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ค าน า 

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการรับรองจาก         สภาการพยาบาล 
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้ว 
 

  การจัดท าคู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 นี้ เพ่ือให้การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประงค์ของหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นข้อมูลและแนวทางใน
การด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
 
            คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

                                  พฤษภาคม 2562 
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คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ใน
การประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และ สภาการพยาบาล รับรองหลักสูตร 
ตามบันทึกที่ สภ.พ.01/05/988 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ อนุมัติหลักสูตร ใน
การประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรฯ ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตาม
ระบบของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 18.57 น. มีรหัส
อ้างอิงเพ่ือการติดตามหลักสูตรคือ 25610221100028 
  

 ปรัชญาของหลักสูตร 
จากปณิธานของมหาวิทยาลัยทักษิณในอันที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ด้วยปรัชญา

“ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา” เน้นคุณภาพบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์
เชิงปฏิบัติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรม ใฝ่รู้ มีความสามารถในการสร้างงาน สื่อสารและวิจารณ์ การ
จัดการศึกษาจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และรองรับความต้องการของพ้ืนที่ ประเทศ และก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีความเชื่อว่า การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนในสังคม โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ด้วย
ความเอ้ืออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ เข้าใจถึงพหุวัฒนธรรม ความต้องการ
ของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือให้บรรลุปรัชญา “ปัญญา จริยธรรม น า
การพัฒนา” การจัดการศึกษาพยาบาลจึงเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based-learning) มุ่งสร้างทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skill) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
เน้นการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เรียนรู้จากสภาพจริง (authentic learning) รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต    

 
วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะ ดังนี้   
1. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นคน อ่อนน้อม รับผิดชอบ สู้ งา น  

มีพฤติกรรมบริการที่แสดงถึงการค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิตและบริบทพหุวัฒนธรรม  
2. สามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ปฏิบัติพยาบาล
และการผดุงครรภ์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  

3. มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม  

4. มีทักษะการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รู้เท่าทัน สามารถสื่อสารและท างานเป็นทีมได้  

5. แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการดูแลภาวะสุขภาพของสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
6. มีจิตอาสา แสดงออกซ่ึงการเป็นพลเมืองดีที่สร้างประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ. 1) วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ อ่อนน้อม อดทน สู้งาน 
1.2 แสดงออกถึงการให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคน เคารพสิทธิมนุษยชน 
1.3 มีจิตอาสา ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
1.4 สามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติพยาบาล มีจิตส านึกด้านความเสี่ยงและ

ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล แสดงออกถึงการเคารพสิทธิผู้ป่วย และสิทธิของพยาบาล 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์พ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน วิถีการด าเนินชีวิต บริบทพหุ

วัฒนธรรม และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์และศาสตร์     

ทีเ่กี่ยวข้อง  
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้    
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรูบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์  
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ และระบบคุณภาพ การบริหารและการจัดการทาง

พยาบาล  
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1. สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น  น าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
3.2. มีทักษะการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์รวมถึง

การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  
3.3. สร้างสรรค์นวัตกรรมทางพยาบาลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. มีทักษะชีวิต มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์  
4.2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
4.3. แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
4.4. มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4.5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการ

พยาบาล 
5.2 สามารถประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดได้เหมาะสม 
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน

วารสารและต าราทางการพยาบาลภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
5.5 สามารถสื่อสารเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย 
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6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางกา ร

พยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานคุณธรรม 
จริยธรรม สิทธิของผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัย ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
สุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วม 

6.3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทรโดยค านึงถึง
ความเป็นปัจเจก วิถีการด าเนินชีวิต บริบทพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคม  

6.4 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน สามารถท างานกับทีมการพยาบาล ทีมสหสาขา
วิชาชีพ และชุมชน 

 
 หลักสูตรยังก าหนดคุณลักษณะพิเศษ ของบัณฑิตพยาบาล ดังนี้ 1) ซื่อสัตย์ อ่อนน้อม รับผิดชอบ มี

ระเบียบวินัย 2) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล 3) ท างานเป็นทีม สู้งาน มีจิตอาสา 
และ 4) รอบรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง บริบทพหุวัฒนธรรม  ทั้งนี้ หลักสูตรได้ก าหนดแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับความคาดหวังของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Expected-learning outcome [ELO]) ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านที่หลักสูตร
ก าหนด  นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้ก าหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งที่ประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ รับรองมติเวียน ในการประชุมครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 และก าหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ในภาพรวม
ของนิสิตชั้นปีที่ 1- 4 ซึ่งที่ประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ รับรองมติเวียน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 
ธันวาคม 2561 เพ่ือเสนอความสอดคล้องเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดในระบบของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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การก าหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 
1.1 มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ 
อ่อนน้อม อดทน สู้งาน 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
วินัยของมหาวิทยาลัยและคณะ 
ตรงต่อเวลา 
- สามารถแยกแยะความ
ถูกต้อง ความดีและความชั่วได้ 
ไม่คดโกงหรือหลอกลวงใคร 
- มีสัมมาคารวะ กิริยาและ
วาจาสุภาพ 
- ขยันและตั้งใจในการท างานที่
ได้รับมอบหมายให้เกิดความ 
ส าเร็จ 

- ควบคุมตนเองในการปฏิบัติ
ตนตามกฎ ระเบียบวินัยของ
มหาวิทยาลัยและคณะ  
- ประพฤติตนอย่างเหมาะสม
ต่อความเป็นจริงทั้งตนเองและ
ผู้อื่น  
- มีความพยายามในการเรียน
และปฏิบัติการพยาบาลให้เกิด
ความส าเร็จ 

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
วินัยของวิชาชีพพยาบาล 
- ประพฤติตนอย่างเหมาะสม
ต่อความเป็นจริงทั้งตนเองและ 
ผู้ใช้บริการ 
- เป็นแบบอย่างของความ
ซื่อสัตย์ 
- มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อ
ท้อต่อการปฏิบัติการพยาบาล
ให้เกิดความส าเร็จ  

- แสดงพฤติกรรมที่บอกถึงการ
มีวินัย ซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ทั้ง
การด าเนินชีวิต สังคม และ
วิชาชีพพยาบาล  
- แสดงพฤติกรรมที่บอกถึงการ
ยืนหยัดต่อการปฏิบัติการ
พยาบาลให้เกิดความส าเร็จ 

1.2 แสดงออกถึงการให้คุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นคน 
เคารพสิทธิมนุษยชน 
 
 
 

- แสดงพฤติกรรมที่บอกถึง
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม  
- หลีกเลี่ยงการแสดงความ
คิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือความแตกแยก 
- ร้องเรียนเมื่อตนเองถูกละเมิด
สิทธิหรือเกิดความไม่ยุติธรรม  

- แสดงพฤติกรรมที่บอกถึง  
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค 
กับผู้อ่ืน 
- เป็นแบบอย่างของการเคารพ
สิทธิของผู้อื่นและของตนเอง 
  

- แสดงพฤติกรรมที่บอกถึงการ
ให้คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
คนของผู้ใช้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน 
- แสดงออกถึงการส่งเสริมให้
ผู้ใช้บริการเห็นคุณค่าและ
ปกป้องการถูกละเมิดสิทธิของ
ตนเอง 
- แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
ของกลุ่มผู้เสียเปรียบทางสังคม 

- แสดงออกถึงการปกป้องการ
ถูกละเมิดสิทธิของกลุ่มผู้
เสียเปรียบทางสังคม 
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ด้านคุณธรรมจริยธรรม ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 
1.3 มีจิตอาสา ด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น 

- ร่วมมือในการท าประโยชน์
เพ่ือส่วนรวมของชั้นเรียน คณะ 
และมหาวิทยาลัย 
- อาสางาน ช่วยเหลืองานของ
ส่วนรวม 
- ด าเนินชีวิตอย่างประหยัด 
รู้จักคุณค่าของการใช้เงิน 

- ร่วมมือร่วมใจในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของ
ชุมชน และสังคม 
- เสียสละ เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
- ด าเนินชีวิตตามแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- รู้สึกถึงความอ่ิมใจ มีความสุข 
พร้อมเสียสละเวลา แรงกาย 
และสติปัญญาเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
- สามารถบูรณาการแนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการปฏิบัติการพยาบาล 

- มีจิตของการเป็นผู้ให้ 
เสียสละ ร่วมมือร่วมใจในการ
ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องร้องขอ 
- เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนใน
การครองตน ครองคน และ
ครองงาน 

1.4 สามารถจัดการกับปัญหา
จริยธรรมในการปฏิบัติ
พยาบาล มีจิตส านึกด้านความ
เสี่ยงและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ 
 
 

- สามารถจัดการกับปัญหา
จริยธรรมที่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
ป้องกันความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยของตนเองในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

- สามารถจัดการกับปัญหา
จริยธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมใน
สถานการณ์จ าลอง 
- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
ป้องกันความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยของผู้อ่ืนในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

- สามารถจัดการกับปัญหาทาง
จรยิธรรมในการปฏิบัติการ
พยาบาลในสถานการณ์ที่มี
ความขัดแย้งทางจริยธรรมที่ไม่
ซับซ้อน 
- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
ป้องกันความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

- สามารถจัดการกับปัญหาทาง
จรยิธรรมในการปฏิบัติการ
พยาบาลในสถานการณ์ที่มี
ความขัดแย้งทางจริยธรรมที่
ซับซ้อน 
- แสดงออกถึงการป้องกัน
ความเสี่ยงและความปลอดภัย
ของสังคม 

1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
พยาบาล แสดงออกถึงการ
เคารพสิทธิผู้ป่วยและสิทธิ
พยาบาล 
 
 

- มีความภาคภูมิใจการเป็น
นิสิตพยาบาล 
 

- มีความตั้งใจและมุ่งมั่น มี 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การเรียน
พยาบาล 
- มีพฤติกรรมแสดงถึงการ
เคารพสิทธิผู้ป่วย 
- ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ/ผู้ป่วย
รับรู้และเข้าใจถึงสิทธิของตน 

- มีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาลให้
ผู้ใช้บริการและครอบครัวมี
สุขภาพดีหรือบรรเทาความ
เจ็บป่วย  
- แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
พยาบาล 

- มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
พยาบาล 
- เป็นตัวอย่างของการเคารพ
สิทธิผู้ป่วยและสิทธิพยาบาล 
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2 ด้านความรู้  
ด้านความรู้ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์
พ้ืนฐานเกีย่วกับธรรมชาติของ
คน วิถีการด าเนินชีวิต บริบทพหุ
วัฒนธรรม และสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

- มีความรู้ความเข้าใจสิทธิ
มนุษยชน 
- มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของคน 
สังคม และเศรษฐกิจ  
- มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล   

- มีความรู้ความเข้าใจถึงศาสตร์
ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพ
พยาบาล 
- สามารถเชื่อมโยงความรู้
ศาสตร์พื้นฐานกับศาสตร์
ทางการพยาบาล 
 
  
 

- สามารถเชื่อมโยงความรู้
ศาสตร์พื้นฐานกับศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์
ที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 
 
 

- สามารถบูรณาการความรู้
ศาสตร์พื้นฐานกับศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการพยาบาล 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์และศิลป์ทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพพยาบาล 

- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
และศิลป์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับ
ผู้ใช้บริการตั้งแต่วัยเด็กถึงวัย 
สูงอายุที่มีสุขภาพดีจนถึง
เจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึง
ครอบครัวและชุมชน 
- มีความรู้ความเข้าใจสิทธิของ
ผู้ป่วยและพยาบาล  
- มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์และศิลป์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง กับผู้ใช้บริการ
ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอายุที่
เจ็บป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน  
 

- มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์และศิลป์ทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับการ
พยาบาลผู้ใช้บริการที่มี
พัฒนาการวัยทารกในครรภ์ 
มารดา และครอบครัว 
- มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์และศิลป์ทางการ
พยาบาล และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมและ
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ด้านความรู้ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ป้องกันโรคของประชาชนใน
ชุมชน 
-มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
และศิลป์ทางการพยาบาล และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการ
บริหาร การจัดการพยาบาล  

2.3 มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการพยาบาลและการ
น าไปใช้  
   

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการพยาบาล 
- มีความเข้าใจในการน า
กระบวนการพยาบาลไปใช้ใน 
สถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง  

- สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
กับกระบวนการพยาบาลที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการและครอบครัว  

- สามารถประยุกต์การน า
กระบวนการพยาบาลไปใช้กับ
ผู้ใช้บริการทุกพัฒนาการ และ
ทุกภาวะสุขภาพ 
- สามารถประยุกต์การน า
กระบวนการพยาบาลไปใช้ทั้ง
ระดับครอบครัวและชุมชน   

2.4 มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการความรูบน
พ้ืนฐานของหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ 

- มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการความรู้ 
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- มีความเข้าใจถึงการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
- สามารถประยุกต์ใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพยาบาล 

- สามารถใช้กระบวนการ
จัดการความรู้และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมทางการพยาบาล 

2.5 มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบสุขภาพ และระบบ
คุณภาพ การบริหารและการ
จัดการทาง พยาบาล 

- มีความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพ 
และระบบคุณภาพ 

- มีความเข้าใจระบบการส่งต่อ
เพ่ือการดูแลต่อเนื่องใน
สถานการณ์จ าลอง  

- มีความเข้าใจระบบคุณภาพ
ในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง 
- มีความเข้าใจระบบการส่งต่อ
เพ่ือการรักษาต่อในภาวะฉุกเฉิน 

- มีความรู้ความเข้าใจการ
บริหารและการจัดการทาง 
พยาบาล 
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3 ด้านทักษะทางปัญญา  

ด้านทักษะทางปัญญา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
3.1 สามารถวิเคราะห์ตนเอง
เพ่ือพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
น าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน -
จุดเด่นของตนเอง 
- สามารถวางแผนการเรียนรู้
ของตนเอง 

- สามารถวิเคราะห์ศักยภาพ
ของตนเอง 
- สามารถวางแผนและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง  

- แสดงออกถึงทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองในการเรียนภาค 
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- แสดงออกถึงการมีความ
กระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ ใฝ่เรียนรู้ 
- มีแรงจูงใจในตนเองและ
ก ากับตนเองในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

3.2 มีทักษะการเรียนรู้ การคิด
อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
รวมถึง การตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล 

- แสดงออกถึงการน าการคิด
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ตาม
สถานการณ์ 

- แสดงออกถึงการน าการคิด
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ในการพยาบาล
ทั้งในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณจ์ริง 

- แสดงออกถึงการใช้การคิด
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค ์ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

- แสดงออกถึงการใช้การคิด
อย่างเป็นระบบ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค ์ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล 

3.3 สร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
พยาบาลด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

- แสดงถึงความกล้าแสดง
ความคิดนอกกรอบ ยอมรับที่จะ
เปลี่ยนแปลงจากความเชื่อเดิม 
- แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดที่แปลกใหม่ 

- แสดงออกถึงการร่วมคิดสร้าง 
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

- แสดงออกถึงการร่วมคิดสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย 

- แสดงออกถึงการร่วมคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
พยาบาลด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
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ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

4.1 มีทักษะชีวิต มนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์  
 

- เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 
- สามารถบริหารเวลา จัดการ
กับงานท่ีรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการท างาน  

- มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถปรับตัวและ
ยืดหยุ่น 
- มีพฤติกรรมทีแ่สดงถึงความ
จริงใจในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ที่ด ี
- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์  

- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ 
สามารถจัดการต่อค าชม ค า
ต าหนิ และความผิดพลาด 
 

- มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการน าความ
คิดเห็นและความเชื่อที่
หลากหลาย มาสร้างดุลยภาพ 
และท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ 

4.2 สามารถท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น าและสมาชิกของ
ระบบบริการสาธารณสุขทุก
ระดับ 

- แสดงออกถึงการยอมรับและ
ให้เกียติซึ่งกันและกัน 
- สามารถท างานกับกลุ่มเพ่ือน
ทั้งบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม  

- สามารถท างานกับกลุ่มเพ่ือน
ในการปฏิบัติการพยาบาลทั้ง 
บทบาทผู้น าและสมาชิกทีม  

- สามารถท างานกับกลุ่มเพ่ือน 
ทีมพยาบาล และทีมสหวิชาชพี
ในการปฏิบัติการพยาบาล ทั้ง
บทบาทผู้น าและสมาชิกทีม 

- สามารถท างานกับทีม
พยาบาล ผู้น าชุมชน และ
ชุมชน ทั้งบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีม 

4.3 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า
อย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์
ทีห่ลากหลาย 
 
  

- กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์  
- มีความกระตือรือร้นในการ
ท างานร่วมกับเพ่ือน/ผู้อ่ืน 

- แสดงออกถึงภาวะผู้น าในการ
ร่วมกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

- แสดงออกถึงภาวะผู้น าในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์จริงด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
- สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง  
 

- มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง 
- แสดงออกถึงความสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่างจาก
ผู้อื่นได้ 
- แสดงออกถึงภาวะผู้น าใน
ตนทั้งที่มีบทบาทเป็นผู้น าและ
สมาชิกทีม  
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ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

4.4 มีความเคารพและยอมรับ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล 

- แสดงพฤติกรรมรับฟังอย่าง
ตั้งใจและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
- สามารถท างานกับเพ่ือนที่มี
พ้ืนฐานวัฒนธรรมต่างกัน  
 

- แสดงพฤติกรรมยอมรับความ
แตกต่างของบุคคลที่มีพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมต่างกัน 

- แสดงพฤติกรรมเคารพการ
ตัดสินใจที่แตกต่างระหว่าง
บุคคลในการปฏิบัติการพยาบาล 
- สร้างความคิดใหม่จากการ
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และน ามาพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล 

- ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- มีความไวเชิงวัฒนธรรม 

4.5 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 
องค์กร และสังคม 
 

- แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การเรียน/การร่วม
กิจกรรมของตนเอง 

- แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
ส่วนตัวและงานกลุ่ม 

-แสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
 

- แสดงพฤติกรรมพัฒนา
ตนเองเพ่ือเป็นพยาบาล
วิชาชีพ 
- แสดงออกถึงการร่วมพัฒนา
วิชาชีพ องค์กร และสังคม 
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5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชั้นปีที่ 1 

 
ชั้นปีที่ 2 

 
ชั้นปีที่ 3 

 
ชั้นปีที่ 4 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
พยาบาล 

- สามารถแปลผลข้อมูล
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
- อ่านและแปลผลสถิตเบื้องต้น
จากสถานการณ์จ าลอง 

-สามารถแปลผลค่าปกติและ
ผิดปกติของการท างานระบบ
ต่างๆในร่างกาย 
-สามารถใช้คณิตศาสตร์และ
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

-สามารถวิเคราะห์ค่าความ
ผิดปกติและน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
-สามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติ
ในการประยุกต์ใช้ในเชิงระบาด
วิทยา 

-สามารถใช้คณิตศาสตร์และ
สถิติในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคในชุมชน
และน าไปใช้ในแก้ปัญหา
สุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน 

5.2 สามารถประมวลผลข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ และถ่ายทอด
ได้เหมาะสม 

- สามารถบอกถึงประเภทของ
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูล และการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สามารถสืบค้นข้อมูลทางการ
พยาบาล 
- สามารถน าเสนอข้อมูล
รูปแบบพื้นฐาน  

- สามารถสืบค้นข้อมูล และน า
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการ
เรียนรู้ 
- สามารถน าเสนอข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 

- สามารถสืบค้นข้อมูลทางการ
พยาบาลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 
- สามารถวิเคราะห์และ 
ประมวลผลข้อมูลทางการ
พยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลและสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
- สามารถน าเสนอข้อมูลทางการ
พยาบาลโดยวิธีการสื่อสารที่
ทันสมัย 

- สามารถประเมินค่าข้อมูล
และน ามาใช้ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
- สามารถเผยแพร่ข้อมูลเชิง
สร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ

- สามารถสื่อสารภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

- สามารถสื่อสารใน
สถานการณ์ที่หลากหลายทั้งใน

- สามารถสื่อสารภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษกับผู้ใช้บริการ 

-  สามารถใช้ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ ในการน าเสนอ
ข้อมูลทางสุขภาพ  
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชั้นปีที่ 1 

 
ชั้นปีที่ 2 

 
ชั้นปีที่ 3 

 
ชั้นปีที่ 4 

อ่านวารสารและต าราทางการ
พยาบาลภาษาอังกฤษอย่าง
เข้าใจ 

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน 
- สามารถสื่อสารทางวิชาการ
กับเพ่ือนในชั้นเรียน 

 

ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนด้วย
วิธีการและภาษาท่ีเหมาะสม 
- สามารถอ่านและแปล
บทความทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ 
 

- สามารถอ่านและสรุปเนื้อหา
จากบทความทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการปฏิบัติ 
การพยาบาล 
- สามารถอ่านและสรุปเนื้อหา
บทความวิจยัภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

- สามารถใช้ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ ในการจัดท าสื่อ
ทางสุขภาพ 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
 
 

- สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น
จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย
เพ่ือการศึกษา 
- อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ถูกต้อง ไม่คัดลอกข้อมูล 
 

- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล
อย่างเป็นระบบเพื่อปฏิบัติการ
พยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ 
- อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ถูกต้อง ไม่คัดลอกข้อมูล 

- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาลที่
หลากหลายอย่างเป็นระบบ ใน
การปฏิบัติการพยาบาล 
 - อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ถูกต้อง ไม่คัดลอกข้อมูล 

- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการสาธารณสุข
ที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 
ในการปฏิบัติการพยาบาลใน
ชุมชน 
- อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ถูกต้อง ไม่คัดลอกข้อมูล 

5.5 สามารถสื่อสารเพ่ือให้ 
ผู้ใช้บริการได้รับบริการสุขภาพ
อย่างปลอดภัย 
 

- สามารถวิเคราะห์ปัญหาการ
สื่อสารทางสุขภาพ 
- สามารถเลือกวิธีการสื่อสาร
ทางสุขภาพในสถานการณ์
จ าลอง 
- แสดงออกถึงการมีจิตส านึก
ถึงความไม่ปลอดภัยของ

- สามารถวางแผนการสื่อสาร
ทางสุขภาพเหมาะสมกับบริบท
ผู้ใช้บริการ 
- สามารถสื่อสารทางการ
พยาบาลหลากหลายและ
ประเมินผลลัพธ์ได้ 

- สามารถประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการในการปฏิบัติการ
พยาบาล 
- สามารถใช้เหตุผลทางคลินิกใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาสุขภาพ
ของผู้ใช้บริการ  

- สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์และสื่อสารเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงหรือความ
ไม่ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
- สามารถสื่อสารทางสุขภาพ
ที่หลากหลายวิธีกับผู้ใช้บริการ  
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชั้นปีที่ 1 

 
ชั้นปีที่ 2 

 
ชั้นปีที่ 3 

 
ชั้นปีที่ 4 

ผู้ใช้บริการจากการสื่อสารและ
ข้อร้องเรียนทางกฎหมาย 
 

- สามารถวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการในสถานการณ์จ าลอง 

 
6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ    
ด้านทกัษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

6.1 ปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์แบบองค์รวมโดย
ใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการ
พยาบาล และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ บนพ้ืนฐานคุณธรรม 
จริยธรรม สิทธิของผู้ป่วย เพื่อ
ความปลอดภัย ภายใต้
กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

 - ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์
รวมกับผู้ใช้บริการที่มีภาวะ
สุขภาพดีและสุขภาพเบี่ยงเบน
เล็กน้อยโดยใช้ศาสตร์และศิลป์
ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ใช้กระบวนการ
พยาบาล บนพื้นฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ภายใตก้ฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
ของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ 

- ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์
รวมกับผู้ใช้บริการที่มีภาวะ
เจ็บป่วยโดยใช้ศาสตร์และศิลป์
ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ บนพ้ืนฐานคุณธรรม 
จริยธรรม สิทธิของผู้ป่วย เพื่อ
ความปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
  

- ปฏิบัติการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์แบบองค์รวมกับ
ผู้ใช้บริการทั้งท่ีเป็นบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน โดยใช้
ศาสตร์และศิลป์ทางการ
พยาบาล และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ใช้กระบวนการ
พยาบาลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ บนพ้ืนฐานคุณธรรม 
จริยธรรม สิทธิของผู้ป่วย เพื่อ
ความปลอดภัย ภายใต้
กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
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ด้านทกัษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

6.2 ปฏิบัติการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟสูุขภาพแก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน โดยเน้น
การพัฒนาศักยภาพการดูแล
ตนเอง และการมีส่วนร่วม 

 - ปฏิบัติการพยาบาลโดยเน้น
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค การดูแลตนเองของ
ผู้ใช้บริการ และครอบครัว 

- ปฏิบัติการพยาบาลโดยเน้น
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรคการดูแลรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพกับผู้ใช้บริการที่เจ็บป่วย 
พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง 
และครอบครัวมีส่วนร่วม ทั้งใน
โรงพยาบาลและที่บ้าน 

- ปฏิบัติการพยาบาลโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาศักยภาพการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชน
ในชุมชน   

6.3 ปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา 
กรุณา และเอ้ืออาทรโดย
ค านึงถึงความเป็นปัจเจก วิถี
การด าเนินชีวิต บริบทพหุ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  

 - ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
เข้าใจและค านึงถึงวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  

- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอ้ืออาทรโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของผู้ใช้บริการ 

 

- ปฏิบัติการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา 
กรุณา และเอ้ืออาทรโดย
ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและบริบทของ
ผู้ใช้บริการ ครอบครัว และ
ชุมชน 

6.4 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าใน 
การปฏิบัติงาน สามารถท างาน
กับทีมการพยาบาล ทีมสห
สาขาวิชาชีพ และชุมชน 

 - เข้าใจถึงการปฏิบัติงานของ
พยาบาลและทีมสหสาขาใน
สถานการณ์จริง 

 

- แสดงออกถึงภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
- สามารถท างานกับทีมการ
พยาบาล และทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

- แสดงภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติงานกับทีมการพยาบาล 
ทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
ชุมชน 
- สามารถท างานกับชุมชน 
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การก าหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ชั้นปี 1 – 4 ภาพรวม 
 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

แสดงออกถึงการเป็นผู้มีสัมมาคารวะ 
สามารถแยกแยะความถูกต้องชั่วดีได้ มี
ความซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการศึกษาเล่าเรียนและท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะการเรียนรู้
และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
สื่อสารเข้าใจ สามารถอธิบายความรู้
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณสุขและการ
ประกันคุณภาพการพยาบาล รู้ จั ก
วิชาชีพพยาบาล  

 

สามารถอธิบายศาสตร์ทางการพยาบาล 
แสดงออกถึงความกล้าคิดที่แตกต่าง มี
ทักษะปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
พ้ืนฐานและกระบวนการพยาบาล  
สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
ข้อมูลจากการประเมินและสื่อสารด้าน
สุ ข ภ า พ ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ใช้บริการ เข้าใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เคารพสิทธิผู้ป่วย แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติการ
พยาบาล มีความเอ้ืออาทร เมตตากรุณา 
ซื่อสัตย์ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ น้อมน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

 

สามารถบู รณาการองค์ ความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วย น าครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม 
สามารถจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
สามารถออกแบบสร้ างนวัตกรรม
ทางการพยาบาลและน าหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล สามารถใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย มีความไว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยและ
สามารถรายงานได้ถูกต้องและทันเวลา 
ท า งานกับทีมพยาบาลและทีมสห
วิชาชีพได้ แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพและมีภาวะผู้น า  อดทน
และสู้งาน 

สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์แบบองค์รวมกับผู้ใช้บริการ 
ทั้งที่เป็นบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
โดยเน้นการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ภายใต้กฎหมายและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  สอดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม แสดงออกถึง
ภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน สามารถ
สร้ า งนวั ตกรรมทางการพยาบาล 
สามารถท างานกับชุมชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาล
ภายหลังส าเร็จการศึกษา  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
        

1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ   
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 

0204241  ชีวเคมพีื้นฐาน                           
0207251  กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของ

มนุษย์ 1 
                          

0207252  กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของ
มนุษย์ 2                           

0209207  ฟิสิกส์ส าหรับพยาบาล                           
0225215  จุลชวีวิทยาและปรสติวิทยาส าหรบั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ                            

1101161  จิตวิทยาพัฒนาการ                            
1101163  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ทางสุขภาพ 
                           

1101164  โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด                            
1101261  พยาธิสรรีวิทยาส าหรบัพยาบาล                           
1101262  เภสัชวิทยาพื้นฐาน                            
1101321  หลักระบาดวิทยาและชีวสถิติ                            

กลุ่มวิชาชีพ 

1101162  มโนทศัน์ทางการพยาบาล                                          

1101231  การพยาบาลเด็ก                                        

1101241  การพยาบาลผู้ใหญ ่1                                         

1101263  กระบวนการพยาบาล                                       

1101264  การพยาบาลพื้นฐาน                                       

1101266  การพยาบาลเพือ่สร้างเสริมสุขภาพ                                        

1101268  กฎหมายและจริยศาสตร์
ทางการพยาบาล 
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 
1101311  การพยาบาลสขุภาพจิตและจิต

เวช 
                                       

1101322  การพยาบาลชุมชน                                    

1101342  การพยาบาลผู้ใหญ ่2                                          

1101344  การพยาบาลผู้สูงอาย ุ                                          

1101345  การพยาบาลสาธารณภยั                                          

1101351  การพยาบาลมารดาและ
ทารก 

                                     

1101352  การผดุงครรภ์                                      

1101362  การวจิยัและนวตักรรม
ทางการพยาบาล 

                                 

1101421  การรักษาโรคเบื้องต้น                                              

1101471  การจัดการทางการพยาบาล                                    

1101265  ปฏบิติัการพยาบาลขั้นพื้นฐาน                              

1101267  ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ 

                            

1101312  ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

                          

1101331  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก                             

1101341  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ 1 

                           

1101343  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ 2 

                          

1101422  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
และการรักษาโรคเบื้องต้น 

                           

1101451  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและ
ทารก 

                            

1101452  ปฏิบัติการผดุงครรภ์                               
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 
1101472  ปฏิบัติการจัดการทางการ

พยาบาล 
                           

1101473  ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด 
 

                                    

รวม  ความรับผิดชอบหลัก 39 รายวิชา 24 12 4 20 12 11 28 12 4 6 12 39 6 16 11 2 11 15 13 17 16 10 5 11 11 11 9 
รวม  ความรับผิดชอบรอง 39 รายวิชา  15 3 0 3 16 12 0 1 17 2 19 0 4 6 8 9 14 4 11 17 14 5 0 0 0 0 2 
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุ่มการใช้ภาษา              
0000111  ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา             

0000121  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน             

0000122  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน             

กลุ่มบูรณาการ             

0000161  คุณภาพชีวิต             

0000162  สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต             

0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง             

กลุ่มวชิาบังคับเลือก             

0000262  ทักษิณศึกษา             

0000263  วิถีชุมชนท้องถิ่น             

กลุ่มวิชาเลือก             

0000131  ภาษาและวัฒนธรรมพมา่             

0000132  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม             

0000133  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี             

0000134  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น             

0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0000136  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู             

0000163  วิถีอาเซียน             

0000164  หลกัปรชัญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต             

0000165  ชมศิลป์ ดหูนัง ฟังเพลง             

0000166  ไฟฟ้ากับชีวิต             

0000167  อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม             

0000168  การอ่านเพ่ือชีวิต             

0000169  กีฬาและนันทนาการเพ่ือสขุภาพ             

0000262  ทักษิณศึกษา             

0000263  วิถีชุมชนท้องถิ่น             

0000264  เศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการ             

0000265  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต             

0000266  เศรษฐกิจสรา้งสรรค์             

0000267  ทัศนศลิป์และสงัคีตวิจักษ์             

0000268  การเมอืงการปกครองไทย             
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โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 
 โครงสร้างบริหารหลักสูตร มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดีท าหน้าที่ควบคุมดูแล โดยมี

คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประจ า   
ชั้นปี และอาจารย์ผู้สอน ดังแผนภูมิ 
 

                       
                        

  
 
 

 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
1. รองคณบดี   

1) ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ 
2) ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านพัฒนานิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ 
3) ก ากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
4) ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีอธิการ หรือคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมาย 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
1) ก ากับและดูแลการด าเนินงานของหลักสูตร รวมถึงการติดตามและด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ

ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

2) วางแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิตพร้อมงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

3) วางแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4) ก ากับ ติดตามการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตก่อนเข้าศึกษา 
5) ก ากับ ติดตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนิสิต 

คณบด ี

รองคณบด ี
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

คณะกรรมการอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ประธานหลักสตูร 

อาจารยผ์ู้สอน อาจารย์ประจ าชั้นปี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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6) วิเคราะห์และน าเสนอภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์พิเศษต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ และก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
8) ภาระงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตร 

3. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ และสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามความต้องการของประเทศ 
2) บริหาร วางแผน ควบคุมคุณภาพ และติดตามประเมินผลหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร

ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
3) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการสร้าง

เสริมความสามารถและสมรรถนะของผู้เรียนได้ในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่เสนอไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) 

4) พัฒนาสมรรถนะของตนเองและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสมารถ (Competences) ด้านทักษะสังคมและชีวิต (Social and Life 
Balance) มีความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented) มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Mindset) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged) 

5) อ่ืนๆ ตามท่ีอธิการมอบหมาย 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

1) สอน และค้นคว้าวิจัย ในสาขาพยาบาลศาสตร์ 
2) อ่ืนๆ ตามท่ีอธิการมอบหมาย 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1) จัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และ

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
2) จัดท า มคอ. 3 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและน าเสนอต่อคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นขั้นต้น 
3) ปรับปรุงแก้ไข มคอ.3 ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

ด าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณารับรองก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 เดือน 
4) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
5) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 4  
6) ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

และยุติธรรม 
7) ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ การให้ระดับขั้นคะแนนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
8) จัดประชุมพิจารณาการให้ระดับขั้นคะแนนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และร่วมประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งด าเนินการเสนอการให้ระดับขั้นคะแนนตามขั้นตอนและเวลาที่คณะก าหนด  
9) ด าเนินการจัดส่งการให้ระดับขั้นคะแนนที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะตาม

ระบบ ต่อมหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
10)  ด าเนินการจัดประชุมประเมินผลรายวิชาร่วมกับนิสิต 
11)  จัดท า มคอ. 5 และ 6 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และจัดส่งตามขั้นตอน ตามเวลาที่ก าหนด 
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6. ผู้ช่วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1) ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ 3 4 5 และ 6 
2) ช่วยจัดท าข้อสอบฉบับสมบูรณ์ 
3) ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน การประเมินผลการเรียนรู้และการให้ระดับขั้น

คะแนน 
4) ร่วมประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. อาจารย์ประจ าชั้นปี 
1) วิเคราะห์ภาระงานแต่ละรายวิชาโดยภาพรวมในแต่ละภาคเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2) พบนิสิตทั้งชั้นปี ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือเพ่ือให้นิสิตมีผลการประเมินการ

เรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์ 
3) ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน 

4) ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

5) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

8. อาจารย์ผู้สอน 
1) ร่วมวางแผนจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มอบหมาย ตาม

มาตรฐานการเรียนการสอนที่คณะก าหนด เพ่ือให้บรรลุความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO) 
2) ร่วมด าเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ตามมาตรฐานการเรียนการสอนที่

คณะก าหนด 
3) ร่วมรับผิดชอบด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครบตามท่ีรายวิชาก าหนด 
4) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือนิสิตเพ่ือเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
5) ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และยุติธรรม และ

ด าเนินการส่งคะแนนแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตามเวลาที่ก าหนด 
6) ร่วมพิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การให้ระดับขั้นคะแนน ตามเวลาที่ก าหนด 
7) ร่วมประชุมประเมินผลรายวิชาและจัดท า มคอ. 5 และ 6 

9. พยาบาลพ่ีเลี้ยง 
1) แนะน าเกี่ยวกับหอผู้ป่วย อุปกรณ์ กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึก

ปฏิบัติพยาบาลของนิสิต เช่น  การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนขณะฝึกปฏิบัติพยาบาลผู้ใช้บริการแต่ละภาวะ
ของความเจ็บป่วย เป็นต้น 

2) ร่วมพิจารณาและมอบหมายผู้ใช้บริการแก่นิสิตในการศึกษาและปฏิบัติพยาบาล 
3) ให้ความรู้ สอน ค าแนะน า ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา และติดตามนิสิตขณะฝึก

ปฏิบัติพยาบาล 

4) จัดสอนบนคลินิกในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สอนข้างเตียง เป็นต้น 
5) ร่วมประชุมก่อนและหลังปฏิบัติการพยาบาล (pre-post conference) ร่วมฟังการน าเสนอ

ผลการศึกษาผู้ใช้บริการรายกรณี (present case study) หรือกิจกรรมอ่ืนที่ก าหนดในรายละเอียดของ
ประสบการณ์ (มคอ.4) ตามความเหมาะสม รวมถึงให้ค าปรึกษา เสนอแนะแก่นิสิตในการศึกษา 
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6) ตรวจแผนการพยาบาล บันทึกทางการพยาบาล รวมถึงให้ค าปรึกษา เสนอแนะแก่นิสิตใน
การศึกษา 

7) ร่วมประเมินผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติพยาบาลของนิสิตกับอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และนิสิตเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเป็นระยะ รวมถึงให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นิสิต
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

8) ร่วมประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติพยาบาลกับอาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติพยาบาลในแต่ละรายวิชา  

9) ร่วมเข้าฟังการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติพยาบาล
ในแต่ละรายวิชา 

10) ร่วมประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชากับทีมอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาในปีต่อไป 

11) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการและทักษะการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยง 
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ระบบการบริหารหลักสูตร
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ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

ตามที่  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา มติที่ประชุมคณะพยาบาล
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จึงได้ก าหนด ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร ดังนี้  
 
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และมคอ.4) 

ขั้นตอน 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และจัดท า 

มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมสรุปประเด็นส าคัญตามแบบฟอร์ม

น าเสนอ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ที่คณะก าหนด ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเป็นขั้นต้น 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา มคอ. 3 และ มคอ. 4 และส่งคืนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปรับปรุงแก้ไข มคอ.3 และ มคอ.4 ตามข้อเสนอแนะ และจัดส่ง มคอ. 

และ มคอ.4 ฉบับสมบูรณ์ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลักสูตรตรวจรูปแบบ (Format) ก่อนจัดส่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณารับรอง 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 แก่อาจารย์ผู้สอนและจัดประชุมเตรียมความ
พร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจก มคอ. 3 และ มคอ. 4 แก่นิสิต พร้อมทั้งชี้แจงนิสิตเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ในวันแรกของการเปิดเรียน 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือจัดเก็บ
เป็นหลักฐาน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ 

บทบาทและหน้าที ่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตลอดปีการศึกษาที่เปิดสอน

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 
2. พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 เดือน 
3. ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ มคอ.3 และ มคอ.4 ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
4. เสนอ มคอ.3 และ มคอ.4 ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณารับรอง 
5. จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลักสูตรเพ่ือจัดเก็บเป็นหลักฐานและ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. จัดประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2. เสนอ มคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมสรุปประเด็นส าคัญตามแบบฟอร์มน าเสนอ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่

คณะก าหนดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 เดือน  
3. ปรับปรุงแก้ไข มคอ.3 และ มคอ.4 หลังจากนั้นจัดส่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลักสูตร

ตรวจสอบรูปแบบ (Format)  
4. จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ฉบับสมบูรณ์ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องและสมบูรณ ์
5. จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 แก่อาจารย์ผู้สอนและจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเตรียมความพร้อม

ก่อนวันเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
6. แจก มคอ.3 และ มคอ.4 แก่นิสิต พร้อมทั้งชี้แจงนิสิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในวันแรกของการ

เปิดสอน 
อาจารย์ผู้สอน 
1. ร่วมประชุมพิจารณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตามประเด็นที่ก าหนด

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
2. ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 

2 สัปดาห์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณารับรอง มคอ.3 และ มคอ.4 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณารับรองรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร 
1. ตรวจสอบรูปแบบ (Format) ของ มคอ.3 และ มคอ.4 ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
2. จัดเก็บ มคอ.3 และ มคอ.4 เป็นหลักฐาน และด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 

ขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(มคอ.3 และมคอ.4) 

 
 
 
 
 

เสนอรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ประชุมวางแผนร่วมกับอาจารย์ผูส้อน
และจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

เสนอ มคอ.3 และ มคอ.4 พร้อมสรุป
ประเด็นส าคญัเพื่อพิจารณาเป็นขั้นต้น 

รับรอง มคอ.3 
และ มคอ.4 

แจก มคอ.3 และ มคอ.4 แก่นิสิตและ
ช้ีแจงรายละเอียด 

จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 แก่
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบหลักสูตร 

พิจารณา มคอ.3 
และ มคอ.4 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ผ่าน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

แบบฟอร์ม มคอ.3 และ มคอ.4 

แบบฟอร์มน าเสนอ มคอ.3 และ มคอ.4 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

แจก มคอ.3 และ มคอ.4 แก่อาจารย์
ผู้สอนและประชุมเตรียมความพรอ้ม 
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การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 5 และ มคอ. 6) 
 ขั้นตอน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลการจัดการเรียนรู้และประเมินผล
การสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิต ทั้งที่ผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (TSU 
ASSESSMENT) และตามแบบประเมินผลรายวิชาของคณะ น ามาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ประเมินประสิทธิผลการสอน ทั้งจากการประเมินของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต  และร่วมพิจารณาเสนอแนว
ทางการพัฒนาในปีต่อไป  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคน 

4. อาจารย์ผู้สอนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ มคอ.5 และ มคอ.6  พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของสรุป
ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอ มคอ. 5 และมคอ.6  สรุปการประเมินผลรายวิชา สรุปภาระงาน
สอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณาเป็นขั้นต้น ภายใน 30 วันภายหลัง
สิ้นสุดการเรียน 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา มคอ. 5 และมคอ. 6 เป็นขั้นต้น  และส่งคืนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชากรณีต้องปรับปรุงแก้ไข 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ มคอ. 5 และมคอ. 6 ฉบับปรับปรุงแก้ไข สรุปการประเมินผล
รายวิชา พร้อมสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ทุกคนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณา
รับรอง  

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคนต่อคณบดี 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ. 5 และมคอ. 6 แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ

จัดเก็บเป็นหลักฐาน และด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ 
บทบาทและหน้าที ่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. รวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการ

สอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิต 
2. จัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ประเมินประสิทธิผลการสอน

โดยประมวลข้อมูลทั้งจากผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต และร่วมพิจารณาเสนอแนวทางการ
พัฒนาในปีต่อไป 

3. จัดท า มคอ.5 และ มคอ. 6 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสรุปภาระงานสอนของ
อาจารย์ผู้สอนทุกคน 

4. จัดส่ง มคอ.5 และ มคอ. 6 และสรุปภาระงานสอนแก่อาจารย์ผู้สอนทุกคน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

5. เสนอ มคอ.5 และมคอ.6  สรุปการประเมินผลรายวิชา และสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน
ทุกคน ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณาเป็นขั้นต้น ภายใน 30 วันภายหลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน 
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6. ปรับปรุงแก้ไข มคอ.5 และมคอ.6 ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังจากนั้น
เสนอ มคอ.5 และมคอ.6 ฉบับปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือพิจารณารับรอง 

7. จัดส่ง มคอ.5 และมคอ.6 ที่ผ่านการรับรอง แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือจัดเก็บเป็น
หลักฐานและด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ 

อาจารย์ผู้สอน 
1. ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ประสิทธิผลการสอน 

และร่วมพิจารณาเสนอแผนการพัฒนาในปีต่อไป 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ. 5 และ มคอ. 6 และสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. พิจารณา มคอ. 5 และมคอ. 6 เป็นขั้นต้นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
2. เสนอ มคอ. 5 และมคอ. 6 ฉบับปรับปรุงแก้ไข สรุปการประเมินผลรายวิชา และสรุปภาระงาน

สอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคน ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณารับรอง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1. พิจารณารับรอง มคอ.5 และ มคอ.6 
2. เสนอสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคนต่อคณบดี 
คณบดี 
น าข้อมูลสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกคนมาเป็นข้อมูลตรวจสอบการสรุปภาระงานสอน

ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน เมื่อครบรอบปีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร 
จัดเก็บ มคอ.5 และ มคอ.6 เป็นหลักฐาน และด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ 
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ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 5 และ มคอ. 6) 

 

รวบรวม ประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
การประเมินผลการจัดการเรยีนรู้และ

อาจารยผ์ู้สอนของนิสิต 

ประชุมประเมินผลการจดัการเรียนรู้ร่วมกับ
อาจารยผ์ู้สอน และจัดท า  

มคอ.5 และ มคอ.6 

เสนอ มคอ.5 และ มคอ.6 พร้อมสรุปการ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ และสรุปภาระ

งานสอนของอาจารย์ผูส้อน 

พิจารณา มคอ.5 
และ มคอ.6 

รับรอง มคอ.5 
และ มคอ.6 

เสนอสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ต่อ
คณบด ี

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

จัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 สรุปผลการ
ประเมินการจดัการเรียนรู้แก่เจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบหลักสตูร 

ผ่าน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

แบบฟอร์ม มคอ.5 และ มคอ.6  
แบบฟอร์มประเมินผลรายวิชา 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

แบบฟอร์มสรุปภาระงานสอนของอาจารย ์
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
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การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 ขั้นตอน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้จากรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ทุก
รายวิชา สรุปการประเมินผลรายวิชาและประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตทุกรายวิชา และ
สรุปผลการเรียนรู้จากกิจกรรมของหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) มาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ทั้งหมดมาก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป และจัดท ารายงานผล มคอ.7  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ มคอ.7 ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณารับรอง
ภายใน 60 วันภายหลังสิ้นสุดของแต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้งสรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยนิสิตทุกคน 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ มคอ.7 และสรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการสอนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยนิสิตทุกคนต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดส่ง มคอ.7 แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือจัดเก็บเป็น
หลักฐานและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์คณะ 
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ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

                                                   
  รวบรวมประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ.5 

และ มคอ.6 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
สรุปผลจากกจิกรรมของหลักสตูรพัฒนานิสิต 

(นอกช้ันเรียน) 

จัดท า มคอ.7 และสรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมิน
การสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูรโดยนิสติ 

รับรอง มคอ.7 และ
สรุปคะแนน

ประเมินการสอน 

เสนอ มคอ.7 และสรุปคะแนนเฉลีย่ผลประเมิน
การสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูรโดยนิสติต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อจัดเก็บเป็น
หลักฐาน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แบบฟอร์ม มคอ.7 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
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การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา 
ขั้นตอน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คัดเลือกรายวิชาที่ท าการทวนสอบในแต่ละภาคเรียน โดยมีจ านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น   
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของรายวิชา  
3. คณะกรรมการทวนสอบด าเนินการทวนสอบแต่ละรายวิชาตามมาตฐานผลการเรียนรู้ภายใน 3 

สัปดาห์ภายหลังสิ้นสุดภาคเรียน และสรุปรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
ขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา 

 
คัดเลือกรายวิชาที่ท าการทวนสอบในแต่ละ
ภาคการเรียนจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น 

เสนอแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

ด าเนินการทวนสอบแต่ละรายวิชาตาม
มาตรฐานการเรียนรูภ้ายใน 3 สัปดาห์หลัง
สิ้นสุดภาคเรียน และสรุปรายงานผลการ

ทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

รายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ของรายวิชา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

คณบด ี

คณะกรรมการทวนสอบ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

แบบฟอร์มการทวนสอบ 
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การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร 
ขั้นตอน 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7)  
2. คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านพัฒนานิสิตสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้จากกิจกรรมของหลักสูตรพัฒนา

นิสิต (นอกชั้นเรียน) ของนิสิตทุกชั้นปีเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคเรียนสุดท้าย และสรุปรายงานเสนอ
ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 1) มคอ. 7 2) ผลการสอบ
ประมวลความรอบรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 3) ผลลัพธ์การเรียนรู้จากกิจกรรมของหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอก
ชั้นเรียน) ของนิสิตทุกชั้นปี 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอผลการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิตตามสมรรถนะตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้านของหลักสูตร และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะตามผลลัพธ์การ 
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้านของหลักสูตร ภายหลังบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 1 ปี 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือร่วมกันวางแผน ประเมินการจัดการเรียนการสอนและก าหนด
ประเด็นที่ต้องพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป และ/หรือต้องทบทวนหลักสูตร 
  



36 
 

 

ขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สรุปผลลัพธ์การเรียนรูจ้ากกิจกรรมพัฒนา
นิสิต (นอกช้ันเรียน) ของนิสิตทุกช้ันปีเมื่อ
สิ้นภาคเรียนสุดท้ายและสรุปรายงานเสนอ

ต่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้และจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประมวลผลและวิเคราะห์จาก มคอ.7 ผล
การสอบประมวลความรู้ของนิสิตช้ันปีท่ี 4 
และผลลัพธ์การเรียนรู้จากกิจกรรมพัฒนา

นิสิต (นอกช้ันเรียน) ของนิสิตทุกช้ันปี 

เสนอผลการประมวลและวิเคราะห์ผลลัพธ์
การเรยีนรู้ของนิสิตต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

ด าเนินการวิจยัติดตามคณุภาพบณัฑิตตาม
สมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน
ของหลักสูตร และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา

หลักสตูร 

ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
สมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน

ขอลหลักสูตร ภายหลังบัณฑติส าเร็จ
การศึกษา 1 ปี 

จัดประชุมร่วมกับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน

เป็นประจ าทุกปี 

กรรมการ
พัฒนานิสิต 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
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การจัดท าชุดการสอน (แผนการสอน เอกสารค าสอน และข้อสอบ) 
ขั้นตอน 
1. อาจารย์ผู้สอนจัดท าชุดการสอน (แผนการสอน เอกสารค าสอน และข้อสอบ) ตามแบบฟอร์ม

แผนการสอน แบบฟอร์มเอกสารค าสอน และแบบฟอร์มการจัดท าข้อสอบ และจัดส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตามก าหนดเวลา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาชุดการสอนทุกหัวข้อ 
3. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงแก้ไขชุดการสอนตามข้อเสนอแนะ และจัดส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ตามก าหนดเวลา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมชุดการสอนทุกหัวข้อเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือพิจารณารับรอง 
5. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงแก้ไขชุดการสอนตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และ

จัดส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือจัดเก็บในแฟ้มชุดการสอน 
บทบาทและหน้าที ่
อาจารย์ผู้สอน 
1. ด าเนินการจัดท าแผนการสอน ดังนี้ 

- ร่วมพิจารณาจัดสรรหัวข้อสอนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอน 
- เขียนแผนการสอนตามหัวข้อที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มแผนการสอน 
- ส่งแผนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตามเวลาที่ก าหนด 
- ร่วมประชุมพิจารณาแผนการสอนทุกหัวข้อกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอน 
- ปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนตามข้อเสนอแนะ และด าเนินการสอนตามแผน 
- บันทึกประเมินผลการสอนในแผนการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการสอนในปี

การศึกษาถัดไป และจัดส่งแผนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตามก าหนดเวลา 
2. ด าเนินการจัดท าเอกสารค าสอน ดังนี้ 

- ศึกษาและเขียนเอกสารค าสอนตามแบบฟอร์มเอกสารค าสอนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
เอกสารค าสอน 1 ชั่วโมง ควรเขียนไม่เกิน 15 หน้า (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง) 

- ส่งเอกสารค าสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตามเวลาที่ก าหนด  
- ปรับปรุงแก้ไขเอกสารค าสอนตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบพิจารณาคุณภาพ

เอกสารค าสอน 
- เตรียมเอกสารค าสอนแจกนิสิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
- ประเมินผลเอกสารค าสอนจากนิสิต และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

3. ด าเนินการจัดท าข้อสอบ  
ด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดท าข้อสอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. ด าเนินการจัดท าแผนการสอน ดังนี้ 

- แจ้งตารางการปฏิบัติงานการจัดท าแผนการสอนต่อทีมอาจารย์ผู้สอน 
- จัดประชุมจัดสรรหัวข้อสอนร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอน 
- รวบรวมแผนการสอนทุกหัวข้อ ตามเวลาที่ก าหนด 
- จัดประชุมพิจารณาแผนการสอนร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอน 
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- รวบรวมแผนการสอนฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไขและมีบันทึกผลการสอนทุกหัวข้อ เก็บไว้ใน
แฟ้มชุดการสอนรายวิชา  ตามเวลาที่ก าหนด 

2. ด าเนินการจัดท าเอกสารค าสอน ดังนี้ 
- แจ้งตารางการปฏิบัติงานการจัดเอกสารค าสอนต่อทีมอาจารย์ผู้สอน 
- เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบพิจารณาคุณภาพเอกสารค าสอนแต่ละหัวข้อต่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแจ้งอาจารย์ผู้สอน 
- รวบรวมเอกสารค าสอน และจัดส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบพิจารณาคุณภาพเอกสารค าสอน  

ตามเวลาที่ก าหนด 
- รวบรวมเอกสารค าสอนฉบับปรับปรุงแก้ไขไว้ในแฟ้มชุดการสอนรายวิชา ตามเวลาที่ก าหนด  

3. ด าเนินการจัดท าข้อสอบ ดังนี้ 
ด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดท าข้อสอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบพิจารณาคุณภาพเอกสารค าสอน 
1. ร่วมอ่านและให้ข้อเสนอแนะคุณภาพของเอกสารค าสอนแต่ละหัวข้อเรื่อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ส่งเอกสารและข้อเสนอแนะคืนอาจารย์ผู้สอน ตามเวลาที่ก าหนด 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. พิจารณารับรองชุดการสอน 
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มชุดการสอน ภายหลังสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดท าชุดการสอน 
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ระบบและกลไกการจัดท าข้อสอบ 

ผ่าน 

ผ่าน 

จัดท าชุดการสอนและจัดส่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาตามก าหนดเวลา 

อาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

แบบฟอร์มแผนการสอน 
แบบฟอร์มเอกสารค าสอน 
แบบฟอร์มการจดัท าข้อสอบ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและทมีสอน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

ไม่ผา่น 

รับรองชุดการสอน 

จัดส่งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา
จัดเก็บเข้าแฟ้มชุดการสอน 

ไม่ผา่น 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประชุมกับทีมอาจารยผ์ู้สอน 

พิจารณาชุดการ
สอนทุกข้อ 

รวบรวมชุดการสอนทุกหัวข้อต่อ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประจ าครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 
 

วัตถุประสงค ์
1. สามารถวัดผลการเรียนรู้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดแต่ละรายวิชา 
2. ประกันคุณภาพกระบวนการจัดท าข้อสอบ 

 
ขั้นตอนการจัดท าข้อสอบ 

1. อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนผังข้อสอบ (blueprint) หัวข้อเรื่องที่รับผิดชอบสอน และส่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาตามเวลาที่ก าหนด  โดยก าหนดสัดส่วนสอน 1 ชั่วโมงต่อข้อสอบ 5 ข้อ กรณีเป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ (multiple choice) ก าหนดให้มี 4 ตัวเลือก   

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอน ร่วมประชุมพิจารณา blueprint หัวข้อเรื่อง
และท้ังรายวิชา 

3. อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบพร้อมเฉลยตาม blueprintหัวข้อเรื่องที่รับผิดชอบสอนตามแบบฟอร์ม
การจัดท าข้อสอบ และส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตามเวลาที่ก าหนด 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอน ร่วมประชุมวิพากษ์ข้อสอบ 
5. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงแก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะ และจัดส่งข้อสอบที่ปรับปรุงแก้ไขต่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตามเวลาที่ก าหนด 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อสอบที่ปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็นชุดข้อสอบ พร้อมเฉลย

ในกระดาษค าตอบ ทั้งนี้ การจัดท าชุดข้อสอบและกระดาษค าตอบจะต้องมีการตรวจทานกับอาจารย์ผู้สอน  
(double check) 
 7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่งชุดข้อสอบต่อคณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ 
 
ขั้นตอนตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ  

1. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน        
อย่างน้อย 3 คนต่อคณบดี เพ่ือแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ  

2. คณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ ด าเนินการ 
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ ทั้งความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบการจัดพิมพ์

ข้อสอบ ตัวสะกด กรณีท่ีพบข้อสอบมีข้อผิดพลาด ส่งข้อสอบคืนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
- ส่งข้อสอบภายหลังการปรับปรุงแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรจัดท าส าเนา

ข้อสอบตามจ านวนนิสิต โดยมีคณะท างานฯควบคุมการผลิตข้อสอบทุกครั้ง 
- ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าส าเนาข้อสอบและบรรจุใส่ซอง ปิดผนึกและลง

ลายมือชื่อที่ซองข้อสอบ 
- จัดเก็บข้อสอบในตู้และปิดกุญแจ 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรจัดเตรียมกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ตามจ านวนนิสิตผู้เข้า
สอบและบรรจุในซอง พร้อมข้อสอบส ารองและกระดาษค าตอบส ารองจ านวน 3 ชุด และใบลงชื่อนิสิตเข้าสอบ 
และอาจารย์ผู้คุมสอบ 
 
 

ขั้นตอนการจัดท าข้อสอบ 
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จัดท าแผนผังข้อสอบ (blueprint) หัวเร่ืองที่รับผิดชอบสอน ส่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาตามวันเวลาที่ก าหนด (สัดส่วนสอน 1 ชม. : 5 ข้อ) 

จัดท าข้อสอบพร้อมเฉลยตาม blueprint หัวข้อเร่ืองที่รับผิดชอบสอน 
และส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตามก าหนด 

วิพากย์
ข้อสอบ 

ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะ และจัดส่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาตามก าหนด 

รวบรวมข้อสอบที่ปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเป็นชุดข้อสอบ 
พร้อมกระดาษค าตอบ 

ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อสอบ 

ชุดข้อสอบและ
กระดาษค าตอบผา่นการ

ตรวจทาน (double check) 

ร่วมพิจารณา
blueprint หัวข้อ
เร่ืองทั้งรายวิชา 

จัดส่งชุดข้อสอบต่อคณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อสอบ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
และทีมอาจารย์ผู้สอน 

แบบฟอร์มการจัดท าขอ้สอบ 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
และทีมอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
และทีมอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

คณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ของข้อสอบ 
 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลักสูตร 
 

คณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ของข้อสอบ 
 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลักสูตร 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าชดุข้อสอบ บรรจุใส่ซอง 
ปิดผนึกและลงลายมือชือ่หน้าซองข้อสอบ 

จัดเก็บข้อสอบในตู้และปิดกุญแจ 

จัดเตรียมกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ตามจ านวนนิสิตที่เข้า
สอบและบรรจุในซอง 

จัดท าชุดข้อสอบตามจ านวนนิสิตและส ารอง 
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ขั้นตอนการจัดห้องสอบ 
1. กรณีรายวิชาก าหนดวันสอบตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร

ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดห้องสอบตามห้องสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. กรณีก าหนดวันสอบนอกตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรในการ
จองห้องสอบในระบบการจองห้องของมหาวิทยาลัย หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องเรียน อาคาร
เรียนรวม 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัด 
ห้องสอบตามห้องสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลักสูตรจัดท าแผนผังการสอบ และเลขท่ีนั่งสอบ 
 
ขั้นตอนการจัดอาจารย์คุมสอบ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระบุอาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบคุมสอบจ านวน 2 คนต่อห้องสอบ ใน 
มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อ 1 แผนการสอน ในสัปดาห์สอบ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรรวบรวมรายชื่ออาจารย์คุมสอบจ านวนอย่างน้อย 2 คน        
ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน ตามท่ีระบุใน มคอ.3 และเสนอประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นขั้นต้น 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์คุมสอบแต่ละภาคเรียนต่อมหาวิทยาลัย 
โดยผ่านคณบดี ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้คุมสอบ 
ต่อไป 

4. กรณีเป็นการสอบนอกตารางสอบของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรเสนอ
รายชื่ออาจารย์คุมสอบต่อคณบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้คุมสอบ 

5. กรณีเป็นรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานงานของคณะ ด าเนินการ
เสนอรายชื่ออาจารย์คุมสอบที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร เพ่ือด าเนินการเสนอรายชื่ออาจารย์คุมสอบ
ต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณบดี ทั้งนี้ คณะจะด าเนินการเสนอรายชื่ออาจารย์คุมสอบในภาพรวมของคณะต่อ
มหาวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตพัทลุงและวิทยาเขตสงขลา ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 เดือน 
 
ขั้นตอนการคุมสอบรายวิชาของคณะ 

1. อาจารย์คุมสอบรับชุดข้อสอบและกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
หลักสูตร ที่ตู้เก็บข้อสอบ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที พร้อมลงลายมือชื่อรับข้อสอบ 

2. อาจารย์คุมสอบเปิดข้อสอบและแจกข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ในห้องสอบ ตามที่
มหาวิทาลัยก าหนด 

3. เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ อาจารย์คุมสอบนับจ านวนข้อสอบและกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ บรรจุ
แต่ละซอง ปิดซองและลงลายมือชื่อทั้งสองซอง 

4. อาจารย์คุมสอบจัดส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
หลักสูตร ภายหลังสิ้นสุดการสอบ พร้อมลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ 

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรจัดเก็บชุดข้อสอบในตู้เก็บข้อสอบ 
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ขั้นตอนการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากรอกข้อมูลขอตรวจข้อสอบปรนัยตามแบบฟอร์มของคณะพร้อมเฉลย

ข้อสอบในกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรก่อนสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วัน 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรด าเนินการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรจัดส่งผลการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
4. กรณีเป็นข้อสอบอัตนัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรจัดส่งข้อสอบแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาภายหลังสิ้นสุดการสอบ เพ่ือด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนตรวจข้อสอบ ต่อไป  
 
ขั้นตอนการท าลายข้อสอบ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรท าหนังสือแจ้งก าหนดวัน-เวลาท าลายชุดข้อสอบต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรรวบรวมข้อสอบทั้งหมด และท าลายชุดข้อสอบด้วยเครื่อง
ท าลายข้อสอบ ตามวัน-เวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ คณะท าลายข้อสอบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนแต่ละปีการศึกษา 
 
บทบาทและหน้าที่ 

อาจารย์ผู้สอน 
1. จัดท าแผนผังข้อสอบ (blue print) หัวข้อที่รับผิดชอบสอน 
2. จัดท าข้อสอบตาม blue print และส่งตามก าหนดเวลา 
3. เข้าร่วมพิจารณา blue print และวิพากษ์ข้อสอบ ตามก าหนดเวลา 
4. ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมวิพากษ์ข้อสอบ และส่งข้อสอบภายในเวลาที่

ก าหนด 
5. คุมสอบตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. ตรวจข้อสอบอัตนัย กรณีออกข้อสอบอัตนัย 
7. ติดตามผลการวิเคราะห์ข้อสอบ และน าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาข้อสอบต่อไป 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. ก าหนดตารางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าข้อสอบ 
2. รวบรวม blue print แต่ละหัวข้อและจัดท า blue print ภาพรวมของรายวิชา 
3. จัดประชุมพิจารณา blue print และวิพากษ์ข้อสอบ ตามก าหนดเวลา 
4. รวบรวมข้อสอบ และจัดท าเป็นชุดข้อสอบพร้อมเฉลยกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ 
5. จัดส่งชุดข้อสอบต่อคณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ 
6. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์คุมสอบใน มคอ.3 
7. กรอกแบบฟอร์มขอตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 
8. ติดตามผลการตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 
9. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบในภาพรวมและรายข้อต่อคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน 
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10. รวบรวมข้อสอบที่มีผลการวิเคราะห์เป็นข้อสอบระดับดีเป็นคลังข้อสอบ 
คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 คนต่อคณบดี เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะท างานตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อสอบ 
2. ติดตามสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
คณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ 
1. ประชุมทีมเพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ 
3. ควบคุมการจัดท าส าเนาชุดข้อสอบ 
อาจารย์ผู้คุมสอบ 
1. รับข้อสอบและคุมสอบตามตารางสอบที่ก าหนด 
2. ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนด 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลักสูตร 
1. รวบรวมรายชื่ออาจารย์คุมสอบจาก มคอ. 3 ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียนเสนอประธานหลักสูตร

พิจารณาเป็นขั้นต้น หลังจากนั้นเสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณบดี เพ่ือแต่งตั้ง หรือเสนอคณบดีเพ่ือ
แต่งตั้ง กรณีเป็นการสอบนอกตาราง  ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 เดือน  

2. จัดท าส าเนาชุดข้อสอบ พร้อมทั้งบรรจุซองปิดผนึก จ่าหน้าซอง และจัดเก็บในตู้เก็บข้อสอบ 
3. จัดส่งซองชุดข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบให้อาจารย์คุมสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 

และเก็บข้อสอบเมื่อเสร็จสิ้น 
4. ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ และจัดส่งผลการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
5. ท าลายข้อสอบ ตามเวลาที่ก าหนด 
ประธานหลักสูตร 
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์คุมสอบแต่ละภาคเรียนเป็นขั้นต้น 
คณบดี 
แต่งตัง้คณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อสอบ 
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ขั้นตอนการจัดห้องสอบและขั้นตอนการคุมสอบ 
 

 

 

  
สอบนอกตาราง
มหาวิทยาลัย 

สอบตามตาราง
มหาวิทยาลัย 

รายวิชาศึกษาทัว่ไป 

ประสานงานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาใน
การจัดห้องสอบตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ประสานงานในการ
จองห้องสอบในระบบ  

จองห้องสอบในระบบ 

ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาในการจัดหอ้ง
สอบตามมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

เสนอรายชื่ออาจารย์คุม
สอบ ผ่านคณบดี กอ่น
เปิดภาคเรียน 1 เดือน 

แต่งตั้งอาจารย์
ผู้คุมสอบ 

รับชุดข้อสอบ ก่อนสอบ 30 นาที 
พร้อมลงลายมือชื่อ 

เปิด และแจกข้อสอบและ
กระดาษค าตอบ  

เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ให้นับจ านวน
ข้อสอบและกระดาษค าตอบ บรรจุ

แต่ละซอง ปิดซอง และลงลายมือชือ่
หน้าซอง 

จัดส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
ภายหลังการสอบ พร้อมลงลายมอืชื่อ

ส่งข้อสอบ 

จัดเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ
ในตู้เก็บข้อสอบ 

เสนอรายชื่ออาจารย์
คุมสอบต่อ

มหาวิทยาลัย ทั้ง 2 
วิทยาเขต ผ่านคณบดี
ก่อนเปิดภาคเรียน 1 

เดือน 

แต่งตั้งอาจารย์
ผู้คุมสอบ 

การเตรยีมการสอบ 

ด าเนนิการคุมสอบตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

การคุมสอบ การจัดห้องสอบ 

อาจารย์ผู้คุมสอบ 

อาจารย์ผู้คุมสอบ 

จนท.รับผิดชอบงานหลักสูตร 

จนท.
รับผิดชอบ

งานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

จนท.รับผิดชอบงานหลักสูตร 

จนท.รับผิดชอบงานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้
ประสานงาน
รายวิชา 

มหาวิทยาลัย 

อาจารย์
ผู้คุมสอบ 

อาจารย์ผู้คุมสอบ 

อาจารย์ผู้คุมสอบ 

สอบตามตาราง
มหาวิทยาลัย 

สอบนอกตาราง
มหาวิทยาลัย 

ระบุอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบคุมสอบใน 
มคอ.3 
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ขั้นตอนการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 
 

 
 
  

กรอกข้อมูลขอตรวจข้อสอบ และยื่นต่อ 
จนท.รับผดิชอบงานหลักสตูร ก่อนสอบ

อย่างน้อย 1 วัน 

ภายหลังการสอบให้จดัส่งข้อสอบ
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย 

การตรวจข้อสอบ 

จนท.รับผิดชอบงานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิขา 

จนท.รับผิดชอบงานหลักสูตร 

ตรวจข้อสอบ 

จัดส่งข้อสอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 

จัดส่งผลการตรวจข้อสอบให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา จนท.รับผิดชอบงานหลักสูตร 
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การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 
รายวิชาทฤษฎี รายวิชาทฤษฎีที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล และรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ย่อมมีความแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ ละรายวิชา ดังนั้น 
เพ่ือให้การประเมินผลมีแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง ยังเป็นการประกันคุณภาพการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2561 และ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 จึงก าหนดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ดังนี้  
 
ภาคทฤษฎี 
เงื่อนไขของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คะแนนที่ได้จากการวัดผลกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่การสอบ เช่น เขียนรายงาน น าเสนอผลการศึกษา 
สะท้อนคิดการเรียนรู้ เขียนแผนที่ความคิด (concept mapping) แปลวารสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น คะแนนที่
ได้จะต้องเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 จึงจะน ามาประเมินผล 

2. คะแนนที่ได้จากการวัดผลกิจกรรมที่ก าหนดในการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล เช่น สอบ
กิจกรรมพยาบาลพ้ืนฐาน (procedure) สอบการตรวจร่างกาย เป็นต้น คะแนนที่ได้จะต้องเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 60 จึงจะน ามาประเมินผล  

3. คะแนนที่ได้จากการสอบหรือท าแบบทดสอบย่อยสามารถน ามาประเมินผลได้ 
รูปแบบกิจกรรมการวัดผล 

1. การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า 
2. กิจกรรมที่ก าหนดในการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล เช่น กิจกรรมพยาบาลพ้ืนฐาน 

(procedure) การตรวจร่างกาย เป็นต้น 
3. กิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่การสอบ เช่น การอภิปราย การเขียนรายงาน การน าเสนอผลการศึกษา การ

แปลวารสารภาษาอังกฤษ การจัดท าโครงการ การเขียนแผนที่มโนทัศน์ เป็นต้น 
ขั้นตอนการวัดผล 

1. ก าหนดสัดส่วนของการประเมินผลของแต่ละกิจกรรมที่ต้องการวัดผลและระบุไว้ใน มคอ. 3 หมวด
ที่ 5 ข้อ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ก าหนดเครื่องมือหรือแบบประเมินแต่ละกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

3. วัดผลตามเครื่องมือหรือแบบประเมินที่ก าหนด 
การประเมินผล 

1. น าคะแนนที่ได้จากการวัดผลจากการสอบมาค านวณประเมินผล 
2. กรณีเป็นคะแนนจากการวัดผลจากกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่การสอบ น าคะแนนมาเทียบเป็นร้อยละ 

คะแนนต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 จึงจะได้รับการประเมินผล ทั้งนี้ หากนิสิตได้คะแนนน้อยกว่า  
ร้อยละ 50 นิสิตต้องท ากิจกรรมเพ่ิมเติม จนกว่าการวัดผลใหม่ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 จึงจะ
ได้รับการประเมินผล และคะแนนที่ได้นี้จะให้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 

3. กรณีเป็นคะแนนที่ได้จากการวัดผลกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล น าคะแนน
มาเทียบเป็นร้อยละ คะแนนต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รับการประเมินผล ทั้งนี้ หากนิสิตได้
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คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 นิสิตต้องท าการสอบกิจกรรมนั้นใหม่ จนกว่าการวัดผลใหม่ได้คะแนนเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รับการประเมินผล และคะแนนที่ได้นี้จะให้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 

  
การก าหนดสัดส่วนการประเมินผล 

1. ก าหนดสัดส่วนการประเมินผลโดยก าหนดการประเมินผลการสอบต่อกิจกรรมอ่ืนเป็น ร้อยละ 70 
ต่อ 30 

2. กรณีที่การวัดผลกิจกรรมอ่ืนเป็นลักษณะการวัดผลจากกิจกรรม active learning หรือเป็นการ
วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา สามารถก าหนดสัดส่วนการประเมินผลโดยก าหนดการประเมินผล
การสอบต่อกิจกรรมอื่นเป็น ร้อยละ 60 ต่อ 40 หรือ ร้อยละ 50 ต่อ 50 

3. กรณีเป็นรายวิชาทฤษฎีที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล การก าหนดสัดส่วนการ
ประเมินผลระหว่างทฤษฎีและกิจกรรมในห้องปฏิบัติการพยาบาลคิดตามหน่วยกิตท่ีก าหนดแต่ละรายวิชา 
เกณฑ์การให้ระดับขั้นคะแนน 

การใหร้ะดับขั้นคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนนร้อยละเป็นเกณฑ์ ดังนี้  
 

ระดับข้ัน 
  

เกณฑ์ร้อยละ 
A  80.00-100 
B+  72.50-79.99 
B  65.00-72.49 
C+  57.50-64.99 
C  50.00-57.49 
D+  42.50-49.99 
D  35.00-42.49 
F  < 35.00 

 
ขั้นตอนการคิดระดับขั้นคะแนน 

1. น าคะแนนที่ได้จากการวัดผลแต่ละครั้งในทุกกิจกรรมตามท่ีก าหนดใน มคอ. 3 มาคิดเป็นร้อยละ 
2. น าคะแนนแต่ละกิจกรรม จากข้อ 1 คูณด้วยสัดส่วนของการประเมินผลของแต่ละส่วนตามที่

ก าหนดใน มคอ.3 
3. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด โดยหาผลรวมของคะแนนทั้งหมดและหารด้วยผลรวมของสัดส่วน

ของการประเมินผล 
4. พิจารณาให้ระดับขั้นตามเกณฑ์การให้ระดับขั้นคะแนน   
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ภาคปฏิบัติ 
เงื่อนไขของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คะแนนที่ได้จากการวัดผลจากการปฏิบัติการพยาบาลแต่ละหอผู้ป่วย และกิจกรรมอ่ืน เช่น  
เขียนรายงาน น าเสนอผลการศึกษา การจัดท าโครงงาน การศึกษาผู้ป่วยรายกรณี การสอบความรู้หลัง
ปฏิบัติการพยาบาล การสอบทักษะหลังปฏิบัติการพยาบาล เป็นต้น คะแนนที่ได้จะต้องเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 60 คะแนนที่ได้จากการวัดผลจากแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลต้องผ่านระดับ 3 ขึ้นไปใน     
ข้อ 6.1 มีความรับผิดชอบ  และตรงต่อเวลา ข้อ 6.2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีสัมมาคารวะ และ
ข้อ 6.7 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  น่าเชื่อถือ จึงจะน ามาประเมินผล 

2. คะแนนที่ได้จากการวัดผลจากกิจกรรมอ่ืน เช่น เขียนรายงาน น าเสนอผลการศึกษา การจัดท า 
โครงงาน การศึกษาผู้ป่วยรายกรณี การสอบความรู้หลังปฏิบัติการพยาบาล การสอบทักษะหลังปฏิบัติการ
พยาบาล เป็นต้น คะแนนที่ได้จะต้องเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะน ามาประเมินผล 
รูปแบบกิจกรรมการวัดผล 

1. การปฏิบัติการพยาบาลแต่ละหอผู้ป่วยและชุมชน  
2. กิจกรรมอ่ืน เช่น การอภิปราย การเขียนรายงาน การน าเสนอผลการศึกษา การจัดท าโครงงาน 

การศึกษาผู้ป่วยรายกรณี การสอบความรู้หลังปฏิบัติการพยาบาล การสอบทักษะหลังปฏิบัติการพยาบาล    
เป็นต้น 
ขั้นตอนการวัดผล 

1. ก าหนดหน่วยน้ าหนักของแต่ละกิจกรรมที่ต้องการวัดผลและระบุไว้ใน มคอ. 4 หมวดที่ 6 ข้อ 1 
หลักเกณฑ์การประเมินผล 

2. ก าหนดเครื่องมือหรือแบบประเมินแต่ละกิจกรรมที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา  

3. วัดผลตามเครื่องมือหรือแบบประเมินที่ก าหนด 
การประเมินผล 

1. น าคะแนนที่ได้จากการวัดผลจากการปฏิบัติการพยาบาลที่ได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 มา
ค านวณประเมินผล 

2. กรณีเป็นคะแนนจากการวัดผลจากกิจกรรมอ่ืน น าคะแนนมาเทียบเป็นร้อยละ คะแนนที่ต้องได้
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รับการประเมินผล  

ทั้งนี้ หากนิสิตได้คะแนนจากการวัดผลจากการปฏิบัติการพยาบาลหรือกิจกรรมอ่ืนน้อยกว่าร้อยละ 
60 หรือ มีคะแนนที่ได้จากการวัดผลจากแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลใน ข้อ 6.1 มีความรับผิดชอบ  
และตรงต่อเวลา ข้อ 6.2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีสัมมาคารวะ และข้อ 6.7 ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  น่าเชื่อถือ น้อยกว่าระดับ 3 นิสิตต้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล หรือท ากิจกรรม
เพ่ิมเติม จนกว่าการวัดผลใหม่ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 หรือมีคะแนนจากแบบประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาลในข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.7 ได้เท่ากับระดับ 3 ขั้นไป จึงจะได้รับการประเมินผล และ
คะแนนที่ได้นี้จะให้ได้ไม่เกินร้อยละ 60  
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การก าหนดสัดส่วนการประเมินผล 
1. ก าหนดสัดส่วนการประเมินผลโดยก าหนดการประเมินผลจากการปฏิบัติการพยาบาลต่อกิจกรรม

อ่ืนเป็น ร้อยละ 80 ต่อ 20 หรือ ร้อยละ 70 ต่อ 30 
2. กรณีเป็นรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น จ านวน 4 หน่วยกิตก าหนด

สัดส่วนการประเมินผลตามหน่วยกิต ดังนี้ 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน แบ่งเป็น 3 หน่วยกิต 

1) พัฒนาชุมชนและอาชีวอนามัย   1.5 หน่วยกิต 
2) เยี่ยมบ้าน         1 หน่วยกิต   
3) อนามัยโรงเรียน    0.5  หน่วยกิต   

2.2 ปฏิบัติการพยาบาลการรักษาโรคเบื้องต้น แบ่งเป็น 1 หน่วยกิต 
เกณฑ์การให้ระดับขั้นคะแนน 

การใหร้ะดับขั้นคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนนร้อยละเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ระดับข้ัน  เกณฑ์ร้อยละ 
A  85.00-100 
B+  80.00-84.99 
B  75.00-79.99 
C+  67.00-74.99 
C  60.00-66.99 
D+  55.00-59.99 
D  50.00-54.99 
F  < 50.00 
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ระบบและกลไกการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
รับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2562 วนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตมีความถูกต้อง 
2. เป็นการประกันคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และบริหารความเสี่ยงต่อความผิดพลาด 

ขั้นตอน 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอนร่วมวางแผนวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ และแบบ

ประเมินตามที่ระบุรายละเอียดใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อ 2 และ มคอ.4 หมวดที่ 6 ข้อ 1 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการวัดและประเมินผล 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวัดผลและการคิดคะแนนจากแบบประเมิน

ของอาจารย์ผู้สอน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากรอกคะแนนการวัดผลของนิสิตในระบบของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง (double check) 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ช่วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนร่วมพิจารณา

ประเมินผลการเรียนรู้และให้ระดับขั้นคะแนน 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดประชุมทีมอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ การให้

ระดับขั้นคะแนน และร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอรายละเอียดของการประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ระดับขั้นคะแนน

พร้อมเสนอเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาเป็นขั้นต้น  ตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ 
เอกสารประกอบ ได้แก่ 1) สรุปการประเมินผลการเรียนรู้ 2) มคอ.5 และมคอ.6 3) สรุปประเมินผลรายวิชาโดยนิสิต 
4) รายละเอียดของการประเมินผลและการให้ระดับขั้นคะแนน และ 5) สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอน  

8. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอการประเมินผลการเรียนรู้และการให้ระดับขั้นคะแนนพร้อม
เอกสารประกอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณารับรอง ตามเวลาที่ก าหนด 

9. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งผลการพิจารณาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
10.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการส่งเกรดในระบบของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

และอาจารย์ผู้ตรวจทานลงลายชื่อก ากับเอกสารการให้ระดับขั้นคะแนนทุกแผ่น และเสนอเอกสารการให้ระดับขั้น
คะแนนต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณบดี ตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารรายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้
และการให้ระดับขั้นคะแนนที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อคณบดีตรวจสอบความ
ถูกต้องกอ่นเสนอมหาวิทยาลัย 
บทบาทหน้าที่ 

อาจารย์ผู้สอน 
1. ร่วมประชุมวางแผนวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ และแบบประเมินตามที่ระบุรายละเอียดใน มคอ.3 

หมวดที่ 5 ข้อ 2 มอค.4 หมวดที่ 6 ข้อ 1 
2. ด าเนินการวัดและประเมินผลตามที่ก าหนด และส่งคะแนนการวัดผลตามที่รับผิดชอบ 
3. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของกรอกคะแนนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (double check) 
4. ร่วมประชุมทีมอาจารย์ผูส้อน เพื่อพิจารณาการประเมนิผลการเรียนรู้ การให้ระดับขั้นคะแนน และร่วม

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. จัดประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนร่วมวางแผนวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ และแบบประเมินตามที่ระบุ

รายละเอียดใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อ 2 มอค.4 หมวดที่ 6 ข้อ 1 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการคิดคะแนนตามแบบประเมินของอาจารย์ผู้สอน 
3. กรอกคะแนนการวัดผลของนิสติในระบบของมหาวทิยาลัย โดยมีผู้ช่วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือ

อาจารย์ผู้สอนช่วยตรวจสอบความถูกต้อง (double check) 
4. พิจารณาประเมินผลการเรียนรู้และให้ระดับขั้นคะแนนร่วมกับผู้ช่วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือ

อาจารย์ผู้สอน 
5. จัดประชุมทีมอาจารยผ์ู้สอน เพือ่พิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ การให้ระดับขั้นคะแนน และร่วม

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
6. เสนอรายละเอียดของการประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ระดับขั้นคะแนนพร้อมเสนอเอกสารประกอบ

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาเป็นขั้นต้น ตามเวลาที่ก าหนด 
7. ด าเนินการส่งเกรดในระบบของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ช่วยตรวจทานลง

ลายชื่อก ากับเอกสารการให้ระดับขั้นคะแนนทุกแผ่น  
8. เสนอเอกสารการให้ระดับขั้นคะแนนต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณบดี ตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ แนบ

เอกสารรายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้และการให้ระดับขั้นคะแนนที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะด้วย 

 ผู้ช่วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการคิดคะแนนตามแบบประเมินของอาจารย์ผูส้อน  
2. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของกรอกคะแนนกับอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา (double check) 
3. ช่วยกรอกและตรวจสอบความถกูต้องของคะแนนการวัดผลของนิสิตในระบบของมหาวิทยาลยั  
4. ช่วยตรวจทานการสง่เกรดในระบบของมหาวิทยาลัยกับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวชิา และลงลายชื่อก ากับ

เอกสารการให้ระดับขั้นคะแนนทุกแผ่น  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1. พิจารณารายละเอียดของการประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ระดับขั้นคะแนน พร้อมเสนอเอกสาร

ประกอบเป็นขั้นต้น ตามเวลาที่ก าหนด 
2. เสนอรายละเอียดของการประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ระดับขั้นคะแนน พร้อมเสนอเอกสาร

ประกอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ตามเวลาที่ก าหนด 
3. แจ้งผลการพิจารณาการให้ระดับขั้นคะแนนแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
คณบดี 

  พิจารณาและลงลายมือชื่อการให้ระดับขั้นคะแนนที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
เสนอมหาวิทยาลัย ตามเวลาที่ก าหนด  
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ขั้นตอนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเกรดในระบบของมหาวิทยาลัย และ
เสนอเอกสารการใหร้ะดับขั้นคะแนนต่อ

มหาวิทยาลยัโดยผ่านคณบด ี
 

วางแผนวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ด าเนินการวดัและประเมินผล 

ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการ
วัดผลและการคิดคะแนน 

กรอกคะแนนการวดัผลของนิสิตใน
ระบบของมหาวิทยาลัย 

 
พิจารณาประเมินผล 

การเรยีนรู้ การใหร้ะดับขั้นคะแนน 
ประเมินผล 
รายวิชา 

 
จัดท าเอกสารเสนอการประเมินการ
เรียนรู้และการให้ระดับขั้นคะแนน 

 

 
พิจารณาประเมินผล 

การเรยีนรู้และการใหร้ะดบั 
ขั้นคะแนน 

 

เสนอผลการเรียนรู้และการใหร้ะดบัคะแนน 
เข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 

 

พิจารณา 
รับรองผลการ 

เรียนรู้และการให้ระดับ 
ขั้นคะแนน 

 
แจ้งผลการพิจารณากับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ทีมผู้สอน อาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผู้ช่วย 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและทมีผู้สอน 

ทีมอาจารยผ์ู้สอน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

- แบบฟอร์ม มคอ.5 และ มคอ.6 
- แบบฟอร์มสรุปผลประเมินและการให้ระดับขั้น 
- แบบฟอร์มประเมินรายวิชา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
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ระบบและกลไกการรับนิสิต    

รับรอง จากมติคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 
 
วัตถุประสงค ์เพื่อ 

1. กระบวนการรับนิสิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถคัดเลือกนิสิตแรกเข้าบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตรคาดหวัง 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการต่อคณบดีเพ่ือแต่งตั้ง ดังนี้ 
1. คณะกรรมการด าเนินการรับนิสิต 
2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับนิสิต 
3. คณะกรรมการคัดเลือกนิสิต 

 ขั้นตอนด าเนินการ 
1. คณบดีหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายร่วมประชุมก าหนดแผนการรับนิสิตกับฝ่ายการรับนิสิต 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาทบทวนจ านวนการรับนิสิต และก าหนดเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกนิสิตแต่ละรอบ 
3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1. คณะกรรมการด าเนินการรับนิสิต 
1) ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการรับนิสิตของคณะ 
2) ประสานงานกับฝ่ายรับนิสิตของมหาวิทยาลัย 
3) ประสานงานกับคณะกรรมการคัดเลือกนิสิต เพ่ือจัดเตรียมสถานที่และเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับนิสิต เตรียมรายชื่อส าหรับนิสิตลงทะเบียน 
4) ด าเนินการการรับนิสิตแต่ละรอบตามแผนของคณะและมหาวิทยาลัย 
5) สรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการรับนิสิตแต่ละรอบ 
6) ประชุมสรุปผลการรับนิสิต 

3.2 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับนิสิต 
1) ประชุมเพ่ือวางแผนการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตของคณะ โดยวางแผนการ

สื่อสารทุกช่องทางเช่น ทางเว็บไซด์ ร่วมกับโครงการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โครงการคณะสัญจรตาม
โรงเรียน เป็นต้น พร้อมทั้งก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เช่น นักเรียน ครู
แนะแนว ผู้ปกครอง เป็นต้น 

2) ส ารวจรายชื่อโรงเรียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
3) จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์การรับนิสิต  และเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ

โครงการพร้อมเงินสนับสนุน 
4) จัดท าสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์และของที่ระลึก เช่น แผ่นพับ เป็นต้น 
5) สรุปผลการประเมินโครงการ  
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3.3 คณะกรรมการคัดเลือกนิสิต 
1) ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการและวิธีการคัดเลือกนิสิตแต่ละรอบ 
2) ประชุมพิจารณาจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต เช่น แบบฟอร์มการ

สัมภาษณ์ แบบวัดสุขภาพจิต เป็นต้น พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน 
3) ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินการรับนิสิต เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 
4) ด าเนินการคัดเลือกนิสิตแต่ละรอบตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดร่วม

ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการคัดเลือกแต่ละรอบ 
5) สรุปผลการคัดเลือกนิสิตในภาพรวม 

ขั้นตอนประเมินผลระบบการรับนิสิต 
1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมสรุปผลการรับนิสิตจากคณะกรรมการทั้งสามชุด 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการรับนิสิตและวิเคราะห์ผลการประเมิน และ

แนวทางการพัฒนาการรับนิสิตในปีการศึกษาถัดไป 
3. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอผลการรับนิสิต และแนวทางการพัฒนาการรับนิสิต

ในปีการศึกษาถัดไปต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและเสนอแนะต่อไป 
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ขั้นตอนการรับนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์
การรับนิสิต 

ประชุมก าหนดแผนการับนิสิตกบัฝ่ายรบันิสิต
มหาวิทยาลัย 

พิจารณาทบทวน
จ านวนรับนิสิต/เกณฑ์

พิจารณาคัดเลือก 

พิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 3 ชุด 

ด าเนนิการคัดเลือกนิสิตใน
แต่ละรอบ 

ส่งข้อมูลการรับนิสิต 

รวบรวมสรุปผลการรับนิสิต
จากคณะกรรมการ 3 ชุด 

พิจารณาผลการรับ
นิสิตและวิเคราะห์ผล

ประเมิน 

น าเสนอผลการรับนิสิตและ
แนวทางการพัฒนาการรับ
นิสิตในปีการศึกษาถัดไปต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

คณบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณบดี 

คณะกรรมการด าเนินการรับนิสิต
คณะกรรมการประชาสมัพันธก์ารรับนิสติ
คณะกรรมการคัดเลอืกนิสิต 

คณะกรรมการประชาสมัพันธ์
การรับนิสิต 

คณะกรรมการ
ด าเนนิการรับนสิิต 

ด าเนินการรับนิสิตแต่ละ
รอบ 

คณะกรรมการคัดเลอืกนิสิต 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลกัสูตร 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ระบบการดูแลนิสิต 

  



58 
 

 

ระบบและกลไกการดูแลนิสิตพยาบาล  
รับรองที่ประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

 
คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกการดูแลนิสิตพยาบาล ดูแลนิสิตทั่วไปและนิสิตที่มีปัญหา เพ่ือ

เป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยให้นิสิตสามารถเรียนรู้และส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตตามโครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตรก าหนด ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนิสิต
พยาบาล ประกอบด้วย 1) ระบบการดูแลนิสิตแรกเข้าเพ่ือการปรับตัวต่อการเรียนระบบอุดมศึกษา 2) ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 3) ระบบการดูแลนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัว  4) ระบบการดูแลนิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน  5) ระบบการดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ และ 6) ระบบการ
ดูแลนิสิตทีเ่รียนรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ระบบการดูแลนิสิตแรกเข้าเพื่อการปรับตัวต่อการเรียนระบบอุดมศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบการดูแลนิสิตแรกเข้าเพ่ือการปรับตัวต่อการเรียนระบบอุดมศึกษา เพ่ือ
ช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวต่อการเรียนในระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
ระบบการดูแลนิสิตแรกเข้า ประกอบด้วย 1) การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน  
2) การจัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้  3) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ 4) ระบบการดูแลนิสิตที่มีปัญหา
สุขภาพจิตหรือการปรับตัว ในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะ การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียน และการจัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้   
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. ร้อยละ 100 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและโครงการเตรียมความพร้อม 
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและโครงการเตรียมความ

พร้อม คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0  
3. ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 
4. ร้อยละ 100 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีปัญหาการปรับตัวหรือมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลอย่าง

ใกล้ชิด และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
การจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. นิสิตรู้จักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนา

นิสิตของคณะ 
2. นิสิตเรียนรู้วิธีการเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
3. ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและระบบการดูแลนิสิตของคณะ  
4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิต ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และพยาบาลพ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึกหลักของคณะ 
5. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของนิสิตและผู้ปกครองต่อวิชาชีพพยาบาล 
ขั้นตอนด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
2. คณะท างานประชุมวางแผนรูปแบบการจัดโครงการฯ 
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3. คณะท างานเสนอโครงการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 เดือน 
4. คณะท างานปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนอโครงการ

ต่อคณบดีเพื่ออนุมัติโครงการพร้อมเงินสนับสนุน 
5. คณะท างานด าเนินการตามโครงการ แบ่งงานและผู้รับผิดชอบ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. คณะท างานสรุปประเมินผลโครงการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับวันจัดโครงการ 
1. คู่มือนิสิตพยาบาล 
2. รายละเอียดของหลักสูตร 
3. วีดีทัศน์แนะน าคณะ 
การจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ 
หลักสูตรวางแผนกลยุทธ์เพ่ือแก้ปัญหานิสิตที่มีการเรียนรู้วิชาหลักทางวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี 

ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง เพ่ือช่วยให้นิสิตชั้น
ปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์  โดยการจัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ ให้แก่นิสิตแรกเข้า 
ร่วมกับมีระบบการดูแลนิสิตที่เรียนรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  และระบบการ
พัฒนานิสิตด้านภาษาอังกฤษ ในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะการจัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้แก่นิสิตแรกเข้า โดย
ก าหนดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ 2 วิชา ได้แก่ วิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานของรายวิชา 
ชีวเคมีพ้ืนฐาน และวิชาภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ร้อยละ 90 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยคณะ

วิทยาศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละ 90 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ 
การจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นิสิตแรกเข้า 
วัตถุประสงค์ 
1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาพ้ืนฐาน 
2. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. ร้อยละ 90 ของนิสิตแรกเข้าสามารถสอบชีววิทยาพ้ืนฐานผ่านภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
2. ร้อยละ 90 ของนิสิตแรกเข้าสามารถสอบภาษาอังกฤษพ้ืนฐานผ่านภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
ขั้นตอนด าเนินการ 
1. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ชีววิทยาพ้ืนฐานและภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานงานกับคณะหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และอาจารย์ผู้สอน 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ และเสนอโครงการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนอ

โครงการต่อคณบดีเพ่ืออนุมัติโครงการพร้อมเงินสนับสนุน 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามโครงการ และประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
6. นิสิตแรกเข้าทุกคนเข้าร่วมโครงการตามวัน-เวลาที่ก าหนด 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบสรุปประเมินผลโครงการฯเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ขั้นตอนการดูแลนิสิตแรกเข้าเพื่อการปรับตัวต่อการเรียนระบบอุดมศึกษา 
 
 

 
 
 
  

ระบบการดูแลนสิิตแรกเข้าเพื่อการปรับตัวต่อการเข้าเรียนระบบอุดมศึกษา 

จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรยีม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 

จัดโครงการปรับพ้ืน
ฐานความรู ้

แต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
จัดโครงการ 

ประสานงานกับคณะ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

อาจารยผ์ู้สอน 

จัดท าโครงการฯและเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ า

คณะ 

พิจารณา
โครงการฯ 

ด าเนินการตามโครงการ
และประสานงาน

ผู้เกี่ยวข้อง 

สรุป ประเมินผลโครงการ 
เสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

แต่งตั้งคณะท างานจดัโครงการ 

ประชุมวางแผนรูปแบบการจดั
โครงการ 

เสนอโครงการ ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  

พิจารณา
โครงการ 

ด าเนินการตามโครงการ 
และประสานงาน

ผู้เกี่ยวข้อง 

สรุป ประเมินผลโครงการ 
เสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

ผ่าน ผ่าน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

การจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิตต้องปรับ
วิธีการเรียนรู้ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาและเรียนรู้  อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
บุคคลที่ใกล้ชิดนิสิต เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยและคณะในการท าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนิสิตทั้งด้านวิชาการ 
ส่วนตัวและสังคม คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
องค์ประกอบของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบให้ค าปรึกษา 
3. เครื่องมือของอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ประธานหลักสูตรตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่ของคณะจากกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. ประธานหลักสูตรจัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิต สัดส่วนอาจารย์ 1 

คน ต่อ นิสิต ไม่เกิน 15 คน 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีนิสิตในความดูแล โดยดูแลนิสิตในความดูแลต่อเนื่องจนส าเร็จ

การศึกษา 
4. ประธานหลักสูตรจัดท าประกาศและเสนอคณบดีพิจารณาลงนามแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ด าเนินการแจ้งรายชื่อนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. มีมนุษยสัมพันธ์ 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. ใจกว้างและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ 
5. มีคุณธรรมและยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 
6. ต้องเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษาโดยปราศจากอคติทางด้านเชื้อชาติและศาสนา 
7. มีเหตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและยึดถือจรรยาบรรณของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
8. รับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆได้รวดเร็วและถูกต้องเอาใจใส่และติดตามนิสิตอย่างสม่ าเสมอ 
9. มีหลักจิตวิทยาและความรู้ในด้านการให้ค าปรึกษา 
10. มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต 
11. รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
12. มีเวลาและเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบตามความเหมาะสม 
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บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ด้านวิชาการ 

1) ให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการลงทะเบียนวิชาเรียนแต่ละภาคเรียน  
2) ก ากับแลดูแลการลงทะเบียนของนิสิตให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรและตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) ให้ค าปรึกษาในการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และส าเร็จการศึกษา

ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
4) ให้ค าแนะน า ปรึกษา ช่วยเหลือในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
5) ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นิสิตในความดูแลที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 หรือมี

ความเสี่ยงต่อการมผีลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แต่ละวิชาไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
6) ให้ค าแนะน า ปรึกษา ช่วยเหลือนิสิตเพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียน 
7) แนะน าการศึกษาเก่ียวกับกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ 
8) ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการประเมินครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรก่อน

ส าเร็จการศกึษา 
2. ด้านพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต 

1) ให้ค าปรึกษา แนะน า และส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 

2) ให้ค าปรึกษา แนะน า และส่งเสริมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรนอกชั้นเรียนของ
มหาวิทยาลัย องค์การ ชมรม และคณะ  

3) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการบริการต่างๆในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง 
4) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกายและจิต 
5) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 
6) ตรวจสอบการเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่มหาวิทยาลัย จัดขึ้น โดยมีจ านวนชั่วโมง

ทุกหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าจ านวนชั่วโมงท่ีสภาวิชาการก าหนด 
3. ด้านทั่วไป 

1) ชี้แจงเกี่ยวกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและของนิสิต 
2) พิจารณาค าร้องของนิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
3) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นเพ่ือช่วยเหลือนิสิตกรณีท่ีมีปัญหา 

ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ศึกษาหลักสูตรและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและพัฒนาการ

เรียนรู้ของนิสิตในความดูแล 
2. ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิตทั้งของมหาวิทยาลัยและคณะ 
3. ศึกษาระบบออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เช่น กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและ

บริการการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต เป็นต้น 
4. ก าหนดเวลา วิธีการติดต่อและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตในความดูแล เพ่ือขอค าปรึกษา 
5. พบนิสิตในความดูแลทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีที่นิสิตมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ ติดตามผลการจัดการ

ปัญหาพร้อมทั้งบันทึก 



63 
 

 

7. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะ 
8. เขียนบันทึกการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นิสิต 
9. รายงานผลการช่วยเหลือนิสิตต่อคณบดีโดยผ่านประธานหลักสูตร กรณีที่นิสิตมีปัญหาด้านการ

เรียน สุขภาพจิตและการปรับตัวเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา 
 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบให้ค าปรึกษา 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบให้ค าปรึกษาของคณะ ประกอบด้วย 1) คณบดี 2) ประธานหลักสูตร     
3) คณะกรรมการพัฒนานิสิต 4) อาจารย์ที่ปรึกษา และ 5) นิสิต  โดยก าหนด หน้าที่ ดังนี้ 

1. คณบดี 
1) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการให้ค าปรึกษาของคณะที่สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 
3) สนับสนุนการพัฒนาระบบให้ค าปรึกษาของคณะ 

2. ประธานหลักสูตร 
ส ารวจและตรวจสอบรายชื่อนิสิต และจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิต 

3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1) วางแผนและด าเนินการพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 
2) จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษา 
1) ตรวจสอบรายชื่อนิสิตในความดูแลก่อนเปิดภาคเรียน 
2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะก าหนด 

3. นิสิต 
1) ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2) เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามเวลาที่ก าหนดและทุกครั้งเมื่อมีปัญหาหรือต้องการค าแนะน า 

เครื่องมือของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 
3. กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับนิสิต 
4. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
6. คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
7. คู่มือกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย 
8. คู่มือบริหารหลักสูตรของคณะ 
9. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 
10. คู่มือนิสิตพยาบาลของคณะ 
11. หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ของมหาวิทยาลัย 
12. แบบบันทึกประวัติของนิสิต แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาของนิสิตเป็นรายบุคคล 
13. แบบฟอร์มและแบบค าร้องต่างๆ 
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ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการให้
ค าปรึกษาขอบคณะที่สอดคล้องกบั

นโยบายขของมหาวิทยาลัย 

วางแผนและด าเนินการพัฒนาระบบ
ให้ค าปรึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส ารวจและตรวจสอบรายชื่อนิสติและ
จัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนสิิต 

อาจารย์ 1 คน ต่อ นิสิต ไม่เกิน 15 คน 

ตรวจสอบรายชื่อนิสติในความดูแล
ก่อนเปิดภาคเรียน 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อปฏิบตัิของ
อาจารย์ที่ปรึกษาตามที่คณะก าหนด 

คณบด ี

คณะกรรมการ
พัฒนานิสิต 

คณะกรรมการ
พัฒนานิสิต 

ประธานหลักสตูร 

คณบด ี

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

พิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ระบบการดูแลนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัว 
 

การปรับตัวต่อการเรียนในระบบอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับการปรั บตัวต่อ
สิ่งแวดล้อมใหม่อาจก่อปัญหาแก่นิสิต ระบบการดูแลนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัวช่วยแก้ปัญหา
แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนส าเร็จการศึกษาและด ารงชีวิตในสังคมได้ 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

นิสิตที่มปีัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัว 
1. มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และส าเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
2. มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ 

ลักษณะของปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัวของนิสิตพยาบาล 
1. ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน  เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ ได้แก่  ปัญหาที่เกิดจากการที่นิสิตไม่

สามารถจัดการหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง สาเหตุอาจเกิดจาก เช่น ขาดข้อมูล ขาดทักษะการบริหารจัดการเวลา 
ขาดทักษะวิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ขาดทักษะชีวิต เป็นต้น ท าให้นิสิตเกิดความเครียดหรือวิตกกังวล เช่น 
การตัดสินใจเลือกวิชาเรียน ไม่มีเพ่ือน ขาดความมั่นใจตนเองเมื่อท างานกลุ่ม คะแนนสอบย่อยต่ ากว่าเกณฑ์ 
ขาดความมั่นใจในการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการพยาบาล เป็นต้น สังเกตพฤติกรรม เช่น สีหน้ามีความวิตก
กังวล ท่าทางไม่ม่ันใจในการฝึกทักษะ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจได้ข้อมูลจากการซักถามหรือจากนิสิตบอก 

2. ปัญหาซับซ้อน เป็นปัญหาที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ นิสิตที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคทางจิตเวช สาเหตุอาจเกิดจาก เช่น รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มวิชาชีพ
น้อยกว่าค่าคะแนนระดับ 2.00  มีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเพ่ือนชาย หรือมีประวัติการรักษาทางจิตเวช 
เป็นต้น พฤติกรรมผิดปกติที่สามารถสังเกตได้ เช่น ซึมเศร้า อาจมีอาการท้อแท้ หมดหวัง หูแว่ว รู้สึกว่าตนเอง
ไม่มีค่า เป็นต้น หรือ อาจมีอาการป่วยทางกายจากปัญหาทางจิต เช่น มีอาการปวดท้อง อาเจียน ผมร่วง เป็น
ต้น นอกจากนี้ อาจสังเกตเห็นว่าแยกตัว เงียบขรึม เฉื่อยชา ขาดเรียนในชั้นเรียนหรือไม่ขึ้นฝึกปฏิบัติพยาบาล 
เป็นต้น 
บุคคลทีอ่าจพบปัญหาของนิสิต 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
5. เพ่ือนของนิสิต หรือ นิสิตชั้นปีอื่น 
6. ผู้ปกครอง 

ขั้นตอนการดูแลนิสิตที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน 
1. เมื่อพบเห็นว่านิสิตมีปัญหา บุคคลผู้พบนิสิตที่มีปัญหาให้การดูแลและแก้ปัญหาเบื้องต้น 
2. กรณีท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทราบ 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินปัญหา ดูแลและแก้ปัญหาของนิสิต 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่

เกี่ยวข้องร่วมด้วย เช่น ปัญหาการเรียน เป็นต้น 
5. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกในแฟ้มประวัตินิสิต 



66 
 

 

ขั้นตอนการดูแลนิสิตที่มีปัญหาซับซ้อน 
1. เมื่อพบเห็นว่านิสิตมีปัญหา แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทราบ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประเมินปัญหา พฤติกรรมและอารมณ์ของนิสิตเป็นเบื้องต้น 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาประสานงานและส่งต่ออาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและ

ประสานงานกับผู้ปกครองตามความเหมาะสม 
4. อาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯประเมินความเสี่ยงด้านจิตเวชของนิสิต ทั้งนี้อาจใช้

เครื่องมือประเมินร่วมด้วย เช่น แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (CES-D) ฉบับภาษาไทย แบบสอบถาม
สุขภาพทั่วไป (Thai GHQ-28) เป็นต้น 

5. อาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ก าลังใจนิสิต 
พร้อมทั้งแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ กรณีที่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย 
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการช่วยเหลือและดูแลนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกในแฟ้มประวัตินิสิต 

7. กรณีท่ีอาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯประเมินพบว่า นิสิตอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคทาง
จิตเวช ด าเนินการดังนี้ 

1) ให้ค าแนะน านิสิตในการพบจิตแพทย์เพ่ือการประเมินและรักษาอย่างต่ อเนื่อง และ
ประสานกับผู้ปกครองตามความเหมาะสม 

2) อาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯประสานงานกับจิตแพทย์ และพานิสิตพบจิตแพทย์ตามนัด 
3) จิตแพทย์แจ้งผลการประเมินแก่นิสิตและอาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯ พร้อมทั้ง

ร่วมวางแผนการดูแลรักษาร่วมกัน 
4) อาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯติดตามและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อม

ทั้รับผิดชอบพานิสิตพบจิตแพทย์ตามนัด 
5) อาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน

หลักสูตร เพ่ือส่งต่อข้อมูลของนิสิต ทั้งนี้ต้องรักษาความลับของนิสิต 
6) อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯ ประสานงานกับ

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน เช่น อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นต้น เพ่ือส่งต่อข้อมูลด้านการเรียนและ
พฤติกรรมโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางจิตเวช เพ่ือการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

7) อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการดูแลรักษาเป็นระยะ และให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งบันทึกในแฟ้มประวัตินิสิต 

8) อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯ รายงานผลการติดตามและ
ดูแลนิสิตกลุ่มเสี่ยงต่อคณะโดยผ่านประธานหลักสูตร 
 ระบบที่เกี่ยวข้อง 

1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ระบบการดูแลนิสิตแรกเข้าเพ่ือการปรับตัวต่อการเรียนระบบอุดมศึกษา 
3. ระบบการดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน   
4. ระบบการดูแลนิสิตที่เรียนรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
5. ระบบการให้บริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย 
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ระบบและกลไกการดูแลนิสิตที่มีปัญหาการปรับตัวและหรือปัญหาสุขภาพจิต 

 

 

 

  

นิสิตที่มีปญัหาการปรับตัวและหรอืปัญหาสุขภาพจิต โดยการบอกของเจ้าตัว เพื่อน 
เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ผูส้อน อาจารยท์ี่ปรึกษา หรือจากการประเมินโดยแบบประเมิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินปัญหา 

ปัญหาซับซ้อน/เสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิตเวช ปัญหาไม่ซับซ้อน 

อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการแก้ปญัหา 
รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แก้ปัญหาได ้

ส่งต่ออาจารยส์าขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตฯ 

แก้ปัญหาไม่ได ้

แก้ปัญหาได ้

ประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

พบจิตแพทย์ 

ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

บันทึกแฟ้มประวัต ิ
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ระบบการดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน 
 

ระบบการดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน หมวดวิชาชีพ (จัดสอนโดยคณะ) ประกอบด้วยระบบ
การดูแลระดับรายวิชาและระดับคณะ ร่วมกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  และระบบการดูแลนิสิตที่มีปัญหา
สุขภาพจิตหรือการปรับตัว 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับรายวิชา 
1. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยสะสมครั้งล่าสุด (GPA) ต่ ากว่า 2.5 
2. นิสิตที่มีคะแนนการสอบครั้งแรก หรือคะแนนเก็บต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนสอบทั้งหมดของ

รายวิชาที่ก าลังศึกษา 
3. นิสิตกลุ่มเสี่ยงต่อการมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ เช่น นิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือ

การปรับตัว เป็นต้น 
ระดับคณะ 
1. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน (GPA) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 2.00 
2. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพเท่ากับ C หรือค่าคะแนน

เท่ากับ 2 เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ตั้งแต่ 2 รายวิชาเป็นต้นไป 
3. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพต่ ากว่า C หรือค่าคะแนน

ต่ ากว่า 2 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร และส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

ระบบการดูแลระดับรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิตทั้งชั้นปี ตรวจดู GPA ครั้งล่าสุดและประมวลผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ของนิสิตทั้งชั้นปี ก่อนเปิดภาคเรียน 
2. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดใน มคอ. 3 หรือ 4 และการประเมินผล

การเรียนรู้ของรายวิชา แนะน าวิธีการเรียน ตลอดจนการขอท า contract learning พร้อมทั้งอธิบายแนว
ปฏิบัติของการขอท า contract learning 

3. แจ้งรายชื่อนิสิตที่ขอท า contract learning แก่อาจารย์ผู้สอนทุกคน 
4. ติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการขอท า contract learning ของนิสิต 
5. เข้าพบนิสิตทุกคนในชั้นเรียนภายหลังการสอบทุกครั้ง เพ่ือแจ้งคะแนนสอบและประมวลผลการ

เรียนรู้ร่วมกับนิสิต ประชุมประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา และพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตร่วมกัน 

6. เข้าพบนิสิตกลุ่มที่ขอท า contract learning กลุ่มที่มีคะแนนสอบต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ทั้งหมด นิสิตกลุ่มเสี่ยงต่อการมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ลดลง เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสิตร่วมกัน เช่น การสอนเสริม การท าแบบฝึกหัดเพ่ิม กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน การสรุปบทเรียนทุก
หัวข้อภายหลังเรียน การท า concept mapping เป็นต้น 
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7. สรุปผลการเข้าพบนิสิต และแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง รวมถึงขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนในการ
ปรับการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของนิสิต 

8. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตเกี่ยวกับความคืบหน้าของพฤติกรรมการเรียนรู้และผล
การเรียนของนิสิตในความดูแล ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาในการพูดคุย ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจแก่นิสิต และติดตามการเรียนของนิสิตร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ 

9. พูดคยุ หารือกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตและผลการเรียน เป็นระยะ 
10. สรุปผลด าเนินการดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน ภายหลังสิ้นสุดการเรียน พร้อมทั้ง

แนวทางพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป ใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 
เครื่องมือที่ใช ้
1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ contract learning 
2. แบบฟอร์มค าร้องขอท า contract learning 
3. รูปแบบการพัฒนานิสิตแบบ Active learning 
ระบบการดูแลระดับคณะ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการ ดังนี้ 
1. สรุปรายชื่อนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน และแจ้งต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อม

ทัง้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต 
2. เข้าพบนิสิตในชั้นเรียนทุกชั้นปีอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของ

นิสิต น ามาจัดการปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3. สรุปผลการเข้าพบ พร้อมทั้งเสนอการด าเนินการจัดการตามปัญหาและข้อเสนอแนะของนิสิต 

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในภาคเรียนที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือ
น าไปพิจารณาปรับหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิต 

4. ติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนของนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน จากอาจารย์ผู้
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

5. ร่วมพิจารณาผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชาจาก มคอ. 5 และ มคอ. 6 และประมวลผลการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
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การดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน 

ระดับคณะ 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

 

ระดับรายวชิา 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา) 

 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน GPA ครั้ง
ล่าสุด และประมวลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของนิสิตทั้งชั้นปีก่อนเปิดภาคเรียน 
 

แนะน าวธิีการเรียนการจัดท า contract 
learning ของนิสิต 

 

แจ้งชื่อนิสิตที่ขอท า contract learning  
 

ติดตามการปฏบิัติตามแนวปฏิบัตขิองการ
ท า contract learning  

 

เข้าพบนิสิตกลุ่มที่ขอท า contract 
learning กลุ่มนิสิตที่มีคะแนนสอบต่ ากว่า

ร้อยละ 50 
 

สรุปผลการเข้าพบนิสิต และแจ้งอาจารย์
ผูส้อนทุกครั้ง 

 

ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกบั
ความคืบหน้าของพฤติกรรมการเรียนรู้และ

ผลการเรียนนิสิต 
 

หารือกับอาจารย์ผู้สอนเกีย่วกับพฤตกิรรม
การเรียนรู้และผลการเรียนนิสิต เป็นระยะ 

 

สรุปผลการด าเนินการดูแลนิสิตภายหลงั
สิ้นสุดการเรียน พร้อมแนวทางการพัฒนาปี

การศึกษาถัดไป มอค.5 และ มคอ.6 
 

สรุปรายชื่อนิสิตที่มีการดูแลนิสิต แจ้งตอ่ที่
ประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 

เข้าพบนิสิตในชั้นเรียนทุกชั้นปี อยา่งน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

สรุปผลการเข้าพบ พร้อมเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในภาคเรียนที่
จัดการเรียนการสอน 

 

ติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียน
ของนิสติที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อ่อน จาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 

ร่วมพิจารณาผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชา
จาก มคอ.5 และ มคอ.6 และผลการประเมิน

เพื่อพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
 

เข้าพบนิสิตในชั้นเรียนภายหลังการสอบทุก
ครั้ง ประชุมประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่
ผ่านมา พจิารณาแนวทางการแก้ปัญหา 
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ระบบการดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
 

การจัดการเรียนรู้ส าหรับนิสิตอาจพบนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพ หรือคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ผ่านตามเกณฑ์ ท าให้มีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
นิสิตจ าเป็นต้องปรับแผนการศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาครบตามโครงสร้างของหลักสูตร คณะจึงได้
ก าหนดระบบการดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน (GPA) ต่ ากว่า 2.00 
2. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับคะแนน (เกรด) ในรายวิชากลุ่ มวิชาชีพ ต่ ากว่า C หรือมีค่า

ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00  
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านตามเกณฑ์ 

ทุกรายวิชาครบตามโครงสร้าง สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ระบบการดูแลนิสิต 
1. ประธานหลักสูตรพบนิสิตเป็นรายบุคคลกับผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต เพ่ือร่วม

พิจารณาปรับแผนการศึกษา 
2. ประธานหลักสูตรเชิญผู้ปกครองร่วมหารือแก้ปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกับนิสิต

และอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ประธานหลักสูตรเสนอการปรับแผนการศึกษาของนิสิตต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา

รับรองแผนการศึกษา 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม ช่วยเหลือนิสิตอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน า ร่วมแก้ปัญหากับนิสิตกรณีที่

นิสิตมีปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการพัฒนาการเรียนรู้และผลการเรียนของนิสิตเป็นระยะ ทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
6. ประธานหลักสูตรเสนอผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตต่อคณะกรรมการประจ าคณะเมื่อสิ้นสุดปี

การศึกษา 
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ขั้นตอนการดูแลนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
 

  

คณะกรรมการประจ าคณะ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

พบนิสิตเป็นรายบุคคลกับผู้ปกครอง 
และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสติ เพือ่
ร่วมพิจารณาปรับแผนการศึกษา 

เชิญผู้ปกครองร่วมหารือแก้ปัญหา 
และแนวทางพัฒนาการเรียนรู้

ร่วมกับนิสติและอาจารย์ที่ปรึกษา 

แจ้งผลการพิจารณา 

ติดตาม ช่วยเหลือนิสิตอย่างใกล้ชดิ 
ให้ค าแนะน าร่วมแก้ปญัหากับนสิติที่
มีปัญหาส่งผลกระทบต่อก่รเรียนรู ้

ติดตามการพัฒนาการเรยีนรู้และผล
การเรยีนของนิสิตเป็นระยทั้งที่เปน็

ทางการและไม่เป็นทางการ 

เสนอผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสติ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เมือ่

สิ้นสุดปีการศึกษา 

ประธานหลักสตูร 

ประธานหลักสตูร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พิจารณาแผนการ
ศึกษา 

ประธานหลักสตูร 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 
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ระบบการดูแลนิสิตที่เรียนรายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 

โครงสร้างหลักสูตรก าหนดรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพจ านวน 5 รายวิชาที่รับผิดชอบสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพ ระบบการดูแลนิสิตนี้เพ่ือช่วยให้
นิสิตสามารถเรียนรู้รายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
ร้อยละ 90 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยคณะ 

วิทยาศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ 
ขั้นตอน 
1. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานกับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ของรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
2. อาจารย์ผู้ประสานงานตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ตารางสอนและห้องเรียนก่อนเปิด

ภาคเรียน 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานติดต่อขอรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จากอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับรายวิชาชีวเคมีพ้ืนฐาน ปรึกษาอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาในการจัด
โครงการปรับพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้ประสานงานเข้าพบนิสิตทุกคนในชั้นเรียน เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเรียน พูดคุยถึง
ปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของนิสิต อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

5. อาจารย์ผู้ประสานงานติดตามคะแนนสอบหรือทดสอบของนิสิตจากอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา
หรืออาจารย์ผู้สอน  

6. กรณีท่ีนิสิตที่มีผลการสอบหรือทดสอบต่ ากว่าร้อยละ 50 ด าเนินการ ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้ประสานงานส ารวจรายชื่อนิสิตที่มีผลการสอบหรือทดสอบต่ ากว่าร้อยละ 50 
2) อาจารย์ผู้ประสานงานหารือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือหา

แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนรู้ค่อนข้างต่ า 
3) อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนเข้าพบนิสิตกลุ่มที่

มีผลการเรียนรู้ค่อนต่ า เพ่ือร่วมหารือหาแนวทางแก้ปัญหาการเรียน เช่น การสอนเสริม การท าแบบฝึกหัดเพ่ิม 
กลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

4) อาจารย์ผู้ประสานงานแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต เพ่ือพูดคุย ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือให้ก าลังใจแก่นิสิต และติดตามการเรียนของนิสิตร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงาน 

5) อาจารย์ผู้ประสานงานติดตามผลการเรียนของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนรู้ค่อนต่ า รวมถึง
ผลการเรียนของนิสิตทุกคนในชั้นเรียนเป็นระยะ 

7. อาจารย์ผู้ประสานงานร่วมประชุมประเมินผลรายวิชากับนิสิตและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
ภายหลังสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน 

8. อาจารย์ผู้ประสานงานประชุมประเมินผลรายวิชากับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพ่ือหา
แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในปีถัดไป เมื่อภายหลังสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน 

9. อาจารย์ผู้ประสานงานสรุปประเมินผลรายวิชาต่อคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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ขั้นตอนการดูแลนิสิตที่เรียนรายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพที่จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 

  
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงาน 

ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
ตารางเรียนและห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรยีน 

ติดต่อขอรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และจัดโครงการ 

เข้าพบนิสิตทุกคนในช้ันเรยีน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 

ติดตามคะแนนสอบหรือทดสอบของนิสิต 

ร่วมประชุมประเมินผลรายวิชากับนิสิตและ
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชาภายหลัง

สิ้นสุดแต่ละภาคเรียน 

ประชุมประเมินผลรายวิชากับอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาเพื่อหาแนวทาง

พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในปีถัดไปภายหลัง
สิ้นสุดแต่ละภาคเรียน 

สรุปประเมินผลรายวิชาต่อคณะกรรมการ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ส ารวจรายชื่อนิสิตทีม่ีผลการสอบ
หรือทดสอบต่ ากว่าร้อยละ 50 

ประชุมหารือ แก้ปัญหา กับอาจารย์
ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน 

เข้าพบนิสิตกลุ่มที่มผีลการเรียนรู้
ค่อนข้างต่ า เพื่อร่วมหารือแนวทาง

แก้ปัญหาการเรียน 

แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมหา
แนวทางช่วยเหลือนิสิต 

ติดตามผลการเรียนของนิสติ  
เป็นระยะ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้ประสานงาน 

อาจารยผ์ู้ประสานงาน 

อาจารยผ์ู้ประสานงาน 

อาจารยผ์ู้ประสานงาน 

ผลการสอบไม่ผา่น 

ผลการสอบผ่าน 

อาจารยผ์ู้ประสานงาน 

อาจารยผ์ู้ประสานงาน 

อาจารยผ์ู้ประสานงาน 

อาจารยผ์ู้
ประสานงาน 

อาจารยผ์ู้
ประสานงาน 

อาจารยผ์ู้
ประสานงาน 

อาจารยผ์ู้
ประสานงาน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 
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ระบบและกลไกข้อร้องเรียนของนิสิต 
รับรอง จากมติคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 

 

วัตถุประสงค ์เพื่อ 
1. ข้อร้องเรียนหรือความคิดเห็นของนิสิตได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและน าไปสู่การพัฒนา

หลักสูตรต่อไป 
2. สร้างความตระหนักให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่

สายสนับสนุนเห็นความส าคัญของการทบทวนข้อร้องเรียนของนิสิต 
ชนิดของข้อร้องเรียน 

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านวิชาการ ได้แก่ คะแนนหรือ
วิธีการประเมินของอาจารย์ผู้สอน การให้ระดับค่าคะแนน (เกรด)  

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นครูของอาจารย์ผู้สอนหรือพยาบาล  
พ่ีเลี้ยง 

3. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ช่องทางการของข้อร้องเรียน 

1. เข้าพบอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยตรง  
2. เข้าพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือประธานหลักสูตร โดยตรง 
3. ยื่นค าร้องข้อร้องเรียนต่อประธานหลักสูตรหรือรองคณบดี โดยผ่านเจ้าหน้าที่นักวิชาการที่

รับผิดชอบงานหลักสูตร หรือส่งค าร้องทางเว็บไซด์ของคณะ  
4. เสนอข้อร้องเรียนทางสายตรงคณบดีทางเว็บไซด์ของคณะ 
5. แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนผ่านอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งเป็นรายบุคคลหรือทั้งชั้นปี 
ทั้งนี้ นิสิตที่ยื่นค าร้องข้อร้องเรียน นิสิตผู้ ร้องเรียนระบุชื่อตัวบุคคลที่ต้องการร้องเรียน พร้อมทั้ง

หลักฐาน (ถ้ามี) และแจ้งช่องทางที่คณะกรรมการที่รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน สามารถติดต่อเพ่ือสอบถาม
ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม และแจ้งผลการด าเนินงานได้ ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับ
พิจารณาข้อร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน 

กรณีเป็นความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ นิสิตสามารถขอไม่ระบุตัวตน กรณีที่นิสิตไม่ประสงค์ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมหรือทราบผลด าเนินการ  
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านวิชาการ ได้แก่ คะแนนหรือ
วิธีการประเมินของอาจารย์ผู้สอน การให้ระดับค่าคะแนน (เกรด) 

1. อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ข้อมูลนิสิตโดยตรง หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอน
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสรุปประเด็นการเข้าพบของนิสิตแจ้งประธานหลักสูตร   

2. นิสิตยื่นอุทธรณ์ต่อประธานหลักสูตร กรณีที่ยังมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จากข้อ 1  
หรือ กรณีนิสิตยื่นค าร้องขอร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียนด าเนินการ ดังนี้ 

1) ประธานหลักสูตรหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2) ประธานหลักสูตรชี้แจงหรือตอบกลับแก่นิสิตผู้ขอร้องเรียน และให้นิสิตลงลายมือชื่อเป็น

หลักฐาน 
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3. กรณีนิสิตยื่นค าร้องข้อร้องเรียนรายวิชาที่จัดสอนโดยคณะอ่ืน ประธานหลักสูตรเสนอค าร้องของ
นิสิตต่อคณะที่เก่ียวข้อง โดยผ่านคณบดี 
 

กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นครูของอาจารย์ผู้สอนหรือ
พยาบาลพ่ีเลี้ยง 

1. คณบดีแต่งตั้งคณะท างานหาข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียน 
2. คณะท างานหาข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และเสนอผลต่อคณบดีภายใน 15 วันท าการ

นับตั้งแต่วันแต่งตั้งคณะท างาน 
3. คณบดีแจ้งผลต่อนิสิตผู้ร้องเรียน และให้นิสิตลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 

 
กรณีเป็นความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การวัดและ

ประเมินผล 
1. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของนิสิตมาปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนในส่วนที่ไม่ขัดแย้งกับที่ก าหนด มคอ. 3 หรือ มคอ.4  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของนิสิตใน  มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการในปีการศึกษาถัดไป และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนและความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของนิสิตจะถูกเก็บเป็นความลับ และน ามา
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ขั้นตอนการประเมินผล 

1. ประธานหลักสูตรประเมินผลระบบข้อร้องเรียนจากนิสิต 
2. ประธานหลักสูตรรวบรวมและสรุปประเด็นของข้อร้องเรียน และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ของนิสิต เสนอต่อคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณาและน ามาพัฒนาในปีการศึกษา
ถัดไปและการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาระบบข้อร้องเรียน 

3. ประธานหลักสูตรเสนอสรุปผลเกี่ยวกับข้อเรียนต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณาและ
เสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
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ขั้นตอนการร้องเรียนของนิสิต 
 
 
 
 

  

ยื่นค าร้องขอร้องเรียน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 

แบบฟอร์มขอ้ร้องเรียน 

เสนอค าร้องเรียนรายวิชาทีจ่ัด
สอนโดนคณะอื่น ผ่านคณบด ี

น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
เรียนการสอนในส่วนที่ไม่ขัดแย้ง
กับที่ก าหนดใน มคอ.3,มคอ.4 

สรุปผลข้อเสนอแนะของนิสิตใน 
มคอ.5,มคอ.6 และเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเมินผลระบบร้องเรียน 

ประเมินผลระบบร้องเรียน
จากนิสิต 

การจัดการข้อร้องเรียน 

ข้อสงสัยหรือการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมด้านวิชาการ 

การประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับความเป็นครูของอาจารย์

ผู้สอน/พยาบาลพี่เลี้ยง 

ภายในคณะ
จัดสอน 

คณะอื่นจัด
สอน 

นิสิต 

ยังมีข้อสงสัย 

อาจารย์ผู้สอน 

ให้ข้อมูลแก่
นิสิตโดยตรง 

อาจารย์ผู้สอน 

สรุปประเด็นการเข้าพบ
ของนิสิตแจ้งประธาน

หลักสูตร 

นิสิต 
ยื่นอุทธรณ์ต่อประธาน

หลักสูตร 

ประธาน
หลักสูตร 

หาข้อมูลเพิ่มเติม/
ตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง 

ประธาน
หลักสูตร 

ชี้แจง/ตอบกลับนิสิตผู้
ร้องเรียน 

นิสิต ลงลายมือชื่อรับทราบผล 

คณบดี 

คณะท างาน 

หาข้อเท็จจริงและเสนอผลต่อ
คณบดีภายใน 15 วัน ท าการ 

นับแต่มีการแต่งตั้ง 

คณบดี แจ้งผลต่อนิสิตผู้ร้องเรียน 

นิสิต ลงลายมือชื่อรับทราบผล 

ประธานหลกัสูตร 

ประธานหลกัสูตร 

ประธานหลกัสูตร 

รวบรวมและสรุปประเด็นขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ ต่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สรุปประเด็นข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ต่อ 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

แต่งต้ังคณะท างาน
หาข้อเท็จจริง 
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ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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ระบบการเตรียมอาจารย์ใหม่ 
รับรอง จากท่ีประชุมคณะ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 

 
ขั้นตอน 

1. คณบดีแต่งตั้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ โครงร่างองค์กร 
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในพันธกิจ 4 ด้าน 
- สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
- การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
- หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ 
- บทบาทความเป็นครู และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ระบบการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนร่วมกับอาจารย์ใหม่ในการศึกษาระบบงานของแหล่งฝึกปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

4. อาจารย์ใหม่จัดท าแผนพัฒนาตนเองเสนอต่อคณบดี 
5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

 
ขั้นตอนการเตรียมอาจารย์ใหม่ 

 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งรายชื่ออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

วางแผนร่วมกับอาจารย์ใหม่ใน
การศึกษาระบบงานของแหล่งฝึก

ปฏิบัติเกี่ยวกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

คณบด ี

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ใหม ่

คณบด ี
พิจารณาแผนพัฒนา
ตนเองอาจารย์ใหม ่

ด าเนินการตามแผนพัฒนา อาจารย์ใหม ่
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กรณอีาจารย์ใหม่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาล ด าเนินการ ดังนี้ 
- คณบดีแต่งตั้งอาจารย์พยาบาลอาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 1 ภาคเรียน  
- คณบดีวางแผนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ

พยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได้และสภาการพยาบาล
ให้การเห็นชอบ 

- อาจารย์พ่ีเลี้ยงวางแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยกับอาจารย์
ใหม่ หลังจากนั้น อาจารย์พ่ีเลี้ยงเขียนโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา 

- อาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์ใหม่ด าเนินการตามที่วางแผนในโครงการ และรายงานผลการ
พัฒนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นระยะ  

- อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ใหม่ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอคณบดี พร้อมทั้งสรุปเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ทั้งนี้ อาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1       
ภาคเรียน ดังนี้ 

- การเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ 
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 
- บทบาทและจรรยาบรรณของอาจารย์พยาบาล 
- การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
- การฝึกการสอนบนคลินิก ได้แก่ รูปแบบการสอนบนคลินิก การประชุมปรึกษา การตรวจเยี่ยม 

การสอนข้างเตียง การสะท้อนคิดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการพยาบาล การใช้แบบประเมินแบบแผนสุขภาพ
ของกอร์ดอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติพยาบาลของนิสิตใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 

- การพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ และด้านการวิจัย 
- การพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย 
- การเขียนบทความวิชาการ เอกสารค าสอน ต ารา 
- การเขียนโครงการวิจัยเพ่ือการของบประมาณในการท าวิจัย เข้าร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส

ภายในหรือภายนอกคณะ  
- การเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
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ขั้นตอนการเตรียมอาจารย์ใหม่ (กรณีไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาล) 
  

แต่งตั้งอาจารย์พยาบาลอาวุโสเปน็
อาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่  

วางแผนให้อาจารย์ใหมเ่ข้ารับการอบรม
หลักสตูรศาสตร์และศิลป์การสอน

ทางการพยาบาลหรือหลักสูตรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

วางแผนพัฒนาอาจารย์ใหมด่้านการ
เรียนการสอนและการวิจยักับอาจารย์

ใหม ่

เขียนโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม ่

พิจารณาโครงการ
พัฒนาอาจารย์ใหม ่

ด าเนินการตามโครงการ 

ประเมินสรปุผลโครงการ เสนอคณบดี 
และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณบด ี

คณบด ี

อาจารย์พี่เลี้ยง 

อาจารย์พี่เลี้ยง 

คณบด ี

อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ใหม ่

อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ใหม ่



82 
 

 

การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) จัดระบบการประเมินผลด้านการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

ระหว่างอาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร และนิสิต 
2) จัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การวัดและประเมินผลการ

พัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
3) สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ/ดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
4) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
5) สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
6) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น TSU e-learning สร้างสื่อการเรียนรู้ 

เป็นต้น 
7) จัดสัมมนาเพ่ือการทบทวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่

ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 3 และ มคอ. 4) รวมถึงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 5 และ มคอ. 6) 

 
2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูง ( faculty 
practice) เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

2) สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าประชุม อบรม สัมมนา ทั้งที่เป็นสาขาเฉพาะและวิชาการ
อ่ืนๆ เช่น ทักษะการเขียนต ารา หนังสือ การวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การใช้สถิติในการวิจัย ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

3) สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสอบรับใบวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูงจากสภาการพยาบาล และ
พัฒนาบทบาทการพยาบาลขั้นสูง 

5) จัดระบบและกลไกในการด าเนินการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาต าแหน่งวิชาการและคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาตามนโยบายและแผนของคณะพยาบาลศาสตร์ 

6) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ 
เพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการและการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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การพัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยง 

1. การพัฒนาทักษะการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนิสิตในปัจจุบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนนิสิตพยาบาล

ของพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
2) จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนที่หลากหลายตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม เป็นต้น 
3) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบบประเมินการปฏิบัติ

พยาบาลของนิสิตและแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติพยาบาล  ทั้งใน

โรงพยาบาลและชุมชน  รวมถึงการประเมินภาวะสุขภาพตามกรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
2. การพัฒนาวิชาการ 

1) จัดโครงการอบรมวิชาการตามความต้องการของพยาบาลพ่ีเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง 
2) ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจทางคลินิก การพัฒนานวัตกรรมทางการ

พยาบาลในหอผู้ป่วยที่เป็นแหล่งฝึกของนิสิต 
3) สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์  เช่น ก าหนดโควตาพยาบาลพ่ี

เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เป็นต้น 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยทางการพยาบาล เช่น เป็นหัวหน้าและ/หรือร่วมโครงการวิจัย  

เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย เป็นต้น 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์ม 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติพยาบาล    

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
ชื่อ-สกุลนิสิต……………………………………………………รหัสนิสิต……………………………………………......ชั้นปี…่…………. 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล……..……...……………………………………..ภาคเรียนที…่………ปีการศึกษา…………………. 
ฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่…………………………….........................อาจารย์ผู้สอน………………………………………………….. 
สถานที่ฝึกปฏิบัติ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง    1. ใส่เครื่องหมาย / ในช่องค่าคะแนน    ดีมาก = 4 ด ี= 3 พอใช้ = 2  ปรับปรุง = 1   
              2. แนวทางการประเมนิผลปฏิบัติพยาบาลพิจารณาตามเกณฑ์ซึ่งก าหนดในคูม่ือแนวทางการใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติพยาบาลของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 
รายการที่ประเมิน 

ค่าคะแนน  
บันทึกพฤติกรรม 4 3 2 1 

1. การประเมินสภาพ 16 คะแนน      
  1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ครอบคลุม เหมาะสม     
  1.2 ครอบคลุมแหล่งข้อมูล     
  1.3 ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ      
  1.4 ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน     
2.การวินิจฉัยทางการพยาบาล  16 คะแนน      
  2.1 ระบุข้อวินิจฉยัทางการพยาบาลได้ถูกต้อง      
  2.2 ข้อมูลสนับสนุนสอดคล้องกับข้อวนิิจฉัยทางการพยาบาล     
  2.3 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ     
  2.4 จัดล าดับความส าคัญของข้อวินิจฉยัทางการพยาบาลอย่างเหมาะสม     
3.การวางแผนการพยาบาล 16 คะแนน      
  3.1 เป้าหมายทางการพยาบาลสอดคล้องกับข้อวินจิฉัยทางการพยาบาล     
  3.2 เกณฑ์การประเมินผลครอบคลุมเป้าหมายทางการพยาบาล     
  3.3 เกณฑ์การประเมินผลถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกบัผู้ใช้บริการและบริบท     
  3.4 กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผลตามหลักวิชาการสอดคล้องกับข้อวินิจฉยัทางการ
พยาบาลและเป้าหมาย 

    

4.การปฏบิัติพยาบาล  64 คะแนน     
  4.1 ทบทวนและปรับแผนการพยาบาลตามความเหมาะสม      
  4.2 ปฏิบัติพยาบาลตามแผนและสอดคล้องกับบริบท     
  4.3 ปฏิบัติพยาบาลโดยยึดหลกัมาตรฐานการป้องกันการติดเช้ือ      
  4.4 รักษาความสะอาดและเป็นระเบยีบของสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม     
  4.5 ทักษะปฏิบัตพิยาบาลถกูต้อง นุ่มนวล       
  4.6 ใช้เวลาในการปฏิบัติพยาบาลเหมาะสม     
  4.7 ใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับบริบท     
  4.8 มีสัมพันธภาพกับผู้ใช้บริการ ทีมสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง     
  4.9 ให้ข้อมูล ค าแนะน าเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว     
  4.10 เปิดโอกาสให้ครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ใช้บริการอย่างมีเหตุผล     
  4.11 ปฏิบัติพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความหลากหลายวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการ  เคารพสิทธิผูป้่วยและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
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รายการที่ประเมิน 

ค่าคะแนน  
บันทึกพฤติกรรม 4 3 2 1 

  4.12 ปฏิบัติพยาบาลด้วยความเอือ้อาทร เมตตากรุณาและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นคน     
  4.13 มีความไวต่อประเด็นจริยธรรมในการปฏิบัตพิยาบาล      
  4.14 ค านึงถึงความเส่ียงต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติพยาบาล     
  4.15รายงานทันที่เมื่อปฏบิัติพยาบาลผิดพลาด     
  4.16เขียนบันทึกการพยาบาลและรายงานได้สมบูรณ์ ตรงความเป็นจริง ใช้ภาษาเขียน
ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด 

    

5.การประเมินผลการพยาบาล  16 คะแนน      
  5.1 ประเมินผลตามเกณฑ์ได้ครบถ้วน ถูกต้องและต่อเนื่อง     
  5.2 น าข้อมูลจากการประเมินผลมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกหลักวิชาการ     
  5.3 ใชผ้ลการประเมินในการวางแผน ปฏิบัติพยาบาลในครั้งต่อไป     
  5.4 ใช้ผลการประเมินในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง     
6.คุณลักษณะเชิงวชิาชีพ  28 คะแนน      
  6.1 มีความรับผิดชอบ  และตรงต่อเวลา*     
  6.2 ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สจุริต มีสัมมาคารวะ*     
  6.3 เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัตพิยาบาล  มีจิตอาสา     
  6.4 อดทนและควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ     
  6.5 มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอยา่งมีเหตุผล มีภาวะผู้น า      
  6.6 แต่งกายสะอาดและถกูต้องตามระเบียบ และปฏบิัติตามกฎระเบียบของสถาบัน     
  6.7 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  นา่เช่ือถือ*     

ความถี่ของคะแนน     
คะแนนที่ได้(ค่าคะแนน*ความถี่คะแนน)     

คะแนนรวม (เต็ม 156 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ 
* นิสิตต้องได้รับผลการประเมินค่าคะแนนเท่ากับ 3 ขึ้นไปจึงถือวา่ผ่านการประเมินรายวิชา 
 
ความคิดเห็น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ลายมือช่ือผู้ประเมิน……………………………………………………………...วันท่ี………….เดือน…………………..พ.ศ………… 
 
 
รับทราบผลการประเมินการปฏิบตัิพยาบาล 
 
ลายมือช่ือนิสติ…………………………………………………………………วันท่ี………….เดือน…………………..พ.ศ…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันท่ี 22 มกราคม 2562 
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คู่มือแบบประเมินผลการปฏิบัติพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 
องค์ประกอบของแบบประเมินผล 

แบบประเมินผลการปฏิบัติพยาบาลนี้ มีองค์ประกอบของการประเมิน 6 ด้าน ดังนี้  
1. การประเมินสภาพ 
2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล 
3. การวางแผนการพยาบาล 
4. การปฏิบัติพยาบาล 
5. การประเมินผลการพยาบาล 
6. คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 

ทั้งนี้ น้ าหนักการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านในสัดส่วน 1 : 1 : 1 : 4 : 1 : 2  และเพ่ือให้
สามารถประเมินได้อย่างมีความเที่ยงและมีประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดตามการประเมินดังรายละเอียด  
ดังนี้  
 

หัวข้อ รายการประเมิน ตัวชี้วัดตามการประเมิน 
1. การประเมิน
สภาพ 

1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ครอบคลมุ เหมาะสม 

- ข้อมูลได้จากวิธีการเก็บข้อมลูทีห่ลากหลายวิธี ได้แก่ จาก
สังเกต การซักประวตัิ การตรวจรา่งกาย รวบรวมจากผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการและ/หรอืการตรวจเพื่อการวินิจฉัย 

1.2 ครอบคลุมแหล่งข้อมูล - ข้อมูลได้จากหลากหลายแหล่งขอ้มูล ดังเช่น จากตัว
ผู้ใช้บริการ ครอบครัว ผูดู้แล และผู้เกี่ยวข้องอื่น เช่น แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพอื่น  เพื่อนของผู้ใช้บริการ หรือ 
จากแฟ้มประวตัิ  เวชระเบยีน เปน็ต้น 

1.3 ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และ จิตวิญญาณ 

- ข้อมูลครอบคลมุปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ ปญัญา (จิตวญิญาณ) 

1.4 ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบัน 

- มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริง มีจริง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- ระบุข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน 
- เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจนถึงครัง้ล่าสุด หรือมีการเปลีย่น 
แปลงครั้งล่าสุด 

2.การวินิจฉัย 
ทางการ 
พยาบาล 

2.1 ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้
ถูกต้อง 

- เป็นข้อวินิจฉัยที่สามารถแก้ไข หรือบ าบัดด้วยวิธีการ
ปฏิบัติการพยาบาล ตรงกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ 

2.2 ข้อมูลสนับสนุนสอดคล้องกับข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล 

- มีข้อมูลที่สนับสนุนปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่หลากหลายวิธีการและแหล่งข้อมูล เช่น อาการและอาการ
แสดง ผลการตรวจรา่งกาย ผลทางห้องปฏิบัติการ ท้ังการซัก
ประวัติ แฟ้มประวัติ เวชระเบียน เป็นต้น 

2.3 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลครอบ 
คลุมปญัหาและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

- ครอบคลุมปญัหาและความต้องการของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน หรืออาจเกิด/มีโอกาสเกิดขึ้น  
 

 2.4 จัดล าดับความส าคญัของข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล 

- เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เช่น ปัญหาที่คุกคามชวีิต ปัญหาที่รบกวนการ
ท างานของร่างกาย ปัญหาที่ก่อใหเ้กิดความไมสุ่ขสบาย เป็น
ต้น หรือ อาจเป็นปัญหาที่อาจเกิดจากพฤติกรรมเสีย่ง 
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หัวข้อ รายการประเมิน ตัวชี้วัดตามการประเมิน 
3.การวางแผน
การพยาบาล  

3.1 เป้าหมายทางการพยาบาล
สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการ 
พยาบาล 

- มีเป้าหมายทางการพยาบาลชัดเจน เป็นความคาดหวังท่ีให้
ภาวะสุขภาพเปลี่ยนแปลงจากการแก้ปัญหา หรือตอบสนอง  
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- อาจเป็นเป้าหมายระยะสั้นและ/หรือระยะยาว 

3.2 เกณฑ์การประเมินผลครอบคลุม
เป้าหมายทางการพยาบาล 

- ระบุตัวช้ีวัด หรือผลลัพธ์ทางการพยาบาลทุกเป้าหมาย 
- ตัวช้ีวัด หรือผลลัพธ์ทางการพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจง
ใน 
แต่ละเป้าหมาย  อาจมีเกณฑ์มากกว่าหนึ่งข้อ 
- ก าหนดผลลัพธ์เชิงผลลัพธ์และ/หรือเชิงกระบวนการ 

3.3 เกณฑ์การประเมินผลถูกต้องตาม
หลักวิชาการและเหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการและบริบท 

- ก าหนดเกณฑ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- มีอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- มีความเป็นไปได้ทีส่ามารถวัดหรอืประเมินผู้ใช้บริการ 
- มีความเป็นไปได้ทีส่ามารถวัดหรอืประเมินในสถานการณ์
เป็นจริง 

3.4 กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลและเป้าหมาย 

- ระบุกิจกรรมที่การสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและบรรลุเป้าหมายในแต่ละข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล 
- ระบุกิจกรรมและเหตุผลได้ถูกต้องทางหลักวิชาการ 
- มีอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- กิจกรรมการพยาบาลมีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ (เช่น 
วัย เพศ ภาวะสุขภาพ  วัฒนธรรม สังคม) 
- กิจกรรมการพยาบาลที่ก าหนดขึ้นสามารถน ามาปฏิบัติได้ใน
สถานการณ์จริง 
- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ  และ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การก าหนดกิจกรรมการพยาบาล 

4.การปฏิบัติ 
การพยาบาล 

4.1ทบทวนและปรับแผนการพยาบาล
ตามความเหมาะสม 

- มีการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ใช้บริการอีกครั้งก่อนการปฏบิัติ
จริง 
- น าข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมาปรับแผนการพยาบาล 
- มีเหตุผลในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงแผนการพยาบาล 

4.2 ปฏิบัติพยาบาลตามแผนและ
สอดคล้องกับบริบท 

- ปฏิบัติการพยาบาลได้ครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการ 
- ปฏิบัติพยาบาลเหมาะสมกับสถานการณ์จริง เหมาะสมกับ
เครื่องมือ เครื่องใช้ 

 4.3 ปฏิบัติพยาบาลโดยยึดหลัก
มาตรฐานการป้องกันการตดิเช้ือ 

- ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง 
- ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการตดิเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรค 
- แยกเครื่องมือเครื่องใช้ ท าความสะอาดเพื่อการท าลายเช้ือ
หรือป้องกันการติดเชื้อได้ถูกต้อง 
-จัดล าดับก่อนหลังในการตดัสินใจเลือกปฏิบตัิกิจกรรมและ/
หรือผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ
โรค 
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หัวข้อ รายการประเมิน ตัวชี้วัดตามการประเมิน 
 4.4 รักษาความสะอาดและเป็น

ระเบียบของสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการ
ตามความเหมาะสม 
 

- จัดสภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการสะอาดและเรยีบร้อย  จัด
อุปกรณ์ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
- สิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากการเกดิอุบัติเหตุ   พลัดตกหกล้ม 

 4.5 ทักษะปฏิบัติพยาบาลถูกต้อง  
นุ่มนวล 

- ปฏิบัติการพยาบาลตามถูกต้องตามขั้นตอน ตามหลัก
วิชาการ 
- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความนุ่มนวล 

4.6 ใช้เวลาในการปฏิบัติพยาบาล
เหมาะสม 

- ใช้เวลาเหมาะสมตามภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการและ
ปริมาณงานท่ีไดร้ับมอบหมายได้ส าเร็จอย่างมีคณุภาพ 

4.7 ใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ อุปกรณต์าม
ความจ าเป็นและสอดคล้องกับบรบิท 

- เลือกใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการและสถานการณ์จริง 
- ใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ อุปกรณ ์อย่างประหยดั ดัดแปลงวัสดุ 
อุปกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

4.8 มีสมัพันธภาพกับผู้ใช้บริการ 
ทีมสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง 

- เริ่มต้นและสิ้นสุดสัมพันธภาพตามความเหมาะสม 
- สนใจและตั้งใจในการรับฟัง  มีความกระตือรือร้นในการ
ช่วยเหลือ 
- ช่วยเหลือในการท ากิจกรรมการพยาบาลของทีมสหวิชาชีพ
ด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องร้องขอ 
- ยิ้มแย้ม อ่อนโยน เป็นกันเอง แสดงสีหน้าและใช้ค าพูด
เหมาะสม 
- รับฟังข้อคิดเห็นและค าแนะน า 

4.9 ให้ข้อมูล ค าแนะน าเพื่อเสริมสร้าง
ความรอบรูด้้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บรกิาร
และครอบครัว 

- อธิบายหรือแนะน าข้อมูลทีส่นับสนุนหรือส่งเสริมภาวะ
สุขภาพแก่ผู้ใช้บริการและผูเ้กี่ยวขอ้ง เช่น ญาติ ครอบครัว 
หรือชุมชน เป็นต้น ดังเช่น ข้อมูลการปฏิบัตติัว แผนการ
รักษา โรค วิธีการดูแลหรือช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4.10 เปิดโอกาสให้ครอบครัวหรือผู้
เกี่ยว ข้องมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ใช้บริการอย่างมเีหตผุล 

- ชักจูง หรือส่งเสริมให้ครอบครัวหรือผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ หรือดูแลผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม ด้วย
ความเตม็ใจ  โดยไม่เป็นการแสดงถึงการผลักภาระการดูแล
แก่ครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้อง 

 4.11ปฏิบัติพยาบาลโดยค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลและความหลาก 
หลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 
เคารพสิทธิผู้ป่วยและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติการพยาบาลโดยมีความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างของผู้ใช้บริการแตล่ะคน พื้นฐานที่มาจากค่านิยม 
ความเชื่อ แบบแผนชีวิตที่แตกตา่งกัน 
- มีความเท่าเทียมในการปฏิบตัิพยาบาล ไม่เลือก เพศ อายุ
ศาสนา และภาวะโรค 
- บอก หรืออธิบายให้ผู้ใช้บริการและ/หรือผูเ้กี่ยวข้องก่อนให้
การพยาบาล 
- ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงสิทธิของผู้ใช้บริการและ/
หรือผู้เกีย่วข้อง ( เช่น สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ ไมเ่ปิดเผย
ร่างกายเกินความจ าเป็น ไม่เปดิเผยข้อมูล) 



90 
 

 

หัวข้อ รายการประเมิน ตัวชี้วัดตามการประเมิน 
4.12 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้อ
อาทร  เอื้ออาทร เมตตากรุณา และ
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นคน 

- ปฏิบัติการพยาบาลด้วยจิตวิญญาณของความเป็นพยาบาล 
มีความเอื้ออาทรที่จะช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างจริงใจ เคารพ
ในศักดิ์ศรีของทุกคน 

4.13 มีความไวต่อประเด็นจริยธรรมใน
การปฏิบัติการพยาบาล 

- มีความตื่นไวต่อประเด็นจริยธรรมที่เกิดหรือเสี่ยงต่อการเกดิ
ประเด็นปัญหา เช่น ประเด็นการบอกความจริง การให้ข้อมลู 
- รายงานต่ออาจารยผ์ูส้อนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติพยาบาล
ร่วมกันในการแก้ปัญหาหรือป้องกนั 

4.14 ค านึงถึงความเสี่ยงต่อความปลอด 
ภัยในการปฏิบตัิพยาบาล 

- จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 
- ประเมินภาวะสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ มีความตื่นไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
- มีความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติพยาบาล 

4.15 รายงานทันที่เมื่อปฏบิัติพยาบาล
ผิดพลาด 

- รีบรายงานทันที่เมื่อปฏิบตัิการพยาบาลผิดพลาด หรือเมื่อมี
ความไม่แน่ใจว่าอาจเกิดความผดิพลาด 

4.16 เขียนบันทึกการพยาบาลและ
รายงานได้สมบรูณ์ ตรงความเป็นจริง
ทุกครั้ง ใช้ภาษาเขียนถูกต้อง ชัดเจน 
กะทัดรัด 

- เขียนบันทึกการพยาบาลและ/หรือรายงานการปฏิบัติ
พยาบาลทุกครั้ง 
- เขียนบันทึกการพยาบาลและ/หรือรายงานได้ถูกต้อง 
ครอบคลมุประเด็นส าคัญ 
- สื่อภาษา ทั้งการพูดและเขียนไดอ้ย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
ตรงประเด็น 

5.การประเมิน 
ผลการพยาบาล 

5.1 ประเมินผลตามเกณฑไ์ด้ครบถ้วน 
ถูกต้องและต่อเนื่อง 

- ประเมินผลได้ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งเชิงผลลัพธ์และเชิงกระบวนการ 
- ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ประเมนิทุกครั้งหลังปฏิบัติ
พยาบาลจนบรรลุเป้าหมาย 

5.2 น าข้อมูลจากการประเมินผลมา
วิเคราะหไ์ด้อยา่งถูกหลักวิชาการ 
 

- เปรียบเทียบและแปลข้อมูลจากผลการประเมินผู้ใช้บริการ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ถูกหลักวิชาการ 

 5.3 ใช้ผลการประเมินในการวางแผน 
ปฏิบัติพยาบาลในครั้งต่อไป 

- น าข้อมูลจากการประเมินผลมาวเิคราะห์ และปรับปรุงหรือ 
เพิ่มเตมิแผนการพยาบาล 

5.4 ใช้ผลการประเมินในการพัฒนา
และปรับปรุงตนเอง 

- น าข้อมูลจากการประเมินผลมาวเิคราะห ์เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการปฏบิัติพยาบาลของตนเองต่อไป 

6.คุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพ 

6.1 มีความรับผดิชอบและตรงต่อเวลา - ปฏิบัติพยาบาลตามทีไ่ดร้ับมอบหมายได้ส าเร็จ ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- เอาใจใส่ต่อการปฏิบตัิพยาบาลกบัผู้ใช้บริการตามที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่ละเลย ไมต่้องตักเตอืน 
- ไม่ท างานอ่ืนขณะปฏบิัติพยาบาล เช่น เล่น facebook เล่น
เกม เป็นต้น 
- ปฏิบัติพยาบาลตามทีไ่ดร้ับมอบหมายได้ส าเร็จตรงเวลา 

 6.2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ 
มีสัมมาคารวะ 

- ปฏิบัติพยาบาลถูกต้องตามขั้นตอนทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
- บันทึกและรายงานตรงตามความเป็นจริง 
- แสดงถึงความเคารพผู้ใช้บริการและผูเ้กี่ยวข้องทั้งค าพูด
และการกระท าท่ีสมควรตามวัฒนธรรม 
- แสดงถึงความยกย่องสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพ 
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 6.3 เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติ 

การพยาบาล  มีจิตอาสา 
- ปฏิบัติพยาบาลด้วยความขยัน อาสางาน สู้งาน 
- ยินดีปฏิบัติงานนอกเหนืองานท่ีได้รับมอบหมายเมื่อมีความ
จ าเป็น 

 6.4 อดทนและควบคุมอารมณไ์ด ้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- แสดงพฤติกรรมและค าพูดอย่างเหมาะสม 
- ไม่แสดงอารมณด์ีใจ เสยีใจ โกรธ ตื่นเต้นมากเกินไป 
- มีความสม่ าเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ท าตามอารมณ์ 

6.5 มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้า
แสดงออกอย่างมีเหตผุล  มีภาวะผู้น า 

- ปฏิบัติพยาบาลด้วยความมั่นใจ 
- แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์
- มีการแสดงออกของการเป็นผู้น า เช่น วิธีการตัดสินใจ 
วิธีการจัดการ  การเป็นผู้น ากลุ่ม เป็นต้น 

6.6 แต่งกายสะอาดและถูกต้องตาม
ระเบียบ และปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ของสถาบัน 

- แต่งกายถูกต้องตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร ์
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะ มหาวิทยาลยั และสถานท่ี
ฝึกปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง 

6.7 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  น่าเชื่อถือ 

- สนใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- ค้นคว้าศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย และน่าเชื่อถือ  
เช่น ต ารา บทความ จากห้องสมุด อินทราเน็ต ท้ังจาก
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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แบบฟอร์มค าร้องขอรองเรียน 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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