คู่มอ
ื
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2563

คำนำ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มุ่งผลิต
บั ณฑิ ต ผ่ า นกระบวนการจั ด การเรีย นการสอน กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ให้ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และพหุวัฒนธรรม พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างเหมาะสม และในปีการศึกษา
2560 สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย ได้ ด าเนิ น การปรบปรุ ง หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดทาคู่มือบริหารหลักสูต รพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อให้
การบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นข้อมูล
และแนวทางในการด าเนิ น งานของอาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน
และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

(อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สารบัญ
เรื่อง
ความเป็นมาของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร
- แนวปฏิบัติการขอเปิดและหรือพัฒนาหลักสูตร
- แนวปฏิบัติการขอปิดหลักสูตร
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
การบริหารรายวิชาและการบริหารรายวิชาประสานงาน
ระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร
ระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษา
ระบบและกลไกในการดูแลนักศึกษา
- ระบบการดูแลนักศึกษาแรกเข้าเพื่อการปรับตัวต่อการเรียนระบบอุดมศึกษา
- ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัว
- ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน
- ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์
- ระบบการดูแลนักศึกษาที่เรียนรายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยอาจารย์ภายนอก

หน้า
1
2
8

16
24
31
33
38
45
48

1

ส่วนที่ 1
ความเป็นมาของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ความเป็นมาของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล ภายใต้การ
ดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทยตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ.
2559 ซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล มีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
การดาเนินงานและการบริห ารงานระดับ หลัก สูตรถือ ว่ าส าคัญ ที่ สุ ด ซึ่ง ควรมี ร ะบบการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ
ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ.2552 และ พ.ศ. 2558
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ขึ้น การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อ
ปฏิบัติงานให้กับสภากาชาดไทยและสังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ส าขาพยาบาลศาสตร์ การบริการ
วิชาการสู่สัง คม และการท านุบ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม โดยการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจที่ดีให้แก่
นักศึกษาพยาบาลท่ามกลางกระแสโลกาภิวั ตน์ และพัฒนาความเข้มแข็งด้านทักษะทางสังคม โดยการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการบริการวิชาการ เพื่อการเป็นบัณฑิต
พยาบาลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน
และสามารถพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ต่อไป นอกจากนี้สถาบันตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์
ในการจัดการศึกษา โดยการเสริมสร้างกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ความมีจิตอาสา และความสามารถด้านอื่น ๆ ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อการ
เป็นพลเมืองที่ดี บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจยุคดิจิทัล สังคมสูงอายุ และพหุวัฒนธรรม การจัดการความ
เสี่ยงด้านสาธารณภัย โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
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ส่วนที่ 2
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. สภาสถาบัน
สภาสถาบันประกอบด้วย อุปนายกผู้อานวยการสภากาชาดไทย เป็นนายกสภาสถาบัน เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นอุปนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนห้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย
จานวนสองคน ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา
จานวนสองคน ซึ่งเลือกกันเองจากคณาจารย์ประจาของสถาบัน อธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการสภา
สถาบัน
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนดงนี้
1) กาหนดทิศทาง เป้าหมายของสถาบัน และวางนโยบาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันที่เกี่ยวกับ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6
2) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันและยกเลิกการรับเข้าสมทบ
3) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม และยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
4) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา
5) อนุ มั ติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทั้ ง ของสถาบั น และที่ ส ถาบั น จั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
2. สภาวิชาการ
สภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการซึ่ง เป็น
ผู้ท รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน จ านวน คุณสมบัติ หลัก เกณฑ์ วิธีก ารได้ม า วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดาเนินงานของสภา
วิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
สภาวิชาการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะเป้าหมาย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางในการพัฒนา และแผนพัฒนาวิชาการของสถาบันต่อ
สภาสถาบัน
2) จัดทาจรรยาบรรณของคณาจารย์ ผู้ทางานวิจัย และบุคลากรสถาบัน เพื่อเสนอสภาสถาบัน และดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
3) ประมวลและประเมินความก้ าวหน้าทางวิชาการและจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกั บ การพัฒนาทาง
วิชาการเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจาทุกปี
4) เสนอแนะต่อสภาสถาบันในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การ
ยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
5) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรต่อ
สภาสถาบัน
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6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นตามมาตรา 11 และการจัดการศึกษาหรือดาเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา 12 ต่อสภาสถาบัน
7) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสภาวิชาการ
8) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 9 ที่มีหน้าที่สอน วิจัย
หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภาสถาบัน
9) ให้คาปรึกษาแก่ สภาสถาบันหรืออธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบัน หรืออธิการบดี
มอบหมาย
3. คณะกรรมการบริหารสถาบัน
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง
ได้แก่ รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (2) และ และ (3) ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดี คน
หนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบัน และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้
คณะกรรมการบริหารสถาบันมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
2) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ต่อสภาสถาบัน
3) ดาเนินการเกี่ยวกับ การบริห ารสถาบันตามที่สภาสถาบันและอธิก ารบดีมอบหมายหรือที่ มิได้เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน
5) ให้คาปรึก ษาและข้อ แนะนาแก่ อ ธิก ารบดีและปฏิบั ติห น้าที่ อื่น ตามที่ ส ภาสถาบันหรืออธิก ารบดี
มอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
เป็นคณะกรรมการบริห ารงานของสานัก วิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
เป็นประธานคณะกรรมการ หัวหน้าสาขาวิชา 6 สาขาวิชา เป็นกรรมการ มีภารกิจดังนี้
1) กาหนดนโยบายด้านการบริหารสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสานัก
วิชา แผนปฏิบัติการของสถาบัน และแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และเป็นไปตามเกณฑ์ก ารประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
2) วางแผน กากับดูแล และติดตามการดาเนินงานตามแผนและการใช้งบประมาณของสานักวิชา
3) ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในสานักวิชาด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษาและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4) กากับดูแลอาจารย์ในสานักวิชาให้มีภาระงานและภาระงานสอนตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน
5) กากับ ดูแลคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของอาจารย์ในสานักวิชา
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6) บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
สานักวิชา
7) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกสถาบัน
8) เสนอรายงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน
9) ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีมอบหมาย
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการกากับดูแลนโยบายด้านการบริหารหลักสูตร และระบบการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน หัวหน้าสาขาวิชา ประธาน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ เป็น
เลขานุ ก าร หั ว หน้ า หน่ ว ยทะเบี ย นและประมวลผลการศึ ก ษาและหั ว หน้ า หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษา เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) กาหนดนโยบายด้านการบริหารหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอน
2) วางแผน ควบคุม กากับ ติดตาม และดาเนินงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแผนปฎิบัติ
การประจาปีของสถาบัน
3) บริหารงานด้านวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบัน
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4) กากับ ดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
5) วางแผนและกาหนดเป้าหมายการรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
6) กากับดูแลการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
7) บริหารทรัพยากรและสิง่ เอื้ออานวยในการจัดการเรียนการสอน
8) กากับ ติดตามผลการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน
9) กากับและติดตามผลการประเมินหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผูเ้ กี่ยวข้อง
10) กากับ ติดตาม และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
11) กากับดูแลการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศให้ครบถ้วนตามการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
12) เสนอรายงานทีเ่ กี่ยวข้องต่อสภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบันตามลาดับ
6. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร ทาหน้าที่อาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) วางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การติดตามประเมินผล การประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
2) ก ากั บ ควบคุม และดาเนินงานการบริห ารจัดการหลัก สูตร การจัดการเรียนการสอน และ การ
ประเมินผลให้เป็นไปตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.2)
3) กากับ ติดตาม และตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) และการรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และมคอ.6)
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4) กากับดูแลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและเสนอรายงานตามลาดับ
5) รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานหลักสูตร การประเมินผลและการจัดทารายงานผลการดาเนินการ ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) และเสนอรายงานตามลาดับ รวมทั้ง นาผลการประเมิน
หลักสูตรไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรในปีถัดไป
6) ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
7) ร่วมวางแผนการบริหารทรัพยากรและสิ่งเอื้ออานวยในการจัดการเรียนการสอน
8) เสนอรายงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย
คณะกรรมการประกอบด้วย อธิการบดี เป็นที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่านเป็นกรรมการ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วน
งานตามมาตรา 9 เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึ กษาเป็นเลขานุการ
ทาหน้าที่
1) จัดทาระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของสถาบัน และเสนอต่อสภา
สถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบ
2) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของสถาบันต่อสภาสถาบัน
3) ติดตามและกากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของสถาบันและส่วนงาน
4) ประเมินประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของสถาบันและของส่วนงาน
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย
5) ให้คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยแก่ส่วนงาน
6) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีก ารดาเนินการอย่างหนึ่งอย่า งใดอันจ าเป็นเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการวิจัยตามข้อบังคับนี้ โดยจัดทาเป็นประกาศของสถาบัน
7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอานาจให้คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือบุคคลดั งกล่าวทา
การแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
8. คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอบคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบั ณฑิต
ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) คณะกรรมการอานวยการเพื่อการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2) คณะกรรมการตรวจร่างกายเพื่อการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
4) คณะกรรมการตรวจสอบบุคลิก ภาพเพื่อการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
5) คณะอนุกรรมการกลางเพื่อการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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9. คณะกรรมการทวบสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ท วนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ รายวิ ช าในหลัก สูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
10. คณะกรรมการจัดสอบ Comprehensive
คณะกรรมการมีหน้าที่ประสานงานการทบทวนรายวิชาที่ต้องสอบความรู้รวบยอด และจัดทาแบบ
สอบ Comprehensive และดาเนินการจัดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สาเร็จการศึกษาทุกคน ตรวจแบบสอบ
และประมวลผลการสอบ ตลอดจนดาเนินการสอบซ่อมและสอบปากเปล่า
11. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาชั้น
เป็นอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบัน ให้เป็นทีป่ รึกษาดูแลนักศึกษา มีหน้าที่ดงั นี้
1) ศึกษาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
2) รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
3) เป็นทีป่ รึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียน ด้านการดาเนินชีวิต และด้านอื่นๆ
4) อบรมความประพฤติและดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งของสถาบันฯ
5) ร่วมพัฒนานักศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาของสถาบันฯ
6) ทาการเลือกตั้งหัวหน้าชั้น และรองหัวหน้าชั้น
7) ดูแลควบคุมการสอบกลางภาคและสอบประจาภาคตามกาหนดเวลาทีส่ ถาบันฯ กาหนดในแต่ละภาค
การศึกษา
8) ติดต่อประสานงานกับบุคคล คณะกรรมการ หรือหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน วินัย
และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา
9) รายงานปัญหาด้านการเรียน การลา และการสอบของนักศึกษาต่อสถาบันฯ ผ่านคณบดีสานักวิชา
พยาบาลศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตามลาดับ
10) รายงานปัญหาด้านวินัย และสุขภาพของนักศึกษาต่อสถาบันฯ ผ่านคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตามลาดับ
12. สานักงานสถาบันที่เกี่ยวข้อง
สานักงานสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ฝ่ายบริการ
การศึกษา และฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริการการศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ หน่วยบรรณสารสนเทศ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
1) หน่วยบรรณสารสนเทศ ได้แก่ งานห้องสมุด งานศูนย์พฒ
ั นาภาษาด้วยตนเอง งานพิพิธภัณฑ์
การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาดไทย
2) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานสือ่ การเรียนรู้
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ฝ่ายบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และหน่วย
จัดการศึกษา
1) หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ดูแลงานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษาและ
หลักฐานการศึกษา งานตารางสอนและตารางสอบ งานเทียบโอนการศึกษา
2) หน่วยจัดการศึกษา ดูแลงานรับเข้าศึกษา งานประสานงานการสอน งานตรวจวิเคราะห์ข้อสอบและ
ประเมินผลการสอน งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการพยาบาล งานบัณฑิตศึกษา
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ส่วนที่ 3
ระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร
สถาบันมีระบบและกลไกการเปิด รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
หลั ก สู ตรใหม่ หมายถึ ง หลั ก สู ตรที่ ไม่ เ คยเปิดสอนมาก่ อนในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เป็นการปรับปรุงในสาระสาคัญของ
หลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสาคัญใน
หมวดวิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา โดยหลักสูตรนั้นๆ ควรมีการดาเนินการหลักสูตรและมีการประเมินผล
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หรือตามระยะเวลาของหลั กสูตรเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
แนวปฏิบัตกิ ารขอเปิดและหรือพัฒนาหลักสูตร
1. การขออนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเข้าแผนปฏิบัติการของสถาบัน
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับ
การพัฒ นาหลัก สูตร ได้แก่ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ทิ ศทางและแนวโน้มของสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พันธกิจของสถาบัน รวมทั้งสารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ความต้องการการใช้บณ
ั ฑิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประกอบกับ ประเมินผลการดาเนินการบริหารหลักสูตร และความพร้อม
และศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ ที่กาหนด ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
3. ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระสาคัญและผลการ
เรียนรู้ตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) จากนั้นให้ทารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) โดยเพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตรให้เป็นไป
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน โดยแสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา เพื่อกาหนดว่าแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด จัดทารายละเอียด
ของรายวิ ชา และรายละเอี ยดของประสบการณ์ ภาคสนามตามที่ ก าหนดไว้ ในหลั ก สู ตรตามแบบ มคอ.3
(รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) และมอบหมายให้กลุม่
วิชาจัดทารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้เสร็จสมบูรณ์
ก่อนการเปิดสอน
4. ประชุมคณาจารย์เพื่อการวิพากษ์หลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยจะต้องมีการจดบันทึกและรายงานการประชุ มวิพากษ์หลักสูตรเพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
หลังจากนัน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ไขร่างหลักสูตรตามรายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อขอความเห็นชอบ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อขอความ
เห็นชอบ หรื อ กรณี ที่ มีข้อ เสนอแนะให้ ป รั บปรุง ประธานคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูตรรายงานให้ คณะ
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กรรมการบริห ารหลัก สูตรทราบและปรั บ ปรุ ง แก้ ไขก่ อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่ อให้ ความ
เห็นชอบอีกครั้ง
6. ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เสนอต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความ
เห็ น ชอบหรื อ กรณี ที่ มี ข้ อ เสนอแนะให้ ป รั บ ปรุ ง ประธานคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รรายงานให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารสถาบันรับทราบและปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอสภา
วิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดาเนินการส่งหลักสูตรให้สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
8. ภายหลังได้รับการเห็นชอบและการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่ออนุมัติหลักสูตรต่อไป
9. ฝ่ายบริหารวิชาการ ภายใต้การกากับของรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ เพื่อเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ ภายใน 30 วันหลังจากสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรผ่านระบบ
CHE-Curriculum Online
10. สถาบันโดยคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ นาหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติไปดาเนินการจัดการศึกษา
ดังแผนภาพแสดงระบบและกลไกการเปิดและหรือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดังนี้

ระบบและกลไกลการเปิดหลักสูตร
ลาดับ

ระบบ

1
จุดเริ่มต้น

สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
3
ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
โดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร
เนื้อหาสาระสาคัญและผลการเรียนรู้
ตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
ต่อ
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กลไก
รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามมาตรฐาน ทุก 4 ปี รองอธิการบดีฝ่าย
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้ อย
วิชาการ
5 คน โดยมี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย 2 คน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน และ
ผู้แทนสภาการพยาบาลอย่างน้อย 1 คน เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมี หั ว ข้ อของ
หลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร)

หลักฐาน/เอกสาร
คาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาหลักสูตร ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางและแนวโน้ม
ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พันธกิจของสถาบัน รวมทั้งสารวจความ
คิดเห็น วิเคราะห์ความต้องการการใช้บั ณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่ วน
ประกอบกั บ ประเมิ น ผลการด าเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต ร และความพร้ อ มและ
ศั กยภาพของสถาบั นในการบริ ห ารจั ด การศึ กษาตามหลั กสู ต รในหั วข้ อต่ างๆ ที่
กาหนด ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

- สรุปผลประเมินผลการ
ดาเนินการบริหาร
หลักสูตร
- แผนพัฒนาเศรษกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ด าเนิ นการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รโดยพิ จารณาโครงสร้ างหลั กสู ต ร เนื้ อหา
สาระสาคัญและผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์
และเพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน โดยแสดงแผนที่ การ
กระจายความรับ ผิด ชอบต่ อมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิ ชา เพื่อ
กาหนดว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด จัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ ภ าคสนามตามที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ. 3
(รายละเอี ย ดของรายวิ ช า) และ แบบ มคอ.4 (รายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม) และมอบหมายให้กลุ่ มวิ ชาจัดท ารายละเอียดของรายวิช าทุ กรายวิ ช า
รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปิดสอน

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

11

ลาดับ
4

กลไก

ระบบ
ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
นาเสนอหลักสูตร

รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1) คณะกรรมการพั ฒ นาหลั กสู ต รฯ นาเสนอหลั กสู ต รต่ อคณะกรรมการบริ ห าร ทุก 4 ปี คณะกรรมการ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อขอความเห็นชอบ
พัฒนาหลักสูตรฯ
2) นาเสนอต่ อคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อขอความเห็นชอบ หรื อกรณี ที่มี
แก้ไข ข้ อ เสนอแนะให้ ป รั บ ปรุ ง ประธานคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รรายงานให้
คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรฯ ทราบและปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

หลักฐาน/เอกสาร
ร่างหลักสูตรฯ ปรับปรุง

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
พิจารณา
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
พิจารณา
เห็นชอบ

5
สภาวิชาการ
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

6
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดาเนินการ
ส่งหลักสูตรให้สภาการพยาบาลฯ
ไม่เห็นชอบ
สภาการพยาบาลพิจารณาเห็นชอบ
เห็นชอบและรับรอง

ต่อ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เสนอต่อสภาวิชาการ เพื่อให้ความเห็นชอบ
หรื อกรณี ที่ มีข้ อเสนอแนะให้ ป รั บ ปรุ ง ประธานคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
รายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และคณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น
รับทราบและปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ

ร่างหลักสูตรฯ ปรับปรุง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดาเนินการส่งหลักสูตรให้สภาการพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

ร่างหลักสูตรฯ ปรับปรุง
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ลาดับ
7

กลไก

ระบบ

ต่อ

รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ภายหลั ง ได้ รั บ การเห็ นชอบและการรั บ รองหลั กสู ต รจากสภาการพยาบาล รอง
รองอธิการบดีฝ่าย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่ออนุมัติหลักสูตรต่อไป
วิชาการ

หลักฐาน/เอกสาร
ร่างหลักสูตรฯ ปรับปรุง

ฝ่ ายบริ ห ารวิ ช าการ ภายใต้ การกากั บ ของรองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ช าการ เพื่ อเสนอ ภายใน 30 - ฝ่ายบริหาร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ ภายใน 30 วัน
วิชาการ
วันหลังจากสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรผ่านระบบ CHE-Curriculum Online
- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

เล่มหลักสูตร

สถาบั นโดยคณบดี ส านั กวิ ช าพยาบาลศาสตร์ นาหลั กสู ต รที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ไ ป
ดาเนินการจัดการศึกษา

เล่มหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนาเสนอ
หลักสูตรฯที่ได้รับรอง
สภาสถาบันพิจารณา
อนุมัติ

8
ฝ่ายบริหารวิชาการเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สกอ. พิจารณา

อนุมัติหลักสูตร

9
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นา
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติไป
ดาเนินการจัดการศึกษา
สิ้นสุด

คณบดีสานักวิชา
พยาบาลศาสตร์

13

แนวปฏิบัติการขอปิดหลักสูตร
1. สถาบันโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ความต้องการการใช้
บัณฑิต และประเมินผลการดาเนินการบริหารหลักสูตร รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริ หารสถาบัน พิจ ารณาในการปิดหลักสูตรโดยหลักเกณฑ์ที่ควรปิดหลักสูตร
ได้แก่
(1) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการด้านศึกษาของสถาบัน
(2) หลักสูตรที่ไม่เปิดสอนหรือจานวนนักศึกษาต่ากว่าแผนการรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้
(3) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรหรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ
(4) หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอืน่ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก
(5) หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
3. คณะกรรมการบริ หารสถาบัน เพื่อ ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร นาเสนอต่อสภาวิชาการ
เพื่อให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร
4. เสนอหลักสูตรที่ได้ความเห็นชอบให้ปดิ หลักสูตรไปยังสภาสถาบันเพื่ออนุมัติการปิดหลักสูตร
และเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป
5. สถาบันเสนอหลักสูตรที่อนุมัติให้ปดิ แก่สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่ออนุมติ
6. สถาบัน แจ้ งผลการดาเนินการปิ ดหลักสูตรต่ อคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร คณะกรรมการ
บริหารสถาบันเพื่อรับทราบต่อไป
ดังแผนภาพแสดงระบบและกลไกการปิดหลักสูตรดังนี้

ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ลาดับ
1

14

กลไก

ระบบ
เริ่มต้น
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูตร ส ารวจ
ความคิดเห็น วิเคราะห์ความต้องการการ
ใช้บัณฑิต และประเมินผลการดาเนินการ
บริหารหลักสูตร

2
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
พิจารณา
เห็นชอบ

3
สภาวิชาการพิจารณา

รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
สถาบั นโดยคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตร ส ารวจความคิ ด เห็ น วิ เ คราะห์ ค วาม
คณะกรรมการบริหาร
ต้องการการใช้บัณฑิต และประเมินผลการดาเนินการบริหารหลักสูตร รายงานต่อ
หลักสูตร
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารสถาบัน พิจารณาในการปิดหลักสูตรโดยหลักเกณฑ์ที่ควรปิด
หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการด้านศึกษาของสถาบัน (2)
หลักสูตรที่ไม่เปิดสอนหรือจานวนนักศึกษาต่ากว่าแผนการรับจนไม่สามารถเปิดสอน
ได้ (3) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรหรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ
(4) หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นหรือพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
ได้ยาก (5) หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร นาเสนอต่อสภา
วิชาการเพื่อ ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร

เห็นชอบ

4
สภาสถาบันพิจารณา
เห็นชอบ

5

เสนอหลักสูตรที่ได้ความเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรไปยังสภาสถาบันเพื่ออนุมตั ิการปิด
หลักสูตร
เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อ

ทราบ

หลักฐาน/เอกสาร
เอกสารสรุปรายงาน
ผลความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต

15

ลาดับ

ระบบ
ต่อ

กลไก
รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
สถาบันเสนอหลักสูตรที่อนุมัติให้ปิด แก่สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่ออนุมัติ
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

หลักฐาน/เอกสาร

สถาบั น แจ้ ง ผลการด าเนิ น การปิ ด หลั ก สู ต รต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อรับทราบต่อไป

ร่างหลักสูตรฯ
ปรับปรุง

สภาการพยาบาลพิจารณา
อนุมัติ

7

สถาบั น แจ้ ง ผลการด าเนิ น การปิ ด
หลั กสู ต รต่ อคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร เพื่อรับทราบ
สถาบันแจ้งผลการดาเนินการปิด
หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อรับทราบ
สิ้นสุด

ทุก 4 ปี

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ

16

ส่วนที่ 4
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
การดาเนินการบริหารและจัดการหลักสูตร เป็นกระบวนการที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การดาเนินการดังกล่าวต้องมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่
กากับควบคุม และให้มีการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนควบคุ ม กากับให้มีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ทั้งนี้
จะต้องประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
แนวทางควบคุมคุณภาพ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้
1.1 เน้นการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้น
การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
1.2 เน้นการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและปฏิบัติการวิชาชีพ เช่น การฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่จาลองสถานการณ์จริง การฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย การ
ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการในชุมชน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.3 ใช้กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือในการนาสาระทางทฤษฎีในศาสตร์สาขาการพยาบาลไป
ประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการโดยมีบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน เป็นศูนย์กลางของการดูแลรักษา
1.4 บูรณาการจริยศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ใน
หมวดวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
1.5 ผู้สอนในหมวดวิชาชีพเป็นคณาจารย์ของสถาบันการพยาบาลฯที่สาเร็จการศึกษาขั้น พื้นฐานใน
สาขาวิชาการพยาบาล/ผดุงครรภ์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมี
ความชานาญในสาขาวิชาการพยาบาลที่สอนเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและ
ด้านการเรียนการสอนอยู่สม่าเสมอ
1.6 จานวนสัดส่วนอาจารย์: นักศึกษาในภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพการพยาบาลไม่เกิน 1: 8
1.7 มี ก ารก าหนดจานวนและประเภทของประสบการณ์การเรียนรู้ที่นัก ศึกษาต้องได้รับ ไว้ในทุก
รายวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติการพยาบาล
1.8 มีการบูรณาการผลการวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ในหมวดวิชาชีพ
1.9 มีการสอบ comprehensive ในรายวิชาทางการพยาบาลก่อนสาเร็จการศึกษา
1.10 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา โดยเพื่อนอาจารย์ และโดยตนเองในทุกรายวิชา
1.11 มีการเสนอโครงการการจัดการเรียนการสอนและประเมินโครงการทุกภาคการศึกษา
1.12 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนและด้านการดาเนินชีวิต
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2. กาหนดให้ทุกรายวิชา จัดทารายละเอียดของรายวิชาภาคทฤษฎี (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) และให้ คณะผู้สอนมีการประชุมวิพากษ์ร่วมกันให้แล้วเสร็จก่อนการเปิด
ภาคการศึกษา อย่างน้อย 60 วัน
2.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ซึง่ แต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหา
ความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา
ให้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
เรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับการเรียนรู้
2.2 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่ นักศึกษาจะต้องออกฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึก ซึ่งจะต้อง
วางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยจะกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดาเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่
นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึก มีการกาหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสาเร็จตามจุดม่ง
หมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดาเนินการตามรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ในการจัดทารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) จะต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
3. กาหนดให้ทุกรายวิชามีแผนการสอนหน่วยการเรียนที่สอดคล้องกันตลอดรายวิชา พร้อมระบุ
กาหนดกลยุทธ์และวิธีการเรียนการสอน ให้มลี ักษณะทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมการให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. กาหนดให้มีการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายละเอียดทุกรายวิชาโดยคณะ
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร และมีมติเห็นชอบก่อนเปิดภาคการศึกษา
5. กาหนดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบร่วมกันระหว่างคณะผู้สอนล่วงหน้า 15 วัน ก่อนกาหนดการสอบ
กลางภาค และปลายภาค หลังจากสอบแล้วให้มกี ารวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา และรวบรวมข้อสอบทีม่ ี
คุณภาพเก็บไว้ในคลังข้อสอบ
6. คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รควบคุ ม คุ ณภาพการจั ด การเรีย นการสอน ทุ ก รายวิ ชาและ
ดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยกาหนดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
7. ให้มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาภาคทฤษฏี (มคอ.5) และรายวิชาประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
7.1 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมายถึง การรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียน
การสอนในวิชานั้นๆ ว่าได้ดาเนินการสอนอย่างครอบคลุ มและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือ ไม่ และหากไม่เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ ต้องให้เ หตุผลและข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดั งกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุ มถึงผลการเรียนของนักศึกษา
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จานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจั ดการและสิ่งอานวยความสะดวก การ
วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น รายวิ ช าของนัก ศึ ก ษา และคณะผู้ส อน การวางแผนและให้ข้ อเสนอแนะต่อ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
7.2 รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) หมายถึง การรายงาน
ผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม ว่าได้บรรลุ ผลการเรียนตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็ นไปตามแผนต้องให้เหตุ ผลและข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงการออกฝึก
ภาคสนามในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุ มถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตั้ งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด
ปัญหาด้านการบริหารจั ดการและสิ่งอานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินการฝึก ปฏิบัติ ของ
นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน พยาบาลพี่เลี้ยง โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.6 การจัดทารายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนามจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.3 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หมายถึง การรายงานผลประจาปี โดย
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษา
ที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบั นที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของ
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน การเทียบเคียงผลการดาเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษา ผู้ ใช้บั ณฑิ ต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพั ฒ นา รวมทั้ ง แผนในการพั ฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้
ประเมินภายนอก การจัดทา มคอ.7 จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
8. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา เพื่อดาเนินการทวนสอบรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยรายงานผลการทวนสอบรายวิชาต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
9. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบรายวิชาและแนวทางการปรับปรุงต่อ
คณะผู้สอนให้แต่ละรายวิชารับทราบ
10. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) โดย
ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินการ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อใช้
ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ การสอน กลยุ ท ธ์ก ารประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และนาเสนอต่อ คณบดีสานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ เพื่อรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อทราบ และ
รายงานผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร (มคอ.7) ต่ อ สภาวิ ช าการ และสภาสถาบัน เพื่ อ พิ จ ารณาและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
11. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทารายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ตามที่คาดหวั งไว้ หรือไม่ รวมทั้ ง นาผลการวิ เคราะห์มาปรับปรุง และพัฒนาหลัก สูตรและ/หรือการ
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ดาเนินการของหลักสูตรต่อไป และรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน สภาวิชาการ และสภาสถาบัน ตามลาดับ
12. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการนาเสนอ รายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการชุดต่างๆ มาพิจารณาเพื่อ
วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป แล้วนาผลการดาเนินการและผลการประเมิน
ไปร่วมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
13. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดโครงการสัมมนาผู้ใช้บัณฑิต และประเมินการจัดการเรียน
การสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์กบั ผูร้ ่วมสอนในแหล่งฝึกปีละ 1 ครั้ง
14. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา
15. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการสัมมนาเพื่อนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับรายวิชาและเมื่อครบระยะเวลาปรับปรุงทัง้ หลักสูตร
ดังแผนภูมิแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรดังนี้

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
20

ลาดับ
1

ระบบ
จุดเริ่มต้น

กลไก
รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดแนวทางการจัด การ ทุกภาค คณะกรรมการ
เรียนการสอน
การศึกษา บริหารหลักสูตร

หลักฐาน/เอกสาร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯกาหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอน

2
คณะผู้สอน

กาหนดให้ทุกรายวิชา จัดทา
มคอ.3/มคอ. 4
กาหนดให้ทุกรายวิชามีแผนการสอน
สอดคล้องกันตลอดรายวิชา
3

คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
รายละเอียดทุกรายวิชา

4
คณะผู้สอน
กาหนดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ
ร่วมกันระหว่างคณะผู้สอน
ต่อ

- กาหนดให้ทุกรายวิชา จัดทารายละเอียดของรายวิชาภาค
ทฤษฏี (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ. 4) และให้คณะผู้สอนมีการประชุมวิพากษ์ร่วมกันให้
แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 60 วัน

ก่อนการ คณะผู้สอน
เปิดภาค
การศึกษา
อย่างน้อย
60 วัน

- กาหนดให้ ทุ กรายวิ ช ามี แ ผนการสอนหน่ วยการเรี ย นที่
สอดคล้องกันตลอดรายวิชา พร้อมระบุกาหนดกลยุทธ์แ ละ
วิ ธีการเรี ย นการสอน ให้ มีลั กษณะที่ เ น้ นผู้ เ รี ย นเป็นสาคัญ
และส่งเสริมการให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กาหนดให้มีการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
รายละเอียดทุกรายวิชาโดยคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมี
มติเห็นชอบก่อนเปิดภาคการศึกษา

ก่อนเปิด คณะผู้รับผิดชอบ
ภาค
หลักสูตร
การศึกษา

กาหนดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบร่วมกันระหว่างคณะผู้สอน
ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนกาหนดการสอบกลางภาค และปลาย
ภาค หลังจากสอบแล้วให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา
และรวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพเก็บไว้ในคลังข้อสอบ

ล่วงหน้า
15 วัน
ก่อนการ
สอบ

คณะผู้สอน

มคอ.3/มคอ. 4
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ลาดับ
5

กลไก
รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรควบคุมคุ ณภาพการจั ด การ ทุกภาค คณะกรรมการ
เรียนการสอน ทุกรายวิชาและดาเนินการประเมินการสอน การศึกษา บริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ โดยกาหนดให้มีการประเมินการจัด การเรี ย น
การสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ระบบ
ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

6

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.5 / มคอ.6

ประธานรายวิชา รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5 / มคอ.6)

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภายใน
ประธานรายวิชา
30 วัน
หลังสิ้นสุด
ภาค
การศึกษา

คณบดี

7

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ร ายวิ ช า เพื่ อ
ดาเนินการทวนสอบรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา

8

คณะกรรมการทวนสอบฯ รายงานผล
การทวนสอบรายวิชา

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
เห็นชอบ

ต่อ

แก้ไข

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร ายวิช ารายงานผลการ
ทวนสอบรายวิ ช าต่ อคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณา

คณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา

หลักฐาน/เอกสาร

มคอ.5/มคอ. 6
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ลาดับ
9

กลไก
รายละเอียด
ระยะเวลา
คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รแจ้ ง ผลการทวนสอบ
รายวิ ช าและแนวทางการปรั บ ปรุ ง ต่ อคณะผู้ ส อนให้ แ ต่ละ
รายวิชารับทราบ

ระบบ
ต่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แจ้งผลการทวนสอบ

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน/เอกสาร

คณะผู้สอน

10

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายงานผลการทวนสอบฯ

แก้ไข คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มคอ.7

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

เห็นชอบ
เห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารสถาบัน
เห็นชอบ
สภาวิชาการ
สภาสถาบัน

ต่ออ

เห็นชอบ

ภายใน
คณะกรรมการ
1) จั ด ท ารายงานผลการทวนสอบระดั บ หลั ก สู ต ร และ 60 วัน
ผู้รับผิดชอบ
วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห าร หลังสิ้นสุด หลักสูตร
จัดการหลักสูตรในภาพรวม
ภาค
2) จัดทารายงานผลการด าเนิ นการของหลั กสูตร (มคอ.7) การศึกษา
โดยประมวล/วิ เ คราะห์ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผ ลการ
ดาเนินการ
3 ) ร า ย ง า น ผ ล ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ฯ
กรรมการบริหารสถาบัน สภาวิชาการ สภาสถาบัน พิจารณา
ตามลาดับ

- มคอ.7
- รายงานผลการทวน
สอบรายวิชา
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กลไก
ลาดับ
11

ระบบ

ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการนาเสนอ
รายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
(มคอ.7) และรายงานการทวนสอบ
ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการชุด
ต่างๆ มาพิจารณาเพื่อวางแผน
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป
สิ้นสุด

รายละเอียด
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
น าเสนอรายงานผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร (มคอ.7) และ
รายงานการทวนสอบระดับ หลั ก สู ตร จากคณะกรรมการชุด
ต่างๆ มาพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุ งการจัดการเรีย นการ
สอนในปีการศึกษาถัดไป แล้วนาผลการดาเนินการและผลการ
ประเมินไปร่วมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสู ตรให้
เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ/จัดโครงการสัมมนาผู้ใช้ บั ณฑิต
และประเมินการจัดการเรียนการสอน/รวบรวมผลการสัมมนา
เพื่อนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ระดับรายวิชาและเมื่อครบระยะเวลาปรับปรุงทั้งหลักสูตร

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

หลักฐาน/เอกสาร
ข้อเสนอแนะที่ได้ จาก
การนาเสนอรายงาน
ผลการด าเ นิ น ก าร
หลั ก สู ต ร (มคอ.7)
และรายงานการทวน
สอบระดับหลักสูตร
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ส่วนที่ 5
การบริหารรายวิชาและการประสานงานการจัดการเรียนการสอน

25

26

27

28

29

30

31

ส่วนที่ 6
ระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์และการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการ
จัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดให้มีแบบประเมิน การประเมินและขั้นตอนการประเมิน ดังนี้
1. แบบประเมิน แบ่งเป็นการประเมินการสอนรายวิชา การประเมินผูส้ อนโดยผู้เรียน และการประเมิน
ผู้สอน โดยผู้รบั ผิดชอบวิชา/ผู้บังคับบัญชา/เพื่ออาจารย์และผู้สอนประเมินตนเอง ดังนี้
1.1 แบบประเมินการสอนรายวิชา
1) แบบประเมินการสอนรายวิชาภาคทฤษฎี โดยผู้สอน (สพศก.-กส.1/1)
2) แบบประเมินการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยผู้สอน (สพศก.-กส.1/2)
3) แบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชาภาคทฤษฎี โดยผู้เรียน (สพศก.-กส.2/1)
4) แบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยผู้เรียน (สพศก.-กส.2/2)
1.2 แบบประเมินผู้สอน
1) แบบประเมินผูส้ อนภาคทฤษฎี โดยผู้สอน (สพศก.-กส.1/3)
2) แบบประเมินผูส้ อนภาคทฤษฎี โดยผู้เรียน (สพศก.-กส.2/3)
3) แบบประเมินผูส้ อนภาคปฏิบัติ โดยผูเ้ รียน (สพศก.-กส.2/4)
2. การประเมิน
2.1 นักศึกษาจะประเมินการเรียนการสอนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี (สพศก.-กส.2/1) และรายวิชาภาคปฏิบัติ
(สพศก.-กส.2/2) ทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนซึง่ เป็นการประเมินแบบออนไลน์ (ONLINE)
2.2 นักศึกษาจะประเมินผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี (สพศก.-กส.2/3) และภาคปฏิบัติ (สพศก.กส.2/4) เมื่อสิ้นสุดการสอน
2.3 ผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้บงั คับบัญชา/เพื่อนอาจารย์ประเมินผู้สอน ในรายวิชาภาคทฤษฎี (สพศก.-กส.1/3)
กาหนดให้ประเมินผู้สอน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินรายวิชาสังกัดสาขาวิชา และ
เป็นการประเมินในการสอนครัง้ เดียวกับที่นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์รายนั้น
2.4 ผู้สอนประเมินตนเองในรายวิชาภาคทฤษฎี (สพศก.-กส.1/3) กาหนดให้ผสู้ อนประเมินตนเองอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินรายวิชาสังกัดสาขาวิชา และเป็นการประเมินการสอนครั้ง
เดียวกับที่นักศึกษา ผู้รับผิดชอบวิชา/ผูบ้ ังคับบัญชา/เพื่อนอาจารย์ประเมินผู้สอนประเมินการสอนของอาจารย์รายนั้น
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3. ขั้นตอนการประเมิน
3.1 สถาบันสาเนาคาสัง่ แต่งตั้งคณะผู้สอนทุกรายวิชา ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
3.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตัง้ คณะผู้สอน ให้หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา
3.3 หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา ส่งหนังสือแจ้งความจานงการขอใช้แบบประเมินการเรียนการสอนให้
ประธานวิชา
3.4 ประธานวิชากรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจานงการขอใช้แบบประเมินการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งคืนหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา รายละเอียดที่ต้องระบุในรายวิชาภาคทฤษฎี ได้แก่ ตารางเวลา จานวนนักศึกษา
และตารางการประเมินผู้สอน สาหรับในรายวิชาภาคปฏิบัติ ให้เพิ่มรายชื่อกลุ่มนักศึกษาทีป่ ระเมินผูส้ อน
3.5 หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสารการประเมินตามตาราง
ที่ระบุ รวมทั้งส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบประเมินการสอนรายวิชาภาคทฤษฎี โดยผู้สอน (สพศก.-กส.1/1) หรือแบบ
ประเมินการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ โดยผู้สอน (สพศก.-กส.1/2) และแบบประเมินผูส้ อนภาคทฤษฎีโดยผูส้ อน (สพ
ศก.-กส.1/3) ให้ประธานวิชา
3.6 เจ้าหน้าทีห่ น่วยจัดการศึกษา ดาเนินการดังนี้
1) แจกแบบประเมินผูส้ อนทฤษฎี โดยผู้เรียน (สพศก.-กส.2/3) ตามที่กาหนดและรวบรวมแบบ
ประเมินจากนักศึกษาภายหลังอาจารย์เสร็จสิ้นการสอน
2) ส่งแบบประเมินผูส้ อนภาคปฏิบัติ โดยผูเ้ รียน (สพศก.-กส.2/4) ให้ประธานวิชา เพื่อแจกนักศึกษา
แต่ละกลุม่ และนักศึกษาจะรวบรวมส่งหน่วยจัดการศึกษาเมื่อประเมินการสอนของอาจารย์แล้วเสร็จ
3) แจ้งให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนภาคทฤษฎี โดยผู้เรียน (สพศก.-กส.2/1) และประเมิน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยผู้เรียน (สพศก.-กส.2/2) ด้วยการเข้าถึงแบบประเมินออนไลน์ (ONLINE) ผ่าน
E-mail ซึ่งนักศึกษาจะประเมินในวันที่มกี ารสอบประจาภาคของทุกรายวิชา
4) เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาประมวลผลการประเมินแล้วส่งให้หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
3.7 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ แจ้งสรุปผลการประเมินการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี โดยผู้เรียน (สพศก.กส.2/1) ผลการประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยผูเ้ รียน (สพศก.-กส.2/2) ผลการประเมินผูส้ อนภาคทฤษฎี
โดยผู้เรียน (สพศก.-กส.2/3) และ/หรือผลการประเมินผู้สอนภาคปฏิบัติ โดยผู้เรียน (สพศก.-กส.2/4) ให้คณะผู้สอน
ทราบก่อนประชุมพิจารณาเกรด
3.8 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกาหนดให้ทุกรายวิชามีการประเมินดังต่อไปนี้
1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาทุกคน โดยผู้ป่วย/ญาติ
หรือผู้ดูแล อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/รายวิชา
2) ความพึงพอใจของบุคลากรแหล่งฝึกของต่อการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา โดยแหล่งฝึก/
พยาบาลพี่เลี้ยง/อาจารย์พยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติ และอาจารย์พยาบาลประจา มีส่วนร่วมในการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติร่วมกับแหล่งฝึก โดยใช้แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ร่วม กัน
ระหว่างสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ
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ส่วนที่ 7
ระบบและกลไกการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา
สถาบันได้มีการจัดทาคู่มอื การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกอบด้วยการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาคทฤษฎี และ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาคปฏิบัติ
โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1) การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาคทฤษฎี
การวัดและประเมินผลภาคทฤษฎีมุ่งเน้นการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและประเมินผล
ภาคทฤษฎีจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะตรวจสอบความรู้ด้านเนื้อหาของผู้เรียนและตรวจสอบประสิทธิผลการสอนของผู้สอน
โดยใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือหลักในการวัดหรืออาจใช้วิธีการวัดแบบอื่น เช่น การจัดทารายงาน การค้นคว้าด้วย
ตนเอง เป็นต้น ในการดาเนินการวัดและประเมินผลผู้สอนควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการตรวจสอบการเรียนรู้
ด้านใด ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากวัตถุประสงค์การเรียนรู้ซึ่งการประเมินมีทั้งการประเมินระหว่างการเรียนการสอนที่
เรียกว่าการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) โดยจะประเมินผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนเพื่อวัด
ความก้าวหน้าและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินเมื่อสิ้นสุดการการเรียนการสอนที่เรียกว่ า การประเมินผล
สรุป (Summative Evaluation) เมื่อประเมินแล้วจะนาคะแนนที่ได้มาพิจารณาตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลภาคทฤษฎี
1. ศึกษาหลักสูตร มคอ.2 และมคอ. 3 เพื่อวิเคราะห์และจาแนกเนื้อหา กาหนดพฤติกรรมการเรียนรู้หลักใน
แต่ละเนื้อหา กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กาหนดน้าหนักความสาคัญของแต่ละเนื้อหาด้วยตารางวิเคราะห์เนื้อหา
รายวิชา
2. กาหนดวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา
3. ชี้แจงนักศึกษาให้ทราบถึงวิธีการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาในการปฐมนิเทศรายวิชา และใน
ระบบ E-learning
4. กาหนดขอบเขต ชิ้นงาน สาระสาคัญ และสัดส่วนวิธีการวัดผลในรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชา โดยมีการวัดผลมากกว่า 1 วิธี และมากกว่า 1 ครั้ง
5. จัดทาตารางวิเคราะห์ข้อสอบ วางแผนการสอบ อาจจัดให้มีการสอบมากกว่า 1 ครั้ง เช่น สอบกลางภาค
สอบปลายภาค เป็นต้น
6. สร้างแบบวัดและกาหนดรายละเอียดการใช้แบบวัด
7. สร้างข้อสอบตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
8. จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดในด้านความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาถูกต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ควรใช้ข้อสอบที่อยู่ในคลังข้อสอบที่ผ่านการวิเคราะห์และมีคุณภาพ
9. ปรับปรุงแก้ไขและจัดทาแบบวัดอย่างมีคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาการพิมพ์
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10. การดาเนินการสอบให้เป็นไปตามประกาศกาหนดการสอบกลางภาค การสอบประจาภาค สาหรับ
นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
11. การตรวจข้อสอบ
11.1 การเฉลยคาตอบ เป็นความรับผิดชอบของประธานวิชาหรือผู้ทปี่ ระธานวิชา ฯ มอบหมาย โดย
เก็บเป็นเอกสารลับ
11.2 ส่งกระดาษคาตอบที่หน่วยจัดการศึกษา พร้อมแผ่น CD หรือ CD-RW (แผ่นใหม่)
12. ดาเนินการวัดผลให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
13. การให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดเป็นหลัก มีความชัดเจนและเป็นปรนัย ตรวจสอบได้
14. การประเมินผล โดยนาคะแนนจากการสอบวัดทุกชนิดมาประมวลเพื่อนามาประเมินผลและตัดเกรด
ผู้สอนสามารถนาผลการประเมินมาตรวจสอบจุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียน รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของการสอนใน
แต่ละหัวข้อได้
15. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมี
สิทธิ์ในการสอบ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนต่ากว่านี้ ให้ดาเนินการตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลฯ ว่าด้ว ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560
การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติมุ่งเน้นการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่ครอบคลุม 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ และสิ่งสาคัญ คือ พฤติกรรมความสามารถในการประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และ
แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ ในการดาเนินการวัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ คณะผู้สอนต้องวางแผนล่วงหน้าตามกรอบบริหารรายวิชา การวัดและประเมินผลต้องคานึงถึง ความ
สอดคล้องตรงตามความเป็นจริง ตามระดับ ความสามารถของผู้เ รียนด้วยความยุติธรรม ถูก ต้อง และเหมาะสม
ครอบคลุมทั้งกระบวนการ (Process) ผลการปฏิบัติงาน (Product)
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ
1. ศึกษาหลักสูตร มคอ.2 และมคอ. 4 กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในมคอ. 2 และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามทีร่ ายวิชาที่กาหนดไว้ใน มคอ.4
2. กาหนดสัดส่วนน้าหนักคะแนนของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ใช้ในการประเมินผลก้าวหน้าและ
ประเมินผลสรุปตามเกณฑ์กลางของสถาบันฯ
3. กาหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งแบบการประเมินผลก้าวหน้าและการ
ประเมินผลสรุป
4. กาหนดแหล่งฝึกทีผ่ ู้เรียนจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้ครบตามที่กาหนด
5. จัดให้ผเู้ รียนได้รบั การประเมินจากผูส้ อนไม่น้อยกว่า 2 คน
6. ชี้แจงนักศึกษาให้ทราบถึงวิธีการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา ในการปฐมนิเทศรายวิชา และใน
ระบบ E-learning
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7. การประเมินผล
7.1 การประเมินผลก้าวหน้า (Formative assessment)
7.1.1 จัดให้มีผลการประเมินผลก้าวหน้าในทุกแหล่งฝึก
7.1.2 มีการแจ้งผลการประเมินหรือ Feedback ให้ผู้เรียนทราบในช่วงการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7.1.3 หากขาดฝึกปฏิบัติที่ทาให้ขาดประสบการณ์ที่สาคัญ ควรต้องจัดให้มีการฝึกชดเชย เพื่อให้ได้
ประสบการณ์สาคัญที่ขาดไป
7.2 การประเมินผลสรุป (Summative assessment)
7.2.1 ต้องกาหนดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในแหล่งฝึกก่อนที่จะทาการสอบ
7.2.2 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมินภาคปฏิบัติต้องมีเวลาในการฝึกปฏิบัติตามประสบการณ์ที่กาหนดไว้
ในคู่มือการฝึกปฏิบัติของแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7.2.3 การดาเนินการสอบ การดาเนินการสอบให้เป็นไปตามประกาศกาหนดการสอบ ประจาภาค
สาหรับนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดยแจ้งผู้เรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่จะสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์ อาจารย์ประจาสถานีสอบเป็นผู้ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด มีความชัดเจน ตรวจสอบได้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาแก่นักศึกษา
7.2.4 การประเมินผล โดยนาคะแนนจากการประเมินผลทุกชนิดมาประมวลเพื่อนามาประเมินผล
และตัดเกรด ผู้ส อนสามารถนาผลการประเมิ นมาตรวจสอบจุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียน รวมทั้ ง ประเมิน
ประสิทธิภาพของการสอนในแต่ละแหล่งฝึกได้

ระบบและกลไกการวัดและประเมินผลรายวิชา
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ลาดับ
1

ระบบ

รายละเอียด
สถาบันแต่งตั้งคณะผู้สอนทุกรายวิชา

จุดเริ่มต้น

กลไก
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ทุกภาค สานักวิชาพยาบาล
การศึกษา ศาสตร์

หลักฐาน/เอกสาร
คาสั่งแต่งตั้งคณะผู้สอนทุก
รายวิชา

สถาบันสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะ
ผู้สอนทุกรายวิชา
2

3
4

5

คณะผู้สอนออกแบบการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา
วิพากษ์แบบการวัดผล/ข้อสอบ

คณะผู้สอนส่งข้อสอบตามแบบ
บันทึกการจัดทาข้อสอบ
คณะผู้สอนจัดทาข้อสอบ
หน่วยธุรการทั่วไป

6

หน่วยจัดการศึกษา

ดาเนินการสอบ

7
ประธานรายวิชากรอกแบบฟอร์มขอ
ตรวจ/วิเคราะห์ข้อสอบปรนัยฯ

ต่ต่อ

คณะผู้สอนออกแบบการวัดและประเมิ นผลรายวิช า โดยศึกษา ก่อนเปิด
หลักสูตร และประมวลรายวิชาเพื่อกาหนดจุดประสงค์การสอน ภาค
กาหนดน้ าหนั ก ความส าคั ญ ของแต่ ล ะเนื้ อหา (Weight) และ การศึกษา
แผนการสอน (Lesson Plan) กาหนดเครื่องมือและวิธีการวัด
คณะผู้สอนวิพากษ์แบบการวัดผล/ข้อสอบ
คณะผู้สอนส่งข้อสอบตามแบบบันทึกการจัดทาข้อสอบ ระบุ
ประเภทข้อสอบ, จานวนข้อ, และระยะเวลาที่ใช้สอบ (เพื่อความ
สะดวกแก่อาจารย์ผู้คุมสอบ ในการแจ้งให้ผู้สอบทราบ)

คณะผู้สอน

คณะผู้สอน

ก่อนสอบ คณะผู้สอน
อย่างน้อย
2 สัปดาห์

แบบบันทึกการวิพากษ์
ข้อสอบ
แบบบันทึกการจัดข้อสอบ

คณะผู้สอนจัดทาข้อสอบ โดย 1) ตรวจทานความถูกต้องของการ ก่อนสอบ
พิมพ์ 2) กรอกแบบฟอร์มขอสาเนาเอกสาร (ดิจิตอล) 3) กรอก อย่างน้อย
แบบฟอร์มขอเบิกกระดาษคาตอบ
1 สัปดาห์

- แบบฟอร์มขอสาเนา
เอกสาร (ดิจิตอล)
- แบบฟอร์มขอเบิก
กระดาษคาตอบ

กรรมการคุมสอบ จัดสอบตามตารางที่กาหนด

- ใบรับส่งข้อสอบ
- ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ

ประธานรายวิชา/ผู้เกี่ยวข้องกรอกแบบฟอร์มขอตรวจ/วิเคราะห์
ข้อสอบปรนัยด้วยเครื่อง ส่งให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อสอบ หน่วย
จัดการศึกษา
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ลาดับ
8

ระบบ
ต่อ

กลไก
รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อสอบตรวจ/วิเคราะห์ข้อสอบและตรวจสอบ
1-2
หน่วยจัดการศึกษา
ความถูกต้องของคะแนนและผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
ชั่วโมง

หลักฐาน/เอกสาร
- คะแนนสอบ
รายบุคคล
- ผลการวิเคราะห์
ข้อสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลอีก 1 ชั่วโมง
ครั้งก่อนส่งให้ประธานรายวิชา/ผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยจัดการศึกษา
ฝ่ายบริหารวิชาการ

- สรุปผลการประเมิน
การเรียนการสอน

ประธานรายวิช า/ผู้เ กี่ย วข้ องรับ ผลการวิเคราะห์ข้ อสอบพร้ อม
ลงชื่อในแบบตรวจสอบข้อมูลในการขอตรวจ/วิเคราะห์ข้อสอบ
ปรนัยด้วยเครื่อง เพื่อนาไปพิจารณา

ประธานรายวิชา/
ผู้เกี่ยวข้อง

แบบตรวจสอบข้อมูลใน
การขอตรวจ/วิเคราะห์
ข้อสอบปรนัยด้วย
เครื่อง

คณะผู้สอนประชุมพิจารณาผลการให้คะแนนและการประเมิ นผล
รายวิชา

คณะผู้สอน

เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษา
ตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ

9

10

11

หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา
ตรวจสอบ
ประธานรายวิชา/ผู้เกี่ยวข้องรับผล
การวิเคราะห์ข้อสอบ
คณะผู้สอนประชุมพิจารณาผลการ
ให้คะแนน
จบ
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ส่วนที่ 8
ระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร
สถาบันได้มีการจัดทาคู่มอื การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประกอบด้วยการทวนสอบในระดับรายวิชา และการทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการดังนี้
การทวนสอบในระดับรายวิชา
1.1 เมื่อเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คัดเลือกรายวิชาในหลักสูตรจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น เพื่อทวนสอบ และในปีการศึกษาต่อไป
จะไม่ทาการทวนสอบรายวิชาเดิมที่เคยทวนสอบมาแล้ว และพยายามกระจายการทวนสอบให้ครบทุกรายวิชา
ในหลัก สูตรตลอดระยะเวลาที่ ก าหนด และแจ้ง ต่อคณะกรรมการทวนสอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 สถาบันการศึก ษา แต่ง ตั้ง คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ป ระกอบด้วยอาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชา โดยดาเนินการทวนสอบในรายวิชาที่ ไม่ ตรงกับ สาขาตนเองรับ ผิดชอบ โดยมี จ านวนตามความ
เหมาะสม
1.3 คณะกรรมการทวนสอบผลสมฤทธิ์ศึกษา กาหนดระยะเวลาการทวนสอบประจาปีการศึกษา และ
แจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรายวิชาได้รับทราบ เพื่อเตรียมการรับ
การทวนสอบ และเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบ
1.4 คณะผู้สอนศึกษารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน และข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(curriculum mapping) และ ในหมวดที่ 5 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึก ษา
เพื่อเลือกกระบวนการ หรือวิธีการทวนสอบที่หลักสูตรของตนเองกาหนดไว้ และนามากาหนดไว้ในรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
1.5 คณะผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4) แผนการสอนรายวิชาและตารางสอน และตารางสรุป จานวนนัก ศึกษาให้แหล่ง ฝึก ก่ อนเปิดภาค
การศึกษา 6 สัปดาห์ในรายวิชาภาคทฤษฎี และส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา 7 สัปดาห์ในรายวิชาภาคปฏิบัติ โดย
ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร เพื่อเสนอต่อคณบดี เพื่อพิ จารณาความ
สอดคล้องของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 กับ มคอ.2
1.6 หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้น คณะผูส้ อนดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชา ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 7 ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐาน
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ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หมวดที่ 7 ข้อ 2
กระบวนการทบทวนผลการประเมิน และการวางแผนปรับปรุง ในสัปดาห์ที่ 15-17
1.7 ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะผู้สอนนาเสนอรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
โดยรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหมวดที่ 3 ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา หรือนาเสนอรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในหมวดที่ 5 การ
ประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ต่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการรายงานในส่วนนี้ต้อง
สอดคล้องกับกระบวนการ หรือวิธีการทวนสอบที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 30 วัน
1.8 คณะผู้สอนที่รายวิชาที่ถูกเลือกให้ทาการทวนสอบต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ
ทวนสอบ อาทิ มคอ.3/มคอ.4 มคอ.5/มคอ.6 คู่มือการศึกษาในรายวิชา ผังการออกข้อสอบ การวิพากษ์ข้อสอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ รายงาน/งานที่มอบหมาย แบบประเมินรายงาน/โครงการ/ผลงานของนักศึกษา แบบ
ประเมินการฝึกปฏิบัติ แบบเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้เกรดและการายงานเกรด และเอกสารอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล หรือ ตามที่คณะกรรมการทวนสอบร้องขอ เพื่อประโยชน์ในการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1.9 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดาเนินการทวนสอบ โดยศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของอาจารย์ผู้สอน โดยพิ จ ารณาจากเอกสารหลัก ฐาน รวมถึง ขอข้อมูลเพิ่ มเติม และสามารถสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอแก่ก ารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนัก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านได้ ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 45 วัน โดยประเมินครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้
1.9.1 ประเมินความสอดคล้องของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของผลการเรียนรู้ และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับรายละเอีย ดของหลักสูตร (มคอ.2
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
1.9.2 สุ่มตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากผลการเรียนรูท้ ี่นักศึกษาได้รับจาก
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา
1.9.3 สุ่ ม ตรวจสอบการประเมิ นผล การให้ค ะแนนแต่ ล ะส่ว นตามที่ ร ะบุ ใ นแผนการ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยอาจพิจารณาจากการให้คะแนนจาก
รายงาน ผลงานจากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบ
1.9.4 ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามาประกอบการทวนสอบ
1.10 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทาการประมวลผลข้อมูล และจัดทารายงานพร้อมเสน อ
แนวทางปรับปรุงเสนออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
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รายวิชาประจาภาคการศึกษา ต้องแสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็น
อย่างไร ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือ
หลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับการทวน
สอบระดับหลักสูตรได้ หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 60 วัน
1.11 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่อคณะผู้สอนและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริห ารหลัก สูตร สภาวิชาการ และสภาสถาบัน ตามล าดับ ภายใน 2 สัป ดาห์ห ลัง ทราบผลการ
ทวนสอบ รวมถึงรายงานในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
1.12 คณะผู้สอนรายวิชาศึกษาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากคณะกรรมการ
ทวนสอบ และความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของ
รายวิชาตนเองต่อไป
1.13 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาความเห็นในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สภาวิชาการ และสภาสถาบัน เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน

ระบบและกลไกการทวนสอบในระดับรายวิชา
41

ลาดับ
1

ระบบ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
จุดเริ่มต้น

ประธานรายวิชา

กลไก
รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ประธานรายวิชาพิจารณาความสอดคล้ องของมาตรฐานผล ก่อนเปิด ประธานรายวิชา
การเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 กับ มคอ.2
ภาค
เสนอคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา การศึกษา
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา ตามลาดับ

หลักฐาน/เอกสาร

หัวหน้าสาขา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
2

ภายหลังการจัดการเรียนการสอน
คณะผู้สอน

คณะกรรมการทวนสอบ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อ

ด าเนิ นการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ข องนั กศึ ก ษาใน ก่อนการ คณะผู้สอน
รายวิ ช าตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นรายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) เปิดภาค
(มคอ.4)
การศึกษา
พิจารณา 1) ความสอดคล้องของมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 กับ มคอ.2 ) ความเหมาะสม
ของกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนและวิ ธีการวั ด และ
ประเมิ นผล ใช้ ข้ อมู ล จากรายงานผลการด าเนิ น การของ
รายวิ ช า (มคอ.5 และ มคอ.6) ประกอบการทวนสอบ
3) รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่อคณะผู้สอนและรายงานผล
การทวนสอบและรายงานในรายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)

มคอ.3/มคอ. 4
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ลาดับ

ระบบ
ต่อ
คณะกรรมการบริหารสานักวิชาฯ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน

สิ้นสุด

รายละเอียด
ให้ข้อคิดเห็น

กลไก
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน/เอกสาร
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การทวนสอบระดับหลักสูตร
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทารายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.5
มคอ.6 และ มคอ.7 ว่าการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมิ นผลก่ อให้เ กิ ดมาตรฐานผลการเรี ย นรู้
สอดคล้องกับ มคอ.2 รวมทั้งใช้ผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ผลการประเมินจากแหล่งฝึก
ผลการติ ด ตามบั ณ ฑิ ต จากผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา 1 ปี และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และรายงานผลการทวนสอบต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ สภาวิชาการ และสภา
สถาบัน ตามลาดับ

ระบบกลไกการทวนสอบระดับหลักสูตร
ลาดับ
1

ระบบ
เริ่มต้น
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

2

คณะกรรมการบริหารสานักวิชาฯ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
สภาวิชาการ
สภาสถาบัน
สิ้นสุด
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กลไก
รายละเอียด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาจาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ว่าการจัดการเรียน
คณะกรรมการ
การสอนและการวั ด ประเมิ นผลก่ อให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการ
ผู้รับผิดชอบ
เรียนรู้สอดคล้องกับ มคอ.2
หลักสูตรฯ
- ใช้ผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
- ใช้ผลการประเมินจากแหล่งฝึก
- ใช้ผลการติดตามจากบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา 1 ปี และผู้ใช้
บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนรู้ครบตามที่หลักสูตร
กาหนด
- รายงานผลการทวนสอบ
ให้ข้อคิดเห็น

หลักฐาน/เอกสาร
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ส่วนที่ 9
ระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษา
1. คณบดีหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายร่วมประชุมกาหนดแผนการรับนักศึกษากับฝ่ายการรับนักศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาทบทวนจานวนการรับนักศึกษา และกาหนดเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาแต่ละรอบ
3. คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ดาเนินการตามหน้าที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
3.1. คณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภารกิจ
3.1.1 กาหนดนโยบายและวางแผนการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.1.2 กากับดูแลกระบวนการคัดเลือกให้ดาเนินการไปตามนโยบายที่วางไว้
3.1.3 พิจารณารายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.1.4 พิจารณาผลการสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.1.5 พิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการคัดเลือก
3.1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย
3.2 คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภารกิจ
3.2.1 ศึกษาข้อมูลการรับสมัครผูเ้ ข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.2.2 วางแผนและจัดเตรียมการสอบสัมภาษณ์
3.2.3 ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบประเภทโควตาภาคตะวันออก ประเภทโควตาบุตร
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประเภท Admissions กลาง ประเภทรับตรงร่วมกัน และประเภท
รับตรงอิสระ
3.2.4 รายงานผลการสอบสัมภาษณ์ต่อประธานคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.2.5 จัดทาสรุปข้อ มูลคุณลักษณะที่ ได้จ ากการสัม ภาษณ์ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้า ศึก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 คณะอนุกรรมการกลางสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภารกิจ
3.3.1 ศึกษาข้อมูลการรับสมัครผูเ้ ข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.3.2 ประสานงานการรับสมัคร จัดทาประกาศการรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบและผู้
ผ่านการคัดเลือก
3.3.3 ประสานงานการสอบคัดเลือกกับสานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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3.3.4 ประสานงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรับสมัคร และรายงานยอดเงินค่าสมัคร เพื่อประสานงาน
กับส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการรับสมัคร
3.3.5 ประสานการดาเนินงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3.6 ดูแลและตรวจสอบให้ผู้มีสิทธิสอบทุกคนผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพ และตรวจ
สุขภาพ
3.3.7 รายงานผลการดาเนินงานต่อประธานคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.3.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 คณะอนุกรรมการประมวลผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภารกิจ
3.4.1 ลงบันทึกและประมวลผลคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.4.2 ประสานงานเรื่องคะแนนกับสานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
3.4.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติยศของกรรมการ โดยการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
3.4.4 รายงานผลการดาเนินการต่อประธานคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.5.1 ศึกษาข้อมูลการรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.5.2 ประสานงานการตรวจร่างกายกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลด้านภาวะสุขภาพและตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย
3.5.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ข้อมูลด้านสุขภาพและตรวจสอบผลการตรวจร่างกายของผู้
ผ่านการคัดเลือกและสรุปประมวลผล
3.5.4 รายงานผลการดาเนินงานต่อประธานคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.6 คณะอนุกรรมการทดสอบบุคลิกภาพเพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.6.1 จัดเตรียมการทดสอบบุคลิกภาพ
3.6.2 ดาเนินการทดสอบบุคลิกภาพผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบประเภทโควตาภาคตะวันออก ประเภทโควตา
บุตรเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ประเภท Admissions กลาง ประเภทรั บ ตรงร่วมกั น และ
ประเภทรับตรงอิสระ
3.6.3 รายงานผลการทดสอบบุคลิกภาพต่อประธานคณะกรรมการอานวยการสอบคัดเลือก
ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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การประเมินผลระบบการรับนักศึกษา
1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมสรุปผลการรับนักศึกษาจากคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการรับนักศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน
และแนวทางการพัฒนาการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
3. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาเสนอผลการรับนักศึกษา และแนวทางการพัฒนาการ
รับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไปต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิชา และคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน เพื่อพิจารณาและเสนอแนะต่อไป
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ส่วนที่ 10
ระบบและกลไกในการดูแลนักศึกษา
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกการดูแลนักศึกษาพยาบาล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษา ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงสร้าง
และแผนการศึ ก ษาของหลั ก สู ต รก าหนด ระบบและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ประกอบด้วย
1) ระบบการดูแลนักศึกษาแรกเข้าเพือ่ การปรับตัวต่อการเรียนระบบอุดมศึกษา
2) ระบบการดูแลนักศึกษาที่มปี ัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัว
3) ระบบการดูแลนักศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน
4) ระบบการดูแลนักศึกษาที่มผี ลการเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์
5) ระบบการดูแลนักศึกษาทีเ่ รียนรายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยอาจารย์ผู้สอนภายนอก
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ระบบการดูแลนักศึกษาแรกเข้าเพื่อการปรับตัวต่อการเรียนระบบอุดมศึกษา
ส านัก วิชาพยาบาลศาสตร์ มีร ะบบการดู แลนั ก ศึก ษาแรกเข้ าเพื่ อการปรั บตัวต่อการเรียนระบบ
อุดมศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวต่อการเรียนในระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้
และควบคุมตนเอง โดยการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน มีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. คณะกรรมการประชุมวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรม
3. ฝ่ายพัฒนานักศึกดาเนินการขออนุมัติกจิ กรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เสนอต่อรองอธิการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา และอธิการบดีเพื่ออนุมติโครงการพร้อมงบประมาณดาเนินการ
4. คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ แบ่งงานและผู้รับผิดชอบ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาสรุปประเมินผลโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้
หลักสูตรวางแผนเพื่อแก้ปญ
ั หานักศึกษาที่มีการเรียนรู้วิชาหลักทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ เพื่ อ ช่ วยให้นัก ศึก ษาชั้นปีที่ 1-2 มี ผ ลสัมฤทธิ์ ก ารเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์ โดยการจัดทา
โครงการคลินิคพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
มี ผ ลการเรียนที่ ดีขึ้น รวมทั้ ง การจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 1 ให้ มี ค วามพร้ อ มก่ อนการเรีย นใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเชิญอาจารย์ภายนอก รวมทั้งมีการจัดทาโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระบบ Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และการเชิญติวเตอร์มาให้ความรู้ แก่นักศึกษาอีกด้วย
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษารับผิดชอบจัดทาโครงการ
2. หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาประสานงานกับคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้สอน

49

3. หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาจัดทาโครงการ และเสนอโครงการต่อคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอธิการบดีเพื่อขออนุมัติดาเนินโครงการและงบประมาณ
4. หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาดาเนินการตามโครงการ และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. นักศึกษาแรกเข้าทุกคนเข้าร่วมโครงการตามวัน-เวลาที่กาหนด
6. หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาสรุปประเมินผลโครงการฯ เสนอต่อคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอธิการบดี
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2) ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัว
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3) ระบบการดูแลนักศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ออ่ น
ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วยระบบการดูแลระดับรายวิชาและระดับคณะ ร่วมกับระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา และระบบการดูแลนักศึกษามีปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัว
ระบบการดูแลระดับรายวิชา
ประธานคณะผูส้ อนรายวิชาและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ดาเนินการ ดังนี้
1. หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาทั้งชั้นปี ตรวจดู
GPA ครั้งล่าสุดและประมวลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งชั้นปี ก่อนเปิดภาคเรียน
2. หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึก ษา ส่ง รายชื่อให้นัก ศึกษาที่ มี ผลการเรียนรู้อ่อนให้กับ
ประธานคณะผู้สอน เพื่อให้เฝ้าระวังพฤติกรรมการเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
3. ภายหลังการสอบทุกครั้ง ประธานคณะผู้สอนเข้าพบนักศึกษาที่มีผลการสอบต่ากว่าร้อยละ 50
ทุกคน เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ผา่ นมา และพิจารณาแนวทางแก้ปญ
ั หาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาร่วมกัน เช่น การสอนเสริม การทาแบบฝึกหัดเพิ่ม กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน การสรุปบทเรียนทุกหัวข้อ
ภายหลังเรียน การทา concept mapping เป็นต้น
4. สรุปผลการเข้าพบนักศึกษา และแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง รวมถึงขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอน
ในการปรับการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา
5. ประสานงานกั บอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเกี่ยวกับความคืบหน้าของพฤติกรรมการเรียนรู้
และผลการเรียนของนักศึกษาในความดูแล ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาในการพูดคุย ร่วมหาแนวทาง
แก้ปัญหาช่วยเหลือ ให้กาลังใจแก่นักศึกษา และติดตามการเรียนของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ระยะ
6. สรุปผลดาเนินการดูแลนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน ภายหลังสิ้นสุดการเรียน พร้อมทั้ง
แนวทางพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป ใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6
ระบบการดูแลระดับคณะ
มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ประธานคณะผู้สอนรายวิชาสรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน พร้อมทั้งการเสนอ
แนวทางในการจัดการตามปัญหาและการพัฒนานักศึกษา แจ้งต่อหัวหน้าสาขาวิชา
2. หัวหน้าสาขาวิชา แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พร้อมข้อมูลจาก
ประธานคณะผู้สอนเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อนาไปพิจารณาปรับหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน ประธานคณะผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนือ่ ง
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4. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาผลการดาเนินงานแต่ละรายวิชาจาก มคอ.5
และ มคอ.6 และประมวลผลการประเมิ นนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรเพื่อ การพัฒนาในปี
การศึกษาถัดไป
4) ระบบการดูแลนักศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไ้ ม่ผ่านตามเกณฑ์
การจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาอาจพบนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพ
หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ ท าให้มี ผ ลต่อระยะเวลาการสาเร็จการศึก ษาไม่เ ป็นไปตาม
กาหนดเวลา นักศึกษาจาเป็นต้องปรับแผนการศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาครบตามโครงสร้างของ
หลักสูตร สถาบันกาหนดระบบการดูแลนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ดังนี้
1. คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์พบนักศึกษาเป็นรายบุคคล กับผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา
ของนักศึกษาเพื่อร่วมกันพิจารณาปรับแผนการศึกษา และร่วมหารือแก้ปญ
ั หาและแนวทางพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
2. เสนอการปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อรับรองแผนการศึกษา
3. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชดิ ให้คาแนะนา ร่วมแก้ปญ
ั หากับนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการพัฒนาการเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาเป็นระยะ
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
5. ประธานคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รเสนอผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ยนรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาต่ อ คณะ
กรรมการบริหารสถาบันเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
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ระบบการดูแลนักศึกษาทีเ่ รียนรายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยอาจารย์ภายนอก
โครงสร้างหลักสูตรกาหนดรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ ภาษา วิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือก
โดยเชิญผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันภาษา โครงการศึกษาทั่วไป และคณะต่างๆจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย และมหาวิท ยาลัยอื่ นที่เ กี่ ยวข้อง และวิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพจากคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับหน่วยจัดการศึกษาเข้าพบนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียน
เพื่อแนะนาเกี่ยวกับวิธีการเรียน พูดคุยถึงปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของนักศึกษา อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง
2. หน่วยจัดการศึกษารายงานผลการทดสอบ หรือคะแนนสอบต่อ คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
3. กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบหรือทดสอบต่ากว่าร้อยละ 50 ดาเนินการ ดังนี้
1) หน่วยจัดการศึกษาสารวจรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการสอบหรือทดสอบต่ากว่าร้อยละ 50 เสนอต่อ
คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
2) คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์หารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อหาแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่า
3) คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่า เพื่อร่วมหารือหา
แนวทางแก้ปญ
ั หาการเรียน เช่น การสอนเสริม การทาแบบฝึกหัดเพิ่ม กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น
4คณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อพูดคุย ร่วมหา
แนวทางแก้ปญ
ั หา ช่วยเหลือให้กาลังใจแก่นกั ศึกษา และติดตามการเรียนของนักศึกษา
5) หน่วยจัดการศึกษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่า รวมถึง
ผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนเป็นระยะ และรายงานผลต่อคณบดีสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
4. อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาประชุมประเมินผลรายวิชา เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในปีถดั ไป เมื่อภายหลังสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นสิ่งที่ช่วยให้การบริหารหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการทางานร่วมกันผู้อื่น ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และรู้จักใช้ทักษะชีวิตในการดาเนินชีวิต การตระหนักในคุณค่าของวัฒนาธรรมของชาติ สถาบันการ
พยาบาลฯจึงสนับ สนุนการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยนัก ศึกษาเองและที่จัดโดยคณาจารย์
ตลอดจนการร่วมดาเนินงานกับนักศึกษาในสถาบันอื่นหรือในสาขาวิชาชีพอื่นอีกด้วย
ในการดาเนินงานกิจกรรมกิจกรรมนักศึกษาสถาบันการพยาบาลฯ ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
(P-RCN-B5-1) เรื่องการดาเนินงานกิจกรรมหลักสูตรโดยองค์กรนักศึกษาไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้
มั่นใจว่ากิจกรรมนักศึกษาได้รับการกากับดูแลให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเสริมความเจริญงอก
งามในด้านต่างๆของนัก ศึก ษานอกเหนือ จากการเรียนรู้ในชั้นเรียน อีก ทั้ ง ได้จัดท าคู่มื ออาจารย์ที่ ปรึกษา
(S-RCN-B5-1) ไว้ให้อาจารย์ใช้เป็นเอกสารสนับสนุนและให้แนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
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การลงทะเบียนเรียนและการสาเร็จการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบการ
สถาบันการพยาบาลฯว่าด้วยระบบการศึกษาสาหรับระดับชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2557 และ ข้อบังคับสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560

