
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3.2 ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน
จากผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ และสนทนากลุม
2.2 ความรู
(1) ผลการเรียนรูดานความรู
มีความรูและ ความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตรพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง รวมทั้งมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการวิจัย เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความรูความเขาใจในงานวิจัยและ
วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
(2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
เนนการสอนโดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม การ
ใชปญหาเปนพื้นฐาน เรียนรูจากสถานการณจริง ทั้งการเรียนรูในชั้นเรียน แหลงฝก และชุมชน โดย
ใชกลวิธีสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และทํา
กรณีศึกษาตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
(3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นความรู
กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธ/ี กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการ
ประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชน การสอบวัดความรูโดย
ใชขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ และการนําเสนอปาก
เปลา เปนตน
2.3 ทักษะทางปญญา
(1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรค โดยใชองค
ความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพในการแกไขปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ ตลอดจนสามารถแกปญหาดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรมใหมๆ และพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
(2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม
ในสถานการณทั่วไปและสถานการณที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยใชวิธีการสอนทีห่ ลากหลาย เชน การ
อภิปรายกลุม การสะทอนคิด การทํากรณีศึกษา การโตวาที การจัดทําโครงการ และการใชเกมส เปนตน
(3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไข
ปญหา เชน
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3.1 การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา
3.2 การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษาคน
คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา รายงาน
การศึกษาปญหาเฉพาะทางการพยาบาล การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุม
ปรึกษาปญหา และการสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและใน
สถานการณทหี่ ลากหลาย สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา มีความเคารพ
และยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มในการคิดวิเคราะหปญ
 หา
ที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
(2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
2.1 กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูส อน
ผูเรียนกับผูใชบริการ และผูร วมทีมสุขภาพ
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีมเพื่อสงเสริมการแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม
2.3 จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัตทิ ี่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและ
การแสดงออกของภาวะผูนําหลากหลายสถานการณทั้งในคลินิกและในชุมชน
(3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณ
การเรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2
การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่
หลากหลาย
3.3 การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
3.4 การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตาม
ประสบการณการเรียนรู และความ สนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหและการสือ่ สาร
(1) ผลลัพธการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูลและสามารถแปล
ความหมายข อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ สามารถแปลงข อ มู ล เป น ข า วสารที่ มี คุ ณ ภาพและ
เหมาะสมต อ การสื่ อ สารทั้ ง กั บ บุ ค คลและกลุ ม คน ในสถานการณ ที่ ห ลากหลาย และนํ า ไปใช ใ น
การปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง
และการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
(2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและ
การสื่อสาร
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของ
ในสถานการณที่หลากหลาย
2.2 การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2.3 การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และเนือ้ หา
ที่นําเสนอ
(3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
ใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน
3.2 การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
3.3 การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และ
การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) ผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาลและศาสตร
ที่เกี่ยวของแกบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม โดยครอบคลุมทั้งดานการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ มีทักษะการใหการปรึกษาทาง
สุขภาพแกผูใชบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ ปฏิบัติการพยาบาลดวย
ความศรั ท ธาในวิ ช าชี พ โดยยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ กฎหมาย และ
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สิท ธิ ของผูปวย มีความเอื้ออาทร มี จิตอาสา มีหัวใจของความเปนมนุษ ย คํานึงถึงปจเจกบุค คล
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล และบริหารจัดการทุกสถานการณ
(2) กลยุทธการสอนที่จะใชในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบตั ิมีหลากหลายกลยุทธ โดยเนนที่ขั้นตอนการ
พัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหสังเกตการณสาธิต การฝกหัดและการปฏิบตั ิภายใตการแนะนํา
ของผูสอน จนถึงการปฏิบัตอิ ยางเปนอิสระ ทั้งนี้จะเนน
2.1 การสาธิต
2.2 การฝกปฏิบัตใิ นหองปฏิบัติการ
2.3 การแสดงบทบาทสมมติ
2.4 การฝกปฏิบัตใิ นสถานการณจําลอง
2.5 การฝกปฏิบัติกบั คนไขจําลอง
2.6 การสอนขางเตียง
2.7 การฝกปฏิบัตใิ นสถานการณจริง ในสถานบริการสุขภาพและชุมชนใหครอบคลุม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย การฝกปฏิบตั ิในคลินิกคูกบั
พยาบาลพี่เลีย้ ง (preceptor) มีวิธีจัดการเรียนการสอนโดย การประชุมปรึกษาปญหากอนและหลัง
ปฏิบัติงาน การดูแลผูรับบริการรายบุคคล รายกลุม การศึกษาผูรบั บริการรายบุคคล การตรวจเยี่ยม
การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล และการสอนผูใชบริการ
2.8 การทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรว มกับ
อาจารย
(3) กลยุทธการประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผูเรียน
เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม นั่นคือ การประเมินทักษะที่
บูรณาการทั้งความรู ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับผูใชบริการ เชน
3.1 การประเมินทักษะการปฏิบัตใิ นหองปฏิบัติการ สถานการณจําลอง คนไขจําลอง
สถานบริการสุขภาพและชุมชน
3.2 การสังเกตการณปฏิบตั ิการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน
3.3 การประเมินจากขอมูลสะทอนกลับ (feedback) จากคนไขจําลอง ผูใชบริการ
อาจารย พยาบาลพี่เลี้ยง บุคลากรในหอผูปวย
3.4 การสอบปฏิบัติการในคลินิก/ หองปฏิบัติการ
3.5 ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
โดยผูเรียนรวมกับผูสอน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) (อยูในภาคผนวก)
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชเกณฑการประเมินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยไทย (เอกสารแนบ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 3 ใน 4 คน
2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑการคัดเลือกที่
คณะกรรมการทวนสอบกําหนด
2.3 คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่
ผูเรียนไดรับมอบหมาย
2.4 คณะกรรมการฯสัมภาษณพยาบาลในแหลงฝก การตรวจสอบแบบฟอรมการใหคะแนน
การปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ในหอผูปวย ตรวจสอบแผนการพยาบาลและรายงาน
กรณีศึกษาในวิชาภาคปฏิบัติที่ผูเรียนทําเพื่อขอรับการประเมิน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใชเกณฑของมหาวิทยาลัยไทย

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศที่ประกอบดวย
สวนที่ 1
1.1.1 บทบาทหนาที่ของอาจารยพยาบาลในพันธกิจทัง้ 4 ดาน
1.1.2 สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตางๆของคณะ
สวนที่ 2 ศึกษางานในแหลงฝกตางๆ ที่เกีย่ วของกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 คณะมอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่
1.2.1 ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
1.2.2 ใหคําแนะนํา และนิเทศการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตทิ ี่ตองสอนคูกบั
อาจารยอาวุโส
1.2.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบตั ิงานของอาจารยใหม
1.2. อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงในดานจัดการเรียนการสอน และความรูที่
ทันสมัยในการแพทยและการพยาบาล ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะ
และสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
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2.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
2.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3 ศึกษาดูงานอบรมในตางประเทศ
2.4 สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย (research unit)ของคณะ
2.5 รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพผลงาน
2.6 เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวาง
ผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจําป โดยเนนที่ตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียด
ของรายวิชา (course specification)
2.1.3 จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
หองเรียนและในคลินิกทีส่ อดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1.4 สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
2.1.5 จัดอาจารยพี่เลี้ยง(mentor) ใหแกอาจารยใหม และพัฒนาระบบ Clinical supervision
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน (peer evaluation)
2.1.7 กําหนดใหมีการวิจัยในหองเรียน
2.1.8 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทักษะปฏิบัติ
2.2.2 สงเสริมใหอาจารยสอบรับใบวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูงจากสภาการพยาบาล
และพัฒนาบทบาทการพยาบาลขั้นสูงแกอาจารยพยาบาล
2.2.3 จัดทําโครงการ Faculty Practice และกําหนดใหเปนนโยบายของคณะ
2.2.4 จัดใหอาจารยไดรวมปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ
2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน
2.3.1 กําหนดระบบการประเมินผลอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
2.3.2 จัดอบรมประจําปเพื่อทบทวน/ประเมินผลการทํางานในคณะ
2.3.3 จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานที่ทันสมัยใหแกบุคลากรทุกคน
2.3.4 กําหนดใหบุคลากรฝายสนับสนุนเขาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตําแหนงอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.5 จัดกลุมบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรูขามหนวยงาน
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะประกาศขอปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทาง
การควบคุมคุณภาพ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหกลุม วิชาตาม
สาขาและกลุมวิชาเสนอผูประสานงานรายวิชาเพื่อการแตงตั้ง
1.4 กลุมวิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
และดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย
1.6 แตงตั้งกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานสากลและเกณฑองคกรวิชาชีพ เชน สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักศึกษา 1 : 10 ตํารา
หลักทางการพยาบาลสาขาวิชาละ 10 ชือ่ เรื่อง วารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศไมนอยกวา
10 ชื่อเรื่อง ฯลฯ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม (อยูในภาคผนวก)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่รบั ผิดชอบตอ
คณะกรรมการฯ
2.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตาง ๆ
2.3.4 ติดตามความตองการและการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
2.3.5 กําหนดเวลาการใชหอ งสมุดใหไมต่ํากวา 60 ชั่วโมงตอสัปดาห
2.3.6 ใหมีหนังสือและสื่อ นําออกเพียงพอในแหลงฝก เชน ชุมชน
2.3.7 จัดระบบการใชสื่อ/อุปกรณในหอง “ปฏิบัตทิ ักษะการพยาบาล 24 ชั่วโมง”
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการใน 2.3.1 วางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และ
บุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ
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2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารย และผูเรียน และใหได
มาตรฐานตามเกณฑของสภาการพยาบาลทุกปการศึกษา
2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่
เหมาะสมกับสถานการณของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑขั้นต่ําของสภาการพยาบาลในสาขาที่
จําเปน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาควรตองเปนสาขาทางการพยาบาล มีประสบการณการ
ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่ ตองการและมี ประสบการณการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล
นอกจากนั้ นต องมี ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การสื่อสาร เชน
คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปน
ระบบ และมีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.5 เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเปนวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล บุคลากรผูรวมสอนในแหลงฝกรวมประเมินการจัดการเรียนการสอนดวย
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดป
การศึกษาทุกป
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทําราง
การปรับปรุงหลักสูตร และรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
นโยบายของคณะ
3.3.1 การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทานั้น
3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการนกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตอง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
3.3.3 กลุมวิชาโดยหัวหนากลุมวิชาเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมี
คุณสมบัติตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายเทอมการศึกษาเปนอยางนอย
3.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
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3.3.6 อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
3.3.7 สําหรับอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติใหกลุมวิชาขอจางไดเฉพาะรายวิชาที่มีผูเรียน
เกินกวาอัตราสวน:อาจารย 8:1 และจะจางไดไมเกิน 1 ใน 4 ของจํานวนอาจารยที่สอนในรายวิชานั้น
3.3.8 คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย พิ เ ศษสอนภาคปฏิ บั ติ ต อ งเป น ไปตามเกณฑ ที่ ส ภาการ
พยาบาลกําหนด
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ 1 ครั้ง
4.2.2
ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําป
เพื่อใหคณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
4.2.3 คณะมีหนวยวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําป เชนเดียวกับหนวยวิจัยอื่น ๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 คณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่
5.1.2 คณะแตงตั้งอาจารยประจําชั้นทุกชั้นป
5.1.3 มีแฟมนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความตองการในการใหการปรึกษาและ
ความกาวหนาของนักศึกษา
5.1.4 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจะเปนที่ปรึกษาใหอาจารยและนักศึกษาที่มปี ญหา
เกินกวาความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นป
5.1.5 อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานติดไวหนาหองทํางานและในเว็บไซดของคณะ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
5.2.1 คณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการในการอุทธรณทั้งที่บอรด เว็บไซด และใน
คูมือผูเรียน (ดังประกาศทีแ่ นบมาดวย)
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 อัตราการไดงานทํา/การศึกษาตอของบัณฑิตใน 6 เดือน หลังสําเร็จการศึกษาเทากับ
รอยละ 100
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6.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไมนอยกวา 3.5 จาก
5 โดยมีความพึงพอใจในดานความเปนผูม ีจิตอาสา ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสามารถในดานการใชภาษาอังกฤษ ในระดับไมนอยกวา 4 จาก 5
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
7.1 รอยละ 90 ของผูสําเร็จการศึกษา ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
7.2 ผลการประเมินของผูเรียนตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่เนนชุมชนเปนหลักอยู
ในระดับ 3.5 จาก 5
7.3 งานวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในชุมชน และรวมกับชุมชนไมนอยกวา
รอยละ 20 ของอาจารย
7.4 ความพึงพอใจของบุคลกรในชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติงานของ
ผูเรียนไมต่ํากวา 3.5 จาก 5
7.5 จํานวนรายวิชาทีใ่ ชชุมชนเปนฐานในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 50
ของรายวิชาการพยาบาลทัง้ หมด
7.6 จํานวนรายวิชาทีบ่ ูรณาการ/เพิ่มเนื้อหาการสรางเสริมสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ 50
ของรายวิชาการพยาบาลทัง้ หมด
7.7 จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมเนนการสรางเสริมสุขภาพไมนอยกวารอยละ 10 ของ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
7.8 จํานวนนวัตกรรมและสือ่ ที่ใชในการสอนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพอยางนอย 1 ชิ้นตอ 1
รายวิชา ในแตละรายวิชาทีส่ อนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ
7.9 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมต่ํา
กวา 3.5 จาก 5
7.10 ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5
7.11 ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง ไมต่ํา
กวา 3.5 จาก 5
7.12 รอยละ 100 ของรายวิชาภาคปฏิบัติใชการประเมินผลที่เนนพัฒนาการของผูเรียน
7.13 ผลการประเมินการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ ไมตํา่ กวา 3.5 จาก 5
7.14 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ และแหลงฝกตอการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของผูเรียน
ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5
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7.15 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของบัณฑิต ไมต่ํากวา
3.5 จาก 5
7.16 รอยละ 100 ของอาจารยไดรับการพัฒนาทักษะการสอนและการประเมินผลตามผลการ
เรียนรูทั้ง 6 ดาน
7.17 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของอาจารยทั้ง 6 ดาน ไมต่ํากวา 3.5
จาก 5
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
7.18 รอยละ 80 ของการจัดการเรียนการสอนดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
7.19 รอยละ 90 ของผูเรียน มีคะแนนวิชาปฏิบัติไมนอยกวา 2.5 จาก 4
7.20 รอยละ 100 ของผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ มีผลการวิจัยหรือผล
การดําเนินโครงงานตามมาตรฐานที่คณะกําหนด
7.21 รอยละ100 ของรายวิชาที่คณะเปดสอน มีการประเมินผลตามมาตรฐานทีค่ ณะกําหนด
ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและประเมินผล
7.22 รอยละ 100 ของผูเรียนทุกชั้นป ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษอยางนอย 1 ดาน
7.23 รอยละ 90 ของผูเรียนมีผลการเรียนรูที่กําหนดตามเกณฑมาตรฐาน
7.24 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลในครั้งแรกไม
นอยกวารอยละ 70
7.25 ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไมนอยกวา 3.5 จาก 5 ของทุก
รายวิชาที่คณะเปดสอน
7.26 รอยละ 100 ของอาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาตามผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน
หลักเกณฑในการประเมินผลผูเรียน
7.27 รอยละ 100 ของรายวิชาที่เปดสอนในคณะมีการใหระดับคะแนนตามเกณฑมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยไทย
7.28 รอยละ 50 ของรายวิชาที่คณะเปดสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
7.29 รอยละ 95 ของผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
7.30 รอยละ 100 ของอาจารยใหมไดรับการเตรียมความพรอมในการทําบทบาทหนาที่
อาจารยพยาบาล
7.31 อาจารยไดรับการพัฒนาดานวิชาการทางการพยาบาลทีต่ รงกับสาขาวิชาที่รบั ผิดชอบ
อยางนอย 1 ครั้งในทุกปการศึกษา
7.32 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาที่ตรงกับวิชาชีพอยางนอย 1 ครั้งตอป
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การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.33 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอการบริหารหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนการสอน
ไมนอยกวา 3.5 จาก 5
7.34 ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนการ
สอนไมนอยกวา 3.5 จาก 5
7.35 ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอการมีสวนรวมในการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตรไมนอ ยกวา 3.5 จาก 5
7.36 รอยละ 100 ของอาจารยมีคุณสมบัติครบตามเกณฑของสภาการพยาบาล
7.37 รอยละ 100 ของผูเรียนมีอาจารยที่ปรึกษาและมีแฟมบันทึกประวัติอยางตอเนื่อง
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
7.38 อัตราการไดงานทําของบัณฑิต/ศึกษาตอ ใน 6 เดือน หลังสําเร็จการศึกษาเทากับ รอย
ละ 100
7.39 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไมนอยกวา 3.5 จาก
5 โดยมีความพึงพอใจในดานความเปนผูม ีจิตอาสา ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสามารถในดานการใชภาษาอังกฤษ ในระดับไมนอยกวา 4 จาก 5
กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
7.40 รอยละ 100 ของรายวิชาที่เปดสอนในคณะมีการประเมินกลยุทธการสอน
7.41 รอยละ 100 ของอาจารยไดรับการประเมินการสอนทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน
7.42 รอยละ 100 ของรายวิชาที่คณะเปดสอน ไดรับการประเมินจากผูเรียนภายหลังสิ้นสุด
การเรียน

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 คณะจัดใหมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต
ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับตนแบบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
1.1.2 คณะจัดใหมี peer evaluation โดยทีมผูรวมสอนในกลุมวิชาเดียวกันและตางกลุม
วิชา เพื่อประเมินการสอนตาม แบบการประเมินที่อางอิงกระบวนการ Clinical supervision ซึ่งคณะ
จะตองประกาศใหอาจารยทุกคนทราบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา และสงตรงตอฝาย
วิชาการโดยใชแบบประเมินการสอนตามที่กําหนด
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1.2.2 ผลการประเมิน ( feedback) สงตรงตออาจารยและหัวหนากลุมวิชา เพื่อปรับปรุงตอไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอนและ
วางแผนการพั ฒ นาให ส อดคล อ งและ/หรื อ ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธการสอนให เ หมาะสมกั บ รายวิ ช า และ
สถานการณของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทนทุกกลุมวิชา ตัวแทน
ผูเรียนปจจุบนั และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
2.1.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นป
และจากผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช
ขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอืน่ ๆ
2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือผูบังคับบัญชาโดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ
2.3.2 ติดตามกับผูใช อื่น เชน ผูใชบริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
(ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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