มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงาน
ผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร
เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอน
ในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่น ๆ ที่มี สรุปผล
การประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผน
และพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ ยวของ การรายงานผล
ดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเอง เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย

ประกอบดวย 9 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
หมวดที่ 9

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเชิงสถิติ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
สรุปประเมินหลักสูตร
คุณภาพการสอน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

พยาบาลศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
3. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
3.1 นางสาวดลใจ ไทยคง เลขประจําตัวประชาชน 0101002010021
ตําแหนง รองศาสตราจารย
คุณวุฒิการศึกษา พย.ด. ในป พ.ศ. 2549
2. นางอวยพร ชัยชื่น
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย เลขประจําตัวประชาชน 0101003020022
คุณวุฒิการศึกษา พย.ด. ในป พ.ศ. 2547
เลขประจําตัวประชาชน 0000000000001
3. นางสาวจิตฤดี สมบูรณ
ตําแหนง รองศาสตราจารย
คุณวุฒิการศึกษา Ph.D. (Nursing) ในป พ.ศ. 2546
4. วันที่รายงาน

10 เมษายน 2557

5. ปการศึกษาที่รายงาน

2555

6. สถานทีต่ งั้ จังหวัด ก

หมวดที่ 2 ขอมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน 100 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในปที่รายงาน
2.1. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2

-

คน
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2.2 จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.3 จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ
สาขา พยาบาลศาสตร
จํานวน
99
คน
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
รอยละของนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

99
-

99 %

4. จํานวนและรอยละนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5

จํานวนนักศึกษาในแตละ
ชั้นป

จํานวนนักศึกษาทีสอบ
ผานตามแผนกําหนด
การศึกษา

รอยละนักศึกษาที่สอบ
ผานตามแผนกําหนด
การศึกษา

100
100
100
100
-

100
99
100
99
-

100
99
100
99
-

5. อัตราการเปลีย่ นแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2
100 %
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3
99 %
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เรียนตอชั้นปที่ 4
100 %
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เรียนตอชั้นปที่ 5
6. ปจจัย/สาเหตุทมี่ ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
อุบัติเหตุรถมอเตอรไซค
7. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สาํ รวจ 1 มีนาคม 2556
จํานวนแบบสอบถามที่สง 99
ฉบับ จํานวนแบบสอบถามทีต่ อบกลับ 99 ฉบับ
รอยละของผูต อบแบบสอบถาม 100%
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คน
คน
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การได
งานทํา
จํานวน
รอยละ

ไดงานทําแลว
ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขา
เรียน
ที่เรียน
99
100
-

ไมประสงคจะทํางาน
ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
-

-

ยังไมไดงาน
ทํา
-

8. การวิเคราะหผลที่ได
วิจารณผลที่ไดโดยเปรียบเทียบกับบัณฑิตรุนกอน ใหนําขอมูลไปเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นที่
เปดสอนสาขาเดียวกัน ภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และ ผลตอการนํามาปรับปรุงหรือกําหนด
หลักสูตร
ผลการไดงานทําเหมือนปที่ผานมา และอัตราการไดงานทําไมแตกตางจากมหาวิทยาลัย ก และ
มหาวิทยาลัย ข แตสูงกวามหาวิทยาลัย ค ง จ ฉ ช ซ ฌ และ ญ

หมวดที่ 3 ผลกระทบที่มีตอหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผา นมา
จํานวนปที่ไดรับการรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาลลดลง มีอาจารยจํานวนมากในสาขา
พยาบาลผูใหญ และสาขาผดุงครรภไปศึกษาตอ ทําใหขาดแคลนอาจารยใน 2 สาขานี้ และภาระงานสอน
ของอาจารย 22 % เกินเกณฑสภาการพยาบาล
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร
ปรับเปลี่ยนตารางหมุนเวียนในรายวิชาทั้ง 2 วิชาที่ขาดแคลนอาจารย ใหไมทับซอนกับรายวิชา
อื่น เพื่อใหอาจารยสาขาอื่น สามารถชวยสอนภาคปฏิบัติได เพิ่มจํานวนอาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ เพิ่ม
จํานวนอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะสาขาเพื่อสอนทฤษฎี
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผา นมา
สภาการพยาบาลเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระดับชาติ โดยเพิ่มสมรรถนะดาน
การรักษาโรคเบื้องตน และการดูแลผูปวยเรื้อรังที่บานและชุมชน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร
เพิ่มเติมเนื้อหาและหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบื้องตน และการดูแลผูปวยเรื้อรังที่บาน และ
ชุมชน พรอมทั้งเพิ่มชั่วโมงการฝกปฏิบตั ใิ นสาขาวิชาทัง้ 2 นั้นดวย
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หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
รหัสและรายวิชา
0401 012 การสื่อสารทางสุขภาพ
สําหรับพยาบาล
0401 010 ศาสตรและทฤษฎี
ทางการพยาบาล
0401 013 การพยาบาลเพื่อ
สงเสริมการดูแลตนเอง
0401 011 การประเมินภาวะ
สุขภาพ
0401 014 การพยาบาลพื้นฐาน
0401 015 จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฏหมายที่เกี่ยวของ
0401 016 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพยาบาล
0406 010 การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน
(ใสทุกวิชาในหลักสูตร)

จํานวนนักศึกษา
ลง
เรียน
ทะเบียน ครบ
100
100

A

การกระจายของระดับคะแนน (จํานวนคน)
B+ B C+ C D+ D
F

22

36

42

100

100

12

23

32

21

12

100

100

11

37

30

12

10

100

100

10

41

29

20

100
100

100
100

19
25

18
50

25
25

17

100

100

100
20

30

21

20

10

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการศึกษาไมปกติ
มี 2 รายวิชา ดังนี้
รหัสและชื่อ
รายวิชา

ความไมปกติที่
พบ

0401 016
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การพยาบาล

มีผูสอบไดเกรด
A รอยละ 100

การดําเนินการ
ตรวจสอบ

เหตุผลที่ทําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ
เกณฑที่ตั้งไว
ตั้งคณะกรรมการ
การประเมินผลเปน
ตรวจสอบการใหคะแนน การประเมินจากรายงาน
ทุกสวนของการประเมิน กรณีศึกษาและงานกลุม
กับขอสอบ และผลงาน อื่น ๆ ถึงรอยละ 70 จึง
ของนักศึกษา
ทําใหนักศึกษาได

5

มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว
(หากจําเปน)
ใหอาจารยผสู อน
รวมกับผูประสานงาน
กลุมวิชาทบทวน
การตรวจรายงานใหมี
ความเปนรูปธรรม

I
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รหัสและชื่อ
รายวิชา

0406 010
วิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน

ความไมปกติที่
พบ

ไมมีผูใดไดเกรด
A - B+
มี B = 20%
C+ = 30%
D+ = 30%
D = 10% และ
F = 10%

การดําเนินการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการหลักสูตร
มอบใหอาจารยผูสอน
อาจารยผูประสานงาน
รายวิชา และผู
ประสานงานกลุมวิชา
ตรวจสอบการ
ประเมินผลทุกสวนใน
รายวิชานี้ ตรวจสอบ
คะแนนและคําตอบของ
นักศึกษาทุกคน

เหตุผลที่ทําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ
เกณฑที่ตั้งไว
คะแนนทั้งกลุมเทากัน
ทุกคน และการสอบ
ปลายเทอมเปนการสอบ
แบบ take home
การประเมินผลใช
การสอบ 80% อีก 20%
เปนการอานสรุป
บทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ คะแนน
สูงสุดในชั้นเรียนได
เพียง 65% อาจารยสอน
เปนภาษาอังกฤษ และ
ขอสอบเปน
ภาษาอังกฤษดวย

มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว
(หากจําเปน)
แยกแยะผลงานของ
นักศึกษารายบุคคลกับ
ของกลุม
จัดใหมีการสรุป
บทเรียนเปน
ภาษาไทย และให
นักศึกษาที่สอบได D+
D และ F สอบซอม
และนอกนั้นใหเปนไป
ตามความสมัครใจ
เพื่อใหมีความพรอมใน
การขึ้นฝกปฏิบตั ิงาน

3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน
รหัสและชื่อรายวิชา

คําอธิบาย

มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนินการ (ถามี)

ไมมี
3.2 การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รายวิชา

สาระหรือหัวขอที่ขาด

สาเหตุที่ไมไดสอน

การแกไขที่ไดดําเนินการแลว เชน สาระทีข่ าดจําเปนที่ตองสอนเพื่อใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอืน่
ใหเพิ่มหัวขอหรือสาระที่ขาดในรายวิชาทีส่ ูงกวา
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หมวดที่ 5 การบริหารและจัดการหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ปญหาอุปสรรคในการบริหาร
และจัดการหลักสูตร
ผูประสานงานกลุมวิชา ทุกกลุม เปน
อาจารยใหม ขาดประสบการณในการจัด
การศึกษา

ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ขาดการประเมินภาวะเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอพัฒนาการ
ของนักศึกษา เมื่อถึงสิ้น
เทอม จึงไมสามารถแกไขได

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาและอุปสรรคในอนาคต
1. สร า งแรงจู ง ใจให อ าจารย ที่ มี
ประสบการณรับเปนผูประสานงาน
กลุมวิชา
2. ปรั บ เปลี่ ย นองค ป ระกอบของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่ง
3. พัฒนาศักยภาพของ
ผูประสานงานกลุมวิชา และมี
การติดตามการทํางานอยางเปน
ระบบ

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูที่กาํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สาํ รวจ)
วันที่สํารวจ 25 กุมภาพันธ 2556 (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
1.1 ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล
การประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

1. ชั่วโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลนอยเกินไปใน
ทุกรายวิชาปฏิบัติการ

1. การจัดชั่วโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลใน
คลินิกใชจํานวนชัว่ โมงขั้นต่ํา และเห็นวาควร
เพิ่มจํานวนชัว่ โมงในบางรายวิชาที่มี
ความพรอมเปนการทดลองดูกอนในปตอไป
2. การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนขึ้น
ฝกงานเปนสิ่งที่สําคัญมาก และจะตองพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และดีขึ้น

2. นักศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะเตรียม
ความพรอมในทุกดานเปนอยางดีกอนขึ้นฝก
ปฏิบัติงาน ทําใหมีความมั่นใจ
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ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

3. วิชาบริหารการพยาบาลควรมีการฝกปฏิบัติ
ในคลินิกในบทบาทของหัวหนาทีม หัวหนาเวร
ดวย

3. การบริหารการพยาบาลเปนเรื่องจําเปนที่
นักศึกษาควรไดรับการเตรียมเพื่อทําหนาที่ใน
ฐานะพยาบาลวิชาชีพทีต่ องเปนหัวหนาเวร
และหัวหนาทีมในการปฏิบตั ิงาน

1.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 1.1
เนื่องจากครบกําหนดการประเมินหลักสูตรในปการศึกษา พ.ศ.2556 และปรับปรุงหลักสูตร
แลว ควรนําการเพิ่มหนวยกิต หรือชั่วโมงการฝกงานมาปรับปรุงหลักสูตร
2. การประเมินจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
2.1 ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน
จัดสัมมนาผูใชบัณฑิตทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน และแหลงฝกอื่นของคณะ ใหขอ คิดเห็น
ในการประเมินหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

- นักศึกษาทุกรุนมีความรู และทักษะ
ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิต
อาสาอยางโดดเดนกวานักศึกษาของสถาบัน
อื่น
- นักศึกษาขาดความรับผิดชอบตอตนเอง
มักจะมารับเวรเชาสายในเกือบทุกวิชา

แมจะจัดรถรับ-สงนักศึกษาไปแหลงฝกทุกวันก็ตาม
แตนักศึกษาจํานวนหนึ่งพักในหอพักขางนอก และ
เดินทางไปเอง จําเปนตองหามาตรการในการแกไข
ปญหาขอนี้รวมกับนักศึกษาที่มีปญหาตอไป

2.2. ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1 (ถามี)
ไมมี
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
3.1 เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 ต่ํากวามาตรฐาน

คะแนน 2 ยอมรับได

ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตว ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตว
บงชี้ขอ 1-5 ไมครบถวน หรือผล
บงชี้ขอ 1-5 และผลดําเนินงานรวม
ดําเนินงานรวมบรรลุเปาหมายนอย บรรลุเปาหมาย 60-79%
กวา 60%
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คะแนน 3 ไดมาตรฐาน
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตว
บงชี้ขอ 1-5 และผลดําเนินงานรวม
บรรลุเปาหมายเทากับหรือมากกวา
80%

มคอ. 7
3.2 ผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย

1. รอยละของผูส ําเร็จการศึกษา ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
2. ผลการประเมินของผูเรียนตอ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่เนน
ชุมชนเปนหลัก
3. รอยละของงานวิจัยและโครงการ
บริการวิชาการที่ดําเนินการในชุมชน และ
รวมกับชุมชน
4. ความพึงพอใจของบุคลกรในชุมชน
และประชาชนทีเ่ กี่ยวของตอการ
ปฏิบตั ิงานของผูเรียน
5. จํานวนรายวิชาที่ใชชุมชนเปนฐานใน
การจัดการเรียนการสอน

90 %

95%

3

ระดับ 3.5 จาก 5

4.0

3

ไมนอยกวา 20 %ของ
อาจารยทั้งหมด

15%

X

ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5

4.2

3

ไมนอยกวา 50 % ของ
รายวิชาการพยาบาล
ทั้งหมด
ไมนอยกวารอยละ 50
ของรายวิชาการพยาบาล
ทั้งหมด
ไมนอยกวารอยละ 10
ของจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้น
อยางนอย 1 ชิ้นตอ 1
รายวิชา ในแตละรายวิชา
ที่สอนเรื่อง
การสรางเสริมสุขภาพ
ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5

40%

X

55%

3

20%

3

อยางนอย 1 ชิ้นตอ 1
รายวิชา

3

3.75

3

4.35

3

6. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการ/เพิ่ม
เนื้อหาการสรางเสริมสุขภาพ
7. จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมเนน
การสรางเสริมสุขภาพ

8. จํานวนนวัตกรรมและสือ่ ที่ใชในการ
สอนเรือ่ งการสรางเสริมสุขภาพ

9.คะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปน
ศูนยกลาง
10 ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
อาจารยที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของคณะ

ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5

9

มคอ. 7

ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย

11. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูดวย
ตนเอง
12.รอยละของรายวิชาภาคปฏิบัติใชการ
ประเมินผลที่เนนพัฒนาการของผูเรียน
13. ผลการประเมินการมีสวนรวมของ
ผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ
ของคณะ
14. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
และแหลงฝกตอการปฏิบตั ิการพยาบาล
ของผูเรียน
15. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตอการปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิต
16. รอยละของอาจารยไดรับการพัฒนา
ทักษะการสอนและการประเมินผลตามผล
การเรียนรูทั้ง 6 ดาน
17. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ทักษะการสอนของอาจารยทั้ง 6 ดาน
18. รอยละของการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
19. รอยละของผูเรียนมีคะแนนวิชา
ปฏิบตั ิไมนอ ยกวา 2.5 จาก 4
20. รอยละของผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการศึกษาอิสระ มีผลการวิจัยหรือ
ผลการดําเนินโครงงานตามมาตรฐานที่
คณะกําหนด
21.รอยละของรายวิชาที่คณะเปดสอน มี
การประเมินผลตามมาตรฐานที่คณะ
กําหนด
22. รอยละของผูเรียนทุกชั้นป ไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษอยางนอย 1 ดาน

ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5

3.97

3

100%

75%

X

ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5

3.78

3

ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5

3.6

3

ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5

4.05

3

100%

100%

3

ไมต่ํากวา 3.5 จาก 5

3.82

3

80%

70

X

90%

100%

3

100%

100%

3

100%

100%

3

100%

100%

X
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ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย

23. รอยละของผูเรียนมีผลการเรียนรูที่
กําหนดตามเกณฑมาตรฐาน
24. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเพื่อ
ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลใน
ครั้งแรก
25. คะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย

90%

92%

3

ไมนอยกวารอยละ 70

65%

ไมนอยกวา 3.5 จาก 5
ของทุกรายวิชาที่คณะเปด
สอน
100%

4.15

3

75%

X

100%

100%

3

50%

60%

3

95%

99%

3

100%

100%

3

100%

100%

3

100%

100%

3

ไมนอยกวา 3.5 จาก 5

4.5

3

26.รอยละของอาจารยผูสอนใชกลยุทธ
การสอนที่ใชพัฒนาตามผลการเรียนรูทั้ง
6 ดาน
27.รอยละของรายวิชาที่เปดสอนในคณะ
มีการใหระดับคะแนนตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทย
28.รอยละของรายวิชาที่คณะเปดสอนมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
29.รอยละของผูเ รียนสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร
30.รอยละของอาจารยใหมไดรบั การ
เตรียมความพรอมในการทําบทบาท
หนาที่อาจารยพยาบาล
31. รอยละของอาจารยไดรับารพัฒนา
ดานวิชาการทางการพยาบาลที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบอยางนอย 1 ครั้งใน
ทุกปการศึกษา
32. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรบั การพัฒนาที่ตรงกับวิชาชีพอยาง
นอย 1 ครั้งตอป
33.ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
การบริหารหลักสูตรและทรัพยากร
การเรียนการสอน
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ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย

34.ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอ
การบริหารหลักสูตรและทรัพยากรการ
เรียนการสอน
35.ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอ
การมีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
36.รอยละของอาจารยมีคุณสมบัตคิ รบ
ตามเกณฑของสภาการพยาบาล
37.รอยละของผูเ รียนมีอาจารยที่ปรึกษา
และมีแฟมบันทึกประวัตอิ ยางตอเนื่อง
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
38. อัตราการไดงานทําของบัณฑิต/
ศึกษาตอ ใน 6 เดือน หลังสําเร็จ
การศึกษา
39. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม
40. รอยละของรายวิชาที่เปดสอนในคณะ
มีการประเมินกลยุทธการสอน
41. รอยละของอาจารยไดรับการประเมิน
การสอนทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน
42. รอยละของรายวิชาที่คณะเปดสอน
ไดรบั การประเมินจากผูเรียนภายหลัง
สิ้นสุดการเรียน

ไมนอยกวา 3.5 จาก 5

3.6

3

ไมนอยกวา 3.5 จาก 5

3.7

3

100%

100%

3

100%

100%

3

100%

92%

X

ไมนอยกวา 3.5 จาก 5

3.97

3

100%

80%

X

100%

100%

3

100%

100%

3

สรุปผลการประเมิน
ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย 34 ตัวบงชี้จากจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 42 ตัว คิดเปนรอยละ
80.95 อยูในเกณฑคะแนน 3 ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 7 การประเมินคุณภาพการสอน
1. การประเมินผลรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อรายวิชา
ทุกวิชาในหลักสูตร

การประเมิน
การประเมินคุณภาพการสอนวิธี
จากนักศึกษา
อื่น (ระบุ)
มี
ไมมี
/
- ประเมินจาการสังเกตของอาจารย
ในกลุมวิชา และผูประสานงาน
รายวิชา
- ประเมินจากวิดีทัศนที่บันทึก
การสอน โดยสุม บางรายวิชา
- ตรวจเยี่ยมแหลงฝกงานของ
นักศึกษา โดยผูบ ริหาร คณบดี/รอง
คณบดี/ผูประสานงานกลุมวิชา

แผนการปรับปรุง
มี

ไมมี

(เพิ่มหัวขอไดตามความจําเปน)

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
รายวิชาทีเ่ ปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตรมีทั้งหมด 36 รายวิชา ไดรับการประเมินผลจาก
นักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดี- ดีมาก (คะแนน
อยูในชวง 3.67-4.78 จากคะแนนเต็ม 5) . ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการสอนของอาจารย
ทั้ง 6 ดานเฉลี่ยอยูในระดับดี (คะแนน 3.82 จากคะแนน 5)
2. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ

2.1 คุณธรรม จริยธรรม
- จํานวนนักศึกษามากในชัน้ เรียน การสอน
โดยวิธีการใหนักศึกษามีสว นรวมทําใหมนี ักศึกษา
จํานวนหนึ่งที่ตองการเอาใจใสเปนพิเศษถูก
ทอดทิ้ง และเฉื่อยชา เพราะไมสามารถดูแลได
ทั่วถึง

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

- แบงจํานวนนักศึกษาเปนหองเล็กลง เพื่อที่จะใช
วิธีการสอนแบบมีสวนรวมของนักศึกษาไดทั่วถึง
มากขึ้น หรืออาจารยสอนเปนทีมในบางกิจกรรม
อาจเขาสอนรวมกันหลายคน เมื่อตองแบงกลุม
ยอย
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และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

- อาจารยใหมขาดความมั่นใจในการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนในชั้นเรียน
- แหลงฝกมีความคิดเห็นวาอาจารยสามารถ
เปนตนแบบในดานคุณธรรม จริยธรรมที่มี
ประสิทธิภาพมากกวาการสอนดวยวิธีอื่น ๆ

2.2 ความรู
- ทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษายัง
มีขอจํากัด เนื่องจากชั่วโมงเรียนในแตละวัน
ยาวนาน จนไมสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง
ทุกรายวิชา ทําใหไมมีการเตรียมพรอมความรูกอน
เขาเรียน
- การประยุกตความรูท ฤษฏีในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลยังไมอยูในระดับนาพอใจ นักศึกษามักจะ
อางวาลืม ผลการสอบทฤษฎีการพยาบาลจิตเวช
กอนขึ้นฝกงานอยูในเกณฑเฉลี่ย 50% เทานั้น

2.3 ทักษะทางปญญา
- การประเมินผลการเรียนรูด านทักษะการคิด
และการแกไขปญหาโดยใชการวัดความสามารถ
จากรายงานการทํากรณีศึกษา ไมสามารถวัดได
กับนักศึกษาบางคน เพราะพบวานักศึกษาลอก
รายงานกรณีศึกษาจากนักศึกษารุนพี่เปนจํานวน
ถึงรอยละ 40 และ 30 ใน 2 รายวิชาทีต่ รวจพบ
อาจารยผูสอนเสนอแนะใหอาจารยทุกรายวิชาทีใ่ ช
รายงานกรณีศึกษา เพื่อประเมินผลการเรียนรู

- เพิ่มพูนทักษะการสอนดวยคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับอาจารยใหม และเชิญอาจารยจากคณะอื่นที่
เปนตนแบบในการสอนคุณธรรม จริยธรรม สอน
เปนตัวอยาง
- สรางความสํานักใหกับอาจารยในการเปน
แบบอยางที่ดี และยกยองอาจารยที่สามารถเปน
แบบอยางได
- เพิ่มพูนทักษะการศึกษาคนควาใหแกนักศึกษา
อยางตอเนื่อง มอบหมายงานอานชิ้นเล็ก ๆ ให
นักศึกษาอานกอนเขาเรียน และทดสอบเปนระยะ
ๆ
- จัดเพิ่มเอกสารสําหรับคนควา และเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตที่หอพัก พรอมทํา
คูมือการคนควาและชื่อเว็บไซนใหนักศึกษา
- จัดทบทวนความรู เพื่อสรุปความรูที่จําเปนกอน
ขึ้นฝกงาน และสอบกอนฝกงานทุกรายวิชา
นักศึกษาที่มคี วามรูไมผานเกณฑจะตองมี
มาตรการ เพื่อพัฒนาใหมีความรูผานตามเกณฑ
กอนถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของการการฝกงาน
- ปรับปรุงวิธกี ารประเมินผล เพื่อใหสามารถ
ประเมินทักษะทางปญญาไดอยางชัดเจน
- กําหนดระดับความสามารถทางปญญา และ
ตัวชี้วัด ที่จะสะทอนใหเห็นความสามารถในการคิด
ที่วัดไดทั้งจากรายงาน กิจกรรม และการตอบโตใน
ชั้นเรียน
- เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการสอน และ
ประเมินผลการเรียนรูทางปญญา
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ตรวจสอบ เพราะการลอกรายงานของผูอื่นเชนนี้ มี
ผลตอการพัฒนาทางคุณธรรม จริยธรรมดวย และ
ใหเนนการประเมินที่การนําเสนอปากเปลา โดย
กําหนดคําถามหรือประเด็นใหนักศึกษาวิจารณ
หรือประเมิน
2.4 ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
- นักศึกษาโดยทั่วไปมีปฏิสมั พันธที่ดีกับทีม
สุขภาพ กับผูร ับบริการ และญาติ มีความเอาใจใส
ตอบุคคลอื่น มีความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับ
มอบหมายอยางดี ปญหาที่อาจารยผูสอน และ
พยาบาลประจําการในแหลงฝกสังเกตเห็นใน
นักศึกษาบางคน คือเรื่องความเขาใจผูรบั บริการที่
เปนชนกลุมนอย จึงเสนอแนะใหอาจารยรวมกับ
แหลงฝกจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการตาง
วัฒนธรรม และอาจารยจัดทําบทเรียนหรือ
ปฐมนิเทศวัฒนธรรมเฉพาะของผูรับบริการใน
แหลงฝกที่นักศึกษาจะพบขณะฝกงาน
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความสามารถในการใชสถิติเบื้องตน และ
การแปลความหมายสถิติจากเอกสาร หรืองานวิจัย
ยังไมเพียงพอที่จะทําความเขาใจงานวิจัยเชิง
ปริมาณ และสื่อสารขอมูลได
-การคํานวณขนาดยา และอัตราการไหลของ
สารละลายทางหลอดเลือดดํา และการคํานวณอายุ
ครรภ และการคะเนอายุคลอด มีความผิดพลาด
บอยครั้ง เสนอใหนักศึกษาฝกการคํานวณยาใน
สถานการณจําลองในหองปฏิบัติการใหคลองกอน

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

- เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยใน
เรื่องวัฒนธรรมตาง ๆ ของผูรับบริการในแหลงฝก
-ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาการปฐมนิ เ ทศวิ ช าปฏิ บั ติ
การพยาบาล ใหเพิ่มสาระในเรื่องของวัฒนธรรมที่
หลากหลายกับการใหการพยาบาล
- ปรับปรุงเนือ้ หาวิชาในวิชาสุขภาพนานาชาติ และ
ควรจะปรับตารางการเรียนวิชาปฏิบตั ิการตาง
วัฒนธรรมจากปที่ 4 มาไวในชั้นปที่ 3 เพื่อให
นักศึกษามีทักษะในการดูแลผูรับบริการตาง
วัฒนธรรม กอนที่จะฝกปฏิบัติในวิชาการพยาบาล
เฉพาะทาง

- บู ร ณาการหรื อเพิ่ ม การอ า นบทความวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณในทุกวิชาทางการพยาบาล
- เขมงวดในการใชสถิติในวิชาการศึกษาอิสระ
และวิชาวิจัยทางการพยาบาล
- กําหนดความสามารถในการคํานวณยา และ
สารละลายอื่น ๆ เปนเกณฑขั้นต่ําที่นักศึกษาตอง
ผานกอนขึ้นฝกงานในหอผูปวย ทุกรายวิชา
จั ดให นั กศึ กษามี สวนรวมในการดู แลหอ
นักศึกษาตางชาติที่มาเรียนที่คณะใหมากขึ้น และ
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และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง

ฝกงานในคลินิก เชนเดียวกับการคํานวณอายุ
ครรภ
- การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมพื้นฐาน
ของนักศึกษาโดยทั่วไปอยูในเกณฑที่อาจารย และ
แหลงฝกพอใจ
- การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาชั้นปตน ๆ พบวานักศึกษาไมให
ความสนใจทีจ่ ะฝกฝนดวยตนเอง เห็นควรใหจัด
นักศึกษาเหลานี้ดูแลนักศึกษา (buddy) ตางชาติ
ที่มาเรียนวิชา consolidate Practice ที่คณะทุกรุน
2.6. ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ
- โดยทั่วไปพยาบาลประจําการมีความเห็นวา
ทักษะการดูแลเด็กปวยของนักศึกษายังตองพัฒนา
และต อ งการเวลาในการฝ ก งานอี ก มาก และ
นักศึกษาสวนมากไมมีความพรอมในดานความรู
เมื่อขึ้นฝกงานกับเด็กปวย มีขอเสนอแนะใหเพิ่ม
เวลาฝกงานในหอผูปวยเด็ก และอาจารยเตรียม
ความรูของนักศึกษาใหพรอมกอนฝกงาน
สําหรับปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสาขาอื่น
รวมทั้งในชุมชน แหลงฝกมีความพอใจ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเฉพาะในความมี
จิตอาสา และความเอื้ออาทรตอผูรับบริการและ
ญาติ และการแกไขปญหาเฉพาะหนาในหอผูปวย
ไดเปนอยางดี

มีกําหนดเวลา และกิจกรรมชัดเจน
- จัด Home room เดือนละครั้งเปนกิจกรรมใน
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
- พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับ
อาจารยที่มีความสนใจ/ตองการ

- มอบคณะกรรมการหลักสูตรทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนในหมวดวิชาการพยาบาลเด็ก ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะดาน
ความรู
- ใหจัดสอบความรูกอนฝกปฏิบัติงาน และจัดผูมี
ความรูในเกณฑต่ําเปนกลุมเสี่ยงที่ตองปรับปรุง
ความรูเปนพิเศษ และอาจารยตองติดตามเฝา
ระวังดวย
- ประเมินการสอนของอาจารยในกลุมวิชา
การพยาบาลเด็ก และวางแผนพัฒนา ทั้งดาน
ความรูในสาขา และทักษะการจัดการเรียน
การสอนตลอดจนทัศนคติในการเปนอาจารย
พยาบาล
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3. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ;
ไมมี
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
3
คน
3.1. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
การปฐมนิเทศประกอบดวยสาระ 3 สวน คือ
1. บทบาทหนาที่ของอาจารยพยาบาล สิทธิและการพัฒนาวิชาการ
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ และรายละเอียดรายวิชาทีต่ อง
รับผิดชอบ ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
3. ภาระงานที่ตองรับผิดชอบ (TOR) และการประเมินภาระงาน และผลงานทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
3.2. สรุปการประเมินจากอาจารยทเี่ ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
มีประโยชนทที่ ําใหเขาใจบทบาทหนาทีข่ องอาจารยมากขึ้น ระยะเวลาที่วัดในครึ่งวัน ทําให
ตองรีบเรง และขาดรายละเอียดคูมืออาจารยใหม ถาแจกกอนจะมีโอกาสไดอานลวงหนา
3.3. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดาํ เนินการ
ไมมี
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม

อาจารย

บุคลากรสาย
สนับสนุน

1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อ
ตอบสนองผลการเรียนรูของสาขาพยาบาลศาสตร

50

-

2. การจัดการความรูในงานประจํา

-
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4.2. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผเู ขารวมกิจกรรมไดรบั (สรุปจากผลการประเมินของ
ผูเขารวมกิจกรรม)
การอบรมเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน มีประโยชนมากโดยเฉพาะภาคปฏิบัติ
(micro teaching) ไดเรียนรูเทคนิคใหม เชน การใชการเลาเรื่อง ในการสอนคุณธรรม จริยธรรม
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หมวดที่ 8 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
เกีย่ วกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป ระเมินอิสระ
1. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมินอิสระ และความเห็นของผูรบั ผิดชอบ
หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจาก
ผูประเมินอิสระ

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ

- ควรเพิ่มหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบื้องตน
- เพิ่มเนื้อหาหรือรายวิชาเฉพาะในการดูแลผูปวย
เรื้อรังทั้งในโรงพยาบาล และที่บาน

เห็นดวยวาตองทบทวนตามขอเสนอแนะของ
ผูประเมิน เพือ่ ใหพยาบาลวิชาชีพมีบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหหนวย
กิตเพิ่มมากขึน้ หากตองการใหผูสําเร็จ
การศึกษามีความพรอมที่จะทํางานในชุมชน
หรือสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิหรือ
ทุติยภูมิ ซึ่งอาจตองพิจารณาขยายระยะเวลา
ของหลักสูตร

2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับหลักสูตร
วิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพควรจะมีจุดเนนหลักทีช่ ัดเจนวาจะใหผูสําเร็จการศึกษามี
ความพรอมที่จะทํางานในสถานบริการสุขภาพระดับใด

หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปที่ผา นมา

แผนปฏิบัติการ
1.1. เตรียมทักษะการเรียนรูดว ย
ตนเองของนักศึกษาใหม

วันสิ้นสุด
การดําเนินการ
ตามแผน
31 พฤษภาคม
2555

ผูรับผิดชอบ
รศ.ดร.สุภคั
วงศศรีสุข
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ผลการ
ดําเนินการสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ
สําเร็จ

เหตุผลที่ไม
สามารถ
ดําเนินการให
สําเร็จ
-

มคอ. 7

วันสิ้นสุด
การดําเนินการ
ตามแผน

แผนปฏิบัติการ
1.2. พัฒนาหองปฏิบตั ิการ
พยาบาลที่เรียนรูดวยตนเอง

ผูรับผิดชอบ

30 กันยายน 2556 รศ.นวล
สุขสมบูรณ

1.3. จัดทําคลังขอสอบทุกรายวิชา 30 กันยายน 2556 ผศ.ราม เอกชัย

ผลการ
ดําเนินการสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ
อยูระหวาง
การดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
สําเร็จ

เหตุผลที่ไม
สามารถ
ดําเนินการให
สําเร็จ
การเบิกจาย
งบประมาณลาชา
-

2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชา
เลือก ฯ)
เพิ่มจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาชีพ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
2.2. ขอเสนอในการเปลีย่ นแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่ หรือลดเนื้อหาใน
รายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
- เพิ่มรายวิชาการพยาบาล และการบริหารจัดการผูปวยเรื้อรังที่บาน
- เพิ่มหนวยกิตวิชาการรักษาโรคเบื้องตน
2.3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือ่ เพิ่มพูนทักษะการรักษาโรคเบื้องตน และการดูแลหอผูปวย
เรื้อรังเฉพาะโรค
- อบรมบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่อง การวิเคราะหขอ มูล และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS และการวิเคราะหขอสอบ
3. แผนปฏิบตั ิการใหมสาํ หรับป 2556
แผนปฏิบัติการ

วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน

3.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์การใชมาตรฐานผล
30 สิงหาคม 2556
การเรียนรูทั้ง 6 ดาน เพื่อการปรับปรุง
3.2 ศึกษาความตองการ และรูปแบบการบูรณาการ 31 มีนาคม 2557
พยาบาลเวชปฏิบัตใิ นหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ทีต่ อเนื่องหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต
19

ผูรับผิดชอบ

รศ.ดร.ทราย สี
งาม
รศ.ดร.ใจ นบดี

มคอ. 7
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.จิตฤดี สมบูรณ
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________(หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________

วันที่:____________

เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________

วันที่ :____________

เอกสารประกอบรายงาน
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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