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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ซ่ึงดำเนินการ 
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ความเป็นมาและการพัฒนาหลักสูตร 
 
 

ความเป็นมา 
 
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2538 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น 

ที่จังหวัดพะเยา และต่อมาวันที่  8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐ มนตรีได้มีมติให้ใช้ช่ือว่า “วิทยา

เขตสารสนเทศ พะเยา” 

มกราคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา ได้จัดตั้ง

สำนั กวิ ชา  วิทยาศาสตร์สุ ขภาพขึ้ น อี ก  1 ส ำนั กวิ ชา  ประกอบด้ วย  2 สาขาวิ ชา  คื อ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 

2546 ต่ อม าปี ก ารศึ กษ า  2548 มห าวิท ยาลั ยน เรศ วร  วิท ยาเขต สารสน เท ศ พ ะเย า 

ได้ ยก เลิ ก ส ำนั ก วิ ชาวิท ยาศาสต ร์สุ ขภาพ  โดย ให้ จั ด ตั้ ง แยก เป็ น  2  ส ำนั ก วิ ชา  คื อ 

สำนักวชิาพยาบาลศาสตร์และสำนักวชิาเภสัชศาสตร์ 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการขอรับรองจัดตั้ งเป็นสถาบันการศึกษา                                

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นใหม่ต่อสภาการพยาบาลและได้รับรองจากสภาการพยาบาล  

เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2549 
 

ในปี พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนช่ือ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ 
พะเยา” เป็น“มหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา” และต่อมาวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 
2553 มีผลบังคับใช้ช่ือเป็น“มหาวิทยาลัยพะเยา” ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 สถานะเป็น 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น สำนักวิชา 
พยาบาลศาสตร์ จึงยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนงานของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนเพียงหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 



 
 

ระบบและกลไกการเปิด/ปิดหลักสูตร 
 

1. ข้ันตอนการเปิดหลักสูตร ประกอบด้วย 
 

1.1 การขออนุมัติโครงการเข้าแผนของมหาวิทยาลัยคณะประชุมวางแผนในระดับกรรมการ  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา โดยวิเคราะห์สภาพความพร้อมของคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ตลอดจน 

ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเปิดหลักสูตรเช่นสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็น 

นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ .ศ. 2558 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/ 

สาขาวิชา ข้อกำหนดสภาวิชาชีพ จากนั้น  ให้ดำเนินการขออนุมัติ  เพื่อบรรจุ ไว้แผนของ 

มหาวิทยาลัยและเม่ือได้รับการอนุมัติแล้วคณะจึงจะดำเนินการยกร่างหลักสูตร  
1.2 การยกร่างหลักสูตร 

 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 จะต้องมีคณะกรรมการหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 8 คน ประกอบด้วย (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่าง
น้อย 5 คน (2) ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน (3) ผู้แทน 

องค์กรวชิาชีพ อย่างน้อย 1 คน 
 

2) การร่างหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาและทำความเข้าใจ 

มาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก่อน (มคอ.1) จากนั้นให้ทำรายละเอียดของ 

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดของหลักสูตรจะต้องอธิบายให้นิสิตทราบว่านิสิตจะต้อง 

เรียนรายวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลและ 

สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของตัวนิสิตเองได้โดยอธิบายถึง 

ภาพรวมของการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่จะทให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของ 

หลักสูตรนั้นๆการร่างหลักสูตรนั้นให้จัดทหัวข้อตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(มคอ.2) ทั้งนี้คณะเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซ่ึงคณะต้องการให้บัณฑิตสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิ 

นั้นของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพเิศษกว่าบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของ 

สถาบันอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยและเป็นที่สนใจของบุคคลที่ 

จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันหรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าทงานเม่ือสำเร็จ

การศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา 



 
 
 

(Curriculum Mapping) เพื่ อ ให้ เห็ นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรมีความรับ ผิดชอบหลั กหรือ                         
ความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด 

 
3) ประชุมวิพากษ์หลักสูตรคณะจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรกรณีคณะกรรมการเป็น                     

คนละชุดกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรขึ้นอีก                     

ชุดหนึ่งเพื่อประชุมวิพากษ์หลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องมีการจดบันทึกและรายงานการประชุมวิพากษ์ 

หลักสูตรเพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรหลังจากนั้นให้คณะพิจารณาปรับแก้ไขร่าง 

หลักสูตรตามรายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร  
1.3 การนำเสนอร่างหลักสูตรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 การดำเนินการหลักสูตร 



 
 

2. ข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
 

คณะเสนอปรับปรุงหลักสูตรโดยหลักสูตรนั้นๆควรมีการดำเนินการหลักสูตรและมี                      
การประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หรือตามระยะเวลาของหลักสูตรเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลักสูตร  

 3. ข้ันตอนการปิดหลักสูตร 
 

การปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น  คณ ะเสน อขอปิดหลักสูตรต่อคณ ะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจะพิจารณาเหตุผลการขอปิดหลักสูตรนั้นๆ 

หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบก็จะนำเสนอหลักสูตรที่ขอปิด

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ ออนุ มัติ จากนั้ นก็ จะน ำ เสนอการขอปิดหลักสูตรดั งกล่ าวต่อ                             

สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการขอ

ปิดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระสำคัญของหลักสูตร 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

1. หลักสูตร 
 

ช่ือหลักสูตร 
 

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science 

ช่ือปริญญา    

ภาษาไทย ช่ือเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑติ 

ช่ือย่อ  :   พย.บ. 

ภาษาอังกฤษ       ช่ือเต็ม : Bachelor of Nursing Science 

ช่ือย่อ  : B.N.S  

 
1.1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
1.1.1 ปรัชญา 

 
การพยาบาล เป็ นกระบวนการช่วย เหลือบุ คคลทุก ช่วงวั ย  ครอบครั ว  ชุมชน 

และหญิงตั้งครรภ์ ทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย อย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้สามารถปรับตัวก ับ

สิง่แวดล้อม และคงไว้ซ่ึงสุขภาวะ โดยมีองค์ประกอบทางการพยาบาล ดังนี ้บริการผู้ใช้ คอื บุคคล 

ครอบครัว และชุมชน มีศักยภาพในตนเอง สามารถปรับตัวตามพัฒนาการ สังคม วัฒนธรรม และ 

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพของ 

ผู้ใช้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความหลากหลายตามบริบทของแต่ละวัฒนธรรม 

สุขภาพ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความสมดุลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง กาย จิต สังคม และจิตวญิญาณ 

และการพยาบาล เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลทุกช่วงวัย และหญิงตั้งครรภ์ทั้งในภาวะสุขภาพ 

ดีและเจ็บป่วยอย่างเป็นองค์รวม ร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศาสตร์และศิลปะทาง               

การพยาบาล และการใช้ผลการวจิัยและ/หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 



 
 
 

การจัดการศึกษาทางการพยาบาล เช่ือว่า คนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้ 

มีความเจริญทางปัญญาการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ 

สถานการณ์จริง เพื่ อให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัย และ                       

หญิงตั้งครรภ์ ด้วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพใน

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

1.1.2 ความสำคัญ 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาลใน              

การดูแลบุคคลทุกช่วงวัย และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อสนองตอบนโยบายของประเทศไทยสู่การเป็น 

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติร่วมกับการยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงรุก เพื่อรองรับ 

การเป็นสังคมสงูอายุ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑติ 

ให้มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็น                  

องค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัว หญิงตั้งครรภ์ ทุกภาวะสุขภาพ  และสามารถ             

นำความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ในการแก้ ไขปัญหาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม โดยการเสริมสร้าง                         

พลังเพื่อให้ ผู้ ใช้บริการที่ มี  ภาวะเจ็บป่วย ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลตนเอง 

และพึ่งพาระหว่างกัน มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำด้านสุขภาพ มีจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ 

และร่วมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
 

1.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้  
 

1) มีความรู้ ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อง สามารถ 

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
 

2) ทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจแก้ปัญหาทาง                        

การพยาบาล และสถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม 
 

3) ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัว  

หญิงตั้งครรภ์ ชุมชน ทุกภาวะสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยความเอ้ืออาทร 

ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 



 
 
 

4) สามารถร่วมทำวจิัยและเลือกใช้ผลงานวจิัยและ/หรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน 

การแก้ปัญหาทางการพยาบาลได ้
 

5) แสดงถงึการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อมและจติสาธารณะ 
 

6) แสดงถงึการมีภาวะผู้นำ ทำงานเปน็ทีมและร่วมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
 

7) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
 

8) แสดงออกถึงการมีจิตบรกิารด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และเป็นแบบอย่างด้าน 
 

สุขภาพ 

 
 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

1.2.1 จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 142 หนว่ยกติ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ - 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลือก - - 

 2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ   106 

    2.1 วชิาทางทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 70 

    2.2 วชิาปฏิบัตกิาร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 

 3. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 

รวม (หน่วยกติ) ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 142 

 
 
 
 
 
 
 



2. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ  กลยุทธห์รือกจิกรรมของนิสิต 
  

1. จิตสาธารณะ 1. การมอบหมายให้นิสิตเขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการ 

 ด้านสุขภาพแก่สังคมและด้านบำเพ็ญประโยชน์ 

 2. สนับสนุนให้สโมสรนิสิตจัดกิจกรรมบริการวชิาการด้าน 

 สุขภาพแก่สังคมและด้านบำเพ็ญประโยชน์ 

 3. การยกย่อง เชิดชู นสิิตจิตอาสา 

  

2. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทกุรายวชิา 

 ทางการพยาบาล 

 2. การกำหนดให้ทกุรายวชิาทางการพยาบาลมอบหมาย 

 ให้นิสติคน้คว้าเอกสารทางวชิาการ 

 ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

 3. จัดใหน้ิสติเข้าคา่ยภาษาอังกฤษ 

 4. การนำเสนอผลงานวชิาการของนสิิตในระดบันานาชาติ 

 5. การแลกเปลี่ยนนิสติกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

  

3.ความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ในระบบบริการสุขภาพ 

   



 
 
 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตลอดจนสิทธมินุษยชน สิทธเิดก็ สทิธิผู้บริโภค สิทธผู้ิปว่ยตลอดจนสิทธขิองผู้ประกอบ 

วชิาชีพการพยาบาล ที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัตกิารพยาบาล 

(2) สามารถแยกแยะความถกูต้อง ความดี และความช่ัวได ้

(3) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

(4) มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 

(5) มีระเบียบวนิัย และซ่ือสัตย ์

(6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจดัการกับปัญหาจริยธรรมใน              

การดำรงชีพ และในการปฏิบัตงิานในวชิาชีพพยาบาล 

(7) เป็นแบบอย่างทีด่ีต่อผู้อ่ืนทัง้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน 

(8) ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รบัรู้และเขา้ใจสิทธขิองตนเองเพื่อปกป้องสทิธิตนเอง 

ที่จะถูกละเมิด 

(9) ตระหนกัและสำนกึในความเป็นไทย 

 

3.2 ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์-               

สุขภาพที่ครอบคลุมทัง้วทิยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์กฎหมาย และการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย 

(2) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวชิาชีพการพยาบาลระบบ 

สุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และต่อระบบสุขภาพ 

(3) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสำคัญของกระบวนการพยาบาล และการนำไปใช้ 

(4) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสำคัญของกระบวนการแสวงหาความรู ้การจัดการ                                

ความรู้ กระบวนการวจิัย กระบวนการบริหารและการจดัการองคก์ร 



 

 

(5) มีความรู้ความเขา้ใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลและ 

ระบบจำแนกขอ้มูลทางการพยาบาล 

(6) มีความรู้ความเขา้ใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และ 

สังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและประชาชน 

 

3.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิง่ทีเ่ป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ 

เพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล การสอนการแสวงหาความรู้ที่ มีประสิทธิภาพ 

และการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง 

(2) สามารถสืบคน้ และวเิคราะห์ข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย 

(3) สามารถนำขอ้มูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

(4) สามารถคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวชิาชีพและที่เกี่ยวข้อง  

(5) รวมทั้งใช้ประสบการณ์ เป็นฐาน เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

ในการให้บริการพยาบาล 

(6) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน 

การแก้ไขปัญหา 

(7) สามารถพัฒนาวธิีการแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธภิาพสอดคล้องกับสถานการณ์และ 

บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรคก์ับ 

ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

(2) สามารถทำงานเปน็ทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพ                

และทีมในชุมชนของระบบบรกิารสาธารณสุขทุกระดบัและในบริบทและสถานการณท์ี่แตกต่างกัน 

(3) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกดิการเปลี่ยนแปลงที่ดใีนองคก์ร 

ในสถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหนา้ 



 

 

 

(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วชิาชีพ 

องค์กรและสงัคมอย่างต่อเนื่ององคก์ร และสงัคมอย่างต่อเนื่อง 

 

3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะคณติศาสตร์และสถติิในการพยาบาลอย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแปลงขอ้มูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ รวมทัง้สามารถอ่านวเิคราะหแ์ละ 

ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเขา้ใจ 

(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธภิาพทัง้การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขยีน และการนำเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตำราภาษาอังกฤษอย่างเขา้ใจ 

(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืน้ฐานทีจ่ำเป็น 

(5) สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์

 

3.6 สุนทรียศิลป ์

(1) มีความรู้ ความเขา้ใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม 

 

3.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยทีส่่งเสริมต่อการดแูลรกัษาสุขภาพและเป็นผู้นำด้านสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพได้อย่างเหมาะสมและมีจติบรกิารด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

 

3.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) สามารถปฏิบัตทิักษะการพยาบาลอย่างเปน็องค์รวมโดยประยุกตใ์ช้ศาสตร์และศิลปะ 

ทางการพยาบาล รวมทั้งใช้กระบวนการพยาบาล หลกัฐานเชิงประจกัษ์ และการสื่อสารเชิงบำบัด 

ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

(2) สามารถปฏิบัตกิารพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรกัษาพยาบาล  

การบำบัด และการบรรเทาอาการ และการฟื้นฟสูุขภาพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล  



และการผดุงครรภ์ (พ.ศ. 2528) และที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 

(3) สามารถปฏิบัตกิารพยาบาลด้วยความเมตตา กรณุา และเอื้ออาทร โดยยดึม่ันใน 

คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสทิธิของผู้ป่วย 

(4) สามารถปฏิบัตกิารพยาบาลโดยคำนึงถึงความเปน็ปัจเจกบุคคลและความหลากหลาย                

          ทางวัฒนธรรม 

(5) แสดงภาวะผู้นำในการปฏิบตัิงานามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาอาชีพและ 

การทำงานในชุมชนในหน่วยบรกิารสุขภาพชุมชน 
 

4. โครงสร้างและหน้าท่ีการบริหารหลักสูตร  

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ-สกุล/ ตำแหน่งทาง วุฒิการศกึษา/สถาบนั 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน วิชาการ  

   

 1. นางสาวพัชรินทร ์ไชยบาล ผู้ช่วย  พย.ม. (การผดุงครรภ์ขัน้สูง) มหาวทิยาลัย เชียงใหม ่

 ศาสตราจารย ์  

 2. นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์ ผู้ช่วย  การศกึษาดษุฎีบัณฑติ (หลกัสูตรและการสอน) 

 ศาสตราจารย ์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 3. นางสาวดาว  เวยีงคำ ผู้ช่วย  ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ศาสตราจารย ์  

 4. นางสาววรัทยา  กุลนิธชัิย ผู้ช่วย  พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ศาสตราจารย ์  

5. นางสาวศุภลกัษณ ์ อยู่ยอด - พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 
 

4.2 โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 
 

โครงสร้างการบริหารงานหลักสูตรระดบัปริญญาตรีของคณะพยาบาลศาสตร์ มีคณบด ี

เป็นผู้บริหารงานสงูสดุ มีรองคณบดีฝ่ายวชิาการเป็นผู้รบัผิดชอบกำกับดูแลหัวหน้าสาขาวชิาและ 

          กำกับดูแลในส่วนของสาขาวชิา โดยผู้รับผิดชอบรายวชิา ผู้สอน ขึ้นตรงกับหัวหน้าสาขาวชิา 
 

4.2.1 หน้าท่ีความรับผดิชอบ 
 

1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

1.1) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1.2) รว่มจัดทำแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณให้สอดคล้อง 

กับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

1. 3) เป็นประธานคณะกรรมการจดัทำแผนการศกึษาประจำปีการศกึษาทั้ง 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัสตูรกำหนด 

                                1.4) พจิารณาและประสานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติในการส่งนิสติฝึกปฏิบตัิงาน 

1.5) พจิารณาการจดัทำตารางสอน ตารางสอบ ตารางหมุนเวียนภาคปฏิบัต ิ 

          การจดัห้องเรียนและห้องสอบ 

1 . 6) ควบคุม กำกับ การดำเนนิการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลตุาม 

วัตถุประสงค์ของหลกัสตูรและตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพ 

1. 7) พจิารณาผลการจัดการเรียนการสอนของแตล่ะปีการศึกษา และนำผล              

การประเมินไปพัฒนา การจดัการเรียนการสอนในปกีารศึกษาต่อไป 

  1.8) กำหนดนโยบายและแผนในการช่วยเหลือนสิิตที่มีปญัหาด้านการเรียน 

                                1.9) วางแผน และจดัให้มีการประชุม/สัมมนาทางวชิาการของคณะ ปีละ 1 ครัง้ 

1. 10) เป็นที่ปรกึษาของหัวหน้าสาขา เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเปน็ไปด้วย 

ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 

1.11) ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรบัอาจารย์ใหม่รว่มกับฝ่ายบริหารตาม

ระบบการเตรียมความพร้อมทีก่ำหนดไว ้และติดตามใหก้ารช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา หากไม่สามารถ

แก้ไขได้ใหร้ายงานคณบด ี

1.12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีและมหาวิทยาลัย



2) ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2.1) บริหารหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา และ

เกณฑ์อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2) บริหารจัดการและดําเนินการหลกัสตูรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามทีร่ะบุในรายละเอียดของหลกัสตูร (มคอ.2) 

2.3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ

จัดหาทรัพยากรในการดําเนนิการหลกัสตูรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร  

2.4) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผล การดําเนินงาน

ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเม่ือสิน้สุดปกีารศกึษาทั้งนีค้ณะหรือมหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้รายงานผลการ

ดําเนินงาน หลักสูตรเพิ่มเติมจากที่กําหนดได้  
2.5) ดําเนินการประกันคณุภาพการศกึษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3) หัวหน้ากลุ่มวิชา 

3. 1) ร่วมประชุมวางแผนในการดำเนินการบรหิารหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 

บัณฑิต 

3. 2) ร่วมพจิารณาการจัดตารางสอน ตารางสอบของแตล่ะรายวชิาในกลุ่มวชิา 

ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรในแตล่ะภาคการศึกษา 

3.3) ร่วมพจิารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ของ 

รายวชิาในกลุ่มวชิาที่รับผิดชอบ 

3.4) กำกบัตดิตามการดำเนินการจดัการเรียนการสอนของแต่ละรายวชิาใน 

กลุ่มวชิาที่รับผิดชอบร่วมกับอาจารย์ผู้จดัการรายวชิา/ผู้ประสานรายวชิาของแต่ละปีการศกึษา 

3.5) ร่วมพจิารณา สนับสนุน การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ และให้มี 

วธิีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละรายวชิา 

3.6) นิเทศการสอนภาคทฤษฎี และภาคทดลองของอาจารย์ในแตล่ะรายวชิาที่ 

อยู่ในกลุ่มวชิาที่รับผิดชอบแบบกัลยาณมติร 

3.7) ร่วมประสานงาน/นิเทศการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ในกลุ่มวชิาที่ 

รับผิดชอบ 

3.8) รว่มแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาในกลุ่มวชิาที่ 

รับผิดชอบ 

 



                     3.9) รว่มพจิารณาการจดัทำขอ้สอบ การวิพากษ์ข้อสอบ การวดัและประเมินผล

ของแต่ละวชิา    

3.10) ร่วมประชุม ปรับปรุงหลกัสตูร และนำผลการประเมินต่าง ๆ ของฝ่าย 

วชิาการใช้เป็นขอ้มูลในการตัดสินใจในการปรับปรุงหลกัสูตร/การจัดการเรยีนการสอน เม่ือ               

สิน้สดุปกีารศกึษา 

3.11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

4.1) ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลกัสตูร ขอบเขตลักษณะวิชา และจดัทำ 
ประมวลรายวชิาที่รับผิดชอบ 

4.2) กำหนดอาจารย์ผู้สอน เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาให้ 

ความเห็นชอบ 

4.3) บริหารจัดการและจัดการเรยีนการสอนตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ 

4.4) ดำเนินการสอนและประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน 

4.5) เสนอผลการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการวชิาการ/ภาควิชา เพื่ออนุมัต ิ

4.6) ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

5) อาจารย์สอนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง 
 

5.1) ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิาที่ รับผิดชอบ 

(มคอ. 3) 

5.2) ดำเนินการจดัการเรียนการสอนใหต้อบสนองต่อปรัชญา วัตถุประสงค ์และ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

5.3) จดัทำแผนการสอนโดย กำหนดวตัถุประสงค ์ผลลพัธ์การเรียนรู้ของรายวชิาเนือ้หา 

สือ่การสอน วธิกีารประเมินผล และนำเสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพจิารณา ก่อน 

เปิดภาคการศกึษา 

5.4) ใช้วิธกีารสอนที่หลากหลายที่เนน้ผู้เรียนเป็นศนูยก์ลาง 

5.5) กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการคดิ เกิดความคดิสร้างสรรค์ สามารถ 

วเิคราะห์ วพิากษ์แก้ไขปัญหาและใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม 

5.6) ใช้เทคโนโลยกีารศึกษาประกอบการสอน เช่น CAI, E-learning, web-base 

learning 
5. 7) ช้ีแนะแหลง่วทิยาการต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบคน้ขอ้มูล และใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยในการศกึษาด้วยตนเองอย่างสม ่ำเสมอ 
 



5. 8) ประเมินผลการสอนภาคทฤษฎี / ภาคทดลอง ของนสิิตอย่างถูกต้องตาม 

หลักการวดัและประเมินผลและมีความยุติธรรม 

                                5. 9) ประเมินการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาที่รับผิดชอบตามแบบมคอ.5 

5.10) ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาและจัดเวลาในการให้คำปรึกษาด้านวชิาการ 

และปัญหาอื่นๆ แก่นิสิต 

5. 11) พจิารณาความผิดนิสติขณะเรียนในรายวชิาที่รับผิดชอบ ประสานงานกับ 

อาจารย์ที่ปรกึษาในกรณนีิสติมีปัญหาด้านการเรียน 

5.12) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีกน่ิสติและเพื่อนร่วมงาน 

5.13) พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยการอบรม/ดงูาน/สัมมนา/เสนอผลงาน 

 วชิาการเพือ่เพิ่มพูนคุณวุฒิโดยการศึกษาต่อในหลักสูตรที่สูงขึ้น 

5.14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6) อาจารย์สอนภาคปฏิบัติ 

6.1) กำหนดรายละเอียดในรายวชิาทีร่ับผิดชอบ จดัทำคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ 

(มคอ. 4) ได้แกก่ำหนดวัตถุประสงค์ประสบการณ์ฝึก ตารางการฝึก การแบ่งกลุ่มนิสิต เกณฑ ์            

การ ประเมินผล ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มวชิาแล้วน าเสนอตอ่กรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเปิด            

ภาคการศึกษา 

6.2) ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มวิชาเกี่ยวกับสถานที่ฝึก อาจารย์นิเทศและ               

การวางแผนการนเิทศ 

6.3) ประสานงานกบัแหล่งฝึก และติดตามการออกหนังสือส่งตัวนสิิตไปฝึก 

ภาคปฏิบัติ 

 6.4) ปฐมนิเทศกอ่นการฝึกภาคปฏิบตัสิอนนิสติอยา่งใกล้ชิด และจัด

ประสบการณ์ให้นิสติแต่ละคนได้ครบตามหลกัสตูรกำหนด 

 6.5) รวบรวมผลการประเมิน การฝึกภาคปฏิบัติของนิสติและสรุปผลส่งหัวหน้า 

กลุ่มวชิา 

6.6) พิจารณาความผิด นสิติขณะฝึกภาคปฏิบตัใินรายวชิาที่รับผิดชอบ 

ประสานงานกับอาจารย์ทีป่รกึษาในกรณนีิสติมีปัญหาดา้นการเรียน 

6.7) จัดทำสัมมนาหลังฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงวชิาใน 

ความรับผิดชอบ 

6.8) บริหารจดัการค่าตอบแทน การนิเทศของอาจารยพ์ี่เลีย้งที่นเิทศในแหล่งฝึก 

6.9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 



 

7) คณะกรรมการส่งเสริมการผลติผลงานวิชาการ 

7.1) กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานวชิาการและการนำไปใช้ 

ประโยชน ์

7.2) จัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวชิาการประจำป ี

งบประมาณ 

7.3) ติดตามกำกับการดำเนินงานให้เปน็ไปตามแผน 
 

7. 4) ประเมินความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ และนำผลการประเมินไป 
ปรับปรงุในปตี่อไป 

 



 
 
 

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
 

การดำเนินการบริหารและจัดการหลักสูตรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการเรียน 
การสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และจะเป็นการบ่งบอกถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลว 
ของการดำเนินการหลักสูตรการดำเนินการดังกล่าวต้องมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ 
ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 

ตลอดจนควบคุมกำกับให้มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยทุกๆ5ปี และมีการ 

ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก5 ปี ทั้งนี้จะต้องประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ  

ดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) เพื่อการประกันคุณภาพ 

หลักสูตรและการเรียนการสอน  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อกำกับดูแลการจดัการศกึษาให้เปน็ไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติทุกช้ันป ี

และตลอดปกีารศกึษา 

3. เพื่อให้เกดิผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจดัการศึกษา 

4. เพื่อให้นิสติมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด 

 

การดำเนินการ 

1. คณะแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีหน้าที่ 

1.1 กำหนดนโยบายด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

และตามเกณฑ์ขององค์กรวชิาชีพ 

1.2 บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ 

บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3 จัดทำแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของนิสิตแต่ละรหัส 

1.4 จัดทำแผนการศึกษาประจำปีการศึกษา (Master Plan) ทั้ งภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของนิสิตแต่ละรหัส 

1.5 พิจารณารายงานผลการศึกษาของแต่ละรายวชิา ให้เป็นไปตามาตรฐานการวัดและ 

ประเมินผลและมีความยุติธรมแก่นิสิต เพื่อควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 



 
 
 

1.6 พจิารณาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนิสติของปกีารศกึษาที่ผ่านมา 

และนำผลการประเมินมาปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.7 พจิารณาคัดเลือกอาจารย์พเิศษทัง้ภายใน/ภายนอกสถาบันให้มีคุณสมบัติตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.8 วางแผนและจัดให้มีการวจิัยเพื่อพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

               1.9 วางแผนการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลและประสานงาน 

กับคณะอนกุรรมการกิจการนสิิตเรื่อง การสอบขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพฯ   

1.10ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลการสอนของอาจารย ์

1.11 วางแผนการประเมินหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและติดตามคุณภาพบัณฑิต 

1.12 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตตามระยะเวลาที่กำหนด 

1.13 ควบคุม กำกับการดำเนินการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาให้เปน็ไปตาม 

หลักสูตรกำหนดสอดคล้องกบันโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาและมาตรฐานของสภาวชิาชีพ 

1.14  ตรวจสอบแผนการเรียนของนิสติปีสดุท้ายให้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด 

           นำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพจิารณาการสำเร็จการศกึษา 

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกำหนดแนวปฏิบตัิในการจัดการเรยีนการสอน                

           การประเมินผล และแนวทางควบคุมคณุภาพ ดังนี ้

2. 1 กำหนดใหทุ้กรายวชิา จัดทำรายละเอียดของรายวชิาภาคทฤษฏี (มคอ3) และ. 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) และให้มีการวพิากษ์ร่วมกบัทีมผู้สอนให้แล้ว 

เสร็จก่อนการเปดิภาคการศกึษา อย่างน้อย 60 วัน 

2.1.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ 

บริหารจัดการ ของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่ 

วางแผนไวใ้นรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) ซ่ึงแต่ละรายวชิาจะกำ หนดไวอ้ย่างชัดเจนเกี่ยวกับ 

วัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ 

ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส เร็จตามจุดมุ่งหมายของ 

รายวชิา มีการกำ หนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนวธิีการเรียนการสอน การวัด 



 
 
 

และประเมินผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวชิาการอื่นๆทีจ่าเป็นสำหรับการเรียนรู ้
นอกจากนีย้ังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวชิาและกระบวนการปรับปรุงและจะต้อง            
ดำเนินการใหแ้ล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวชิา 

2.1.2 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ 
แนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นิสิตจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม 
หรือสหกิจศึกษา ซ่ึงจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ 
หลักสูตร (มคอ .2) โดยจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ              

การดำเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นิสิตจะได้รับจากการออกฝึก 
ภาคสนาม มีการกำหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่างๆตลอดจนคุณลักษณะ 
อื่นๆ ที่นิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและ 
ประเมินผลนิสิตและการประเมินการดาเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม                    
ในการจัดทำรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.4) จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

2.2 การกำหนดกลยุทธแ์ละวธิกีารเรียนการสอนทกุรายวชิา ให้มีลักษณะท่ีเนน้ผู้เรียน  

เป็นสำคัญ 

2.3 ให้มีการพจิารณาตรวจสอบความถกูต้องสมบูรณ์ของรายละเอียดทกุรายวิชาโดย 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และมีมติเหน็ชอบก่อนเปิดภาคการศกึษาอย่างน้อย 30 วนั 

2.4 ให้มีการวพิากษ์ข้อสอบร่วมกันระหว่าง ทีมผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนนอกกลุ่มวชิา 

ล่วงหน้า 15 วนั ก่อนกำหนดการสอบกลางภาค และปลายภาค หลังจากสอบแล้วให้มีการ

วเิคราะห์ขอ้สอบทุกรายวชิา และรวบรวมขอ้สอบที่มีคุณภาพเก็บไวใ้นคลังขอ้สอบ 

2.5 ให้มีการรายงานผลการดำเนินการของรายวชิาภาคทฤษฏี (มคอ5.) และรายวชิา 

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลงัสิน้สุดภาคการศกึษา และรายงานผล             

การดำเนนิการของหลักสูตร(มคอ.7) ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปกีารศกึษา 

2.5.1 ผลการดำเนินการของรายวชิา (มคอ.5) หมายถึง การรายงานผลการ                    

จดัการเรียนการสอนของอาจารยผู้สอนแต่ละรายวชิาเม่ือสิน้สดุภาคการศกึษาเกี่ยวกับภาพรวม 

ของการจดัการเรียนการสอนในวชิานั้นๆ ว่าไดด้ำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผน 



 
 
 

ที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต้องให้เหตุผลและ 

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวชิาดังกล่าวในครั้งต่อไปรายงานนี้ 

จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนิสิต จำนวนนิสิต ตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุดปัญหาในด้านการ 

บริหารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวกการวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนิสิต /หัวหน้า 

สาขาวชิา/หรือผู้ประเมินภายนอกรวมทั้งการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตการวางแผนและ 

ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

รายวิชา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาจะต้อง 

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวชิา 

2.5.2 รายงานผลการด เนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) หมายถึง 

การรายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนที่ 

วางไวใ้นรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผล 

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงานออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศ กึษาในครั้งต่อไป 

รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุดปัญหาด้าน                 

การบริหารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวกการวิเคราะห์ผลการประเมินการฝึกของนิสิต /

อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ /พนักงาน พี่ เลี้ยง โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ .6 การจัดทำ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภ์าคสนามจะต้องดาเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวชิา 

2.5.3 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หมายถึง การรายงาน            

ผลประจำปี โดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ 

หลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนิสิตที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

สถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาใน 

หลักสูตร ประสิทธภิาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคยีงผลการ 

ดำเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผ้สำเร็จการศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนา



 
 
 

คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งการรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าสาขาวิชา/คณบดี/                          

ผู้อำนวยการ และใช้เป็นขอ้มูลในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็น 

ระยะๆ และเป็นขอ้มูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอก การจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินการของหลักสูตรจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา 

2.6 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพจิารณารายงานผลการดำเนินการของรายวชิา 

ภาคทฤษฏี (มคอ.5) ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร 

(มคอ.7) เม่ือสิน้ปีการศกึษาเพื่อวางแผนปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในปกีารศกึษาถดัไป 

2.7 เม่ือครบรอบหลกัสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูร (มคอ7). 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปกีารศึกษา 

2.8 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

เอกสารรายงานได้แก่ สำเนารายงานของรายวิชาทุกวิชา วิธีการให้คะแนนตามเกณฑ์

วธิีการให้คะแนนตามเกณฑม์าตรฐานที่ใช้ในการประเมิน สรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่สำเร็จ 

          การศึกษาในปีที่ประเมิน และผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3. คณะประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และแนวทาง 

ควบคุมคุณภาพ 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน

ในแต่ละรายวิชาให้กลุ่มวิชาและกลุ่มวิชามอบหมายผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อ

แต่งตั้ง 

5. กลุ่มวิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนให้ 

เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดวิชาที่รับผิดชอบ เสนอคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตร 

6. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทกุรายวชิา 

และดำเนนิการประเมินการสอนของอาจารย ์

6. 1 การจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ผู้เรียนร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนประเมินการ 

จัดการเรียนการสอนเม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนทกุรายวชิา 

6. 2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติผู้เรียน อาจารย์ บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึก 

ประเมินรายวชิาเม่ือสิน้สุดรายวชิาทุกรายวชิา 



 
 

6.3 จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอนทุกรายวชิาเม่ือสิน้สุดปีการศึกษาทุกปี 

6. 4 จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับบุคลากรผู้ร่วมสอนใน 

แหล่งฝึกปีละ 1 ครั้ง 

6. 5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน                      

เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับรายวิชาและเม่ือครบ 

ระยะเวลาปรับปรุงทั้งหลักสูตร 

6.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรา่งการปรบัปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการ 

ประจำคณะและดำเนินการตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทบทวน/ประเมินผลการดำเนินงาน 

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเม่ือสิน้สุดปีการศึกษา และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

8. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

 8.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัท าการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของนิสติทุก 

  ช้ันปี 

2) นำผลการประเมินมาวเิคราะห ์

3) นำเสนอผลในที่ประชุมอาจารย ์

4) ปรับเปลี่ยนกลยุทธก์ารสอนกรณีที่ผลลัพธก์ารเรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  

                         8.2 การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

1) ให้ผู้เรียนประเมินผู้สอนทกุคน ทกุรายวชิา เม่ือสิน้สุดภาคการศกึษา 

2) ให้ผู้ร่วมงาน/ผู้บงัคับบัญชา ประเมินทกัษะการสอนของผู้สอน 

3) นำผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์มาวางแผนปรับปรุงทกัษะการสอน 

4) การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

4.1) จัดทำการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสตูรในนิสติช้ันปสีุดท้าย 

4.2) จัดทำการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรูร้ะดับหลกัสตูรในศิษยเ์ก่า 
 

4.3) จัดทำการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ของนิสติจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ผู้ใช้ 
 

                        บณัฑิต 
 

4.4) จัดทำการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนสิิตจากอาจารย์ 

4.5) มีการนำผลการประเมินหลกัสูตรให้ผู้ทรงคณุวุฒิวิพากษ์ 



8.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลกัสตูร 

จัดทำการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา ตัวแทนคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 2 คน 

 

ดชันีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

      

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 √ √ √ √ √ 
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนเพื่อตดิตาม      

และทบทวนการดำเนินการของหลกัสูตร      

      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 √ √ √ √ √ 
ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร ์      

ในทุกประเดน็เป็นอย่างน้อย      

      

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ √ √ √ √ √ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

ก่อนการเปิดสอนหลกัสูตรครบทุกรายวชิา      

      

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวชิาและ √ √ √ √ √ 
รายงานผลการดำเนนิการของประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  

30 วันหลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบ 

ทุกรายวชิา      

      



 
 

ดชันีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

      

5. จดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลกัสูตร √ √ √ √ √ 
ตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลงัสิน้สุดปีการศึกษา      

      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน √ √ √ √ √ 
ผลการเรยีนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ.3และ มคอ.4 (ถ้ามี)      

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิสอนในแต่ละ      

ปีการศกึษา      

      

7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน √ √ √ √ √ 
กลยุทธก์ารสอนหรือการประเมินผลการเรยีนรู ้      

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานในมคอ.7      

ปีที่แล้ว      

      

8. อาจารย์พยาบาลประจำทกุคนมคีุณสมบัติครบ √ √ √ √ √ 
ตามกำหนดในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา      

พ.ศ. 2558      

      

9. อาจารย์ใหม่ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ √ √ √ √ √ 
คำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน      

      

10. อาจารย์ประจำทุกคน ได้รับการพัฒนาในด้าน √ √ √ √ √ 
วชิาการและวชิาชีพไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา      

      

11. บุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอนได้รบั        √ √ √ √ √ 
การพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบทกุคนในแต่ละปี  

ไม่น้อยกว่าคนละ 10 ช่ัวโมง/ปกีารศึกษา 

 

      

      



ดชันีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการ ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

      

12. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/ 

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

√ √ √ √ √ 

      

13. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบณัฑติ √ √ √ √ √ 

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม5      

      

14. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ √ √ √ √ √ 

การสอนของอาจารย์พยาบาล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51      

จากคะแนนเต็ม 5      

      

15. ระดับความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อทรัพยากร √ √ √ √ √ 

สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51       

จากคะแนนเต็ม 5 

      

 

                          8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จัดทำรายงานผลการประเมินหลกัสตูรและ 

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

2) คณะกรรมการประจำคณะแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 


