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คำนำ 

 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2561 และดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557 - 2561 ในระหว่างนี้มหาวิทยาลัยกำหนดให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนำร่องการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยจัดอบรมให้เป็นระยะ โดยคณะฯ รับการตรวจตามเกณฑ์ 
AUN-QA ควบคู่กับกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และนับแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา
รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA เต็มรูปแบบ  
           การบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานตลอดเวลา โดยยังยึด
เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร ์  พ.ศ .2560 และข ้อบ ังค ับสภาการ พยาบาลว ่าด ้วยหล ักเกณฑ์การร ับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ .2562 รวมทั้งเป็นไปตาม มคอ. 2 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งจากผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรพบว่ามีสิ่งที่ยังควรปรับปรุงการบริหารหลักสูตรหลายประการ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นควรนำผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร  รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาทบทวนและ
กำหนดระบบและกลไกท้ังหมดโดยจัดทำเป็นคูม่ือบริหารหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้อาจารย์ของสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพใช้เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตร รวมทั้ง
กำหนดให้มีการประเมินผลหลังดำเนินงาน 6, 9 และ 12 เดือน ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานจาก การ
ประเมินที่พบและรวบรวมถึงปรับปรุงพัฒนาทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการบริหารหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป  

 

 

                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย) 
            คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
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นโยบายการบริหารการศึกษา 

       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพของ AUN ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการ
กำหนดสมรรถนะที่จะต้องบรรลุในแต่ละรายวิชา แต่ละชั้นปี เพื่อส่งผลภาพรวมในระดับหลักสูตรต่อไป และ
การประเมินผลจะเป็นการประเมินตามเกณฑ์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานของสมรรถนะ จึงมีแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรดังนี้ 

1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
2. การบริหารรายวิชาเป็นรูปแบบกรรมการเพ่ือให้มีทีมในการทำงาน 
3. การบริหารหลักสูตรเป็นรูปแบบกรรมการ ร่วมกันทั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้บริหารคณะ 
4. การจัดแผนการศึกษาพิจารณาจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาและทิศทาง โดยพิจารณาจาก มคอ 7 

และผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
5. กำหนดให้มีกระบวนการประเมินผลเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้  
6. ให้ความสำคัญกับเครื่องมือการประเมิน ที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้วยกระบวนการ

วิพากษ์ข้อสอบ 
7. กำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะก่อนและหลังการเรียนเพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพทั้งในระดับ

รายวิชาและระดับชั้นปี การวางแผนพัฒนา 
8. กำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะรายชั้นปีทุกชั้นปีตามที่กำหนด 
9. กำหนดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรเพื่อนำข้อมูลเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
10. กำหนดให้มีการจัด pre Clinic ก่อนการฝึกปฏิบัติ 
11. กำหนดให้มีการจัดสอบแบบ OSCE ในการประเมินทักษะก่อนสำเร็จการศึกษา 
12. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในการเรียนภาคทดลองและภาคปฏิบัติ 
13. การบูรณาการการ การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และวิจัย กับการเรียนการสอนเป็นการเรียน

เชิงรุกท่ีสำคัญในทุกสาขาสามารถทำได้ 
14. การสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งเรียนรู้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงทรัพยากร 
15. สถาบันแหล่งฝึกมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษา การวางแผนร่วม การสร้างความเข้าใจใกล้ชิดเป็น

สิ่งที่ต้องมีการกำหนดเป็นระบบ 
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ส่วนที ่1   

การบริหารอาจารย์ (อาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจำหลักสูตร)  

ประกอบด้วย  
1. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่  
2. ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  
3. ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์  
4. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
5. ระบบและกลไกการกำหนดคณะกรรมการบริหารรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน  
6. ระบบและกลไกการประเมินการสอนของอาจารย์ 
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1. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ 

 

ขั้นตอนการวางแผน (P)      วิธีการปฏิบัติงาน    ผู้รับผิดชอบ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วางแผนอัตรากำลังอาจารย์ประจำหลกัสูตร
กำหนดคณุสมบัติอาจารย์ใหม่ที่จะรับสมัคร 
(ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก) 

1.ประชุมวางแผนอัตรากำลัง
อาจารย์ประจำหลักสตูร โดยใหม้ี
คุณสมบัตติามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง กำหนดรายละเอียดของ
การรับอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณา
จากผลดำเนินงานท่ีผา่นมาและ
แนวโน้มอนาคต  

 

1. คณะกรรมการบริหาร
คณะ  

 

2.บรรจุแนวทางการรับอาจารย์ใหม่ และ
อาจารย์ประจำในแผนบริหาร และพัฒนา

อาจารย ์

3.ประชุมพิจารณาแผนบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

ไม่เห็นชอบ 

4.คณาจารย์ให้ข้อคิดเห็นแก้ไข
แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

เห็นชอบ 

2. จัดทำแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์  

 

2. คณะกรรมการบริหาร
คณะ 

 

3. ประชุมคณาจารยเ์พื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 

3. คณะกรรมการบริหาร
คณะ 

 

4. เสนอแผนต่อ
คณะกรรมการอำนวยการ 

4. คณะกรรมการบริหาร
คณะ 
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ขั้นตอนการวางแผน (P)        วิธีการปฏิบัติงาน   ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........(ต่อ) 5.ประกาศ เผยแพร่ ถ่ายทอดแผนสู่
กลุ่มวิชา/รายบุคคล 

วิธีการปฏิบัติงาน (D) 

6. ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม ่

7.สอบสัมภาษณ ์

ตามแบบสัมภาษณ์ของ
ฝ่ายบุคคล 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

8.สัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

9.สอบสอน 

10.รวมคะแนนการสมภาษณ์  
และสอบสอนของอาจารย์ใหม่  
และตัดสินการรับ/ไม ่ 
รับอาจารย์ใหม ่

 

5. ถ่ายทอดแผนสู่กลุ่มวิชาและ
อาจารย์ทุกคนให้ทราบ 

 

   5. คณะกรรมการบรหิารคณะ 

6. ประกาศรับสมัครทางเวปไซด์ 
โดยฝ่ายบุคคล 

6. ฝ่ายบุคคล 
 

7. น ั ด ส อ บ เ พ ื ่ อ ป ร ะ เ มิ น             
คุณสมบัติตามเกณฑ์ 7. ฝ่ายบุคคล 

8. จ ัดสอบวัดคุณสมบัติ ความพร้อม 
ท ัศนคต ิและความต ั ้ งใจในการเป็น
อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

8. คณะกรรมการบรหิารคณะ 

9. คณะกรรมการบริหารคณะ หรือ อาจารย์ใน
กลุ่มวิชารับฟังการสอน ของอาจารย์ผู้สมัคร 
และให้คะแนนตามแบบการให้คะแนนที่กำหนด 9. คณะกรรมการบริหารคณะ 

10. เลขาคณะกรรมการบร ิหารคณะ 
รวบรวมคะแนนเสนอคณบดีเพื่อ ตดัสิน

การรับ/ไม่รับอาจารย์ใหม่ 
10. คณบด ี
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 ขั้นตอนการปฏิบัติ  (D)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.แจ้งฝ่ายบุคคลถึงผลการรับ
อาจารย์ใหม ่

ขั้นตอนการประเมินผล (C) 

12.ประเมินเพื่อหาข้อดี จุดบกพรอ่ง 
ของแนวทางการรับอาจารย์ใหม ่

13.ปรับปรุงแนวทางการรับอาจารย์ 
ใหม่ในแผนพัฒนาอาจารย์

 
อาจารย ์

 

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A) 

14.แก้ไขแนวทางการรับอาจารย์ใหม่  
ในแผนพัฒนาอาจารย ์

15. ปฐมนิเทศและมอบหมายงาน
อาจารย์ใหม่ ในระยะทดลองงานและ
หลังทดลองงาน 

11.ทำหนังสือถึงฝ่ายบุคคลเพื่อแจ้งผล
การรับอาจารย์ใหม่ 

11. ฝ่ายบุคคล 
 

12.ประเมินผลการดำเนินงานตาม แนว
ทางการรับอาจารย์ใหม่ภาค การศึกษา
ละ 1 ครั้ง ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม  
 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 

 

12. คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

13.เสนอปรับปรุงแนวทางการรับอาจารย์ 
ใหม่ในแผนพัฒนาอาจารยร์ะยะปลายปี
การศึกษา 

13. คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

14.เ สนอปร ั บปร ุ งแนวทา งก า ร รั บ 
อาจารย์ใหม่ในแผนพัฒนาอาจารย์ระยะ
ปลายปีการศึกษา 

14. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

15. ปฐมนิเทศให้อาจารย์ใหม่ ทราบ
บทบาทหน้าที่ของตนเองตาม ระบบ
ของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
      -จัดทำสัญญาจ้างเพื่อมอบหมาย 
งานตาม 4 พันธกิจ  
      -จัดทำตารางการปฏิบัติงานเพื่อ 
เรียนรู้งานตาม 4 พันธกิจ  
      -แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ 
คำแนะนำช่วยเหลือ ช้ีแนะการ
ปฏิบัติงาน 

 ....(ต่อ) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ  (A)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.ประ เ ม ิ นผลกา รทำ ง านของ 
อาจารย์ใหม่ในระยะทดลองงานเพื่อ 
บรรจุเป็นอาจารย์ประจำ 

17. เสนอผลประเมินอาจารย์ใหม่เพื่อ 
บรรจุเป็นอาจารยป์ระจำ 

สิ้นสุด 

16. ประเมินผลการทำงานของอาจารย์ 
ใหม่ในระยะทดลองงานเพื่อบรรจุเป็น 
อาจารย์ประจำ 

16. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

17. เสนอผลประเมินอาจารย์ใหม่เพื่อ 
บรรจุเป็นอาจารย์ประจำไปยังกอง

ทรัพยากรบคุคล 

17. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์  
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพกำหนดระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์โดย

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.การรับอาจารย์ใหม่มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1 คณะกรรมการบริหารคณะฯ ประชุมวางแผนอัตรากำลังอาจารย์ประจำในแต่ละปี ไว้ใน
แผนพัฒนาอาจารย์โดยกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ ดังนี้  
   1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือ  
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่ หมดอายุ  
   2) สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือ  
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิ การศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า“ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” สาขาพยาบาลศาสตร์  
   3) มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี  
   4) มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีท่ีไม่มีประสบการณ์การสอน ทางการพยาบาล
ในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาลหรือหลักสูตรด้าน
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ  
  1.2 แจ้งฝ่ายบุคคลเพื่อประกาศและรับอาจารย์ใหม่ โดยฝ่ายบุคคลจะดำเนินการประกาศรับ
สมัคร พร้อมทั้งนัดหมายเพือ่รับการสอบ สัมภาษณ์ และสอบสอนจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
  1.3 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน โดยใช้แบบประเมินการสัมภาษณ์ที่ ฝ่าย
บุคคลกำหนดเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์  
  1.4 ภายหลังการสัมภาษณ์และสอบสอนแล้ว คณะกรรมการฯ  ประชุมสรุปผลการให้คะแนน
ของคณะกรรมการแต่ละคนและลงมติเพ่ือหาข้อสรุป  
  1.5 ฝ่ายบุคคลแจ้งผลการรับไว้เป็นอาจารย์ใหม่และแจ้งกำหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน  
  1.6 อาจารย์ใหม่ทดลองงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน (ภายใต้ระบบการบริหาร อาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์)หลังจากนั้นคณบดีประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินของ กองทรัพยากรบุคคล  
  1.7 คณบดีแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ให้คณะกรรมการ วิชาการ
ประจำคณะฯ รับทราบและทำหนังสือถึงกองทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการ“รับ” / “ไม่รับ” เป็นอาจารย์
ประจำ  
 2.การแต่งตัง้อาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ประจำ(อาจารย์ที่มีอายุการทำงานไม่เกิน3ปี ) มีข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1ดำเนินการปฐมนิเทศและมอบหมายงานอาจารย์ใหม่ตามระบบของ มหาวิทยาลัยและ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ดังนี้ 
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   1)ระยะทดลองงาน (4 เดือน)  
   เป็นระยะของการเรียนรู้ ระบบงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยและเรียนรู้  
ระบบงานของคณะฯ รวมทั้งศึกษาวิธีการสอนรายวิชาทฤษฎีและนิเทศนักศึกษาในแหล่งฝึกปฏิบัติ ต่างๆ ตาม
กลุ่มวิชาที่สังกัดและกลุ่มวิชาอ่ืนๆ งานที่มอบหมายประกอบด้วย  
   -เข้าร ับการอบรมการเป ็นอาจารย ์ใหม ่ระด ับมหาว ิทยาล ัย  ก ิจกรรมหลัก 
ประกอบด้วยการจัดการศึกษา จรรยาบรรณอาจารย์ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการ
วัดและประเมินผลการศึกษา ทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นต้น   
   -รับการปฐมนิเทศจากคณบดีเก่ียวกับโครงสร้างการบริหารงานภาระงาน  
ของอาจารย์ระดับอุดมตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง การกำหนดภาระงานขั ้นต่ำของอาจารย์ประจำ
ระยะเวลาการทดลองงาน ระยะเวลาบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำและบทบาทของอาจารย์ 4 ด้าน 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  
   การสอน  
   - ศึกษาดูงานการนิเทศนักศึกษาในทุกแหล่งฝึกของกลุ่มวิชาหลักท่ีตนเอง  
สังกัดรวมทั้งกลุ่มวิชาอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (ยกเว้นอาจารย์ใหม่ที่มีประสบการณ์การสอนมาแล้ว จะ
ได้รับมอบหมายให้นิเทศนักศึกษาในแหล่งฝึกต่างๆ ตามตารางการนิเทศของกลุ่มวิชา โดยไม่ต้องศึกษาดูงาน
ตลอดระยะ 4 เดือนเท่ากับอาจารย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การสอนมาก่อน) หลังจากนั้นให้นิเทศนักศึกษาใน
แหล่งฝึกอย่างน้อย 1 แหล่ง โดยการศึกษาดูงานและการนิเทศนักศึกษาของอาจารย์ใหม่จะได้รับการประเมิน
การทำงานจากอาจารย์นิเทศประจำแหล่งฝึกนั้นๆ   
   -ศึกษาการสอนวิชาทฤษฎีของกลุ่มวิชาที่สังกัดและกลุ่มวิชาอ่ืนๆ   
   -ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเช่น วิธีการบริหารรายวิชาทฤษฎี วิธีการ
บริหารรายวิชาปฏิบัติ เป็นต้น  
   -วางแผนพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญการปฏิบัติพยาบาลหลักอย่างน้อย 1 
ลักษณะและมีความเชี่ยวชาญการปฏิบัติพยาบาลรองอย่างน้อย 1 ลักษณะ  

การวิจัย  
   -จัดให้เป็นสมาชิกทำวิจัยกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์หรือทำวิจัยโดยอิสระ  
ตามความสมัครใจโดยกำหนดให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ปีละเรื่อง   
   -ให้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง  
   -ให้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการวิจัยที่คณะฯ จัดอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง   
   การบริการวิชาการ   
   -มอบหมายให้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการอย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง   
   -มอบหมายให้ร่วมกิจกรรมหรือเป็นกรรมการบริการวิชาการระดับ  
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งโดยมีชั่วโมงการทำงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง  
   -มอบหมายให้ร่วมกิจกรรมหรือเป็นกรรมการบริการวิชาการระดับคณะ  
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อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีชั่วโมงการทำงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง 
   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   
   -มอบหมายให้ร่วมกิจกรรมหรือเป็นกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   -มอบหมายให้ร่วมกิจกรรมหรือเป็นกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ระดับคณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง   

อ่ืน ๆ   
   - รับการปฐมนิเทศจากรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีในฐานะพี่เลี ้ยงระดับคณะฯ 
เกี่ยวกับสถานที่และการบริหารงานของคณะฯ  
   - รับการปฐมนิเทศจากรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีในฐานะพี่เลี ้ยงระดับคณะฯ 
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะฯบทบาทอาจารย์ในการสอน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ และตารางการ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของกลุ่มวิชาที่ตนเองสังกัดและกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง  
   - รับการปฐมนิเทศจากอาจารย์ในกลุ ่มวิชาที่สังกัดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพ่ี เลี ้ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจอุดมศึกษาการปฏิบัติงานภายในกลุ่มวิชา ระหว่างกลุ่มวิชา  ระหว่าง
สาขาวิชา  คณะฯและมหาวิทยาลัย  
   - คณบดีประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่โดยใช้แบบรายงานผล  
การทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำ  
   - กรรมการบริหารคณะทบทวนกระบวนการรับและพัฒนาอาจารย์ใหม่ปี การศึกษา
ละ 1ครั้ง   
   2) ระยะหลังทดลองงาน  

เป็นระยะของการเรียนรู้ ระบบงานในมหาวิทยาลัยและคณะฯ เช่นเดียวกับระยะ  
ทดลองงาน แต่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการเติบโตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ให้มากขึ้น 
พัฒนาวิชาการของตนเองรองรับการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งต้องพัฒนาวิธีการสอนรายวิชาทฤษฎี
และวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างความชำนาญหลักและความชำนาญรองทางการปฏิบัติพยาบาลของ
ตนเอง ระยะหลังทดลองงานแบ่งเป็นอีก 2 ช่วงย่อย คือ 1) ระยะ 4 เดือน -1ปี และ 2) ระยะ 1-3 ปี   
   ทั้ง 2 ระยะนี้ รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดียังคงทำหน้าที ่อาจารย์พี่เลี ้ยงระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะและอาจารย์ในกลุ่มวิชายังทำหน้าที่พี่เลี้ยง 
   ระยะ 4 เดือน - 1ปีมีแนวปฏิบัติดังนี้  
    -ปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระขั้นต่ำของ
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
    -ร่วมเป็นคณะกรรมการของคณะฯ อย่างน้อย 1 กรรมการ  
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    -ร่วมเป็นกรรมการบริหารรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา  
    -สอนวิชาทฤษฎีอย่างน้อย 1 หัวข้อและรับการประเมินผลการสอนทั้ง  
รายวิชาทฤษฎี (อย่างน้อย 1 รายวิชา) และวิชาปฏิบัติ (อย่างน้อย 1 รายวิชา) จากประธานรายวิชา นั้นๆ หรือ
กรรมการรายวิชาหรืออาจารย์พยาบาลประจำที่นิเทศในแหล่งฝึก  
    -นิเทศนักศึกษาในแหล่งฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาและกลุ่มวิชาอ่ืนๆ ตามท่ี  
ได้รับมอบหมาย  
    -มอบหมายให้มีนักศึกษาในความดูแลโดยดูแลคู่ขนานไปกับอาจารย์  
ประจำ  
    -ศึกษาการสอนวิชาทฤษฎีของกลุ่มวิชาที่สังกัดและกลุ่มวิชาอ่ืนๆ   
    -ศึกษางานต่างๆ ของกลุ่มวิชาที่สังกัดจนสามารถรับผิดชอบงานได้ด้วย  
ตนเอง แต่ยังคงอยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในกลุ่มวิชา  
    -เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับ  
มอบหมาย  
   ระยะ 1 - 3 ปี มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    -ปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดภาระขั้นต่ำของ
อาจารย์ประจำ  
    -ร่วมเป็นคณะกรรมการของคณะฯ อย่างน้อย 1 กรรมการ  
    -ได้รับการประเมินผลการสอนทั้งรายวิชาทฤษฎี (อย่างน้อย 1 รายวิชา)   
และวิชาปฏิบัติ (อย่างน้อย 1 รายวิชา) จากประธานรายวิชานั้นๆ หรือกรรมการรายวิชา 
     -เป็นประธานบริหารรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา  
    -กลุ่มวิชามอบหมายให้มีนักศึกษาในความดูแลของตนเอง  
    -ศึกษางานต่างๆ ของกลุ่มวิชาที่สังกัดจนสามารถรับผิดชอบงานได้ด้วย
ตนเอง  
     -เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับ  
มอบหมาย 
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          2. ระบบและกลไกการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

     ขั้นตอนการปฏิบัติ  (A)                         วิธีการปฏิบัติงาน                     ผู้รับผิดชอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ทบทวนคุณสมบตัิของอาจารย์ 
ประจำหลักสตูรให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานการเป็นอาจารย์ 
ประจำหลักสตูร 

2.เสนอขอปรับอาจารย์ประจำ
หลักสตูร 

3.พิจารณาคณุสมบัติของ 

อาจารย์ประจำหลักสตูร 

ใหม่ โดยคณะกรรมการ 

บริหารคณะ 

4.เสนออาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ต่อ 
มรพ. สภาการพยาบาล และ สกอ.  
 

4.พิจารณาคุณสมบัติของ  
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
โดย มรพ. , สภาการ  
พยาบาล และ สกอ.   

1.พ ิจารณาค ุณสมบ ัต ิของอาจารย์  
ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการเป ็นอาจารย ์ประจำ 
หลักสูตรทั ้งคุณวุฒิตำแหน่งวิชาการ 
ผลงานวิชาการและความเชี่ยวชาญ  
 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

2. คัดเลือกอาจารย์ประจำที่มี 
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการเป็นอาจารย์ประจำ 
หลัก สูตร แทนอาจารยป์ระจำ 
หลักสตูรเดิม  
 

2.คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

3. ประชุมพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ
ต่ออาจารย ์ประจำหลักสูตรที ่ เสนอ 
พร้อมให้ ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ถูก 
เสนอปรับเปลี่ยน  
 

4. เสนอรายช ื ่ ออาจารย ์ประจำ
หลักส ูตรใหม่ ต ่อคณะกรรมการ
บร ิหารคณะ สภาว ิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล และ 
สกอ. ตามลำดับ 

3.คณะกรรมการบริหารคณะ 

4.คณะกรรมการบริหารประจำ
คณะ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ ......ต่อ 



15 
 

     ขั้นตอนการปฏิบัติ  (D)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                ผู้รับผิดชอบ   

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นติดตามการประเมินผล (C)  

 

 

 

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A)  

 

 

 

 

 

 

 

5.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ 
หลักสตูรใหม ่

 

6. กำหนดแนวทางพัฒนาคุณสมบัติ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื ่อง 
และบรรจุในแผนบริหารและพัฒนา 
อาจารย์ 

7. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของ 
อาจารย์ประจำหลักสตูร 

8. อาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ ่มเติม 

การพัฒนาตนเองตามผลประเมินที่พบ 

5. – ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ 
ประจำหลักสตูรเดิม  
 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสตูรใหม่  

 

5.คณบด ี

6.อาจารย ์ประจำหล ักส ูตรท ุกคน 
กำหนดแนวทางพัฒนาตนเองเพื่อให้ มี
ค ุณสมบัต ิท ี ่สามารถเป ็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง บรรจุ
ในแผนบริหารและพัฒนา อาจารย์  

 

6.คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

7. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของ 
อาจารย์ประจำหลักสตูรภาค  
การศึกษาละ 1 ครั้ง ดังนี ้ 
 ครั้งท่ี 1 เดือนมกราคม  

       ครั้งท่ี 2 เดือนกรกฎาคม  
 

7.คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

8. อาจารย ์ประจำหล ักส ูตรหาว ิธ ีการ 
เพิ่มเติมการพัฒนาตนเองตามผลประเมินที่
พบ 

8. อาจารย์ประจำหลักสูตร 

สิ้นสุด 
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2.การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

                 3.1 การเตรียมอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  

 -คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์จากแต่ละกลุ่มวิชาที่มี  

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์ การขอ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

  -คณะกรรมการวิชาการประจำคณะประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง   

เหมาะสมของคุณวุฒิตำแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร หาก
พบว่าไม่ครบถ้วนในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะส่งกลับให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรทบทวน หากคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกประเด็น คณะกรรมการบริหารคณะลงมติ ให้ความเห็นชอบ ต่อจากนั ้นเสนอรายชื ่อให้
กรรมการบริหารวิชาการระดับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และ สภาการพยาบาลตามลำดับ  

 -มอบหมายให้อาจารย์ที่เตรียมเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรทำแผนพัฒนา  

ตนเองเสนอคณะกรรมการบริหารคณะรับทราบเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  

                  3.2การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  

 -กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่ปรากฏใน มคอ. 2   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 และเกณฑ์การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ. 2562 ต่อกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัย
และสภาการพยาบาลตามลำดับ   

 -กรณีปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์  

ประจำที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์พ.ศ.2552  และเกณฑ์
การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ต่อกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นเสนอคณะกรรมการ ประเมินหลักสูตรเพื่อบรรจุใน มคอ. 2 เพื่อเข้าสู่
กระบวนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อไป 
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3. ระบบและกลไกการการบริหารอาจารย์ประจำ 

 

     ขั้นตอนการปฏิบัติ  (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                ผู้รับผิดชอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วางแผนภาระงานและ  

ภาระการสอนอาจารย์  

ประจำ  
 

2.บรรจุแนวทางการกำหนดภาระ
งาน และภาระการสอนในแผน
บริหารและ พัฒนาอาจารย ์

3.ประชาพิจารณ์แผนบริหารและ 
พัฒนาอาจารย ์

4.คณาจารย์  

พิจารณาแผนบริหาร  

และพัฒนาอาจารย ์
 

5.ประกาศ เผยแพร่ ถ่ายทอดแผนสู ่

กลุ่มวิชา/รายบุคคล  
   
 ….ต่อ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

1.– วิเคราะห์ภาระงานและภาระการ 
สอนของอาจารย์ประจำและภาระ งาน
ที่ต้องการจากเกณฑ์มาตรฐาน ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง  
 - ร่างภาระงานและภาระการสอน ของ
อาจารย์ประจำโดยพิจารณาจาก ผล
ดำเนินการที่ผ่านมาและที่ควรจะ เป็นใน
ปีการศึกษาตอ่ไป 

2. - จัดทำแผนบริหารและพัฒนา 
อาจารย์ประจำการศึกษา  
 - จ ั ด ท ำ แ ผ น ภ า ร ะ ก า ร ส อน 
ประจำปีการศึกษา 

3. ประชมคณาจารย์เพื่อพิจารณา
ให้ ข้อเสนอแนะ 

4. เสนอแผนต่อกองแผนและพัฒนา 

5.ถ ่ายทอดแผนบร ิหารและพัฒนา 
อาจารย์และแผนภาระการสอนสู่กลุ่ม 
วิชาและอาจารย์ทุกคน 

5.คณะกรรมการบริหารคณะ 

4.คณะกรรมการบริหารคณะ 

3.คณะกรรมการบริหารคณะ 

2.คณบด ีและรองคณบดี /ผ ู ้ช ่วย
คณบดี 
 

 

-ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิ ห า ร
หลักสูตร 
 

1. -คณบดี รองคณบดี/ผู ้ช ่วย
คณบดี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ  (D)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.อาจารย์ ปฏิบ ัต ิงานตามแผน 

บริหารและพัฒนาอาจารย์และ
แผนภาระการสอน 

7.ตรวจสอบการปฏิบัต ิงานตาม
แผน บริหารและแผนภาระงาน
สอน 

ขั้นติดตามการประเมินผล  (C) 

ขั้นติดตามการประเมินผล  (A) 

8.ประเมินแนวทางกำหนดภาระ
งาน และแผนภาระงาน 

9.ปรับปรุงแนวทางการกำหนด
ภาระงานและภาระการสอน 

10.แก้ไขแนวทางกำหนดภาระงาน
และภาระการสอนในแผนบริหาร
และพัฒนาอาจารย ์

....ต่อ 

6. อาจารย์ประจำปฏิบัติงานตาม 

แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
และแผนภาระการสอนตามที่
กำหนด 

6. อาจารย์ประจำ 

7. ติ ด ต า ม แ ล ะ ต ร ว จ สอ บ 
ก  า  ร  ปฏ ิบั ต ิ ง านของอาจารย์
รายบุคคลให้ เป็นไปตามภาระงาน
และภาระการ  สอนหร ื อ ไม ่  ปี  
การศึกษาละ 3 ครั้ง คือ 
 ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน  
 ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน  
 ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 

7. คณบดีและรองคณบดี 

/ผู้ช่วยคณบดี 

8. ประเม ินผลการดำเนินงานตาม 
แผนและ ให ้ ข ้ อ เ สนอแน ะ แ ผ น
บริหาร  และพัฒนาอาจารย์และแผน
ภ า ร ะ  ก า ร ส อ น ร ว ม ทั้ ง ใ ห้  
ข้อเสนอแนะ  ภาคการศึกษาละ 2 
ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม  
 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 

 

8. –คณบดีและรองคณบดี/ 
-คณะกรรมการบริหารคณะ 
-คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

9. – เสนอปรับปรุงแนวทางการ
กำหนดภาระงานในแผนบริหาร
และ พัฒนาอาจารย์  
 - เสนอแนวทางปร ับปร ุ งกา ร
กำหนดภาระการสอนในแผนภาระ 
การสอน  

 

9. คณะกรรมการวิชาการประจำ
คณะ 

 

10.ประช ุ มคณะกรรมการบร ิ  หาร 
หลักสูตรเพื ่อปรับแก้แนวทางกำหนด 
ภาระงานและภาระการสอนในแผน 
บริหารและพัฒนาอาจารย์ 

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข  (A)                         วิธีการปฏิบัติงาน                            ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

  
 
ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์  
  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพแบ่งระบบและกลไกการบริหารอาจารย์โดยแบ่ง
ออกเปน็ 2 ส่วน คือ  
  1. การมอบหมายภาระงาน  
   1.1 กรณีอาจารย์อายุงานไม่เกิน 3ปี   
    - ต้องมีภาระงานต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 1) งานสอนระหว่าง 9 -12 หน่วย  
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2) งานบริการวิชาการ 3) งานผลิตเนื้อหารายวิชาที่สอนรูปแบบออนไลน์และมีหลักฐานอยู่
ในระบบบทเรียน online ที่เข้าไปตรวจสอบได้ 4) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5)  อาจารย์ที่ปรึกษาและ 6) 
งานพัฒนาหรือกิจกรรมนักศึกษา   
    - พัฒนาโครงร่างวิจัยและเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณวิจัย  
จากมหาวิทยาลัยหรือจากแหล่งทุนอื่นภายใน 2 ปี แรกของการปฏิบัติงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้  ต้อง
เสนอการปฏิบัติงานอ่ืนที่เทียบเคียงได้กับการทำวิจัย   
     - เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรืออ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย  
   1.2 กรณีอาจารย์ประจำ (อายุงานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป)  
    - ต้องมีภาระงานต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 1) งานสอนระหว่าง 9 -12 หน่วย  
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2) งานบริการวิชาการ 3) งานผลิตเนื้อหารายวิชาที่สอนในรูปแบบออนไลน์และมีหลักฐาน
อยู่ในระบบบทเรียน online ที่เข้าไปตรวจสอบได้ 4) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5)  อาจารย์ที่ปรึกษา 6) 
งานพัฒนาหรือกิจกรรมนักศึกษา และ 7) งานวิจัยหรือผลงานวิชาการอ่ืน  
    - ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การ
พัฒนานักศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรืออ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 

11.คณบดีพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ 

สิ้นสุด 

11.คณบดีพิจารณาประเด็นที่ปรับแก้
และลงนามให้ความเห็นชอบ 

11.คณบด ี
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 2.การจัดภาระการสอน  
   2.1 ให้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 5 วัน และคิดหน่วยชั่วโมงของ 
ภาระการสอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    
  2.2 อาจารย์ประจำทุกคนให้มีภาระการสอนต่อสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยชั่วโมง  แต่ควร
ไม่เกิน 12 หน่วยชั่วโมง  และดำเนินการวิจัยอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง (เป็นหัวหน้าหรือสมาชิก ทีมวิจัยก็ได้) 
และเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด  
  2.3 ภาระการสอน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) แต่ละปี การศึกษาต้องพิจารณาควบคู่กับ
ภารกิจด้านการวิจัยการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษาและ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผ่านความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ 
 

4. ระบบและกลไกการการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 

 

ขั้นตอนการวางแผน  (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วางแผนกำหนดแนวทางส่งเสริม  

และพัฒนาอาจารย์การอบรมที่ใช้  

งบประมาณไม ่ เก ิน 8,000 บาท , การ
อบรมระยะสั้นและการศึกษาต่อปริญญา
ที่สูงขึ้น  

 

2.บรรจุแนวทางสงเสริมและพฒันา 
อาจารย์ในแผนบริหารและพัฒนา 
อาจารย์ 

3.ประชาพิจารณ์แผนบริหารและ 
พัฒนาอาจารย์ 

….ต่อ 

1.วิเคราะห์กิจกรรมการส่งเสริมและ 
พัฒนาอาจารย์ที ่ใช้งบประมาณไม่ 
เกิน 8,000 บาท การอบรมระยะสั้น
และการศึกษาต่อปริญญาที ่ส ูงขึ้น 
จากผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาและที่ 
ต้องการในปีการศึกษาต่อไปรวมทั้ง 
แนวโน้มในอนาคต 

1.คณะกรรมการบริหารคณะ 
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ขั้นตอนการวางแผน (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ค ณ า จ า ร ย์
พ ิ จ า ร ณ า แ ผ น
บริหารและพัฒนา 

5.ประกาศเผยแพร่ ถ่ายทอดแผนสู่
กลุ่มวิชา/รายบุคคล 

ขั้นตอนการปฏิบัติ  (D) 

6.ตรวจสอบการขออนุมัติไปพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ การปฏิบัติตาม
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

7.ตรวจสอบการเขียนรายงานผลการ
ส่งเสริมและพัฒนาตนเองของอาจารย์
รายบุคคล 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

4.เสนอแผนต่อกองแผน 4.คณะกรรมการบริหารคณะ 

5.ถ่ายทอดแผนสู่กลุ่มวิชาและอาจารย์ทุก
คน 

5.คณะกรรมการบริหารคณะ 

6.ตรวจสอบการขออนุมัตไิปพัฒนา
ตนเองของอาจารย์รายบุคคล 

6.คณบดีและรองคณบด/ีผู้ช่วย
คณบด ี

7.ผลรวมของการเขียนรายงานผล
การส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

-กรณีใช้งบประมาณไม่เกิน 8,000 
บาท 

-กรณีอบรมระยะสั้น พิจารณาจาก
สัญญาการชดใช้ทุน 

-กรณ ีลาศ ึกษาต ่อปร ิญญาเอก
พิจารณาจากรายงานความก้าวหน้า
ในการศึกษาต่อและสัญญาชดใช้ทุน 

7.คณบด ี

.... ต่อ 
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ขั้นติดตามการประเมินผล (C)                         วิธีการปฏิบัติงาน                            ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ประเมินแนวทางการส่งเสริมและ 
พัฒนาอาจารย์ทั ้งการใช้งบประมาณ 
ไม่เกิน 8,000 บาท, การอบรมระยะสั้น, 

การศึกษาต่อปริญญาที่สูงข้ึน 

8. ประเมินผลการดำเนินงานตาม 
แนวทางส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์  ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งท่ี 1 เดือนมกราคม  
 ครั้งท่ี 2 เดือนกรกฎาคม  

 

8.คณะกรรมการบริหารคณะ 

9.ปร ับปร ุงแนวทางส ่งเสร ิมและ 
พัฒนาอาจารย์ 

9.เสนอปรับปรุงแนวทางส่งเสริมและ 
พัฒนาอาจารย์ในแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

9.คณะกรรมการบริหารคณะ 

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข  (A) 

10.แก้ไขแนวทางการส ่งอาจารย์  
อบรมและลาศึกษาต่อในแผนบริหาร 
และพัฒนาอาจารย์ 

10.ประช ุมคณะกรรมการบร ิหาร 
หลักสูตรเพื่อปรับแก้แนวทางส่งเสริม 
อาจารย์ในการอบรมและลาศึกษาต่อ 

10.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.คณบด ีพ ิจารณาและให ้ความ
เห็นชอบ 

11.คณบดีพิจารณาประเด็นที่
ปรับแก้และลงนามให้เห็นชอบ 

11.คณบด ี

สิ้นสุด 
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ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

                คณะฯ วางระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาล
ศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ.2563-2567) และแผนการพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

                1. การพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ งบประมาณคนละ 8,000บาท ต่อปี 
การศึกษา โดยคณบดีอนุมัติได้ทันที กรณีอาจารย์ต้องการพัฒนาตนเองที่ใช้งบประมาณมากกว่า 8,000 บาท 
ต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  

               2. กรณีอาจารย์ประสงค์อบรมระยะสั้นที่ใช้เวลาตั้งแต่ 1สัปดาห์ขึ้นไป ให้เสนอโครงการ บริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อคณะพยาบาลศาสตร์อย่างน้อย 1โครงการ และโครงการนั้นต้อง ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจาก กลุ่มวิชาในการบริหารจัดการ
ภายในเกี่ยวกับภาระการสอนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

               3. กรณีอาจารย์ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศ 
มหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มวิชาในการบริหารจัดการภายในเกี่ยวกับภาระการสอน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

                            3.1ได้รับความเห็นชอบจากกลุ ่มวิชาว่าสามารถบริหารจัดการภาระการสอนโดย 
อาจารย์ในกลุ่มวิชาของตนเอง และ  

                            3.3การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  

                    4. อาจารย์ประจำทุกคนต้องจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาตนเองอย่างน้อยปี ละ1ครั้ง โดย 
แสดงความประสงค์การสร้างผลงานวิชาการ การอบรม/ประชุมวิชาการและการศึ กษาต่อเพื ่อจัดส่ง ให้
คณะกรรมการบริหารณะวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนพัฒนาอาจารย์ 
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5. ระบบและกลไกการกำหนดคณะกรรมการบริหารรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ขั้นตอนการวางแผน (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . วา งแผนกำหนดจำนวนและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
รายวิชาและผู้สอน 

2.จัดทำประกาศแนวทางกำหนดจำนวน
และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
รายวิชาละอาจารย์ผู้สอน 

3.ร่างคณะกรรมการบรหิารรายวิชา 

4 . ป ร ะ ช า พ ิ จ า ร ณ ์ ร ่ า ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารรายวิชา 

5.คณาจารย์พิจารณารายนามคณะ
กรรมการบริหารรายวิชา 

6.ประกาศ เผยแพร่ ถ่ายทอดคำสั่ง 
แต่งตั้ง 

ขั้นตอนการปฏิบัติ  (D) 

7 .ท ุ กรายว ิ ช ากำหนดรายนาม
อาจารย์ผู้สอนใน มคอ.3,4 

1. ประชุมวางแผนเพื ่อกำหนดจำนวน 
และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
รายว ิชาและอาจารย ์ผู้ สอนตลอดปี
การศึกษา ทฤษฎีและปฏิบัติโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี ่ยวข้องและผล
การดำเนินงานท่ีผ่าน มา 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. จัดทำประกาศระบบและกลไกล การ
กำหนดคณะกรรมการบรหิารรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอน 

2. คณบดี 

3. จ ัดทำร ่ างคณะกรรมการบร ิหาร
รายวิชา ประจำปีการศึกษา 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. ประชุมอาจารย์เพื่อพิจารณารายนาม
คณะกรรมการบริหารรายวิชาตลอดปี
การศึกษา 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. เสนอคณบดีจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 5. คณบดี 

6. ถ่ายทอดคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
บริหารรายวิชาให้คณาจารย์ทราบ 

6. สำนักงานเลขานุการคณะ 

7. คณะกรรมการบริหารรายวิชากำหนด
อาจารย์ผู้สอน 

7. คณะกรรมการบริหารรายวิชา 

.....ต่อ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (D)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นติดตามการประเมินผล (C) 

8 .ตรวจสอบจำนวนค ุณสมบ ัติ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

9.ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา 

10.เสนอ มคอ.3 และมคอ.4 ไปยัง
สำนักพัฒนาวิชาการ 

11.ตรวจสอบอาจารย ์ผ ู ้สอนให้เป ็นไป
ตามที่กำหนด มคอ.3 และ มคอ.4 

12. ต ิดตามผลประเม ินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษาและผู้รับผิดชอบวิชา 

13. ประเมินแนวทางการกำหนดจำนวน
และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

.....ต่อ 

8. คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ู ตร
พิจารณาจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

9. คณะกรรมการบริหารรายวิชาเสนอ
รายนามอาจารย์ผู้สอนให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรตรวจสอบใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

10. ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ไปยังสำนัก
พัฒนาวิชาการ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11. – ตรวจสอบความถูกต้องของ 
รายงานภาระการสอนของอาจารย์ 
รายบุคคลให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4   
 

11. คณบด ี
 
 
 

12. ตรวจสอบผลประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษาและผู้ร ับผิดชอบ
วิชาต้องมากกว่า 3.57 

12. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

13. ประเมินแนวทางการดำเนินงาน 
กำหนดจำนวนและคณุสมบัติของ 
คณะกรรมการบรหิารรายวิชาและ 
อาจารยผ์ู้สอน ภาคการศึกษาละ 2  ครั้ง 
ดังนี ้
 ครั้งท่ี 1 เดือนมกราคม  
 ครั้งท่ี 2 เดือนกรกฎาคม 
 

13. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



26 
 

ขั้นติดตามการประเมินผล (C)                         วิธีการปฏิบัติงาน                            ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน 

 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาเพ่ือให้แต่ละรายวิชามี
ประธาน รายวิชา คณะกรรมการบริหารรายวิชา และผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทั้ง 5  
กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก กลุ่มวิชาการ พยาบาล
ผดุงครรภ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นอกจากนี้ ยัง
เชิญ อาจารย์พิเศษมาสอนในหัวข้อที่เป็นความรู้ ใหม่และทันสมัยเพ่ือให้ นักศึกษาได้ รับความรู้ ประสบการณ์
ตามลักษณะรายวิชา ส่วนในวิชาปฏิบัติ กำหนดผู้สอนต่อผู้เรียนตามที่สภาการ พยาบาลกำหนดคือ 1:8 กรณีที่
มีอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสภาการพยาบาลกำหนด 

 

ขั้นติดตามการปรับปรุงแก้ไข (A) 

14. ปรับปรุงแนวทางการกำหนด
คณะกรรมการบริหารรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอน 

15. เสนอแนวทางการกำหนด
คณะกรรมการบริหารรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนที่ปรับปรุง 

16.ยกเลิกประกาศเดิมและจัดทำ  

ประกาศแนวทางกำหนด  

คณะกรรมการบริหารรายวิชาและ  

อาจารย์ผู้สอนฉบับใหม่  
 

14. เสนอปร ับปร ุ งแนวทางการ 
กำหนดจำนวนและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการบริหารรายวิชาและ 
อาจารย์ผู้สอน 

15. คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ
พิจารณาเสนอปรับแก้ไขแนวทางกำหนด
คณะกรรมการบริหารรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

16. ยกเลิกประกาศเดิมและจัดทำ
ป ร ะ ก า ศ แ น ว  ท า ง ก ำ ห น ด
คณะกรรมการบริหารรายวิชาและ 
อาจารย์ผู้สอนฉบับใหม่ 

14. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

15. คณะกรรมการบริหารคณะ 

16. คณบดี 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สิ้นสุด 
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6. ระบบและกลไกการประเมินการสอนของอาจารย ์

ขั้นตอนการวางแผน (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (D) 

1.วางแผนวิธีดำเนินการติดตาม
ผลประเมินการสอนของอาจารย์
ระดับ มรพ. และระดับคณะฯ 

1.ประชุมกำหนดว ิธ ีต ิดตามผล 
ประเมินการสอนของอาจารย์ทั้ง
ระดับ มรพ. และระดับคณะฯ โดย 
พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ 
ผ่านมาและแนวโน้มปีการศึกษา 
ตอ่ไป 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. บรรจุวิธีติดตามผลประเมินการ
สอนอาจารย์ในแผนบริหารหลักสูตร 

2. จัดทำแผนบริหารหลักสูตร 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.ประชาพิจารณ์แผนบริหารหลักสูตร 3.ประช ุ มคณาจารย ์ เพ ื ่ อพ ิ จารณา
ข้อเสนอแนะ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.เสนอแผนต่อกองแผนและพัฒนา 4.คณาจารย์พ ิจารณา
แผนบริหารหลักสูตร 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.ประกาศ เผยแพร่ ถ่ายทอดแผนสู่
กลุ่มวิชา/รายบุคคล 

5.ถ่ายทอดแผนสู่กลุ ่มวิชาและอาจารย์
รายบุคคล 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6.ต ิดตามผลประเม ินการสอนของ
อาจารย์ระดับ มรพ.และรายวิชา 

6.คณบดีตดิตามผลประเมินการสอน  

  ‐ หากอาจารย์ม ีผลประเม ินการ 
สอนออนไลน์รายวิชาต่ำกว่า 3.51 ให้ 
รายงานวิธ ีพ ัฒนาวิธ ีการสอนของ 
รายวิชานั้นและเสนอคณบดี 

.....ต่อ 

6. คณบดี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (D)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (D) 

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A) 

7.ต ิ ดตามการบ ั นท ึ กผลประ เ มิ น
แผนการสอนรายวิชาใน มคอ.5,6 

 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ต ิดตามผลประเม ินการสอนจาก 
อาจารย์ผู้ร่วมสอนและนักศึกษาด้วย 
แบบประเมินที่กำหนด  
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
แจ้งผลประเมินการสอนให้  
คณะกรรมการบริหารรายวิชา โดย 
ดำเนินการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ตรวจสอบการบันทึกผลประเมินการ 
สอนใน มคอ.5, 6 ภาคการศ ึกษา
ละ  1 ครั้ง  

 

 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
 
 
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
 
 
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

8.ประเมินวิธีติดตามผลประเมินการ
สอนของอาจารย์ระดับ มรพ. และ
ระดับคณะฯ 

8. ประเม ินผลการดำเนินงานตามวิธี
ติดตามผลประเมินการสอนของอาจารย์
ในแผนบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง 

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

9. ปรับปรุงวิธีติดตามผลประเมินการสอน
ของอาจารย์ 

9. – เสนอปรับปรุงวิธีติดตามผล 
ประเมินการสอนของอาจารย์ใน
แผนบริหารหลักสูตร  
 - เสนอปรับปรุงวิธีประเมินการ
ส อ น  ข อ ง อ า จ า ร ย ์ ต ่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหาร วิชาการ  

 

9. –คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

-คณบดี 

10.แก้ไขวิธีติดตามผลประเมินการสอน
ของอาจารย์ระดับ มรพ. และระดับ
คณะฯ ในแผนบริหารหลักสูตร 

10. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อปรับแก้ไขวิธีติดตาม
ผลประเมินการสอนของอาจารย์ใน
แผนบริหารหลักสูตร 

 

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11. คณบดีพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 11. คณบดีพิจารณาประเด็นที่ปรับแก้
ละลงนามให้ความเห็นชอบ 

11. คณบดี 

สิ้นสุด 



29 
 

ระบบและกลไกการประเมินการสอนของอาจารย์ 

            คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพประเมินการสอนของอาจารย์ภายใต้ระบบและกลไกท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งกำหนดระบบและกลไกระดับคณะฯ ดังนี้  

            ระดับมหาวิทยาลัย  

            -กำหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์รายบุคคลในแต่ละวิชาเมื่อสิ้นสุดภาค การศึกษา
แบบออนไลน์โดยคณะฯ จะส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนนำเข้าระบบและแสดงผลการวิเคราะห์ไว้ในระบบเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินเฉพาะของ
ตนเองไปพัฒนาการสอนต่อไป โดยที่คณบดีสามารถดูผลประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนได้ด้วยรหัสที่ 
กำหนด   

   ระดับคณะ มีการประเมินผลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้ร่วมสอนประเมินผลการสอนของอาจารย์ประจำรายวิชาอย่างน้อย 1ครั้ง โดย ใช้
แบบฟอร์มการประเมินการสอนรายวิชาทฤษฎีและแบบฟอร์มการประเมินการสอนรายวิชาปฏิบัติ  

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งตัวแทนรับฟังผลการประเมินรายวิชาจากนักศึกษาทุก ชั้นปี เมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1ครั้ง  

ภาระงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความสำคัญมากในการร่วมกันบริหารให้การจัดการเรียนการสอนเป็น
ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยการจัดทำแผนการศึกษารายปี การจัดสรรอาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา การ
วางแผนจัดหาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการติดตามการประเมินผล โดยใช้กลไกคุณภาพในการ
ดำเนินการคือมีการวางแผน ดำเนินการ ติดตามและปรับแผนอย่างต่อเนื่อง และร่วมเป็นกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนางานวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญต่อเนื่อง จัดทำ มคอ 7 ร่วมกัน 
และร่วมกันประเมินสมรรถนะรายชั้นปี และเมื่อสิ้นสุดสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจในการบริหารหลักสูตร วางแผนในการรับเข้า และรับผิดชอบในผลผลิตของหลักสูตรโดย
พิจารณาจากผลสอบใบอนุญาตวิชาชีพ 
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ระบบกลไกการตามภาระผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 45 วัน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   
   
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   
   
   
   
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   
   
   
ภายใน 30 วันหลังการจัดการ
เรียนการสอนสิ้นสุด 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   
ภายใน 1 ปีหลังบัณฑิตจบ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมความต้องการทรัพยากร ส่ิงสนบัสนนุ

การเรียนรู้ จดัท าแผนการจดัหา แผนสาขา 

ติดตามก ากบัการด าเนินการตามแผนการศกึษา ให้มีการ

ทวนสอบ การวดัประเมินผลตามก าหนด การพฒันาการ

เรียนรู้ตามก าหนด การพฒันาสมรรถนะอาจารย์ตามที่

ก าหนด คลงัข้อสอบ การประเมินสมรรถนะ 

จดัท าแผนการศกึษารายปี  

จดัท ามคอ 7  

การวจิยัตดิตามบณัฑติ  
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แนวทางการวิพากษ์ข้อสอบ 

      การวิพากษ์ข้อสอบ เป็นขั้นตอนสำคัญในการวัดผลการเรียนรู้ และการมีข้อสอบที่มีมาตรฐานจะช่วยให้
การวัดมีความตรงตามสภาพจริง การวิพากษ์ข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบจะออกข้อสอบตามผังข้อสอบ  (Test 
blueprint) ที่ร่วมกันกำหนดในสาขา นำเสนอข้อสอบต่อผู้ร่วมสอนและผู้รับผิดชอบสาขา เพื่อร่วมกันวิพากษ์ 
นำผลที่ได้แก้ไข ตามเสนอแนะ ส่งข้อสอบให้ประธานสาขาวิชา และรองคณบดีวิชาการหรือคณบดี รับทราบ
ต่อไป การออกข้อสอบจำนวนกี่ข้อและน้ำหนักคะแนนให้เป็นตาม ผังข้อสอบที่กำหนดโดยทั่วไปจะกำหนด 3-5 
ข้อต่อการสอน 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามการกำหนดจำนวนข้อ ควรพิจารณาตามแผนการสอนด้วยว่ามีวิธีการ
สอนและวัตถุประสงค์การสอนอย่างไร น้ำหนักคะแนนและวิธีการสอนควรมีการพิจารณาร่วมกัน เช่นหากใน
บทดังกล่าวเน้นการวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ การประเมินผลควรเป็นการประยุกต์ใช้ และน้ำหนักคะแนนข้อสอบ
การประยุกต์ใช้กับข้อสอบความจำควรมีน้ำหนักคะแนนต่างกัน และการประเมินควรเป็นวิธีการออกข้อสอบที่
ยกระดับจาก ข้อสอบปรนัยทั่วไป เป็นข้อสอบที่มีความยากและข้อนี้ควรมีน้ำหนักคะแนนมากกว่าข้อสอบ
ปรนัยทั่วไป ข้อสอบที่จะใช้วัดผลทุกแบบจะต้องได้รับการวิพากษ์และปรับปรุงก่อนนำวัดประเมินล่วงหน้า 1 
สัปดาห์ และมีการวิเคราะห์ข้อสอบนำเข้าสู่คลังข้อสอบต่อไป 

ระบบกลไกการวิพากษ์ข้อสอบ 

 

ก่อนการสอบ 2 สัปดาห์  ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาพิจารณา
ร่วมกับผู้ออกข้อสอบและ

กรรมการรายวิชา 
   
ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์  ประธานสาขาวิชา 

รองคณบดีวิชาการ และคณบดี 
   

   
จ ั ด เ ต ร ี ยมข ้ อสอบภาย ใน  1 
สัปดาห์ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 

   
   
ดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์หลัง
สอบ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 

 

 

 

เสนอข้อสอบพร้อมผงัข้อสอบและ มคอ 3  

เสนอข้อสอบท่ีแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

ปรับข้อสอบตามข้อเสนอแนะและ

จดัท าข้อสอบ 

วิเคราะห์ข้อสอบเข้าสู่คลงั

ข้อสอบ 
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การทวนสอบ 

       การทวนสอบเป็นกระบวนการสำคัญที่สร้างความมั่นใจว่า ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่กำหนดในรายวิชา
และในหลักสูตร มีการทวนสอบทั้งในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร ผลการทวนสอบจะนำมาปรับปรุง
หลักสูตร และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป ดังนั้นการทวนสอบจึงมีการดำเนินการทุกภาคการศึกษา 
และสรุปในแต่ละปีการศึกษานำเสนอผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 

 

ระบบกลไกการทวนสอบ 

 

หลังผลการสอบปลายภาค 1 
สัปดาห์ 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
   
   

ภายใน 2 สัปดาห์  คณะกรรมการทวนสอบที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 

   
ภายใน 2 สัปดาห์  คณะกรรมการทวนสอบที่ได้รับ

การแต่งตั้ง 
   
   

 

การประสานงานการฝึกภาคปฏิบัติ 

      การฝึกภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างแหล่งฝึกและสาขาเพื่อให้เกิดการ
วางแผนที่มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการประสานก่อนการฝึกอย่างเป็นระบบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนและเพ่ือ
ลดภาระของแหล่งฝึกควรมีการประสานการฝึกตลอดปีการศึกษา และจัดให้มีการประชุมร่วมหลังสิ้นสุดการจัด
การศึกษาแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้มีการวางแผนร่วม ดังนั้นการวางแผนและการปรับแผนควรมีกลไกที่
ดำเนินการชัดเจนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของโรค
โควิด อาจมีความจำเป็นในการปรับแผน 

 

ก าหนดรายวชิาทีต้่องทวนสอบ 

เตรียมเอกสารส าหรับการทวนสอบ 

ด าเนินการทวนสอบ 

เสนอผลการทวนสอบให้

คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร 
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ระบบกลไกการประสานงานการฝึกภาคปฏิบัติ 

ภายในเวลา 1 เดือนก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ี 1  
 

 ผู้รับผิดชอบสาขา 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และผู้เกี่ยวข้อง 

   
ภายในเวลา 1 เดือนก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ี 1  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และผู้เกี่ยวข้อง 

   
   
ภายหลังส ิ ้นส ุดปีการศ ึกษา 2 
สัปดาห์ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และผู้เกี่ยวข้อง 

   
   

 

การพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญของอาจารย์ (Faculty practice) 

       การพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชายของอาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าอาจารย์พยาบาลมี
สมรรถนะเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน เป็นข้อกำหนดจากสภาการพยาบาลให้อาจารย์ทุกคนมีการพัฒนาอย่าง
น้อย 80 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา การดำเนินการตามแนวทางที่สภาการพยาบาลกำหนด สาขาวิชาจึงกำหนดให้
อาจารย์ทุกคนเสนอแผนในปีการศึกษา และวางแผนบูรณาการ ในการเรียนการสอน  

ระบบกลไกการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 

ภายในเวลา 1 เดือนก่อนเปิดภาค
การศึกษาท่ี 1  
 

 ผู้รับผิดชอบสาขารวบรวม 

   
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   

   
   
  คณบดีอนุมัติแผนรายคน 
   
   
สิ้นสุดภาคการศึกษา  อาจารย์ทุกคน 

ส่งแผนการฝึกของแต่ละสาขา 

ประชมุร่วมกบัวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า

เกล้าเกล้ส 

ประชมุร่วมกบัโรงพยาบาล สสอ ที่เป็นแหล่ง

ฝึกเพื่อส่งฝึก และชีแ้จงการบริหารความเส่ียง 

ประชมุร่วมประเมินผลและ

วางแผนในปีการศกึษาถดัไป

หลกัสตูร 

ส่งแผนการพฒันาของแต่ละคนหลงั

พิจารณาร่วมกนัในสาขา 

พิจารณาแผนร่วมทกุสาขาเพื่อวางแผนบรูณาการภาระ

งานท่ีมีและการก าหนดช่วงเวลาในการพฒันา 

เสนอแผนรับการอนมุตัิและจดัสรร

งบประมาณทีเ่ก่ียวข้อง 

น าเสนอผลการพฒันารายคน 



34 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อมอาจารย์ท่ีกลับจากการเรียนต่อ 

       ปฐมนิเทศ ข้อปฏิบัติในสาขาเพ่ือทบทวนและรับฟังความคิดเห็น และมอบหมายงานโดยสาขา ในกรณีที่
อาจารย์จำเป็นต้องลาเรียนเพิ่มเติมกำหนดให้มีการวางแผนและประชุมในสาขาเพื่อพิจารณาภาระงานที่ไม่
กระทบการเรียนการสอน และไม่กระทบต่อคุณภาพบัณฑิต และไม่มอบภาระงานที่นอกเหนือจากการเรียน
การสอนเพ่ือสนับสนุนให้สำเร็จการศึกษาในเวลา 

แนวทางการจัดทำเอกสารตำราสำหรับการเรียนการสอน 

        การจัดทำเอกสาร หรือตำรา ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญและนำมาสู่การจัดทำเอกสารการสอน หรือตำรา โดยจัดสรร
เวลา และงบประมาณตามที ่มีการวางแผนในแต่ละปีงบประมาณสนับสนุนการจัดเตรียม การจัดหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นต้น โดยแต่ละสาขาวิชาจัดทำแผนเสนอความต้องการในแต่ละปี งบประมาณ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณต่อไป 

แนวทางการจัดทำแผนการสอน 

       การจัดทำแผนการสอนในแต่ละหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบหรือการสอนในภาคปฏิบัติในแต่ละหอ
ผู้ป่วย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแผนการสอนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในรายวิชา ใน
กรณีการศึกษาภาคปฏิบัติหากวิเคราะห์ได้ว่าไม่สามารถมีกรณีศึกษาในช่วงฝึก ผู้สอนจะต้องวางแผนในการ
พัฒนา SIM ในการสอน และมีการประเมิน โดย OSCE อย่างเป็นระบบ การจัดทำแผนสอนให้ดำเนินการตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด และนำเสนอแผนสอนในทีมผู้สอนร่วมกัน ก่อนบรรจุใน มคอ แผนสอนจะต้องมุ่งผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงการพัฒนาทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตร และมีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ครอบคลุม
ข้อกำหนดขั้นต่ำตามผังการเรียนรู้ที่สภาการพยาบาลจะประเมินในการสอบใบอนุญาตวิชาชีพ และครอบคลุม
ตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

 

บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษากลุ่มนักศึกษา(Advisee) อาจารย์ท่ีปรึกษาประจำชั้น 

      มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีอาจารย์ประจำชั้นทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวมของชั้นปี และ
สาขาวิชากำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา โดยเฉลี่ยนักศึกษา 10-15 คนต่ออาจารย์ที่
ปรึกษากลุ่ม เพื่อให้นักศึกษามีที่ปรึกษาใกล้ชิดในด้านการเรียน การพัฒนาทักษะชีวิต โดยในแต่ละภาค
การศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มจะพบนักศึกษาได้ในวันพุธบ่ายซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็น
วันที่ไม่มีการเรียนการสอน และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ประจำกลุ่มได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป 
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ระบบกลไกอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน  นักวิชาการศึกษา 
   
   
ดำเนินการทุกวันพุธ  อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

   
   
สิ้นสุดภาคการศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   
   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประกาศแจ้ง

อาจารย์และนกัศกึษาทราบ 

ด าเนินการตามคู่มือ 

น าเสนอผลต่อคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร 
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ส่วนที่ 2 

การบริหารการเรียนการสอนและสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ประกอบด้วย 
        1. ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุง 
            หลักสูตรให้ทันสมัยตามความต้องก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล 
        2. ระบบและกลไกการบริหารรายวิชาและแผนการสอน 
        3. ระบบและกลไกการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม 
            และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
        4. ระบบและกลไกลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
        5. ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาลมีขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

1. กรณียังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

ขั้นตอนการวางแผน (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                      ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.วางแผนออกแบบสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

2.กำหนดประเด็นและรายวิชาที่
ต้องการปรับปรุง 

3.ประชาพิจารณ์ประเด็นและ
รายวิชาที่ต้องการปรับปรุง 

4.อาจารย์พิจารณา มคอ. 
 3.4 ของรายวิชาที่เตรียม
ปรับปรุง 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

......ต่อ 

1 .  ว ิ เ คราะห ์ผลการบร ิหาร
หลักสูตรและรายวิชาต่างๆใน
หล ั กส ู ต รมาตรฐานว ิ ชา ชีพ 
มาตรฐานการศึกษาที่เกี ่ยวข้อง 
มคอ.7 ปี การศึกษาก่อนหน้า ผล
ประกันคุณภาพที ่ผ ่านมาและ
แนวโน้มอนาคต 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. กำหนดประเด็นและรายวิชาที่
ต้องการปรับปรุงตลอดปีการศึกษา 

3 .  ประช ุ มคณาจารย ์ เ พ่ื อ
พิจารณาข้อเสนอแนะ 

4. เสนอแนะ มคอ.ที ่ปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการบริหารรายวิชา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1. ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล 
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ขั้นตอนการวางแผน (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นติดตามการประเมินผล (C)  

 

 

 

 

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A)   

 

 

5. ประกาศ เผยแพร่ กำหนดสิ่งที่
ต้องการปรับปรุงใน มคอ.3,4 

6. เสนอผลการออกแบบสาระรายวิชา
ใน มคอ.3,4 

7. ตรวจสอบผลการปรับปรุงการ
ออกแบบสาระรายวิชา 

8. ติดตามผลดำเนินการของรายวิชา
ใน มคอ.5,6 

9. ติดตามผลประเมินรายวิชา 

10. ติดตามผลประเมินการบริหาร
หลักสูตรภายใน มคอ.7 

11. กำหนดรายวิชาและสาระรายวิชาที่ควร
ปรับปรุงสำหรับปีการศึกษาต่อไป 

......ต่อ 

5. กำหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้
อาจารย์ทุกคน 

5.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6. คณะกรรมการบร ิหารรายวิชา
เสนอการออกแบบสาระรายวิชาใน 
มคอ.3,4 

6.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

7. ตรวจสอบความครบถ้วนของการ
ปร ับปร ุงการออกแบบสาระของ
รายวิชาของคณะกรรมการบริหาร
รายวิชา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การติดตามผลการดำเนินการของ
รายวิชาใน มคอ.5,6 ภายหลังการ
ปรับปรุงการออกแบบสาระรายวิชา 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตาม
ผลประเมินรายวิชาภายหลังการสอนภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

10. คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร
ประเมินผลการบริหารรายวิชาที ่มีการ
ปรับปรุงปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

11. ประชุมคณะกรรมการบริหารสาระ
หลักสูตรเพื่อระบุรายวิชาและสาระของ
รายวิชาที่จะปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

7.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

8.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

9.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

10.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A)                         วิธีการปฏิบัติงาน                       ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

2.กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

ขั้นตอนการวางแผน (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

12.คณบดีพิจารณารายวิชาและ

ประเด็นของสาระรายวิชาที่ปรับแก้

และลงนามให้ความเห็นชอบ 

12.คณบดีพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

สิน้สดุ 

12.คณบด ี

1 . ว ิ เ ค ร าะห ์ ผลการดำ เน ิ น งาน
หลักส ูตรปัจจ ุบ ัน ผลวิจ ัยต ิดตาม
บัณฑิตและผลวิจัยประเมินหลักสูตร 
ผล SWOT หลักสูตร 

1.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรปัจจุบัน กฎหมายมาตรฐาน 
ก า รศ ึ กษาท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  ก รอบ
อุดมศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ผล SWOT หลักสูตร และ
แนวโน้มในอนาคต 

1.คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

2.จัดทำร่าง มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 

3.ประชาพิจารณ์ มคอ.2 หลักสูตร 
ปรับปรุง 

4 . ค ณ า จ า ร ย์
พิจารณา มคอ.2 

5.จัดทำร่างรายละเอียด มคอ.3 และ 
มคอ.4 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

....ต่อ 

2.จัดทำรายละเอียด มคอ.2 หลักสตูร
ที่ต้องปรับปรุง 

2.คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

(ระดับคณะ) 

3.ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง 

3.คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

(ระดับคณะ) 

4.เสนอ มคอ.2 ต่อคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

4.คณะกรรมการบริหารคณะ 

 

5.มอบหมายอาจารย ์  จ ัดทำร ่าง
รายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 

5.อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย 

 

6.ประชุมคณาจารย์เพ ื ่อพิจารณา 
มคอ.3และ มคอ.4 

6.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ขั้นตอนการวางแผน (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                       ผู้รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         ขั้นติดตามการปฏิบัติ (D)  

 

 

 

 

 

 

         ขั้นติดตามการประเมินผล (C)  

 

 

 

 

 

6.ประชาพิจารณ์ มคอ.3 และ มคอ.4 

7.คณาจารย์ พิจารณา มคอ.3 
และ มคอ.4 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

8.แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการปร ับปรุง
หลักสูตร 

9.ปรับปรุง มคอ.2,3 และ มคอ.4 ตาม
ข้อเสนอแนะ 

10.เสนอหลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2,3
และ มคอ.4) ต่อ มรพ. 

11.ติดตามผลการพิจารณาหลักสูตร
ปรับปรุงของคณะกรรมการทุกชุด 

7.เสนอ มคอ.2 ,3 และ มคอ.4 ที่
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ
ประจำคณะ 

7.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

8 . เ สนอรายนามคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามที่ 
มรพ.กำหนดต่ออธิการบดี 

8.คณบดี 

9.-ปรับปรุงแก้ไข มคอ.2,3 และ มคอ.4 ตาม
ข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร 
- ส่งผลปรับปรุงแก้ไขไปให้คณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรพิจารณาซ้ำจนได้รับความ
เห็นชอบ 

9.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

10.-หลักสูตรการปรับปรุงประกอบด้วย 
มคอ . 2 ,3  และมคอ . 4  ต ่ อ  ส วพ . 
คณะกรรมการบริหาร วิชาการ มรพ.
สภามหาวิทยาลัย,สภาพยาบาล และ 
สกอ. 

10.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.-ปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็น
ของ คณะกรรมการบริหาร วิชาการ 
มรพ.สภามหาวิทยาลัย,สภาพยาบาล 
และ สกอ. 

11.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ขั้นตอนการประเมินผล (C)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จสิ้น 

12.ตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตร
ปรับปรุงให้ครบถ้วนทุกประเด็น 

13.เสนอหลักสูตรปรับปรุงเพ่ือขอ
อนุมัติดำเนินการ 

14.แจ้งคณาอาจารย์ในการนำหลักสูตร
ปรับปรุงที่ได้รับการรับรองแล้วไปใช้ 

14.ติดตามตรวจสอบการนำ มคอ.
2,3,4 ในหลักสูตรปรับปรุงไปใช้ 

12. ตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตร
ปรับปรุง (มคอ.2,3,4) ให้ครบถ้วน
ทุกประเด็น 

12. คณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตร 

13. เสนอหลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไข
แล้วไปยังสภาการพยาบาลและ 
สกอ. เพื่อให้การรับรอง 

13. คณะกรรมการการบริหารหลักสูตร 

14. มอบหมายผู้เกี่ยวข้องในการ
นำหลักการปรับปรุงไปดำเนินการ 

14. คณะกรรมการการบริหารหลักสูตร 

15. ติดตามตรวจสอบการนำ 
มคอ.2,3,4 ในหลักสูตรปรับปรุงใช้ 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

15. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุง หลักสูตรให้ทัน 

สมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

 1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ ภายในและผู้ที่
เกี่ยวข้องร่างหลักสูตรเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบ  

 2. วิเคราะห์หลักสูตรปัจจุบัน โดยให้คณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วม โดยนำผลการประเมิน รายวิชาจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมาประกอบ  

 3. คณะกรรมการจัดทำร่าง มคอ.2 รวมทั้งแผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ ในแต่ละ
รายวิชา (curriculum mapping) 

 4. ประชุมคณาจารย์เพ่ือช่วยกันพิจารณาแผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ ในแต่ละ
รายวิชา และประธานรายวิชารับไปพัฒนารายวิชาของตนเองและมอบหมายกลุ่มวิชาที่ เกี่ยวข้องจัดทำ มคอ.3 
และ มคอ.4 ทุกรายวิชา  

 5. คณะทำงานตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 และผลการ เรียนรู้ที่ได้
กระจายไป  

 6. นำเสนอคณาจารย์ เพ่ือวิพากย์ และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตร 

  7. คณะวิชาเสนอหลักสูตร/และบทสรุปสำหรับผู้บริหารในการพิจารณาขอเปิดดำเนินการ หลักสูตร
มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือตรวจสอบให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาและนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองใน
รายละเอียด  

 8. สำนักพัฒนาวิชาการนำเสนอหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารวิชาการ 
เพ่ือกลั่นกรองให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

 9. เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาการพยาบาลภายใน 7 วัน หลังได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ จากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว  

 10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำเสนอขออนุมัติและเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ
สภา มหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนการวางแผน (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ระบบและกลไกการบริหารรายวิชาและแผนการสอน 

....ต่อ 

1.วิเคราะห์ผลบริหารรายวิชา
และแผนการสอนปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

2.กำหนดแนวทางบริหารรายวิชา
และแนวทางบริหารแผนการสอน 

1.วิเคราะห์ผลการบริหารรายวิชา(มคอ.
5,6,7)และแผนการสอนรายวิชาของปี
การศึกษาที ่ผ ่านมามาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
ที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.จัดทำแนวทางการบริหารรายวชิา
แบบฟอร์มการเขียนแผนการสอน
และการบริหารแผนการสอน 

2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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   ขั้นตอนการวางแผน (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3.ประชาพ ิจารณ ์แนวทางบร ิหาร
รายวิชาและแนวทางบริหารแผนการ
สอน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

4 . ค ณ า จ า ร ย ์ พ ิ จ า ร ณ า
แนวทางบริหารรายวิชาและ
แนวทางบริหารแผนการสอน 

5.ประกาศเผยแพร ่  ถ ่ ายทอด
แนวทางสู่กลุ่มวิชา/รายบุคคล 

6.จัดทำ มคอ.3 ,4 และแผนการ
สอน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

7.ตรวจสอบ มคอ.3,4 และ
แผนการสอนให้เป็นไปตาม
แนวทางที่กำหนด 

8.บริหารรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ.3,4 

 

 ....ต่อ 

3.ประชุมคณาจารย์เพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ 

3.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.บรรจุในคู่มือบริหารหลักสูตร 

5.มอบหมายอาจารย์ จัดทำร่าง
รายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 

4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย 

6.คณะกรรมการบริหารรายวิชา
จัดทำ มคอ.3,4 และผู ้สอนจัดทำ
แผนการสอน 

6.คณะกรรมการบริหารรายวิชา
และผู้สอน 

7.คณะกรรมการพิจารณา มคอ.3,4 
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ 

7.คณะกรรมการพิจารณา มคอ.3,4 

8.-เสนอ มคอ.3,4 ต่อ สสว. ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา  

   -บริหารรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.
3,4 

  -  แขวน มคอ .3 ,4 ในระบบภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

8.คณะกรรมการบริหารรายวิชา 

9.-เขียนแผนการสอนตามแบบฟอร์มที่
กำหนด 
- ส่งแผนการสอนเพื ่อประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

9.อาจารย์ผู้สอน 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติ  (D)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                 ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

ขั้นติดตามการประเมินผล (A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

9.เขียนแผนการสอน 

10.ประเมินผลการบริหารรายวิชา 

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A) 

 

11.ทวนสอบการบริหารรายวิชา 

12.จัดทำ มคอ.5,6 

13.จัดทำ มคอ.7 

14.วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แผนการสอนกับ มคอ.3,4 

15.แก้ไขแนวทางบริหารรายวิชา
และแนวทางบริหารแผนการสอน 

....ต่อ 

10.คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร
ประเมินผลการบริหารรายวิชาจาก
นักศึกษา 

10.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

11.คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการ
บริหารตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
     - แ จ ้ ง ผ ล ก า ร ท ว น ส อ บ ใ ห้
คณะกรรมการบริหารรายวิชารับทราบ 

12.คณะกรรมการบร ิหารรายว ิชา
จ ั ดทำ  มคอ . 5 ,6 ส ่ ง  สพว .  ภ าค
การศึกษาละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 
 

11.คณะกรรมการทวนสอบ 

12.คณะกรรมการบริหารรายวิชา 

13.คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร
จัดทำ มคอ.7 ปีละ 1 ครั ้ง ส่ง สพว.
ภายในเวลาที่กำหนด 
 

13.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

14.คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการ
สอนกับ มคอ.3,4 และแจ้งผลต่อคณะ
กรรมการบริหารรายวิชา 
 

14.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

15.ประช ุมคณะกรรมการบร ิหาร
หลักสูตรเพื ่อปรับปรุงแก้ไขแนวทาง
บริหารรายวิชาและแนวทางบริหาร
แผนการสอน 
 

15.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

16.คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาการ
สอนปรับแก้ไขแนวทางบริหารรายวิชาและ
แนวทางบริหารแผนการสอนตามความเห็น
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

16.คณะกรรมการบริหารคณะ ไม่เห็นชอบ 
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ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข  (A)                         วิธีการปฏิบัติงาน                     ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

16.เสนอแนวทางการปรับปรุง
การบริหารรายวิชาและการ
บ ร ิ ห า ร แ ผ น ก า ร สอ น ให้
คณะกรรมการบร ิหารคณะ
พิจารณา 

17.วางแผนปรับปรุงการบริหาร
รายวิชาและการบริหารแผนการ
สอน 

17.ประชุมอาจารย์เพื่อเสนอแนวทาง
บ ร ิ ห า ร แ ผ น ก า ร ส อน ส ำ ห ร ั บ ปี
การศึกษาต่อไป 

17.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

18.คณบดีพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ 

18.คณบดีพิจารณาประเด็นปรับปรุง
และลงนามให้ความเห็นชอบ 

18.คณบด ี

เห็นชอบ 
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ระบบและกลไกการบริหารรายวิชาและแผนการสอนมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  
1. คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาเพื่อให้แต่ละรายวิชามี ประธานรายวชิา 

คณะกรรมการบริหารรายวิชา และผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญทั้ง 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่ม
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลมาราด ทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มวิชาการ
พยาบาลชุมชน กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

 2. คณะกรรมการบริหารรายวิชาจัดทำ มคอ. 3 และมคอ.4 ตามลักษณะรายวิชาที่กำหนดไว้ ใน 
มคอ.2 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดผู้ตรวจสอบ มคอ. 3 และมคอ.4 ว่าเป็นไปตาม มคอ.2 และ
มีความเหมาะสมทันสมัยด้านเนื้อหาวิธีการสอน การวัดประเมินผล เพื ่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือไม่ 
 4. คณะกรรมการบริหารรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ. 4 ตาม ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและแขวน มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้นักศึกษาทราบในระบบก่อนเปิดภาค
การศึกษา  
 5. คณะกรรมการบริหารรายวิชามีการประชุมเป็นระยะเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการ สอนให้
เป็นไปตามท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
 6. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าไปประเมินผล การ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา และแจ้งผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการรายวิชา รับทราบเพ่ือ
นำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป คณะกรรมการบริหารรายวิชาพิจารณาผลการ
เรียนและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อให้เกิดกระบวนการ
ประเมินผลการศึกษาท่ีเหมาะสม  
 7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดคณะกรรมการทวนสอบและดำเนินการทวนสอบ ตาม
แบบฟอร์มที ่มหาวิทยาลัยกำหนด หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนภายใน 30 วัน และ แจ้ง
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารรายวิชาทราบ   
 8. คณะกรรมการบริหารรายวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   
 9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา 
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   ขั้นตอนการวางแผน  (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ป ร ะ เ ม ิ น แ ล ะ ว ิ เ ค ร า ะ ห์
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค 
การบูรณาการฯ ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

1.ประเมินและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของ
การดำเนินการบูรณาการ พร ้อม ปัญหา
อ ุปสรรค มาตรฐานว ิชาช ีพ มาตรฐาน
การศึกษาที่เกี ่ยวข้อง การประกันคุณภาพ
การศึกษาที ่ผ ่านมาและทิศทางการพัฒนา
คณะฯในอนาคต การบ ูรณาการฯ ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

1.คณะกรรมการบริหารคณะ 

2.จัดทำร่างแผนและกิจกรรมการบูรณา
การ 

2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.ประช ุมคณะบด ี เพ ื ่ อพ ิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

3.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.-บรรจุแผนและกิจกรรมการบูรณาการใน
แผนบริหารหลักสูตร 

-เสนอแผนบริหารหลักสูตรต่อกองแผนและ
พัฒนา 

4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.ถ่ายทอดแผนและกิจกรรมสู่รายวิชา
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

5.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.จัดทำร ่างแผนและกิจกรรม
การบูรณาการ การเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3 . ป ร ะช าพ ิ จ า รณ ์ แ ผนและ
กิจกรรมการบูรณาการ 

4.คณาจารย์พิจารณา
แผนและกิจกรรมการ 

5.ประกาศ เผยแพร่ถ่ายทอดแผนสู่
รายวิชา/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

....ต่อ 

3.ระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
ทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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  ขั้นตอนการปฏิบัติ  (D)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                  ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนติดตามการประเมินผล (C) 

 

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A) 

 

สิ้นสุด 

6.ติดตามผลการดำเนินงานบูรณาการ
ของรายว ิ ชาและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

7.ติดตามผลการบูรณาการในรายวิชา
จาก มคอ.5 ,6 โดยร ่างว ิจ ัยโครงการ
บ ร ิ ก า ร แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ท ำ น ุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

8.ปรับปรุงแก้ไขแนวทางบูรณาการ
ฯในแผนกิจกรรมการบูรณาการ 

9.คณบดีพิจารณาและให ้ความ
เห็นชอบ 

6.- คณะกรรมการบริหารรายวิชาบรรลุ
กิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3,4 และ
ดำเนินกิจกรรม 
    -คณะกรรมการที ่เกี ่ยวข้อง บรรลุ
กิจกรรมการบูรณาการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี และดำเนินการ 
     -ต ิดตามผลการบ ูรณาการภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

6.- คณะกรรมการบริหารรายวิชา 

- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

7.- ตรวจสอบการบูรณาการในรายวิชา
จาก มคอ.5,6 
-ต ิ ด ต า ม ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ข อ ง
โครงการวิจัยมโครงการบริการวิชาการ,
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจาก
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

7.คณะกรรมการบริหารคณะ 

8.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อปรับแก้ไขแนวทางการบูรณาการใน
แผนและกิจกรรมต่างๆ 

8.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

9.คณบดีพิจารณาประเด็นที่ปรับแก้และ
ลงนามให้ความเห็นชอบ 

9.คณบดี 
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ระบบและกลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำแผนงานหลักสูตรประจำปี การศึกษา 2557 โดยมี การ
กำหนดให้มีการบูรณาการรายวิชากับการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการกับงานวิจัย/งานบริการ วิชาการ/งาน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยพิจารณาจากแผนการศึกษาตาม มคอ.2 ทักษะ ความสามารถของนักศึกษา
และความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาที่จะนำไปบูรณาการในด้านต่างๆ  

 3. คณะกรรมการรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ประชุมวางแผนและจัดทำโครงการบูรณาการ  และจัดทำ 
มคอ.3 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  

 4. คณะกรรมการรายวิชา ดำเนินกิจกรรมตามโครงการบูรณาการ มีการประเมินผล โครงการ เมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษาจัดทำประเมินผลการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยกำหนด ไว้ใน มคอ.5 และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
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   ขั้นตอนการวางแผน  (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                                  รับผิดชอบ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .–รวบรวมและวิเคราะห์วิธีประเมนิผล
การเรียนรู้ที่ ใช้ ใ น ปี การศึกษาที่ผ่าน
มา  
 - ศึกษามาตรฐานวิชาชีพผลการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาที ่ผ ่านมา  ผลการ
รับรองสถาบันและแนวโน้มในอนาคต 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1.ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ว ิ ธี
ประเมินผลการเรียนรู้ที่
ใช้ในปีการศึกษาที ่ผ่าน
มา 

2.ร่างกิจกรรมการประเมินผลการ 
เรียนรู้ตามกรอบ TQF และ AUN-
QA ในแผนบริหารหลักสูตร 

2.จัดทำร่างเกณฑ์ประเมินตามกรอบ  
TQF และ AUN-QA วิธ ีตรวจสอบการ
เรียนการสอนที่ ใช้ student center วิธี
ประเมินผลและใบประเมินผล 
 

2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3 . ป ร ะ ช า พ ิ จ า ร ณ ์ ก ิ จ ก ร ร ม
ประเม ินผล การเร ียนร ู ้ ในแผน
บริหารหลักสูตร 

....ต่อ 
ไม่เห็นชอบ 

3.ประชุมอาจารย์เพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

3.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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   ขั้นตอนการวางแผน  (P)                         วิธีการปฏิบัติงาน                               ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.– บรรจุกิจกรรมประเมินผลตาม กรอบ TQF 
และ AUN-QA ในแผนบริหารหลักสูตร   
- เสนอแผนบริหารหลักสูตรต่อกอง แผนและ
พัฒนา 

4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.คณาจารย์พิจารณา 
กิจกรรมประเมินผล 
ตาม TQF และ AUN-QA ในแผน 
บริหารหลักสูตร 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (D) 

 

5.ประกาศ เผยแพร่ถ่ายทอดแผนสู่
กลุ่มวิชา/คณาจารย์ 

5.ถ่ายทอดกิจกรรมประเมินผลการ
เรียนรู้สู่กลุ่มวิชาและคณาจารย์ 

5.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6.ตรวจสอบการบรรจุวิธีประเมินผลการเรียนรู้ 
TQF ใน มคอ.3,4 ของคณะกรรมการบริหาร
รายวิชา 

6.– คณะกรรมการบริหารรายวิชาจัดทำ
มคอ.3, 4 ตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือ
บริหารหลักสูตร  
     - การปรับปรุงการเรียนการสอน  
จากผลการประเมินปี ก่อนหน้า  
     - เกณฑ์และผลการประเมินผลการ 
เรียนรู้  
     - การวิพากษ์ข้อสอบ  
     - การวิเคราะห์ข้อสอบ  
     - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ตรวจสอบ มคอ.3,4 ภาคการศึกษาละ  
1 ครั้ง  
     - การวิพากษ์ข้อสอบ  
     - การวิเคราะห์ข้อสอบ  
     - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ตรวจสอบ มคอ.3,4 ภาคการศึกษาละ  1 
ครั้ง 

ขั้นติดตามการประเมินผล (C) 

 

6.คณะกรรมการบริหารรายวิชา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

7.ประเมินการเรียนรู้ตามที่ระบุใน 
มคอ. 3,4  

7.คณะกรรมการบริหารรายวิชา
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน 
มคอ.3,4  

8.ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนระด ับรายว ิ ชาและระดับ
หลักสูตร  

8.- นักศึกษาประเมินผลของรายวิชา
ออนไลน์  
     - คณะกรรมการบร ิหารรายวิชา
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
     -คณะกรรมการบร ิหารหลักส ูตร
ประเมินผลรายวิชาจากนักศึกษา 

7.คณะกรรมการบริหารรายวิชา 

8.คณะกรรมการบริหารรายวิชา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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   ขั้นตอนการประเมินผล  (C)                         วิธีการปฏิบัติงาน                            ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท ว น ส อ บ
ดำเนินการทวนสอบรายวิชา  

ขั้นติดตามการปรับปรุงแก้ไข (A) 

 

10.จัดทำ มคอ.5,6  

11.ว ิเคราะห์และค้นหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขวิธ ีประเมินผลการ
เรียนรู้ 

12.คณบดีพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ  

สิ้นสุด 

9.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่ง
เ อ ก ส า ร ก า ร บ ร ิ ห า ร ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
คณะกรรมการทวนสอนดำเนินการทวน
สอบ  
    - คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลทวน
สอบต่อคณะกรรมการบริหารรายวิชา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

9.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

10.คณะกรรมการบริหารจัดทำ มคอ.5,6 
ส่ง สสว. ภายฝนเวลาที่กำหนด 

10.คณะกรรมการบริหารรายวิชา  

11 .ประช ุมคณะกรรมการบร ิ ห าร
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงวิธีประเมินผลการ
เรียนรู้ 

12.คณบดีพิจารณาประเด็นที ่ปรับแก้
และลงนามให้ความเห็นชอบ 

11.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

12.คณบด ี
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ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมเพื่อวางเกณฑ์การประเมินนักศึกษาให้สอดคล้อง ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ของหลักสูตร กำหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการเรียนการ
สอนแบบ Student Center มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลายในรายวิชา ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีใบประเมินผลที่กำหนดเกณฑ์ประเมินผล ชัดเจน  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ดำเนินการจัดทำมคอ. 3 และมคอ. 4 โดยปรับปรุง
การเรียนการสอนจากผลการประเมินปีการศึกษาก่อนหน้า มีการประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ และน้ำหนักการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชา เช่น ข้อสอบปรนัย การสัมมนา รายงานที่ มอบหมาย การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น มีการวิพากษ์ข้อสอบและเมื่อสิ้นสุดการสอบจะมี การวิเคราะห์ข้อสอบ (กรณีที่ข้อสอบมีค่า
การวิเคราะห์ที่ดีจะนำเก็บในคลังข้อสอบของรายวิชา) 

  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนและวิธีการประเมินตาม ข้อตกลงใน 
มคอ.3 และมคอ.4  

 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตง่ต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน การเรียนรู้
โดยเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการทวนสอบทำการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย กำหนด หลังจากเสร็จสิ้น
การจัดการเรียนการสอนภายใน 30 วัน และแจ้งข้อเสนอแนะต่อประธาน รายวิชา   

 5. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร คณะ
กรรมบริหารหลักสูตรพบนักศึกษาภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา เพื่อ ประเมินจุดแข็งจุดอ่อน
ของรายวิชา และความสอดคล้องกับแบบประเมินภาคทฤษฎี (มคอ.3) และ ภาคปฏิบัติ (มคอ.4)   

 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินเพ่ือนำผลมาปรับปรุงการเรียน การสอน
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

       การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตมีทั้งกระบวนการในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสาขา ให้มี
การวางแผนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเวลา และแผนการศึกษา ที่สำคัญให้มีการวางแผนร่วมประกาศเป็นปฏิทิน
การพัฒนานักศึกษาชัดเจนล่วงหน้า และให้สโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการชั้นปีร่วมในการกำหนดแผน
อย่างเป็นระบบ กล่าวคือกำหนดช่วงเวลาทำแผน กำหนดการรับฟังความเห็น และเสนอแผนต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อจัดทำแผนของบประมาณต่อไป การจัดทำแผนจะช่วยให้ผู ้รับผิดชอบ และ
นักศึกษามีแผนดำเนินการร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรม  

ระบบกลไกการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 45 วัน  สโมสรนักศึกษาและ
คณะกรรมการชั้นปีวิชาพิจารณา

ร่วมกัน 
   
   
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   
   
   
   
เปิดภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา

นักศึกษาของสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

 

แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษากรณีไม่ผ่านการประเมิน 

     การประเมินผลการศึกษาเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้นจึงกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา
ไว้ดังนี้ กรณีรายวิชาที่กำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 หากนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ในการประเมินผลกลางภาค ให้
ผู ้สอนวางแผนร่วมกับผู้เรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ และมอบหมายผู้เรียนแจ้งผลการเรียนให้อาจารย์ที่
ปรึกษากลุ่มได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือร่วมกับอาจารย์ผู้สอน การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปลาย
ภาค จะเป็นการพิจารณาผลสุดท้ายหากไม่ผ่านตามเกณฑ์ให้พัฒนาการเรียนรู้ ในเวลาที่กำหนดคือ 1 ภาค
การศึกษา หรือตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณา หากไม่ผ่านเสนอผลการพัฒนาการเรียนรู้ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา และแจ้งนักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียนใหม่ต่อไป ทั ้งนี ้การ

ก าหนดแผนกจิกรรมพฒันาคณุลกัษณะ

บณัฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

พิจารณา 

จดัท าแผน ชีแ้จงนกัศกึษาและ

ผู้ เก่ียวข้อง 
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พัฒนาการเรียนรู ้ให้ดำเนินการต่อเนื ่องและรายงานผลเป็นระยะเพื ่อร ่วมรับผิดชอบดำเนินการของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นตามประกาศการพัฒนาการเรียนรู้ 

 

ระบบกลไกการพัฒนาการเรียนรู้ 

 

ภายหลังการประเมินภายใน 1 
สัปดาห์ 

 สาขาวิชาพิจารณาร่วมกัน 

   
   
ภายหลังการประเมินภายใน 1 
สัปดาห์ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   
   
   
   
ภายหลังการพัฒนาการเรียนรู้ 1 
ภาคการศึกษาหรือตมแผนที่ได้รับ
อนุมัติ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาการพฒันาการเรียนรู้กรณีไม่

ผ่านเกณฑ์ การประเมินกลางภาค 

เสนอผลการพฒันาการเรียนรู้ในการ

สอบปลายภาคกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

จดัท าแผนพฒันาการเรียนรู้และน าเสนอ

แผนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

กรรมการบริหารหลกัสตูร 
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ส่วนที่ 3 

แนวปฏิบัติการอุทธรณแ์ละร้องเรียนสำหรับนกัศึกษา 

1. นักศึกษาคนใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
พ.ศ. 2552 และไม่เห็นด้วยกับคำสั่งถูกลงโทษ นักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์และร้องเรียนได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในระหว่างอุทธรณ์ให้นักศึกษายังคงได้รับโทษ 

2. กรณีนักศึกษาได้รับโทษอื่นหรือมีข้อข้องใจในการตัดสินใดๆ ของอาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ ่งไม่ปรากฏในข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 นักศึกษาอาจอุทธรณ์และร้องเรียน ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายใน  
30 วันนับแต่วันที่ได้รับโทษอ่ืนหรือการตัดสินนั้น 

3. การยื่นคำร้องอุทธรณ์และร้องเรียน ไม่สามารถใช้ได้กับนักศึกษาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. ให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์ยื่นคำร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะตรวจคำอุทธรณ์

ในเบื้องต้น จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งให้คณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์และร้องเรียนอีกครั้ง ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วน  
ก็จะส่งคำอุทธรณ์นั้นให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาต่อไป 

5. ให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของตนในหนังสือนั้น  และให้อุทธรณ์
และร้องเรียน ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือมอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนตนไม่ได้ 

6. เพื ่อประโยชน์ในการอุทธรณ์และร้องเรียน นักศึกษามีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงาน 
การสอบสวนได้ ส่วนบันทึกถ้อยคำพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ให้เป็นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการสอบสวนแล้วแต่กรณีที่จะอนุญาตให้นักศึกษาตรวจหรือคัด  โดยให้คำนึงถึงเหตุผลและความ
จำเป็นเป็นกรณี ๆ ไป 

7. นักศึกษาผู้อุทธรณ์และร้องเรียน จะได้รับสิทธิให้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นและแสดงเอกสาร
หลักฐานการยืนยันต่อคณะกรรมการ แต่ไม่สามารถอยู่ร่วมฟังในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 

8. ในการพิจารณาการอุทธรณ์และร้องเรียนแต่ละครั้ง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องเรียน
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่รับเรื่องอุทธรณ์และคณะกรรมการบริหารคณะ มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน และ
ไม่เกินเจ็ดคน 

9. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องเรียน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) วินิจฉัยสั่งการเรื่องท่ีอุทธรณ์และร้องเรียน 
(2) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น 
(3) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน

อำนาจของคณะกรรมการก็ได้ 
(4) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารคณะมอบหมาย 

10. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ให้นักศึกษาอุทธรณ์และร้องเรียน ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
ภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันทราบคำสั่งหรือควรทราบคำสั่งลงโทษ 

11. ในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ให้นักศึกษายื่นหนังสืออุทธรณ์และร้องเรียน ต่อคณะกรรมการ
บริหารคณะโดยตรง และให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการให้เสร็จภายในสามสิบวัน 
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นับจากวันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น ก็อาจขยายเวลาได้ แต่ไม่เกินหกสิบวันนับจาก
วันครบกำหนด ทั้งนี้จะต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ 

12. การนับเวลาตามแนวปฏิบัตินี้  หากเวลาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย  
ให้นับวันเริ่มทำการถัดวันหยุดเป็นวันสุดท้ายแห่งเวลา 
 

 

ขั้นตอนการอุทธรณ์และข้อร้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

 

 

นักศึกษามีขอ้ข้องใจการตัดสิน 
 

นักศึกษาเขียนใบบันทึกขอ้ความและดำเนินการตามภายใน 15 วัน 
ทำการนับจากวันทราบคำสั่งหรือควรทราบคำสั่งลงโทษ 

ยื่นต่ออาจารย์ทีป่รึกษา 
เพื่อตรวจสอบคำอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน 

อาจารย์ที่ปรึกษาอธบิาย
เหตุผลให้แก่นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ยื่นอุทธรณ์และร้องเรียนต่อ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา

วินิจฉยัและสั่งการให้เสร็จภายใน 30 วนั 

คระกรรมการแจ้งผลการอุทธรณ์และ
ร้องเรียนให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษาได้รับโทษ 

ไม่สมควรแก่การ
อุทธรณ์และ
ร้องเรียน 

ไม่สมควรแก่การอุทธรณ์และร้องเรียน 


