
๑ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

รายงานผลการด าเนินการ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาการพยาบาล 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  หลักสูตร 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา การพยาบาล 
 Program  in Bachelor of Nursing Science Program 
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี   
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  :  คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๔ ตึกอธิการบดีหลังเก่า, อาคารเรียนรวม, แหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ 
๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

๔.๑  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔.๒  เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๒         

                เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๔.๕  ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔.๖  องค์กรวิชาชีพ สภาการพยาบาล รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
๕.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  :      
 ๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางสุพร            แก้วศิริวรรณ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒ นางสาวณิชกุล    พิชาชาญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓ นางสาวไพรวัลย์  โคตรตะ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔ นางนันทรียา      โลหะไพบูลย์กุล อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ นางสาวสุจิตรา    กฤติยาวรรณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 



๒ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 ๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
             มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายช่ือดังนี้ 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางน าพิชญ์            ธรรมหเิวศน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒ นางสาวจารุวรรณ     ชุปวา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓ นางสาวสุวภัทร        นักรู้ก าพลพัฒน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔ นางสาวปาริชาติ       บวัหลวง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ นางสาวเกษร          สายธน ู อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ .................................................... 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวอุไรวรรณ         สาสงัข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒ นางสาวจารุวรรณ         ชุปวา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ นางสาวสุวภัทร            นักรูก้ าพลพัฒน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ นางสาวปาริชาติ           บัวหลวง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ นางสาวเกษร               สายธนู อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวจารุวรรณ                ชุปวา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์         ธรรมิกบวร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน        ธานี อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ นางสาววิศนีย์                     บุญหมั่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ นางสาวอาภรณ์                   ค าก้อน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่…………… เมื่อวันที่.............................. 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  



๓ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

หมวดที่ ๒   ข้อมูลเชิงสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต 
 
๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันปี 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๗ ๘๐ ๖๓     
๒๕๕๖ ๖๐ ๔๓ ๓๖    
๒๕๕๕ ๔๐ ๓๖ ๓๖ ๓๔   
๒๕๕๔ ๔๐ ๓๔ ๓๔ ๓๔ ๓๔ ๘ 
๒๕๕๓ ๘๐ ๖๖ ๕๘ ๕๘ ๕๕ ๓ 

 
 
๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 

สาเหตุการ
ออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก ๔  ๔  ๒  ๑  ๓  
 ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          

 ๑.๒ มีปญัหา
เรื่องการเงิน 

          

 ๑.๓ ย้าย
สาขาวิชา 

          

 ๑.๔ ย้ายคณะ           
 ๑.๕ ไปเรยีน
ที่สถาบันอ่ืน 

๔  ๔  ๒    ๓  

 ๑.๔ อื่นๆ           
๒. ประกาศ
พ้นสถานภาพ
นักศึกษา 

๗  ๓      ๕  

 ๒.๑ ผลการ
เรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

          

 ๒.๒ ไม่ต่อ
ทะเบียน 

๗  ๓      ๕  

๓. เสยีชีวิต           
๔. ส าเร็จ           



๔ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

สาเหตุการ
ออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

การศึกษา 
๕. อื่นๆ           

รวม ๑๑  ๗  ๒  ๑  ๓  
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ -     
๒๕๕๖ ๘๓.๗๒ -    
๒๕๕๕ ๑๐๐ ๑๐๐ -   
๒๕๕๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๓.๒๙  
๒๕๕๓ ๘๗.๘๘ ๑๐๐ ๙๔.๘๓ ๕.๔๕ ๖๖.๖๗ 

หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาค
เรียนที่ ๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ )  
 

๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ปีการศึกษา

แรกรับ  
จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๒๕๕๗ ๖๓ - - - - 
๒๕๕๖ ๔๓ - - - - 
๒๕๕๕ ๓๖ - - - - 
๒๕๕๔ ๓๔ ๒๕ ๗๓.๕๒ ๒๕ ๗๓.๕๒ 
๒๕๕๓ ๖๖ ๕๕ ๘๓.๓๓ ๕๖ ๘๔.๘๔ 

หมายเหตุ   
๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 



๕ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 

๕. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
 ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จ านวน   ๕๕ คน 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๕๐ คน 
 ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ   ๙๐.๙๑  
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จ านวน  ๐ คน 
 ๕) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ๐ คน 
 ๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จ านวน  ๐ คน 

๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า   จ านวน  ๕๐ คน 
๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  ๐ คน 

 ๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  จ านวน  ๐ คน 
 ๙) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า   จ านวน  ๐ คน 
 ๑๐) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จ านวน  ๕๕  คน 
 ๑๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ  ๑๐๐ 
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน  ๕๕ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน  ๒๕ คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ๓.๕๔  คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๓.๙๔ ๐.๖๔ 
๒. ด้านความรู้ ๓.๔๘ ๐.๕๖ 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๓.๓๙ ๐.๗๒ 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๓.๗๐ ๐.๖๔ 
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๔๒ ๐.๖๒ 

๖. ด้านทักษะปฏิบัติ ๓.๓๒ ๐.๗๙ 
เฉลี่ยรวม ๓.๕๔ ๐.๖๖ 

 
 



๖ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน  ๕๕ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน  ๒๕ คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ๓.๗๒  คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์ ๓.๔๐ ๐.๖๕ 
๒. สามัคคี ๓.๘๐ ๐.๖๕ 
๓. ส านึกดีต่อสังคม ๓.๘๔ ๐.๖๖ 

เฉลี่ยรวม ๓.๗๒ ๐.๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
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หมวดที่ ๓ นักศึกษา 
 
๓.๑ การรับนักศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้มกีารออกแบบหลักสูตรภายใต้ปรัชญาแนวคิดว่าสุขภาพเป็นสุขภาวะ
ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา ซึ่งเป็นจากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ผู้ใช้บริการมีส่วนส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง การพยาบาลจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใช้บริการ หลักสูตรจึงมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ร่วม
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการพยาบาลองค์รวม ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกต่อท้องถิ่น ความเป็นผู้น าและสมรรถนะการท างานในชุมชน ดังนั้นจึงได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา ดังนี้ 

๑. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการศึกษาท่ีเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.oo  

๒. ตาไม่บอดสี  
๓. ไม่เป็นคนวิกลจริตและเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเป็นอุปสรรค

หรือขัดขวางต่อการศึกษา 
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษา

ของศาลถึงท่ีสุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๕. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
๖. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์  ทั้งนี้คุณสมบัติดังกล่าวให้สอดคล้อง

กับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๕ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาการ

พยาบาล ตามหนังสือที่ สภ.พ.๐๑/๐๕/๖๖๒ เรื่องผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับนักศึกษาได้
จ านวน ๘๐ คน ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยจัดให้มีการประชุมวางแผนการคัดเลือก การสัมภาษณ์
และสรุปรายงาน ซึ่งแบ่งวิธีการรับเป็น ๒ วิธี คือ วิธีรับตรง จ านวน ๖๕ คน และวิธีรับผ่านส่วนกลาง 
(Admission) จ านวน ๑๕ คน ทั้งนี้ในวิธีการรับตรงยังแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่าย
บริการสุขภาพเขต ๑๐ จ านวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และ
อ านาจเจริญ และกลุ่มจังหวัดนอกเขต โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตได้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสุขภาพในท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครโดยวิธีรับตรง 
ดังนี้ 

๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียน (GPAX) ไม่ต่ ากว่า ๒.๒๕  

๒. มีผลการทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT) วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) และวิชาศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)  

๓. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖) (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ 



๘ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๔. จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

หลักสูตรก าหนดเกณฑ์การตัดสินคัดเลือก ดังนี้ 
- ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักขององค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากคะแนนเต็ม ดังนี้ 

๑) ค่าคะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)              ร้อยละ ๑๐ 
๒) ค่าคะแนนทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) ร้อยละ ๒๕ 
๓) ค่าคะแนนทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ร้อยละ ๓๐ 
๔) ค่าคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์         ร้อยละ ๑๐ 
๕) ค่าคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ        ร้อยละ ๑๕ 
๖) ค่าคะแนน O-NET กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์         ร้อยละ ๑๐ 

- ผลการสอบสัมภาษณ์ ระบุ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
โดยทางคณะฯ ได้แจ้งเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกผ่านประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ทั้งนี้ในการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และตัวแทนจากโรงพยาบาลแหล่งฝึกซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ๓ คนต่อ ผู้
เข้าสอบ ๑ คน โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ ๑ วัน ภายหลังจากการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่พบ ซึ่งผลการประชุมพบว่าแบบ
สัมภาษณ์ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในช่วงกว้างท าให้ยากต่อการให้คะแนน อีกทั้งในการให้คะแนนเป็นการ
ให้ในส่วนของคณะกรรมการแต่ละคนในชุดนั้นแล้วน าคะแนนมาเฉลี่ ยซึ่งกรรมการจะไม่ได้มีการพิจารณา
ร่วมกัน และพบว่าในประเด็นข้อค าถามยังไม่ครอบคลุมในส่วนของการท ากิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรและการ
ท ากิจกรรมจิตอาสาของผู้สมัคร คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึง
วางแผนในการปรับแบบสัมภาษณ์ในการรับนักศึกษาปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์พบว่า
นักศึกษายังขาดทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา การปรับตัว ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการค้นคว้าและ
ทักษะการใช้ชีวิต  

จากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ทั้งจากวิธีรับตรงและวิธีรับจากส่วนกลาง จ านวน ๗๔ คน  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในช่วงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้มีการปรับ
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยก าหนดว่าจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ นอกจากนี้
ได้ปรับรูปแบบการสัมภาษณ์โดยก าหนดกรรมการสัมภาษณ์ ๔ คนต่อผู้เข้าสอบ ๑ คน และปรับแบบฟอร์มการ
สัมภาษณ์โดยปรับเพ่ิมประเด็นการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติต่อวิชาการ การมีจิตอาสา 
และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ Rubric score นอกจากนี้ในการให้
คะแนนได้ปรับให้คณะกรรมการได้มีการปรึกษาร่วมกันเพ่ือลงมติให้คะแนนในการสัมภาษณ์ และใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกตามเกณฑ์เดิมในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ และ
ก่อนการสัมภาษณ์ได้จัดให้มีการพบนักศึกษาเพ่ือแจ้งก าหนดการในการเข้ารับการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ



๙ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

เตรียมความพร้อมของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
ท าความเข้าใจแบบสัมภาษณ์และเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน เมื่อด าเนินการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นคณะกรรมการ
ได้มีการประชุม AAR ร่วมกันพบว่าแบบฟอร์มการสัมภาษณ์มีความชัดเจนมากขึ้นแต่พบว่ามีบางเกณฑ์ที่ยังไม่
สามารถให้คะแนนได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ควรก าหนดเป็นช่วงคะแนนที่ชัดเจนมากกว่านี้ จากนั้นได้มีการประชุม
เพ่ือพิจารณาตัดสินใจผลการคัดเลือกการรับเข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรง และประกาศผลผ่านทางหน้า web site 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้มาสมัครจ านวน ๑,๘๘๑ คน ผ่าน
การคัดเลือกเพ่ือสอบสัมภาษณ์จ านวน ๒๕๗ คน และผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษา จ านวน ๘๕ คน    
 
๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการก าหนดให้
มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์  

โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีทั้งในส่วนของกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และในส่วนของคณะ โดยพิจารณาการจัดรูปแบบกิจกรรมจากผลการวิเคราะห์ในกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาซึ่งพบว่านักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยังขาดทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
การปรับตัว ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการค้นคว้าและทักษะการใช้ชีวิต ดังนั้นจึงวางแผนการจัดกิจกรรมที่
เน้นพัฒนาทักษะดังกล่าว ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยเป็นการแนะน าผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรในคณะ รวมไปถึงรุ่นพ่ีในคณะ การแนะน าสถานที่และแผนการศึกษาในแต่ชั้นปี การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ การศึกษาเรียนรู้พ้ืนฐานในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาโดย
ได้ไปเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริงที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข การแนะน าการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยโดยรุ่นพ่ีของคณะ นอกจากนี้นักศึกษาใหม่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมกับ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการปรับตัวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา   ในส่วนของคณะโดย
จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ถึง ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งกล่าว ได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพบว่า 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย การมีจิตอาสา ตรงต่อเวลา และแต่งกายถูก
กาลเทศะ ร้อยละ ๑๐๐  (นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๗๑ คน) พร้อมกับให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการเรียนใน
มหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิต นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐  
และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเฉลี่ย ๔.๐๐ (S.D.=๐.๕๐) และจากการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับผลการจัด
กิจกรรมโดยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมดังกล่าว โดยได้เสนอ
ให้มีการจัดขึ้นทุกปีการศึกษาเนื่องจากเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักกันมากขึ้นและได้ทราบแนวทาง
การศึกษาในหลักสูตรเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา นอกจากนี้จากการสอบถามรุ่นพ่ี พบว่ามี
การเสนอให้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่วัดเพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาใหม่ 

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจึงได้วางแผนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ



๑๐ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัด
ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ ส าหรับนักศึกษาใหม่ 

ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้วางแผนเพ่ือ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยพิจารณาจากผล
การคัดเลือกนักศึกษาซึ่งพบว่านักศึกษายังขาดทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา ขาดความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านภาษา ดังนั้นจึงวางแผนการจัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะดังกล่าว  ได้แก่ การจัดกิจกรรม
พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ การปรับฐานการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพโดยการเรียนรู้ในวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ
การสาธารณสุข  และจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศผู้บริหาร อาจารย์พบผู้ปกครองและนักศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
๓.๓ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา
ทุกคน เพ่ือให้ค าแนะน า   ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษา รวมทั้งมีคู่มือการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่
ปรึกษา  เมื่อสิ้นปีการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งรายงานการพบนักศึกษาต่อคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีช่องทางในการให้ค าปรึกษาหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ e-mail , 
facebook และ line นอกจากการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคลแล้วทางคณะได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าชั้น โดยก าหนดให้มีอาจารย์ ๒ ท่านต่อ ๑ ชั้นปี เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียนการสอนเป็นหลักโดยจะจัดให้
มีชั่วโมงในการพบกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ประจ าชั้นซึ่งก าหนดไว้ในตารางเรียน  
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา                      
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ไดม้ีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 
๒๐ กรกฎาคม ถึง ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการพบกัน
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาท่ีปรึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี เพ่ือเป็นการท าความรู้จักกันและสร้างความคุ้นเคยให้กับ
นักศึกษาใหม่รวมทั้งเป็นการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนในหลักสูตร และท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
คณะและในมหาวิทยาลัยโดยรุ่นพ่ีจะเป็นผู้แนะน า รวมทั้งการแนะน าช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่
ปรึกษา ผลการด าเนินงานพบว่านักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้และไม่มีข้อร้องเรียน 
นอกจากนีใ้นแต่ละชั้นปีนักศึกษาได้พบกับอาจารย์ประจ าชั้นเพ่ือพบปะพูดคุยและให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและเมื่อ
สิ้นปีการศึกษาอาจารย์ประจ าชั้นได้มีการรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา พบว่าใน
ภาพรวมนักศึกษาในแต่ละชั้นปีไม่มีปัญหาในการด้านการเรียน มีเฉพาะชั้นปีที่  ๔ ที่พบว่ามีนักศึกษาจ านวน ๘ คน 
ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากยังไม่ผ่านในรายวิชาเภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล ซึ่งได้
ด าเนินการประสานกับคณะเภสัชศาสตร์ในการจัดชั่วโมงให้นักศึกษาได้ลงเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษารหัส ๕๓ อีก ๒ คน ที่ยังไม่จบการศึกษาเนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุท าให้ต้องพักการเรียน 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียนในรายวิชา 



๑๑ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ระบบการติดตามและการรายงานการให้ค าปรึกษาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากส่วนมากอาจารย์จะต้องออกนิเทศ

การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาโดยการให้ปรึกษาจะเป็นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และในระบบโซเชียล
มีเดียท าให้การบันทึกในรายงานไม่สะดวก 

- มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา เนื่องจากอาจารย์ลาออก  ท าให้การดูแลนักศึกษาไม่
ต่อเนื่อง 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- มีการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- จัดท าระบบการติดตามและการรายงานการให้ค าปรึกษาให้ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 
๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

๒๑ ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
มีโครงการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย  

๑. โครงการพัฒนาโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๒. โครงการสโมสรนักศึกษา  

๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร คณะมีกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย  
๑.กลุ่มวิชาหลัก (Core subjects)  

๑.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗-๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยการเตรียมความพร้อมกับให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ 
การใช้ชีวิต นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐  และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเฉลี่ย 
๔.๐๐ (S.D.=๐.๕๐) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการเรียนได้  

๑.๒ โครงการสโมสรนักศึกษา กิจกรรมย่อย พ่ีติวน้อง โดยกิจกรรม เป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่
นักศึกษา โดยนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๑๐ (S.D.=๐.๕๕)  (มีการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ๕ ด้าน)  
๒.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skill) ประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัว และยืดหยุ่น  

ในการเป็นพยาบาลทีดี สิ่งที่จ าเป็นพื้นฐานคือ คุณธรรม จริยธรรม ของการด ารงตนทั้งด้านการท างาน วิชาการ
และวิชาชีพ  

๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้รางวัลนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น และผลการเรียนดี  
มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการประกาศตัวบ่งชี้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย จิตอาสา แต่งกาย
ถูกกาลเทศะ และตรงต่อเวลา พร้อมติดเพ่ือแจ้งให้นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร  แจ้งในการประชุมประจ าเดือน 
เพ่ือให้ทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกันในการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมกับมีกิจกรรมในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อ่ืน ๆ   โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 



๑๒ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๒๕๕๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผลการด าเนินการพบว่า นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 
การมีจิตอาสา ตรงต่อเวลา และแต่งกายถูกกาลเทศะ ร้อยละ ๑๐๐  (นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๗๑ คน) พร้อมกับ
ให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิต นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐  และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเฉลี่ย ๔.๐๐ (S.D.=๐.๕๐)  

๒.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการอบรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการพบนักศึกษา 
พร้อมกับอาจารย์ประจ าชั้นที่มีส่วนในการสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดคุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว การใช้ชีวิต   

๒.๑.๓ รายวิชามีการก าหนดแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือประเมินนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดรายวิชา  

๒.๑.๔ กิจกรรมย่อย “รักเหนือรักด้วยศีล ๕” เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาพยาบาล วันที่ 
๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑๐๐ คน ผลการประเมินพบว่า นักศึกษามี
ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติตนให้เป็นคนตรงต่อเวลา ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เฉลี่ย ๓.๕๕ (S.D.=๐.๕๐) และ ๓.๔๙ (S.D.=
๐.๖๑) ตามล าดับ และแต่งกายถูกกาลเทศะ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เฉลี่ย ๓.๖๓ (S.D.=๐.๕๘) และเฉลี่ย ๓.๕๗ (S.D.=
๐.๖๐) และส่งเสริมการน าศีล ๕ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๒.๑.๕ กิจกรรมย่อย “ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการส าเร็จการศึกษา” ได้จัดให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงคัดเลือกนักศึกษาปีที่ ๔ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น (โดยก าหนดเกณฑ์ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )  โดย นางสาวยสุนีย์ตาร์ ตาเละ ได้รับการคัดเลือก  

๒.๑.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ในการเสนอชื่อ นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เพ่ือ
รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดเกณฑ์เพ่ิมเติม ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ประกอบด้วย การมีจิตอาสา ตรงต่อเวลา และแต่งกายถูกกาลเทศะ และได้เสนอชื่อ นางสาวชุดาภา มากดี และนาย
ไชยวุฒิ ไชยานุกูล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๓ เข้ารับรางวัล ดังกล่าว   

๒.๒ ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบและวันส าเร็จ  
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบและวันส าเร็จ มีกิจกรรม ประกอบด้วยการ

ประชุมวิชาการ ด้านการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ประกอบการท างาน ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารแก่นักศึกษา และกิจกรรม มุทิตาจิตแสดงความรักเคารพครูบาอาจารย์  
๓. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   

๓.๑ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ของนักศึกษา (ยังไม่ได้ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
๔. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ของนักศึกษา (ยังไม่ได้ด าเนินการ 
แผนการด าเนินการเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

๔.๒ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับพยาบาล ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ซึ่งเป็น
การเรียนรู้ฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการ
พยาบาล  

๔.๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้รับการอบรมจากส านักวิทยบริการในการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล
และท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการเรียนได้เนื่องจากในรายวิชาในหลักสูตรส่วนใหญ่จะให้นักศึกษาได้
สืบค้นบทความ งานวิจัย 

 



๑๓ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๑. ระยะเวลาในการด าเนินการ ในการด าเนินการกิจกรรม เป็นช่วงที่มีการเรียนการสอน จัดในวันหยุดท าให้

นักศึกษาไม่มีเวลาในการพัก  
๒. กิจกรรมควรแยกรายชั้นปี  
๓. กิจกรรม ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควรมีการพักค้างแรม 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แผนการด าเนินการ  
๒. การวางแผน แบบมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
๓. ด าเนินการตามแผน  

      ๔. ประเมินผล 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

การด าเนินการแบบมีส่วนร่วม ในการท าแผนงาน ก าหนดวันที่ให้ชัดเจน สอดคล้องกับ master plan ใน
ภาพรวมของทั้งคณะ 
 
๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 
๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เร่ิมปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ -     
๒๕๕๖ ๘๓.๗๒ -    
๒๕๕๕ ๑๐๐ ๑๐๐ -   
๒๕๕๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๓.๒๙  
๒๕๕๓ ๘๗.๘๘ ๑๐๐ ๙๔.๘๓ ๕.๔๕ ๖๖.๖๗ 

 จากผลการด าเนินการในการบริหารหลักสูตรพบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในช่วงชั้นปีที่ ๑-๒ มี
อัตราการคงอยู่ลดลง ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่านักศึกษาลาออกไปเรียนในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล
อ่ืน  จากสาเหตุอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แตกต่างกัน และระยะเวลาในการรับเข้าเป็นช่วงระยะเวลาที่
ต่างกันท าให้นักศึกษามีการสละสิทธิ์ภายหลังจากท่ีเข้ารับการศึกษา  
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(น าข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต  ๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละ
ชั้นปี แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 

นักศึกษาลาออกไปเรียนในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลอ่ืน  จากสาเหตุอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่แตกต่างกัน และระยะเวลาในการรับเข้าเป็นช่วงระยะเวลาที่ต่างกันท าให้นักศึกษามีการสละสิทธิ์
ภายหลังจากท่ีเข้ารับการศึกษา 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์พบผู้ปกครองและนักศึกษาเพ่ือชี้แจงการด าเนินงานของหลักสูตรรวมไป



๑๔ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ถึงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
- อาจารย์ประจ าชั้นปีมีการติดตามและเข้าพบนักศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับฟังปัญหาและร่วม

หาแนวทางแก้ไข 
- ผู้บริหารโดยคณบดีมีการเข้าพบนักศึกษาทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและ

ปัญหาทั้งในด้านการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต 
ผลการด าเนินงานพบว่าในช่วงชั้นปีที่ ๒-๓ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเท่ากับร้อยละ ๑๐๐  

๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์พบผู้ปกครองและนักศึกษา 
- การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- เพ่ิมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ทั้งรูปแบบการ

เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๓.๖ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา 
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาหลักสูตร

ก าหนด 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๒๕๕๗ ๖๓ - - - - 
๒๕๕๖ ๔๓ - - - - 
๒๕๕๕ ๓๖ - - - - 
๒๕๕๔ ๓๔ ๒๕ ๗๓.๕๒ ๒๕ ๗๓.๕๒ 
๒๕๕๓ ๖๖ ๕๕ ๘๓.๓๓ ๕๖ ๘๔.๘๔ 

เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปิดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนั้นในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ จึงมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒ รุ่น ซึ่งพบว่ามีอัตราการส าเร็จการศึกษาลดลงเนื่องจาก
นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวน ๘ คน ที่ยังไม่ผ่านการเรียนในรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพท า
ให้จบช้ากว่าที่หลักสูตรก าหนด  
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 การสอบไม่ผ่านในรายวิชาเภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล  ปัญหาสุขภาพและการขอพักการศึกษา 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ในรายวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน  ได้มีการจัดโครงการทบทวนเนื้อหาโดยนักศึกษารุ่นพ่ี 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- จัดให้มีกิจกรรมพ่ีติวให้น้องซ่ึงเป็นการด าเนินการโดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็น
การจัดทบทวนและติวเนื้อหาในรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพโดยเป็นรุ่นพี่ท่ีมีประสบการณ์มาเป็นผู้ติวให้ 

- การจัดท า line กลุ่มหรือสร้างกลุ่มบน facebook ตามกลุ่มการฝึกภาคปฏิบัติ และในระดับชั้นปีโดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศเป็นผู้ก ากับติดตามและให้ค าปรึกษา เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและในระหว่างการศึกษาในหลักสูตร  



๑๕ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะพยาบาลศาสตร์จัดให้มีระบบในการรับและจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาผ่านทางระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสายตรงคณบดีทางหน้า websit ของคณะ นอกจากนี้ยังจัด
ให้มีการพบกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าชั้นและผู้บริหารพบนักศึกษาเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากนักศึกษา เมื่อพบว่าปัญหาหรือข้อร้องเรียนจะมีการน าเข้า
ประชุมในคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและในทีมผู้บริหารเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไม่พบข้อร้องเรียน  
 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ไม่พบข้อร้องเรียน 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนโดยเพิ่มการตั้งกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเรียนของนักศึกษา โดยจะมอบ
ให้งานพัฒนานักศึกษาด าเนินการ 
 
๓.๘ การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา  
๑. ระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (เขียนอธิบาย) 
     คณะมีระบบและกลไกในการจัดการกับความเสี่ยงด้านนักศึกษา  โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยง การวางแผนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยงทั้งในด้านความเสี่ยงในการตกออกของนักศึกษา การ
ได้รับประสบการณ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดโดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยที่ต้องฝึกให้การพยาบาลในรายวิชาสุขภาพจิตและ
จิตเวชซึ่งมีแหล่งฝึกปฏิบัติเพียงแห่งเดียว รายวิชาฝึกปฏิบัติการมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ในกรณีการท าคลอด 
และความเสี่ยงในด้านการฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุม ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยง และรายงานข้อมูลมายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมและรายงานผลการด าเนินการในทุกไตรมาส     
๒. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงพบว่า มีประเด็นความเสี่ยงคือ 
นักศึกษามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการฝึกภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและระดับโอกาส ผลรวม
เท่ากับ ๑๒ อยู่ในระดับสูง จึงได้วางแผนในการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน  โดยได้มีการ
ประชุมร่วมระหว่างสถาบันและแหล่งฝึกปฏิบัติ     เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงในการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ทั้งนี้ประเด็นความเสี่ยงนี้ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับคณะด้วย
เช่นกัน 
๓. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติคือ นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มระหว่างเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติ โดยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และได้น ามาประชุมพบว่าสาเหตุคือ
นักศึกษามาขึ้นรถที่ทางคณะจัดเตรียมไว้ในการไปขึ้นฝึกปฏิบัติไม่ทัน และไม่แจ้งต่ออาจารย์นิเทศ จึงขับขี่รถยนต์



๑๖ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ส่วนตัวไปเองจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ให้แนวทางในการแก้ไขคือให้อาจารย์นิเทศกระตุ้น
เตือนให้นักศึกษาตรงต่อเวลาในการขึ้นรถที่จัดไว้ให้ หากมาไม่ทันไม่อนุญาตให้ขับขี่รถส่วนตัวไปและให้แจ้งต่อ
อาจารย์นิเทศทันที 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในพ้ืนที่
และสถานบริการแหล่งฝึกเพ่ือทบทวนและวางแผนในการด าเนินการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

หมวดที่ ๔ อาจารย์ 
 
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ ๕ คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     เท่ากับ ๓ คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เท่ากับ  ๖๐ 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก       เท่ากับ ๕ จากคะแนนเต็ม 
๕ 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อย
ละ ๒๐  ขึ้นไป 

 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ ๕  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    เท่ากับ ๒  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  เท่ากับ  ๔๐ 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๓.๓๓ จากคะแนน
เต็ม ๕ 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
๕ =  ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้คะแนน  ๔.๖๗  จาก ๕ คะแนน 
 

รายละเอียด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒ ๓ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘ ๑ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับ
หลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๑ ผศ. ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร ๑๘๐๑ ๑๔๓ ศาสตร์และศิลป์การดูแลสุขภาพ 
๒ นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ  ๑๘๐๑ ๒๐๔ 

๑๘๐๑ ๒๐๖ 
๑๘๐๑ ๒๑๓ 
๑๘๐๑ ๔๓๕ 
๑๘๐๑ ๒๑๔ 
๑๘๐๑ ๔๓๒ 
๑๘๐๑ ๑๐๒ 
๑๘๐๑ ๔๓๙ 
๑๘๐๑ ๔๔๐ 

วิทยาการระบาดส าหรับพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพ 
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 
สถิติเบื้องต้นส าหรับพยาบาล 
การรักษาโรคเบื้องต้น 
ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 

๓ นางสาวสุวภัทร นักรู้ก า
พลพัฒน์ 

๑๘๐๑ ๒๐๔ 
๑๘๐๑ ๒๐๖ 
๑๘๐๑ ๒๑๓ 
๑๘๐๑ ๔๓๕ 
๑๘๐๑ ๒๑๔ 
๑๘๐๑ ๔๓๒ 
๑๘๐๑ ๑๐๒ 
๑๘๐๑ ๔๓๙ 
๑๘๐๑ ๔๔๐ 

วิทยาการระบาดส าหรับพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพ 
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 
สถิติเบื้องต้นส าหรับพยาบาล 
การรักษาโรคเบื้องต้น 
ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 

๔ นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร ๑๘๐๑ ๒๐๖ 
๑๘๐๑ ๒๑๓ 
๑๘๐๑ ๔๓๕ 
๑๘๐๑ ๒๑๔ 
๑๘๐๑ ๔๓๒ 
๑๘๐๑ ๑๐๒ 
๑๘๐๑ ๒๐๔ 

การส่งเสริมสุขภาพ 
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 
สถิติเบื้องต้นส าหรับพยาบาล 
วิทยาการระบาดส าหรับพยาบาล 

๕ นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ ๑๘๐๑ ๒๑๔ 
๑๘๐๑ ๔๓๒ 
๑๘๐๑ ๔๓๙ 
๑๘๐๑ ๔๔๐ 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ 
การรักษาโรคเบื้องต้น 
ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 



๒๐ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๖ นางสาวจารุวรรณ ชุปวา ๑๘๐๑ ๓๒๙ 

๑๘๐๑ ๓๓๐ 
๑๘๐๑ ๓๓๑ 
๑๘๐๑ ๔๓๓ 
๑๘๐๑ ๔๓๒ 
๑๘๐๑ ๔๓๔ 

การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์  ๑ 
การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์  ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๑ 
การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์  ๓ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๓ 

๗ นางสาวสุดารักษ์ ประสาร ๑๘๐๑ ๓๒๙ 
๑๘๐๑ ๓๓๐ 
๑๘๐๑ ๓๓๑ 
๑๘๐๑ ๔๓๓ 
๑๘๐๑ ๔๓๒ 
๑๘๐๑ ๔๓๔ 

การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์  ๑ 
การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์  ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๑ 
การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์  ๓ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๓ 

๘ นางสาวทัศน์วรรณ ศิระพรหม ๑๘๐๑ ๓๒๙ 
๑๘๐๑ ๓๓๑ 
๑๘๐๑ ๔๓๒ 
๑๘๐๑ ๔๓๔ 

การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์  ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๓ 

๙ นางสาวสุนันทา ครองยุทธ ๑๘๐๑ ๒๐๙ 
๑๘๐๑ ๒๑๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 
๑๘๐๑ ๒๑๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๘ 
๑๘๐๑ ๓๑๘ 
๑๘๐๑ ๓๒๐ 
๑๘๐๑ ๓๒๑ 
๑๘๐๑ ๔๔๑ 

การพยาบาลพ้ืนฐาน 
การประเมินภาวะสุขภาพ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การวิจัยทางการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ประเด็นและแนวโน้มพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 



๒๑ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๑๐ นางสุฬดี กิตติวรเวช ๑๘๐๑ ๒๐๙ 

๑๘๐๑ ๒๑๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 
๑๘๐๑ ๒๑๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๘ 
๑๘๐๑ ๓๒๐ 
๑๘๐๑ ๓๒๑ 
๑๘๐๑ ๔๔๑ 
๑๘๐๑ ๔๓๗ 
๑๘๐๑ ๔๓๘ 
๑๘๐๑ ๔๔๒ 

การพยาบาลพ้ืนฐาน 
การประเมินภาวะสุขภาพ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การวิจัยทางการพยาบาล 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ประเด็นและแนวโน้มพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 
การบริหารการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

๑๑ นายสมปอง พะมุลิลา - ลาศึกษาต่อ 
๑๒ นางสาวสาวิตรี สิงหาด ๑๘๐๑ ๒๑๗ 

๑๘๐๑ ๒๐๙ 
๑๘๐๑ ๒๑๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 
๑๘๐๑ ๓๒๘ 
๑๘๐๑ ๓๑๘ 
๑๘๐๑ ๓๑๙ 

การพยาบาลผู้สูงอายุ 
การพยาบาลพ้ืนฐาน 
การประเมินภาวะสุขภาพ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
การวิจัยทางการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 

๑๓ นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ ๑๘๐๑ ๒๐๓  
๑๘๐๑ ๒๐๘ 
๑๘๐๑ ๒๑๒ 
๑๘๐๑ ๒๐๙ 
๑๘๐๑ ๒๑๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 
๑๘๐๑ ๒๑๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๘ 
๑๘๐๑ ๓๑๘ 
๑๘๐๑ ๓๒๐ 
๑๘๐๑ ๓๒๑ 
๑๘๐๑ ๓๑๙ 

โภชนาการและโภชนบ าบัด 
แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีทางการพยาบาล 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล  
การพยาบาลพ้ืนฐาน 
การประเมินภาวะสุขภาพ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การวิจัยทางการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 



๒๒ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๑๔ นางสาวไพลิน พิณทอง ๑๘๐๑ ๒๐๘ 

๑๘๐๑ ๒๐๙ 
๑๘๐๑ ๒๑๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 
๑๘๐๑ ๒๑๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๘ 
๑๘๐๑ ๓๑๘ 
๑๘๐๑ ๓๒๐ 
๑๘๐๑ ๓๒๑ 

แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีทางการพยาบาล 
การพยาบาลพ้ืนฐาน 
การประเมินภาวะสุขภาพ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การวิจัยทางการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 

๑๕ นางยมนา ชนะนิล ๑๘๐๑ ๒๐๙ 
๑๘๐๑ ๒๑๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 
๑๘๐๑ ๒๑๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๘ 
๑๘๐๑ ๓๑๘ 
๑๘๐๑ ๓๒๐ 
๑๘๐๑ ๓๒๑ 
๑๘๐๑ ๓๑๙ 

การพยาบาลพ้ืนฐาน 
การประเมินภาวะสุขภาพ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การวิจัยทางการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 

๑๖ นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์ ๑๘๐๑ ๒๐๙ 
๑๘๐๑ ๒๑๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 
๑๘๐๑ ๒๑๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๘ 
๑๘๐๑ ๓๑๘ 
๑๘๐๑ ๓๒๐ 
๑๘๐๑ ๓๒๑ 
๑๘๐๑ ๒๐๗ 
๑๘๐๑ ๔๔๒ 

การพยาบาลพ้ืนฐาน 
การประเมินภาวะสุขภาพ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การวิจัยทางการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

๑๗ ดร.อาภรณ์ ค าก้อน - อาจารย์ใหม่ ยังไม่ได้มีวิชาที่สอนปี ๒๕๕๗ 



๒๓ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๑๘ นางสาวธัญทิพย์ คลังช านาญ ๑๘๐๑ ๒๐๙ 

๑๘๐๑ ๒๑๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 
๑๘๐๑ ๒๑๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๘ 
๑๘๐๑ ๓๑๘ 
๑๘๐๑ ๓๒๐ 
๑๘๐๑ ๓๒๑ 
๑๘๐๑ ๔๔๑ 

การพยาบาลพ้ืนฐาน 
การประเมินภาวะสุขภาพ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การวิจัยทางการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ประเด็นและแนวโน้มพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 

๑๙ ผศ.ดร.สงวน  ธานี ๑๘๐๑ ๑๐๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๕ 
๑๘๐๑ ๓๒๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๗ 
๑๘๐๑ ๔๔๑ 
๑๘๐๑ ๓๒๘ 
๑๘๐๑ ๔๔๒ 

จิตวิทยาส าหรับพยาบาล 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ๑ 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ๒ 
ฝึกปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
ประเด็นและแนวโน้มพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 
การวิจัยทางการพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

๒๐ ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ ๑๘๐๑ ๑๐๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๕ 
๑๘๐๑ ๓๒๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๗ 
๑๘๐๑ ๔๔๑ 
๑๘๐๑ ๒๐๗ 
๑๘๐๑ ๔๓๗ 

จิตวิทยาส าหรับพยาบาล 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ๑ 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ๒ 
ฝึกปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
ประเด็นและแนวโน้มพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล 
กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
การบริหารการพยาบาล 

๒๑ นางสาวเกษร สายธนู ๑๘๐๑ ๑๐๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๕ 
๑๘๐๑ ๓๒๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๗ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 
๑๘๐๑ ๒๑๑ 

จิตวิทยาส าหรับพยาบาล 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ๑ 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ๒ 
ฝึกปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
การประเมินภาวะสุขภาพ 

๒๒ นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยบุศย์ ๑๘๐๑ ๑๐๑ 
๑๘๐๑ ๒๑๕ 
๑๘๐๑ ๓๒๖ 
๑๘๐๑ ๓๒๗ 
๑๘๐๑ ๒๑๐ 

จิตวิทยาส าหรับพยาบาล 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ๑ 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ๒ 
ฝึกปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 



๒๔ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๒๓  นางสาวปาริชาติ บัวหลวง ๑๘๐๑ ๓๒๒ 

๑๘๐๑ ๓๒๓ 
๑๘๐๑ ๓๒๔ 
๑๘๐๑ ๓๒๕ 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑ 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ 

๒๔ นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น ๑๘๐๑ ๓๒๒ 
๑๘๐๑ ๓๒๓ 
๑๘๐๑ ๓๒๔ 
๑๘๐๑ ๓๒๕ 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑ 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ 

๒๕ นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์ ๑๘๐๑ ๓๒๒ 
๑๘๐๑ ๓๒๓ 
๑๘๐๑ ๓๒๔ 
๑๘๐๑ ๓๒๕ 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑ 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ 

 
๕.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๑ อาจารย์สมเจตต์      ทองด า 

 
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

๑๘๐๑ ๒๑๓ การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน ๑ 

๒ ผศ.ตรีเนตร    สาระพงศ์ นิติศาสตร์ ๑๘๐๑ ๒๐๗ กฎหมายและจริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน             
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนใน
หลักสูตร/สาขาวิชา  

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาท่ีสอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ นายชิดชัย     
 

ตั้งวงศ์ไชย เทศบาลเมืองวารินช าราบ ๑๘๐๑ ๒๑๓ การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน ๑ 

๒ พญ.ฐิติมา  ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ ๑๘๐๑ ๔๓๓ การพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 
๓ 

๓ นางพิมลพรรณ เจริญศร ี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ ๑๘๐๑ ๔๓๗ การบริหารการพยาบาล 



๒๕ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาท่ีสอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๔ นางสาวอนุชตรา วรรณเสวก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี ๑๘๐๑ ๒๐๓ โภชนการและโภชน
บ าบัด 

๕ นางปิยดา เคียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ ๑๘๐๑ ๓๑๖ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
    ๑๘๐๑ ๓๒๐ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 

๖ นางสายพิณ เกตุแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค ์

๑๘๐๑ ๓๒๐ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 

๗ นางพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค ์

๑๘๐๑ ๓๒๔ การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น ๒ 

๘ นางสุเพียร โภคทิพย ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ ๑๘๐๑ ๔๔๑ ประเด็นและแนวโน้ม
พัฒนาการวิชาชีพ
พยาบาล 

 
๖. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
          การรับอาจารย์ใหม่ :    

๑. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ข้ันต่ าของสภาการพยาบาลในสาขาที่จ าเป็น  
โดยค านึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาควรต้องเป็นสาขาทางการพยาบาล มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลใน
สาขาที่ต้องการและมีประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาลนอกจากนั้นต้องมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 

๒. ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ 
๓. สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ  และมีการ

ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
๔. ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
๕. เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
         การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ :  

๑. อาจารย์ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศประกอบด้วยการชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และ
กฎระเบียบต่างๆ การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร ความรับผิดชอบต่อหลักสูตร รายวิชา คู่มือการศึกษา  คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบ
ต่างๆ และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๒. อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
สอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

๓. ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้ และปรับตัวเข้าสู่การเป็น
อาจารย์ในคณะ ให้ค าแนะน า และนิเทศการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทดลองสอน  
และประเมินความก้าวหน้าในการสอน 



๒๖ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 
      ไม่มี              มี  จ านวน  ๔  คน  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
      ไม่มี              มี  จ านวน  ๗  คน 
  ๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศประกอบด้วยการชี้แจง
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน สิทธิ
ผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ ฯ นอกจากนี้ยัง
ได้อบรมอาจารย์ใหม่ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ใหม่แต่ละคนมีประธานสาขาวิชาเป็นอาจารย์พ่ี
เลี้ยงเพ่ือเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าทั้งในเรื่องการเรียนการสอนและการปรับตัวสู่การเป็นอาจารย์ 
นอกจากนี้คณะฯยังสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์สอนยังได้เข้าอบรมหลักสูตรศาสตร์การ
สอนทางการพยาบาล ระยะอบรม ๔ เดือน 
  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  มีความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะฯในเรื่องต่างๆ 
เป็นอย่างด ี
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ : ตามเกณฑ์ของสภาพยาบาล 
- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ : ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ : ตาม มคอ. ๒ 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- ก าลังอยู่ในระหว่างการรอท ากรอบอัตราก าลังเพ่ือรับอาจารย์ใหม่ 

  
๗. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     - ใช้หลักปฏิบัติตามคุณสมบัติที่ สกอ. ก าหนด 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
     - คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ี สกอ. ก าหนด ได้แก่ 

 ๑. คุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 ๒. คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด า รงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน  
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเพ่ือแทนอาจารย์ที่
ลาออก และครั้งที่สอง เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนด 
    
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 



๒๗ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

      มีการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่นการรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ตรง มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการศึกษาต่อ และการท าผลงานทางวิชาการ 
 
 
๘. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
   ๑.๑ อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็นวิชาปฏิบัติการ พยาบาล 
บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย 
   ๑.๒ อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี 
   ๑.๓ อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุงหลักสูตร 
และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒.๑  มีการประเมินผลในวิชาทฤษฎีทุกรายวิชาโดยผู้เรียนและผู้สอน  ส่วนในวิชาปฏิบัติบุคลากรผู้ร่วมสอน
ในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย 
  ๒.๒ มีการจัดประชุมเพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา   
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
  - 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       ให้คณาจารย์ทุกท่าน นักศึกษา บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ นอกจากนี้ควร
เพ่ิมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนในการประเมินด้วย 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
        จัดประชุมเพ่ือมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การทบทวนหลักสูตร จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 ๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับการพัฒนา เช่นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร   
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๓ คน ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร   
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒ คน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจนิเทศงานนักศึกษา 



๒๘ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรได้พัฒนาตนเอง เช่นเรื่องการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร   
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          ส่งเสริม สนับสนุน จดัสรรเวลาและงบประมาณเพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
ด้านการวิจัย)  
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ :  
๑.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล  
         ๑.๑.๑ จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
         ๑.๑.๒ จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ ๑ ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการ
สอน 
         ๑.๑.๓ การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ 
         ๑.๑.๔ การจัดท าเว็บไซด์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
๑.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  เช่น การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ  การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   
        ๑.๒.๑ จัดให้อาจารย์เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูทักษะปฏิบัติ 
        ๑.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์สอบรับใบวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูงจากสภาการพยาบาลและพัฒนาบทบาทการ
พยาบาลขั้นสูงแก่อาจารย์พยาบาล 
        ๑.๒.๓ จัดท าโครงการ Faculty Practice และก าหนดให้เป็นนโยบายของคณะจัดให้อาจารย์ได้ร่วม
ปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        ๑ .๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 
        ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย 
        ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้น  
          - ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร เข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติครั้ งที่ ๑"๑st 
National palliative and hospice care conference" จัดโดยกรมการแพทย์ร่วมกับสภาการพยาบาล ส านักการ
พยาบาล ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง
แห่งประเทศไทย และชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง 
         - ผศ.ดร.สงวน ธานี เข้าประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลยุค AEC : Competency & performance จัดโดย 
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา 



๒๙ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

         - อาจารย์วิศนีย์ บุญหมั่น เข้าประชุมวิชาการเรื่อง ทักษะส าคัญในการพัฒนาเด็กวัยเรียน  ๖ -๑๒ ปี จัดโดย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
       ๒.๑ จัดประชุมวิชาการเรื่อง  ระบบสุขภาพผู้สูงอายุไทยในบริบทอาเซียน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     - ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการศึกษาต่อ การท าต าแหน่งทาง
วิชาการ การท าวิจัย  
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    - มีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการศึกษาต่อ การท า
ต าแหน่งทางวิชาการ การท าวิจัย 
  
๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 - สรุปรายงานการประชุมส่งคณบดี 
 - แจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
 - วางแผนการน าไปใช้ เช่นในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย ฯ 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         มีการด าเนินการตามแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนที่ตั้งไว้ 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         การน าไปใช้ยังไม่ชัดเจน 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         ติดตามและประเมินผลการน าไปใช้ 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
         ติดตามให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนที่ตั้งไว้ 
 
๑๐. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

๑.๑ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น 
๑.๒ การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารวิชาการ  และต้องเสนอประวัติ

และผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 
๑.๓ กลุ่มวิชาโดยอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติ

ตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๑.๔ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายเทอมการศึกษาเป็นอย่างน้อย 



๓๐ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๑.๕ จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
๑.๖ อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน 
๑.๗ ส าหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติให้กลุ่มวิชาขอจ้างได้เฉพาะรายวิชาที่มีผู้เรียนเกินกว่า

อัตราส่วน: อาจารย์ ๘:๑ และจะจ้างได้ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของจ านวนอาจารย์ที่สอนในรายวิชานั้น 
๑.๘ คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ การเชิญสอนอาจารย์พิเศษในเรื่องที่มีความ
เชี่ยวชาญ  มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน สอนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนชั่วโมง
ในรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของจ านวนอาจารย์ที่สอนในรายวิชานั้น และ
คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   การเสนอชื่ออาจารย์พิเศษไม่ได้น าเสนอพร้อมคุณสมบัติตอนน าเสนอ มคอ ๓ มคอ ๔   
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ควรท าตามแนวปฏิบัติตาม มคอ. ๒  
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ควรปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ใน มคอ. ๒ 
 
๑๑. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ดังนี้ 

คร้ังท่ี อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง สาเหตุหรือเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลง เอกสารอ้างอิง 
๑ ๑. นางสุพร  

๒. นางสาวณิชกุล  
๓. นางสาวไพรวัลย์  
๔. นางนันทรียา  
๕. นางสาวสุจิตรา   

แก้วศิริวรรณ 
พิชาชาญ 
โคตรรตะ 
โลหะไพบูลย์กุล 
กฤติยาวรรณ 

  ลาออก สมอ. ๐๘  

๒ ๑. นางณิชารีย์   
๒. นางอุไร  
๓. นางสาวเสาวนีย์  

โรจนกีรติกานต ์
ชนะกาญจน ์
ทรงประโคน 

ลาออก  

๓ นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา ปรับเพื่อความเหมาะสมในการ
ท างาน 

 

๔ นางนันท์นภัส  สิทธิโกศล ลาออก  
๕ นางสาววิศนีย์  บุญหมั่น ปรับเพื่อความเหมาะสมในการ

ท างาน 
 

๖ นางสาววราทิพย์  แก่นสาร ลาออก  
๗ นางสาวณิชา  ว่องไว ลาออก  
๘ นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ ปรับเพื่อความเหมาะสมในการ

ท างาน 
 

๙ นางน าพิชญ์   ธรรมหเิวศน ์ ลาออก  



๓๑ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๑๐ นางสาวอุไรวรรณ   สาสังข ์ ปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตาม
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 

 

๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรงตามคุณสมบัติที่ สกอ. ก าหนด และการก าหนดบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ปี ๒๕๕๗ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ ครั้งเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    มีการลาออก และมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอุปสรรคต่อความต่อเนื่องและความเข้าใจ
ในการท างาน 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรงตามคุณสมบัติที่ สกอ. ก าหนด และการก าหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

หมวดที่ ๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

๑๑๐๑๑๔๗ สิ่งแวดล้อมกับชีวิต ๖๔ ๖๓ ๕๗ ๖ - - - - - ๑ - - - - - 

๑๑๐๔๑๑๓ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๖๔ ๖๓ - ๖ ๑๕ ๒๑ ๑๕ ๖ - ๑ - - - - - 

๑๔๑๑๑๐๑ ภาษาไทยกับการสื่อสาร ๖๔ ๖๓ ๒๗ ๒๔ ๙ ๓ - - - ๑ - - - - - 

๑๔๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ ๖๔ ๖๓ ๓๗ ๙ ๗ ๓ ๕ - ๒ ๑ - - - - - 

๑๔๒๑๒๐๘ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓๕ ๓๔ ๖ ๔ ๖ ๘ ๗ ๒ ๑ - - - - - ๑ 

๑๔๒๑๓๐๗ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๑๙ ๑๙ - - - - ๑๓ ๓ ๓ - - - - - - 

๑๘๐๑๑๐๑ จิตวิทยาส าหรับพยาบาล ๖๔ ๖๓ ๓๗ ๒๔ ๒ - - - - ๑ - - - - - 

๑๘๐๑๑๐๒ สถิติเบื้องต้นส าหรับพยาบาล ๖๔ ๖๓ ๑๐ ๒๓ ๑๕ ๑๒ ๓ - - - - - - - - 

๑๘๐๑๒๐๓ โภชนาการและโภชนบ าบัด ๓๖ ๓๕ ๑ ๔ ๒๕ ๕ - - - - - - - - ๑ 

๑๘๐๑๒๐๖ การส่งเสริมสุขภาพ ๓๖ ๓๕ ๒๘ ๗ - - - - - - - - - - ๑ 

๑๘๐๑๒๐๗ กฎหมายและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

๓๖ ๓๕ ๕ ๑๕ ๑๕ - - - - - - - - - ๑ 

๑๘๐๑๒๑๐ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลพื้นฐาน ๓๖ ๓๕ ๑๑ ๒๑ ๓ - - - - - - - - - ๑ 

๑๘๐๑๒๑๑ การประเมินภาวะสุขภาพ ๓๕ ๓๔ ๓ ๑๒ ๑๑ ๖ ๒ - - - - - - - ๑ 

๑๘๐๑๒๑๓ การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน๑ 

๓๖ ๓๕ - ๖ ๑๓ ๑๓ ๓ - - - - - - - ๑ 

๑๘๐๑๒๑๖ การพยาบาลผู้ใหญ่๑ ๓๖ ๓๕ ๒ ๙ ๒๒ ๒ - - - - - - - - ๑ 

๑๘๐๑๓๑๘ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญ๑่ ๓๕ ๓๕ ๕ ๑๖ ๑๔ - - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๑๙ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผูสู้งอาย ุ ๓๕ ๓๕ ๑๒ ๑๗ ๖ - - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๒๐ การพยาบาลผู้ใหญ่๒ ๓๕ ๐ - - - - - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๒๒ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น๑ ๗๐ ๓๕ - ๗ ๒๐ ๗ ๑ - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๒๓ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและ ๓๕ ๓๕ ๑๐ ๒๕ - - - - - - - - - - - 



๓๓ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

วัยรุ่น๑ 

๑๘๐๑๓๒๔ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น๒ ๓๕ ๐ - - - - - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๒๕ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น๒ 

๓๓ ๓๒ ๑๒ ๑๘ ๒ - - - - ๑ - - - - - 

๑๘๐๑๓๒๖ สุขภาพจิตและการพยาบาลจติ
เวช ๒ 

๓๖ ๓๖ ๙ ๑๙ ๗ - ๑ - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๒๗ ฝึกปฏิบตัิสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช 

๓๔ ๓๔ ๒๐ ๑๓ ๑ - - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๒๘ การวิจัยทางการพยาบาล ๓๕ ๓๒ ๖ ๑๗ ๗ ๒ - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๒๙ การพยาบาลมารดา ทารกและ
ผดุงครรภ์ ๑ 

๓๕ ๓๕ ๑ ๔ ๑๙ ๑๑ - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๓๐ การพยาบาลมารดา ทารกและ
ผดุงครรภ์ ๒ 

๓๕ ๓๕ - ๑ ๗ ๒๕ ๒ - - - - - - - - 

๑๘๐๑๓๓๑ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา 
ทารกและผดุงครรภ์ ๑ 

๓๕ ๐ - - - - - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๔๓๒ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา 
ทารกและผดุงครรภ๒ 

๓๔ ๓๔ ๑๕ ๑๘ ๑ - - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๔๓๓ การพยาบาลมารดา ทารกและ
ผดุงครรภ์ ๓ 

๗๐ ๓๕ ๒ ๖ ๓ ๒๓ ๑ - - - - - - - - 

๑๘๐๑๔๓๔ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา 
ทารกและผดุงครรภ๓ 

๓๔ ๓๔ ๖ ๒๘ - - - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๔๓๕ การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๒ 

๓๕ ๓๕ - ๔ ๘ ๑๐ ๑๓ - - - - - - - - 

๑๘๐๑๔๓๖ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๒ 

๓๕ ๓๕ ๘ ๒๑ ๕ ๑ - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๔๓๗ การบริหารการพยาบาล ๓๕ ๓๕ ๘ ๑๘ ๖ ๒ ๑ - - - - - - - - 

๑๘๐๑๔๔๐ ฝึกปฏิบตัิการรักษาโรคเบื้องต้น ๓๕ ๓๕ ๓ ๒๒ ๘ - - - - - ๒ - - - - 

๑๙๐๔๑๐๑ จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา
ส าหรับพยาบาล 

๓๖ ๓๕ ๔ ๕ ๗ ๖ ๖ ๒ ๕ - - - - - ๑ 

 
 



๓๔ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

หมวดวิชา รหัสวิชาและชื่อวิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

๑๘๐๑๔๓๘ ฝึกปฏิบตัิการบริหารการพยาบาล ๓๔ ๓๔ ๕ ๑๔ ๑๒ ๓ - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๔๔๑ ประเด็นและแนวโนม้พัฒนาการ
ของวิชาชีพพยาบาล 

๓๔ ๓๔ ๒ ๑๑ ๑๓ ๘ - - - - - - - - - 

๑๘๐๑๔๔๒ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลวิชาชีพ ๓๔ ๓๔ ๒๓ ๑๐ ๑ - - - - - - - - - - 

 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

- ไม่มี 
รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การด าเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ

แล้ว 
xxxx xxx …….. มีผู้สอบได้ค่าเฉลี่ย A ร้อย

ละ ๑๐๐ 
๑.ตั้งกรรมการตรวจสอบการให้
คะแนนทุกส่วน 
๒. การประเมินผลเป็นการประเมิน
จากรายงาน กรณีศึกษาและงานอื่น ๆ 
ท าให้นักศึกษาได้คะแนนกลุ่มตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

๑.ให้อาจารย์ตรวจรายงานและ
แยกผลงานเป็นรายบุคคล 

๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 

- ไม่มี 
 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   

รายวิชาที่สอนเนื้อหารายวิชา 
ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลที่สอนเนื้อหารายวิชา           
ไม่ครบถ้วน 

มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 
(ถ้าม)ี 

๑๘๐๑๓๒๐ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
(Advance cardiac life support ) 

เป็นหัวข้อที่ต้องสอนควบคู่กับ
การปฏิบัติในสถานการณ์ใน
แหล่งฝึก   

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 

 
๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
๑๘๐๑ ๓๑๘ วิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 

จัดให้มีการปฐมนิเทศที่แหล่งฝึก
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และการ
ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัว เข้าใจ
สภาพแวดล้อมภายนอกคณะ และเพ่ิม
ความตระหนักในเรื่องของการป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบว่า ยังมี
ในอัตราที่ค่อนข้างสูง 



๓๕ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

หมวดที่ ๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
       ๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   ๑.๑.๑  คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ จะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ 
รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 
   ๑.๑.๒  คณะจัดให้มี peer evaluation โดยทีมผู้ร่วมสอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มวิชา  
เพ่ือประเมินการสอนตาม แบบการประเมินซึ่งคณะประกาศให้อาจารย์ทุกคนทราบ 
 ๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ๑.๒.๑ ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาตามระบบการประเมินทางเว็บ
ไซด์ และประเมินจากการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ และรายงานผลต่อคณบดี 
   ๑.๒.๒  ผลการประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
   ๑.๒.๓  คณะรวบรวมผลการประเมินที่ เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวาง
แผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์ของคณะ 
 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม:  
 ๒.๑  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
 ๒.๒  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
    คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 
 ๒.๓  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
   ๒.๓.๑ ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ 
   ๒.๓.๒ ติดตามกับผู้ใช้ อ่ืน เช่น ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ๔.๑  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 ๔.๒  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 

๔.๓ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 



๓๗ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะเข้าประเมินในระบบ reg. ซึ่งผู้สอนจะเข้าระบบ
เพ่ือดูข้อมูลและบันทึกข้อมูลใน มคอ. ๕ หรือ ๖ 
 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗   ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ที ่ รายวิชา คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
๑ ๑๘๐๑๑๐๑ จิตวิทยาส าหรับพยาบาล   ๔.๕๘ มากที่สุด -ไม่ม-ี 
๒ ๑๘๐๑๑๐๒ สถิติเบื้องต้นส าหรับ

พยาบาล 
๔.๔๕ มาก -ไม่ม-ี 

๓ ๑๘๐๑๑๔๓ ศาสตร์และศิลปเ์พื่อการ
ดูแลสุขภาพ 

  ไม่มผีลการประเมินแนบ 

๔ ๑๘๐๑๒๐๓ โภชนาการและโภชนบ าบัด   เพิ่มแบบฝึกหดัเกี่ยวกับรายวิชา และสื่อ
การสอนที่สามารถสัมผัสได้จริง  

๕ ๑๘๐๑๒๐๖ การส่งเสริมสุขภาพ ๔.๔๙ มาก เพิ่มกรณีศึกษาของแต่ละหัวข้อ เพราะ
ยังไม่เข้าใจถึงประเด็นส าคญัๆ ของบาง
ทฤษฎี 

๖ ๑๘๐๑๒๐๗ กฎหมายและจริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล   

  มีเฉพาะสะท้อนคิดกรณีศึกษา ไมม่ีผล
การประเมิน 

๗ ๑๘๐๑๒๑๐ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
พื้นฐาน 
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  หอผู้ป่วยที่เลือกอาจมีความไม่เท่าเทียม
กันในกิจกรรมบางอย่างท่ีนักศึกษา
จะต้องฝึก เนื่องจากเป็นตึกอายุรกรรม/
ตึกศัลยกรรม จึงอาจมีกิจกรรมที่ไม่เท่า
เทียมกัน  

๘ ๑๘๐๑๒๑๑ การประเมินภาวะสุขภาพ    ๔.๕๓ มากที่สุด อุปกรณ์การเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลบางอย่างยังไม่
เพียงพอส าหรับการใช้งาน อุปกรณ์
ช ารุดไม่พร้อมส าหรับการใช้งาน เช่น  
หูฟัง เครื่องวัดความดัน ควรมีการ
ตรวจสอบสภาพก่อน 

๙ ๑๘๐๑๒๑๓ การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๑ 

๔.๓๑ มาก ต้องการให้มีเอกสารประกอบการสอน 
การจัดการเรยีนการสอนเป็นขั้นตอน 
เหมาะสมเข้าใจง่าย 

๑๐ ๑๘๐๑๒๑๖ การพยาบาลผู้ใหญ่๑   
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  เนื้อหารายวิชามีความเหมาะสมกบั
ระดับความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษา และสามารถน ารายวิชาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ หรือ
รายวิชาอื่นได ้

๑๑ ๑๘๐๑๓๑๘ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้ใหญ่ ๑ 
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  ช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติควบคู่กับรายวิชา
ทฤษฎี ท าให้การท างานท่ีได้รับ
มอบหมายไดไ้ม่ดเีท่าที่ควรจะเป็น 



๓๘ 
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๑๒ ๑๘๐๑๓๑๙ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้สูงอายุ   
มีผลการประเมินแนบ แต่เปิดไมไ่ด้ 

  ต้องการให้ฝึกปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ๕ 
วัน และควรมีการฝึกปฏิบัติในชุมชน 

๑๓ ๑๘๐๑๓๒๐ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  การจัดการเรยีนการสอนวิชาทฤษฎี
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนวิชา
ฝึกปฏิบัติ ท าให้นักศึกษามีเวลาทบทวน
วิชาทฤษฎีน้อย เพราะต้องท างานส่งใน
หลายรายวิชา ควรจัดสอบ ๓ครั้ง 

๑๔ ๑๘๐๑๓๒๒ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
๑    

๔.๑๐ มาก - การเรียนในภาคเรยีนนี้เนื้อหามาก 
ระยะเวลาในการเรยีนสั้น ๑ เดือน ท าให้
นักศึกษามีเวลาทบทวนความรู้ไม่เต็มที ่
-  จ านวนช้ินงานมาก ควรจัดให้
เหมาะสม 
-  ควรมีการศึกษาดูงาน  เพื่อช่วยให้
สามารถมองเห็นภาพเด็กได้ชัดเจนมาก
ขึ้น 

๑๕ ๑๘๐๑๓๒๓  
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น ๑ 
มีผลการประเมินแนบ แต่เปิดไมไ่ด้ 

  การฝึกปฏิบัติตรวจร่างกาย วัดสญัญาณ
ชีพ เด็กทารกเป็นไปค่อนข้างยาก 
นักศึกษาควรมีการเตรียมพร้อมกอ่นฝึก
ปฏิบัติจริง เพ่ือให้การตรวจร่างกาย
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

๑๖ ๑๘๐๑๓๒๔ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
๒ 

๔.๓๘ มาก ควรมีการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้นและมีการแบ่งกลุ่ม เพือ่ท่ีจะ
ได้เข้าใจมากขึ้นและสามารถลดเวลาใน
การท ากิจกรรมได ้

๑๗ ๑๘๐๑๓๒๕  
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น ๒   
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  - ภาระงานบางอย่างค่อนข้างมากและมี
ความซ้ าซ้อนเช่น Nursing care plan  
- ระยะเวลาในการท านวัตกรรมมนี้อย
และการแบ่งหน้าท่ีไม่ชัดเจน 

๑๘ ๑๘๐๑๓๒๖ สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช ๒    

๔.๒๔ มาก - ในการจัดการเรียนเนื้อหามากกบัเวลา
เรียนค่อนข้างน้อย ท าให้มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนต่ าลง เนื่องจากมเีวลา
ทบทวนเนื้อหาไม่เพียงพอ 
- ควรมีการน าสื่อวีดีโอหรือรูปภาพมา
ประกอบการสอนเพิ่มมากข้ึนเพราะจะ
เข้าใจถึงอาการและการพยาบาลได้มาก
ขึ้นและชัดเจน  
- ควรมีการดูงาน เพื่อให้เข้าใจมากข้ึน 

๑๙ ๑๘๐๑๓๒๗  
ฝึกปฏิบัตสิุขภาพจติและการพยาบาลจิต
เวช 
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  - ระยะเวลาในการฝึกสั้นเกินไป ควรฝึก
ให้นานขึ้น  
- สลับตึกในการฝึกปฏิบตัิ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเห็นผู้ป่วยท้ังชาย 



๓๙ 
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และหญิง เพื่อเป็นประสบการณ์ในการ
ท างานเพื่อได้เรยีนรู้หลายๆ ward 
อาจจะให้ไปศึกษาแค่ ๑ วัน เพื่อให้
ทราบบริบทของหอผู้ป่วยอื่น  
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชชุมชน 
- ระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิน้อยเกินไป 
ท าให้ผู้ป่วยยังไมไ่ว้วางใจ ควรเพิ่มเป็น 
๒ สัปดาห์ เพราะจะท าให้เข้าถึงปญัหา
ของผู้ป่วยมากขึ้น และเพื่อการน ามา
วางแผนดูแลผู้ป่วยให้ต่อเนื่อง  
- ช่วงเวลาที่ลงเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยไป
ท างาน ไม่อยู่บ้าน 

๒๐ ๑๘๐๑๓๒๘ การวิจัยทางการพยาบาล ๔.๓๗ มาก  ไม่ควรเรียน โดยเฉพาะช่วงปฏิบัติการ
ในการท าวิจัยในช่วงที่มีการ
ฝึกงาน  เพราะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ในการท าวิจัยไมเ่ต็มที ่ 

๒๑ ๑๘๐๑๓๒๙  
การพยาบาลมารดา ทารกและผดงุครรภ์ 
๑ 
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  สามารถน าความรู้ไปต่อยอดใน
การศึกษาในวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุง
ครรภ ์๒ ต่อไป และสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาล 

๒๒ ๑๘๐๑๓๓๐  
การพยาบาลมารดา ทารกและผดงุครรภ์ 
๒   
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  การจัดการเรยีนการสอนไมเ่ป็นไปตาม
ตารางสอน มีการเรียนการสอน การ
สอบ นอกตาราง 

๒๓ ๑๘๐๑๓๓๑ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๑ 
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  ควรมีการปรับจ านวนประสบการณ์ใน
การให้บริการคุมก าเนดิ เนื่องจากมีผู้ใช้
ที่โรงพยาบาลลดลง ส่วนมากไปรบั
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริทมสุขภาพ
ต าบลใกล้บา้น 

๒๔ ๑๘๐๑๔๓๒ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๒  
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  อาจารย์นิเทศดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึงใน
บางวันท่ีมี ND 

๒๕ ๑๘๐๑๔๓๓ การพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์ ๓ 
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  การจัดการเรยีนการสอนไมเ่ป็นไปตาม
ตารางสอน มีการเรียนการสอน การ
สอบ นอกตาราง 

๒๖ ๑๘๐๑๔๓๔ ฝกึปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๓ 
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  เมื่อมี case ที่ฉุกเฉินเข้ามาและเปน็ 
case ที่ไม่เคยพบอยากให้อาจารย์
ทบทวน ศึกษา Case ให้นักศึกษาทุกคน
พร้อมกัน 
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ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน) 

๒๗ ๑๘๐๑๔๓๕ การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๒    

๔.๔๘ มาก -ไม่ม-ี 

๒๘ ๑๘๐๑๔๓๖ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๒ 
ไม่มผีลการประเมินแนบ 
 

  เสนอให้มีการจัดฝึกในฤดูที่มีคนอยู่ใน
พื้นที่มาก 

๒๙ ๑๘๐๑๔๓๗ การบริหารการพยาบาล ๔.๘๘ มากที่สุด เวลาในการเรียนการสอนสั้นมาก ๑
เดือน 

๓๐ ๑๘๐๑๔๔๐ ฝึกปฏิบตัิการรักษาโรค
เบื้องต้น    
ไม่มผีลการประเมินแนบ 

  นักศึกษายังไม่มีความพร้อมที่พอเพียงใน
การฝึกปฏิบัติรายวิชาทั้ง ความรู้และ
ทักษะโดยเฉพาะหลักการด้านปราศจาก
เชื้อ  

  คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 ๑๘๐๑๒๐๔ วิทยาการระบาดส าหรับพยาบาล    

 ๑๘๐๑๒๑๒ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาล   

   

 ๑๘๐๑๒๑๔ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน ๑ 

   

 ๑๘๐๑๒๑๕ สุขภาพจิตและการพยาบาลจติเวช ๑       

 ๑๘๐๑๒๑๗ การพยาบาลผูสู้งอายุ    

 ๑๘๐๑๓๑๘ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญ๑่    

 ๑๘๐๑๓๒๑ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญ๒่       

 ๑๘๐๑๓๒๓ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
๑ 

   

 ๑๘๐๑๓๒๗ ฝึกปฏิบตัิสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช 

   

 ๑๘๐๑๓๒๙ การพยาบาลมารดา ทารกและผดุง
ครรภ์ ๑   

   

 ๑๘๐๑๔๓๒ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา ทารก
และ 
ผดุงครรภ์ ๒ 

   

 ๑๘๐๑๔๓๔ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์ ๓ 
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 ๑๘๐๑๔๓๘ ฝึกปฏิบตัิการบริหารการพยาบาล    

 ๑๘๐๑๔๔๑ ประเด็นและแนวโนม้พัฒนาการของ
วิชาชีพพยาบาล 

   

 ๑๘๐๑๔๔๒ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลวิชาชีพ    

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ภาคต้น 

- ระยะเวลาในการเรียนภาคทฤษฎีสั้น ( ๑ เดือน) 
- การปรับจ านวนประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         -  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  

๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๑ คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดย
คณะกรรมการบริหารวิชาการจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ 
รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 
  ๑.๒ คณะจัดให้มี peer evaluation โดยทีมผู้ร่วมสอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มวิชา เพื่อประเมินการสอน
ตามแบบประเมินซึ่งคณะจะต้องประกาศให้อาจารย์ทุกคนทราบ 
๒. สรุปผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      - 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      -  
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      - 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     - 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      - 
 
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 
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            คณะพยาบาลศาสตร์มีการคัดเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานหลักท่ีให้บริการพยาบาลครอบคลุมการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา ทั้ง ๕ สาขาวิชา คือ การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาล
ผู้สูงอายุ การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ การพยาบาลจิตเวช และการพยาบาลอนามัยชุมชน ทีค่รอบคลุม
ทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และได้รับการรับรองมาตรฐาน HA โดยได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลวารินช าราบ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
            แหล่งฝึกปฏิบัติที่คณะพยาบาลศาสตร์ส่งนักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติ มีจ านวนผู้ใช้บริการเพียงพอส าหรับ
การเรียนรู้ของนักศึกษา ในกรณีท่ีมีนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนมาร่วมฝึกในหอผู้ป่วยเดียวกัน เช่น วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี  และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  จะมกีารร่วมวางแผนการจัดการส าหรับ
แหล่งฝึกปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันหลายสถาบัน 
            แหล่งฝึกปฏิบัติที่คณะพยาบาลศาสตร์ส่งนักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติมีระบบการจัดการความเสี่ยงของ
โรงพยาบาลที่ครอบคลุมถึงกรณีท่ีนักศึกษาพยาบาลไปฝึกปฏิบัติงานด้วย ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบการ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการเตรียมพร้อมนักศึกษา
ด้านความรู้ และทักษะการพยาบาล การเตรียมแหล่งฝึก การเตรียมคู่มือการฝึก การปฐมนิเทศนักศึกษา และ การ
เตรียมยานพาหนะส าหรับอ านวยความสะดวกในการไปฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  
              และในการฝึกปฏิบัติทุกรายวิชาจะมีอาจารย์นิเทศ  เพ่ือเอ้ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
               เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในแต่ละวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจะจัดให้มีการประเมินการ
เรียนการสอน และเชิญให้พยาบาล หรือผู้แทนจากแหล่งฝึกเข้าร่วม นอกจากนั้น เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้จัดให้มีการสัมมนาปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับแหล่งฝึกทุกปี เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ใน
การวางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนในปี 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ที ่ รายวิชา ชั้น
ปี 

จ านวน
นักศึกษา 

แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ผลด าเนินการ 

๑ ๑๘๐๑๒๑๐ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
พื้นฐาน   

๒ ๓๖ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ - นักศึกษามีการเตรียม
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และมีการ
พัฒนาตามข้อแนะน าดี 
ประสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

๒ ๑๘๐๑๓๑๘ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้ใหญ ่๑ 

 ๓๕ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
และฝึกปฏิบัตไิด้
สอดคล้องตาม



๔๓ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

วัตถุประสงค์รายวิชาและ
สถานฝึกปฏิบัติงานให้
ความร่วมมือ และดูแล
นักศึกษาเป็นอย่างด ี

๓ ๑๘๐๑๓๑๙ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้สูงอาย ุ

 ๓๕ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความรู้และความมั่นใจใน
ทักษะการพยาบาล
ผู้สูงอายุ มีความพร้อม
และตั้งใจในการฝึก
ปฏิบัติงาน  

๔ ๑๘๐๑๓๒๓ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น ๑ 

 ๓๕ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
- แผนกตรวจผู้ป่วยนอก
เด็ก โรงพยาบาลวารินช า
ราบ 
- ศูนย์อนามัยที่ ๗ 
อุบลราชธาน ี

นักศึกษามีความรู้ มี
ทักษะในตรวจร่างกาย
เด็ก ประเมินพัฒนาการ 
ให้สุขศึกษา และมี
ความสามารถในการ
จัดท าโครงการส่งเสรมิ
สุขภาพ  

๕ ๑๘๐๑๓๒๕ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น ๒ 

 ๓๓ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
และฝึกปฏิบัตไิด้
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา 

๖ ๑๘๐๑๓๒๗ ฝึกปฏิบตัิสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช 

 ๓๕ รพ. พระศรมีหาโพธ์ิ ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
และฝึกปฏิบัตไิด้
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา 

๗ ๑๘๐๑๓๓๑ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๑ 

 ๓๕ รพ. สรรพสิทธิประสงค ์
รพ. สมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม 

ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
และฝึกปฏิบัตไิด้
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา 
ยกเว้นประสบการณ์การ
วางแผนครอบครัว 

๘ ๑๘๐๑๔๓๒ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๒ 

 ๓๕ รพ.ศรสีะเกษ ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
และฝึกปฏิบัตไิด้
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา 

๙ ๑๘๐๑๔๓๔ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๓ 

 ๓๕ รพ.ศรสีะเกษ ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
และฝึกปฏิบัตไิด้
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา 

๑๐ ๑๘๐๑๔๓๖ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๒ 

 ๓๕ รพ.สต. นาเยีย ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
และฝึกปฏิบัตไิด้
สอดคล้องตาม



๔๔ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 
 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน) 

 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วัตถุประสงค์รายวิชา 
๑๑ ๑๘๐๑๔๔๐ ฝึกปฏิบตัิการรักษา

โรคเบื้องต้น 
 ๓๕ รพ. สมเด็จพระยุพราชเดช

อุดม 
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
และฝึกปฏิบัตไิด้
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา 

ที ่ รายวิชา ชั้นป ี จ านวน
นักศึกษา 

แหล่งฝึกปฏิบัต ิ ผลการด าเนินการ 

๑ ๑๘๐๑๒๑๔ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๑ 

    

๒ ๑๘๐๑๓๑๘ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้ใหญ่ ๑ 

    

๓ ๑๘๐๑๓๒๑ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้ใหญ่ ๒ 

    

๔ ๑๘๐๑๓๒๓ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น ๑ 

    

๕ ๑๘๐๑๓๒๗ ฝึกปฏิบตัิสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช 

    

๖ ๑๘๐๑๓๒๙ การพยาบาลมารดา 
ทารกและผดุงครรภ์ ๑   

    

๗ ๑๘๐๑๔๓๒ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๒ 

    

๘ ๑๘๐๑๔๓๔ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๓ 

    

๙ ๑๘๐๑๔๓๘ ฝึกปฏิบตัิการบริหารการ
พยาบาล 

    

๑๐ ๑๘๐๑๔๔๒ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
วิชาชีพ 

    

ที ่ รายวิชา ชั้นป ี จ านวน
นักศึกษา 

สถานที่ฝึกปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๑ ๑๘๐๑๓๑๙ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้สูงอาย ุ

    



๔๕ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 

๒ ๑๘๐๑๓๒๕ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น๒ 

    

๓ ๑๘๐๑๓๓๑ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์ ๑ 

    

๔ ๑๘๐๑๔๓๖ ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน ๒ 

    

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    การหาแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ให้บริการพยาบาลครอบคลุมการฝึกปฏิบัติการพยาบาล  ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
HA และมีประสบการณ์ที่เพียงพอ 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๓. การก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (Senior project) 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
   
 
๔. รายงานผลการด าเนินการเกีย่วกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
     
๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน   

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



๔๖ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๑.  ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้เกี่ยวกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน 

(senior project) ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior 
project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
   
 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



๔๗ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
             คณะพยาบาลศาสตร์ มีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน โดยต้องมีประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างน้อย ๒ ปี ส าเร็จปริญญาโทในสาขาที่เก่ียวข้อง 
และผ่านการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับ
การพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
            ส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนแม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบตามท่ีก าหนด แต่คณะพยาบาล
ศาสตร์ได้วางระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับพัฒนาอาจารย์ใหม่ โดยจัดให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน ตั้งแต่ ๕ 
ปี ขึ้นไปเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้ และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
คณะ ให้ค าแนะน า และนิเทศการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทดลองสอน  และประเมินความก้าวหน้า
ในการสอน 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์สอนและไม่ผ่านการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล ทั้งหมด จ านวน ๗ คน คณะพยาบาลศาสตร์ จึงให้อาจารย์ทั้ง ๗ ท่าน เข้ารับการอบรม และจัด
อาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ ค าปรึกษาแนะน าในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         การเตรียมผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



๔๘ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 
 
 
๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.๕ และ มคอ.๗) 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕ และ มคอ.๗) 

ก่อนเริ่มเปิดเรียนในแต่ละปีการศึกษา อย่างน้อย ๑ - ๒  เดือน คณะพยาบาลศาสตร์ จะชี้แจงแผนการจัด
การศึกษาตลอดปีให้อาจารย์ทุกท่านทราบ หลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดท า มคอ.๓ และ ๔ และ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ และลงบันทึกในระบบ TQF MAPPER ก่อนเปิดเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษา อย่างน้อย ๓๐ วัน 

หลังจากด าเนินการจัดการเรียนการสอนแล้วเสร็จในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะ
ประเมินผลการเรียนและน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  จากนั้นจะด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในทุกรายวิชาที่คณะพยาบาลศาสตร์สอน และจัดท า มคอ.๕ และ ๖ น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ และลงบันทึกในระบบ TQF MAPPER ภายใน ๓๐ วัน หลังการสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการท า มคอ.๗ โดย
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อทราบผลการด าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอน และลงบันทึกในระบบ TQF MAPPER ภายใน ๖๐ วัน หลังการสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา  
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ๒  เดือน ก่อนเริ่มเปิดเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗  คณะพยาบาลศาสตร์ไดช้ี้แจงแผนการจัดการศึกษาตลอดปี
ให้อาจารย์ทุกท่านทราบ 

 ภาคต้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.๓, ๔, ๕ และ ๖ และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ และลงบันทึกในระบบ TQF MAPPER ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ภาคปลาย  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.๓, และ๔ และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ และลงบันทึกในระบบ TQF MAPPER ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ภาคฤดูร้อน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.๓, และ๔ และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ และลงบันทึกในระบบ TQF MAPPER ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ภาคต้น  ไม่พบปัญหา 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 



๔๙ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   -  การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ 
  -  การพัฒนาความรู้สู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ 
   -  การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรมของนักศึกษา 
  -  การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล  
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ  มีจ านวน ๓ รายวชิา ที่มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ฝึกปฏิบัติ จากการติดตามผลหลังจากการฝึกปฏิบัติ พบว่า การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ ช่วยให้นักศึกษามี
ความมั่นใจมากข้ึน 
   - การพัฒนาความรู้สู่การสอบใบประกอบวิชาชีพ  ได้ด าเนินการส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๒๖ คน 
ผลการประเมิน พบว่า ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบมากขึ้น และผลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีนักศึกษาสอบผ่านทุกรายวิชา ร้อยละ ๙๕.๕  
  -  การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรมของนักศึกษา มีการด าเนินการใน
นักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ พบว่า มีการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  ๕ ผลงาน ซึ่งได้เตรียมไปน าเสนอในที่
ประชุมสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป 
 -  การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล มีการด าเนินการในนักศึกษา ชั้นปีที่ 
๒ และ ๓ 
โดยในนักศึกษาชั้นที่ปีที่ ๒ ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อการ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะด้านการ
น าเสนอวิจัยและนวัตกรรม  

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 -  ในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นช่วงที่นักศึกษามีการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษา
ไม่สามารถเข้าร่วมได้หมดหรือก็เป็นการจัดในวันหยุดท าให้นักศึกษาไม่มีเวลาในการพัก 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



๕๐ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 -   ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจะได้น าผลการประเมินการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการ และวางแผนการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะที่จัดได้ 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
๑.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตริ พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวดที่ ๘, ๙, ๑๐ 
๒.    กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

๒.๑  มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกภาควิชา 
๒.๒ มีวิธีการทวนสอบโดยคัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนดโดย

กรรมการ 
๒.๓  คณะกรรมการทวนสอบ ติดตามการวิพากย์ข้อสอบ การให้คะแนน ข้อสอบ รายงานโครงการอื่นๆ  

 ที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๔  คณะกรรมการทวนสอบ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแหล่งฝึก ตรวจสอบผลงานนักศึกษา 

๓.    เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๓.๑  นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ๑๔๕  หน่วยกิต  
๓.๒  ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๘, ๙, ๑๐   
๓.๓ ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในกลุ่มวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะทางการพยาบาล 

๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    คณะพยาบาลศาสตร์มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกรายวิชาที่เปิดสอน และมีการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับหลักสูตร 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง
ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



๕๑ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

   การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 -   ทางคณะได้ก าหนดให้ทุกรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลการ
ทวนสอบฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งทางคณะจะได้จัดท าตารางเวลาส าหรับการทวนสอบฯ 
เพ่ือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละวิชาได้ด าเนินการต่อไป                                                         

 
 
 
 
 

๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนของนักศึกษา     
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๑. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 



๕๒ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ 
ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู้ 
-  

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
       คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการแจ้งความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยการเสนอความต้องการมาที่งานวิชาการ และพิจารณาร่วมกันถึงความจ าเป็นในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 



๕๓ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

      ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการสั่งซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล เป็นเงิน
จ านวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท และซื้อหนังสือ เป็นเงิน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
       คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดให้อาจารย์และนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และน ามาประมวลผลภาพรวมทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุงในการด าเนินงานต่อไป 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร   
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในภาคต้นแล้ว 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่  ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
      ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ได้มอบหมายให้คณะท างานด้านวิชาการของคณะได้ท า
การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัด
หลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จ านวนทั้งหมด ๒๖ คน ซึ่งแบ่งเป็นเพศหญิง ๒๒ คน
และชาย ๔ คน 
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
      ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งหมด ๙ ด้าน จากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
จ านวนทั้งหมด ๒๖ คน ได้ผลดังนี้ ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
(๔.๕๑) ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมากได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร (๔.๔) ด้านอาจารย์ผู้สอน (๔.๔)  ด้านระบบ
การให้ค าแนะน าปรึกษา (๔.๓) ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔.๓)  ด้านการวัดประเมินผล (๔.๒)  ด้านกิจกรรม
นักศึกษาและการพัฒนาศึกษา (๔.๓) ด้านการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (๔.๐) ด้านการเรียนรู้ตลอด
หลักสูตรได้และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน (๔.๔) โดยความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (๔.๔) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
     จากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรยังได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ิมเติม
ดังนี้  
     ในระดับคณะ นักศึกษาเสนอแนะว่า ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีตารางและเวลาที่ชัดเจน จัดสถานที่ท า
กิจกรรมส าหรับนักศึกษาสามารถท าได้ตลอดเวลาเนื่องจากที่ผ่านมาคณะได้ก าหนดเวลาไว้ไม่ให้เกิน ๔ ทุ่ม ควร
ก าหนดกฎระเบียบให้ชัดเจนส าหรับการแต่งกายของนักศึกษา ควรจัดหาหรือเพ่ิมต าราการศึกษาเฉพาะด้านให้



๕๕ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

มากกว่านี้ และควรมีการจัดอบรมหรือทบทวนแต่ละรายวิชาให้นักศึกษา 
      ส่วนในระดับหลักสูตร นักศึกษาเสนอแนะว่า ควรจัดหลักสูตรให้กระชับ วิชาทฤษฎีควรจะเรียนให้จบในภาค
เรียนที่ ๒ ของปีการศึกษาสุดท้าย และในการจัดการเรียนการสอนควรมีการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของผู้เรียนได้จริงๆ 
      นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังได้มีข้อเสนอแนะทั่วๆ ไป เช่น การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทน
ต่างๆ การเช็คชื่อในการท าหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เป็นต้น 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         ภายหลังการส ารวจฯ คณะท างานได้เสนอผลดังกล่าวในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารของคณะเพ่ือรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- 
 
 
 
๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
        ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาคณะได้มอบหมายให้งานประกันคุณภาพและแผนได้ท าการส ารวจความพึง
พอใจของบัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพของหลักสูตร โดยท าการส ารวจในบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ านวน ๕๕ คน ที่ได้เข้ามาซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่ง
เป็นระยะเวลา  ๘ เดือนภายหลังจบการศึกษา  
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
      ผลส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งหมด ๙ ด้าน จากบัณฑิตใหม่จ านวน
ทั้งหมด ๕๕ คน ได้ผลดังนี้ ด้านเนื้อหาหลักสูตร (๔.๑๘) ด้านอาจารย์ผู้สอน (๔.๒๒)  ด้านระบบการให้ค าแนะน า
ปรึกษา (๔.๓๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน (๔.๒๖)  ด้านการวัดประเมินผล (๔.๒๕)  ด้านผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร (๔.๔๐) ด้านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนาศึกษา (๔.๑๘) ด้านการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(๔.๑๔) และด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน (๔.๓๙) โดยความพึงพอใจใน
ภาพรวมของบัณฑิตใหม่ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (๔.๓๒) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
       จากการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรมีข้อเสนอแนะดังนี้ บัณฑิต
ต้องการให้มีการอบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 
และการส่งเสริมบุคลิกภาพในวัยท างาน  
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
        ทางคณะได้จัดให้มีโครงการอบรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  ๓ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรมค่ายภาษาเรื่อง การน าเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ ในวันที่  ๒๑-
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ เขื่อนสิรินธร อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๒ 
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๕๖ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- 
 
๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



๕๗ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 
๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๕ ท่าน เพ่ือ ท าหน้าที่
ด้านการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน  การพัฒนา
หลักสูตร การติดตาม ประเมินผลหลักสูตร นอกจากนี้
คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วิชาการ ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับชอบ
หลักสูตรรวม ถึงประธานสาขา ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการประชุม เพ่ือวางแผน ติดตาม
ผลการด าเนินงาน และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรโดยมี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 
๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

คณะพยาบาลศาสตร์มีหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มี รายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับการรับรอง
จากสภาการพยาบาลและส านักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

       ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมีรายวิชาที่ เปิดสอนทั้งสิ้น ๔๗ 
รายวิชา  โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี จ านวน ๒๖ รายวิชา และ
ฝึกปฏิบัติจ านวน ๒๑ รายวิชา  โดยแบ่งออกตามภาค
การศึกษา ดังนี้ 
 - ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ มีวิชาทฤษฎี ๑๙ รายวิชา และ
วิชาฝึกปฏิบัติ ๑๑ รายวิชา 
 - ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ มีวิชาทฤษฎี ๖ รายวิชาและฝึก
ปฏิบัติ ๖ รายวิชา 
 - ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ มีวิชาทฤษฎี ๑   รายวิชา และ
วิชาฝึกปฏิบัติ ๔ รายวิชา 
      ทั้งนี้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนได้มีการจัดท า มคอ.๓ และ ๔     
ก่อนเปิดการศึกษา โดยข้อมูลดังกล่าวได้การจัดวางไว้ใน
ระบบ TQF mapper และจัดท าประกอบในแฟ้มรายวิชา  

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  

หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ในแต่ละ
รายวิชาได้มีการจัดท า รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา มคอ.๕ และมคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาค 



๕๘ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินงานตามหลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๕ ของหลักสูตรซึ่งได้มีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.๗ ทุกปี
การศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยก าหนดให้มีการ
จัดท าภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ 
และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

      ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะฯ มีการด าเนินการเปิด
สอน ๔๗ รายวิชา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาแบ่งตามภาคการศึกษา ดังนี้  

-ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ มีการทวนสอบฯ จ านวน ๓๐
รายวิชาจาก ๓๐ รายวิชาคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
    โดยมีขั้นตอนการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 
  ๑.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  ๒.  มีการแต่งตั้งอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  ๓.  แต่ละรายวิชาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และจัดท า
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 
 

จากการประเมินผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี้ 
-  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนปฏิบัติการใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการ
เรียนรู้และกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
  - การวางแผนประเมินหลักสูตร ในรูปแบบวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- จัดให้มีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในประเด็นของ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
- การ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและอาจารย์ใน
คณะเพ่ือร่วมกันวางแผนและออกแบบ การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีรูป 
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แบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น รูปแบบ
การสอนแบบ Interactive lecture รูปแบบการสอนแบบ
กรณีศึกษา รูปแบบการสอนแบบ Group 
 Investigate เป็นต้น 

๘. อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคนมีคุณสมบัติ
ครบตามก าหนดในมาตรฐานชคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่าง
น้อย* 

      ใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์มีอาจารย์
ประจ าทั้งสิ้น ๒๑ คน โดยอาจารย์พยาบาลประจ าทุกคนมี
คุณสมบัติครบ ตามก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  

๙. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์มีอาจารย์
ใหม่จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้ 
๑.นางสาวธัญทิพย์ คลังช านาญ 
๒.นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์ 
๓.นางสาวทัศน์วรรณ ศิระพรหม 
๔.นางสาวสิริทรัพย์ สิหะวงษ์ 
๕.นางสาวอาภรณ์ ค าก้อน          
      ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกท่านจะได้รับการปฐมนิเทศจากรอง
คณบดีฝ่ายต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร การวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยทาง
คณะฯ ได้จัดท าคู่มือการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

๑๐. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมง/ปี* 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทั้งในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๔    
ชั่วโมง  

๑๑. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอนจ านวน ๘ คน และทุกคนได้รับ
การพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าคนละ ๑๐ 
ชั่วโมง 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม 
๕.๐๐ 

      ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  คณะพยาบาลศาสตร์ มีบัณฑิต
พยาบาลรุ่น ที่ ๒ จ านวน ๒๖ คน ซึ่งคณะฯ ได้ท าการ
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ ส าเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ประเมินมี ระดับ
ความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ 

๑๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  จาก

    ในปีการศึกษา ๒๕๕๗คณะพยาบาลศาสตร์ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ผลการประเมิน
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คะแนนเต็ม ๕.๐๐ พบว่ามีระดับความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๕๔    
๑๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

     ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์พยาบาลในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ พบว่า ทุก
รายวิชามีผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ 
สอนเฉลี่ย ๔.๔๗ 

๑๕. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า  ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

    ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  พบว่า ทุก
รายวิชามีผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร 
สนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ย ๔.๔๕ 
 

๑๖. มีโครงการหรือมีกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง 
บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม
อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ 

     ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะ
พยาบาลศาสตร์ได้มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน เช่น การเชิญอาจารย์นอกคณะมาร่วม
สอน นอกจากนี้ คณะจัดให้มีโครงการบริการวิชาการ 
“โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง)” ซึ่งมีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนจ านวน ๒ รายวิชา คือ รายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุและ รายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลพ้ืนฐาน 

๑๗. ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียน มีคะแนนวิชา
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๒.๕ จาก ๔  

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมีรายวิชาฝึกปฏิบัติอยู่ทั้งสิ้น ๑๒ 
รายวิชา และมี ๑๒ รายวิชาที่มีร้อยละของผู้เรียนมีคะแนน
วิชาปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๒.๕ หรือเกรด C+ เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๘. ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 

     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.    
๒๕๕๓ คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ไว้ ๓ คุณลักษณะ ได้แก่ 
๑. มีจรรยาบรรณ จิตส านึกต่อท้องถิ่น 
๒. มีศักยภาพในการท างานในชุมชน 
๓. มีความเป็นผู้น าและศักยภาพในการท างานเป็นทีม 
   ซึ่งในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว คณะฯ ได้จัดให้
มีกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
        ๑. โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการ
วิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูก แพง) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งพัฒนาความมีจรรยาบรรณ จิตส านึกต่อ
ท้อง ถิ่น พัฒนาศักยภาพในการท างานในชุมชน และพัฒนา 
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การเป็นผู้น าและศักยภาพในการท า งานเป็นทีม โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วม มากกว่าร้อยละ ๙๕ 

๑๙. ร้อยละ ๗๐ ของนักศึกษาสอบผ่านเพื่อขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลในครั้งแรก 

     ใน ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมีนักศึกษาสอบผ่านเพ่ือขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในครั้งแรกจ านวน ๒๕ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖.๖๐ 

๒๐. ร้อยละ  ๙๕  ของผู้เรียนส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ใน ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมีผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตรจ านวน ๒๖  คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ 
 

๒๑. ร้อยละ ๖๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
ชุมชน สถานีอนามัย 

    ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗    คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมีผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในชุมชน เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน 
สถานีอนามัยจ านวน ๕๔ คน จากจ านวนทั้งหมด ๕๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๙๘.๑๘ 

๒๒. ร้อยละ ๒๐ ของรายวิชาชีพ มีงานวิจัย 
และโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการใน
ชุมชน ร่วมกับชุมชน 
 

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เปิดสอนในรายวิชาชีพ จ านวน ๔๗ รายวิชา และได้มี
การจัดท าวิจัยเพื่อศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) และโครงการ
บ ารุงจิต ใกล้ชิดใจ ซึ่งมีการด าเนินการในชุมชนร่วมกับ
ชุมชน  และมีรายวิชาที่ร่วมในการจัดการเรียนการสอนภาย 
ใต้โครงการดังกล่าว จ านวน ๘ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๗ 
โดยมีราย ละเอียดของรายวิชา  

๒๓. ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาที่คณะเปิดสอนมี
เอกสารประกอบการสอน 

      ปีการศึกษา  ๒๕๕๗   หลักสูตรเปิดสอน
ทั้งหมด ๔๗ รายวิชา และมีการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่  ๘  การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
   
 

 
หมวดที่  ๙  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   

แผนการด าเนนิการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินการ  

ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ
ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่
สามารถ

ด าเนินการได ้

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 



๖๓ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  [คลิกพิมพ์] (จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ) 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์]  (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา   
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :  [คลิกพิมพ์]  

 
๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  

แผนการด าเนนิการ ก าหนดเวลาที่คาดว่า
จะ 

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
 
 

......................................วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตถูกต้อง   เป็นความ
จรงิทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

(นางสาวจารุวรรณ ชุปวา) 
2. ....................................................................  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่........................      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร) 
3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน   ธานี ) 
4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

( นางสาววิศนีย์           บุญหมั่น ) 
5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(นางสาวอาภรณ์           ค าก้อน) 
 

 
 

.................................................. 
           (.............................................. ) 

        ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
     วันที่ ................................................... 

 



๖๔ 

 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 

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

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์   ธรรมิกบวร) 
      ต าแหน่ง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  

     วันที่ …………………………………………….. 
 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              .................................................. 
      (....................................................................) 

            ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที่ รายงานภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง ๖๐ วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

 


