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การจัดการความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร          

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. การบ่งชี้ความรู ้ 

การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  การ
ด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรนับว่ามีความส าคัญซึ่งผู้ที่มีบทบาทมากในการจะบริหารหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพคืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ประจ าหลักสูตร ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังเพ่ือแสดงให้เห็นการมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและเชี่ยวชาญในสาขาที่รับผิดชอบ  

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการบริหารและพัฒนาการเรียน
การสอนส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารหลักสูตรและการท างานตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
พยาบาลอ่ืนๆเป็นการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการไปศึกษาดูงาน
การปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี และที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธบาท  ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
ศักยภาพและมีการพัฒนาการจัดเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ดีสามารถผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพ  โดยในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาวางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ให้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและน าสิ่งที่ดี มาวางแผนพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะให้มีความชัดเจน
และต่อเนื่อง การด าเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งทั้งการบริหารหลักสูตร การ พัฒนาการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการอุดมศึกษา และสภาการพยาบาลต่อไป 

 
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ 

การด าเนินการแสวงหาความรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกโดยการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาพยาบาลในบริบทที่มีความใกล้เคียงกันและมี
ระบบการบริหารหลักสูตรที่ดี ท าให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์
ในด้านการบริหารหลักสูตร ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร การประเมินหลักสูตร รวมทั้งภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) เ พ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติ งานของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

3) เพ่ือน าผลจากการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลใน
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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4) เพ่ือน าผลจากการศึกษาดูงานมาวางแผนในการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีความชัดเจน และต่อเนื่องในด้านต่างๆทั้งการบริหารหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล 

 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

ข้อมูลพื้นฐาน  
1) บุคลากร มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 42 คน อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 คน  
2) จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 405 
3) โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย  

3.1) ผู้อ านวยการ ส านักผู้อ านวยการ ซึ่งมีผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน
กิจการพิเศษ และผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการบริหาร 

3.2)  รองผู้อ านวยการ 5 คนได้แก่ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ รองผู้อ านวยการ
กลุ่มภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้าน
พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

3.3) มี 6 ภาควิชาได้แก่  
1) ภาควิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล  
2) ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  
3) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  
4) ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 5) ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
6) ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์  
โดยในแต่ละภาควิชามีหัวหน้าภาคเป็นผู้บริหารภายในภาควิชา ได้แก่ การวางแผนการจัดการเรียน 

การสอน การจัดสรรงบประมาณในภาควิชา การท าวิจัย การบิการวิชาการแก่สังคม  
 

การบริหารหลักสูตร 
1. การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.1 อาจารย์มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดและมีการเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ที่จะ
เกษียณโดยมีการวางแผนทดแทน การคัดเลือกพิจารณาคนที่ดีที่สุด อยู่นานๆไม่ย้าย ไม่ลาออก ไม่ต้องลาศึกษา
ต่อ ถ้าเป็นไปได้คัดเลือกผู้ที่จบปริญญาเอก และอายุไม่มากเกินไป โดยในการพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้แต่ละภาควิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติข้างต้น และมี
พันธะสัญญาต้องอยู่ให้ครบ 5 ปีตามวงรอบของหลักสูตร 

1.2 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตาม ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้แก่  

    1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ า มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ 
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ส าหรับอาจารย์ที่สอนด้านการพยาบาลมารดา - ทารกและการผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง และ 
  2) มีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล หรือสาขาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน และ 
  3) มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี และ 
มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4) ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลังvกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีประสบการณ์การสอน
การพยาบาลในสถาบันการศึกษา ให้สถาบันการศึกษาจัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรvที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยให้มีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือให้มีการจัดการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

5) มีจ านวนอย่างน้อย ๕ คน ใน ๕ สาขาหลัก ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ/หรือ
ผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาลชุมชน และการพยาบาลมารดาและ
ทารก หรือการผดุงครรภ์ เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ให้มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าเร็จ
ปริญญาโทสาขาอ่ืนนอกจาก๕ สาขาหลัก ต้องมีประสบการณ์การสอนในสาขาท่ีรับผิดชอบในสถาบันการศึกษา
พยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

 
2. การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.1  การก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตรอย่างเดียวไม่รับหน้าที่หรืองานรองอย่าง

อ่ืน จะไม่เป็นหัวหน้าภาควิชา เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ าซ้อนกันท าให้มีเวลาคุยกันมากขึ้น 
2) งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกตัวในระดับหลักสูตร โดยแบ่ง

กันรับผิดชอบโดยมีประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับการด าเนินงานโดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 รวมทั้งช่วยกัน
จัดท า SAR ของหลักสูตรด้วย องค์ประกอบที่ 5 มีหัวหน้ากลุ่มการสอนเข้ามาช่วย และองค์ประกอบที่ 3 อาจารย์ใน
ฝ่ายกิจการนักศึกษามาช่วยรับผิดชอบ ส่วนวิจัยและพัฒนาบุคลากรมีตัวแทนเข้ามาช่วยในการจัดท าSAR และช่วยเก็บ
หลักฐาน 

3) การตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ หรือ
ได้ LO ตามที่ก าหนดหรือไม่และการประเมินผลตรงกันไหม หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ ท า
หน้าที่เป็นผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality control ) ของหลักสูตร ดู ภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด ก าหลักเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาว่าสามารถวัดประเมินได้จริงตาม 
Learning objective หรือไม่ ท าหน้าที่สังเกตการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิพากษ์ แก่นสาระของแต่
ละรายวิชา ประเมินผลการเรียนรู้ ก าหนดน้ าหนักของแต่ละ Learning objective รวมทั้งน าผลการจัดการ
เรียนการสอนมาวิเคราะห์ คิดค้นนวตกรรมการเรียน การสอน การวัดประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนรู้ 

4)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการ
สอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
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2.2 แผนการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์สมรรถนะ 
1) พัฒนาตามสมรรถนะที่ตนเองต้องการตามแผนที่วางไว้ 
2) การพัฒนาสมรรถนะได้มากกว่าอาจารย์ประจ าโดยพัฒนาตามความต้องการของหลักสูตร และได้

พัฒนาสมรรถนะมากกว่าคนอ่ืนๆ เช่นการพัฒนาภาษาอังกฤษ  และมีการการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น
ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.3 การก าหนดภาระงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1) หากเป็นประธานหลักสูตรภาระงานเทียบเท่ารองผู้อ านวยการ 10-12 สัปดาห์ 
2) ระหว่างหัวหน้างานและอาจารย์ประจ า ได้ภาระงานน้อยกว่าอาจารย์ประจ าที่ไม่ใช่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาระงานอยู่ระหว่าง 14-16 สัปดาห์ หัวหน้ากลุ่ม 16-18 สัปดาห์ อาจารย์ประจ า 20-24 
สัปดาห์ ส่วนอาจารย์ผู้ปฏิบัติอายุ 55 ปีขึ้นไปได้รับภาระงาน 16-18 สัปดาห์ 

2.4 การจัดสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) ภาระงานน้อยกว่าอาจารย์ประจ า 
2) มี PA แยกเฉพาะ 

2.5 การน าผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปใช้ในผลการประเมินประจ าปีเป็น PA 
จากงานที่รับผิดชอบ โดยแบ่งสัดส่วนมี PA 65:35 โดย PA ส่วนใหญ่ดูที่งานบริหารหลักสูตรและการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และให้แยกเป็น PA งานรองเลย เช่น การบริหารแผน การบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยดูจากหลักฐาน QA  

2.6 ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพศึกษาอยู่ด้วยหรือรอง QA 
 
3. การจัดการเรียนการสอน 

3.1  มีการจัดท า master plan ร่วมกัน 
3.2  กลุ่มการสอน มี 6 กลุ่ม ได้แก่ มารดาทารก อนามัยชุมชน สุขภาพจิต เด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 การจัดการเรียนการสอน จะให้อิสระในแต่ละภาควิชาในการวางแผน บริหารจัดการ  
3.3 ในการจัดท า มคอ. 3,4,5,6 จะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าภาค และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์ในภาควิชาของตนเองก่อน หัวหน้าภาควิชา จากนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้ง 5 คนมาตรวจประเมินซ้ า โดยการตรวจไขว้ระหว่างภาควิชา แล้วส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแก้ไข
กรณีท่ีต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง การวิพากษ์มคอ.  

3.4 การวิพากษ์ข้อสอบ ก าหนดตารางเป็นสัปดาห์ โดยก าหนดผู้วิพากษ์โดยท ากันในระดับภาควิชา ท า
ให้เสร็จภายในภาคและส่งงานวดัประเมินผล หวัหน้าภาคต้องก ากับติดตามการท างานในภาคของตนเอง 

3.5  การส่งข้อสอบส่งตามก าหนดเวลา โดยมีข้อยกเว้นส าหรับอาจารย์พิเศษสามารถส่งล่าช้าได้ 
3.6  การประเมินผล เมื่อสอนและสอบเสร็จให้อาจารย์รับผิดชอบรายวิชาส่งคะแนนไปที่หัวหน้าภาค

ภายใน 2 สัปดาห์ ยกเว้น เทอมสุดท้ายส่ง 1 สัปดาห์ก่อน และภายในภารวิชาจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนหลังจากนั้นจะส่งไปที่งานวัดประเมินผล จะมีจนท.ช่วยตัดเกรดให้ เมื่อตัดเกรดเสร็จหัวหน้างานวัดประเมินผล
จะช่วยเช็คเกรด T score หรือคะแนน และส่งกลับไปให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบอีกครั้ง และส่งกลับมาที่
งานวัดประเมินผล หลังจากนั้นจึงส่งเกรดไปให้กรรมการวิพากษ์ (หัวหน้าภาควิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชาและงานวัดผล) 
เพ่ือดูความผิดปกติของเกรด 



5 
 

 

3.7  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน จะท าร้อยละ 25 ขอรายวิชาทั้งหมด หรือรายวิชาที่
ร้องขอ รายวิชาที่มีความผิดปกติ เช่น เกรดที่ผิดปกติ ในการพิจารณาประเมินผลการเรียนรู้จากชิ้นงานที่ให้
นักศึกษาท า ควรมีชิ้นงานที่น้อยชิ้นและสามารถวัดได้ครอบคลุมในหลายๆ วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การทวน
สอบต้องมีแบบประเมินด้วย โดยในทีมทวนสอบต้องมีหัวหน้าภาควิชาอยู่ด้วย 

3.8  การรับผิดชอบวิชา หัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบ 2 รายวิชา น้องปฏิบัติ 3 รายวิชา หากเป็นวิชาปฏิบัติ 
1 รายวิชา  

3.9  ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอาจารย์แต่ละคนจะให้อาจารย์แต่ละคนเป็นคนเลือกที่
จะให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของตนเองในเรื่องใดบ้าง รวมทั้งค่าน้ าหนักในการประเมิน เช่น กรณีที่ในรอบ
การประเมินนี้ไม่มีรายวิชาที่รับผิดชอบประเมิน อาจารย์ผู้นี้จะพัฒนาการเรียน การสอนหรือวิธีการสอนอย่างอ่ืน 
หรือท าพัฒนาข้อสอบ หรือเครื่องมือการประเมิน เพ่ือขอเสนอผลงานในภารกิจหลักของตนเอง โดยหัวหน้า
ภาควิชามีหน้าที่ในการก ากับ PA และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ในภาควิชาในส่วนของภาระกิจหลัก 

สัดส่วน PA  หัวหน้างานและรอง 60/40 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 65/35 อาจารย์ปฏิบัติ 70/30  
3.9 สัดส่วนของการนิเทศภาคปฏิบัติ นักศึกษา 6-8 คน/อาจารย์ 1 คน 
3.10 การ conference นักศึกษาหากมีอาจารย์ข้ามกลุ่มมานิเทศจะต้องมีอาจารย์ในสาขานั้นร่วมอยู่

ด้วยเพ่ือช่วย conferenceให้และไม่ปล่อยให้อาจารย์ที่ข้ามสาขามา conference เอง 
3.11 การมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาในรายวิชาไม่ควรเยอะเกินไป 
3.12 อาจารย์ประจ าชั้น มีบทบาทในการ advocacyให้กับนักศึกษา ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ให้

ค าปรึกษากรณีท่ีเด็กมีปัญหาด้านการเรียน งานพัฒนานศ.อาจารย์ประจ าชั้นต้องมีบทบาทด้วยอย่างมาก  
3.13 งานกิจการนักศึกษาจะรวมอยู่กับกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา โดยครู

ประจ าชั้นมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
4 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

4.1 ในทุกงานจะมีสายสนับสนุนช่วยเหลือในการท างานอย่างเต็มที่ เช่น การบริหารโครงการ ตั้งแต่ 
เขียนใบขอรถ เบิกจ่ายเงิน เชิญอาจารย์พิเศษ เบิกจ่าค่าสอน   

4.2 มีส านักงานกลุ่มภารกิจอยู่ในทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างบริหารงานในแต่ละกลุ่มภารกิจจะมี
ส านักงานกลุ่มภารกิจ ซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านการศึกษา/เจ้าหน้าที่ที่สามารถด าเนินงานในกลุ่มภารกิจนั้นๆ 
เช่น กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา สามารถจัดท า แผนการศึกษาประจ าปี หรือ การตัดเกรดได้ 
โดยท าหน้าที่ สารบรรณ ธุรการ ประกันคุณภาพการศึกษา บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน ในบางกลุ่มท าตัว
บ่งชี้ จัดเก็บหลักฐานQA ท าฐานข้อมูลของกลุ่มซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ประจ าได้ 
 
5. แนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนเพ่ือสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 
 

5.1 มีการช่วยเหลือเด็กอ่อนและพัฒนาเด็กอ่อน มีการส่งต่อกัน มีการพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียน
ต่ าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรายวิชา รายชั้นปี มีการส่งต่อให้อาจารย์ประจ าชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามนักศึกษา
ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนอาจารย์ที่นักศึกษาฝึกภาคปฎิบัติด้วยเพื่อจะได้ดูแล 
พัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าอย่างต่อเนื่อง 
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5.2 มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าในใน
รายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความพร้อม ความเข้าใจในการเรียนวิชาทางการพยาบาล มีการสอบรวบยอด
ชั้นปีและสอบเลื่อนขึ้นชั้นปีโดยในแต่ละชั้นปีจะมีการก าหนดรายวิชาที่จะสอบดังนี้ 
  1) ปี 1 วิชา โภชนศาสตร์ กายวิภาค จุลชีวะ แต่จะเน้นวิชากายวิภาคมากที่สุดเพ่ือต่อยอดในการ
เรียนต่อชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา patho 
 2) ปี 2 วิชา patho เภสัช สูงอายุ จริยศาสตร์ สร้างเสริม และการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ 
 3) ปี 3 วิชา จิตเวช เด็ก สูติศาสตร์ ชุมชน ผู้ใหญ่ 

4) ปี 4 เน้นทุกรายวิชา 8 วิชาหลัก เน้นการทุ่มเท การเอาใจใส่ของอาจารย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฎิบัติ มีการท า Reflective ในทุกๆวัน โดยเฉพาะในภาคปฏิบัติที่ต้องมีการสอบลงกองที่เข้มข้น  

5.3  รายวิชาภาคปฏิบัติ ก าหนดสิ่งที่ต้องได้ในรายวิชานั้นๆว่าเด็กต้องได้อะไรบ้าง เช่น ศญ.ต้องได้เรื่อง 
CA breast แต่หากในวอร์ดไม่มีต้องก าหนดว่าขึ้นวอร์ดนี้ต้องได้ความรู้อะไร 

5.4 การมีข้อสอบ ppre-post testในทุก field ของการฝึก โดย post test เน้นอัตนัย เป็นเนื้อหาหรือ
ความรู้ที่พบจากการฝึกในวอร์ดนั้นๆที่จะต้องได้ซึ่งเด็กจะถูกเน้นย้ าในเรื่องนั้นบ่อยๆ 

5.5 พัฒนาจัดท าข้อสอบรวบยอดชั้นปี/แบบทดสอบรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมี โดยการสร้าง 
ปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบอย่างสม่ าเสมอ มีแนวข้อสอบใหม่ๆส าหรับผู้เรียน 

5.6 การติวในปี 4  โดยใช้ข้อสอบ สอบซ่อมทุกคนคนที่ผ่านต้องสอบซ่อม การสอบใช้ข้อสอบที่ได้
พัฒนาขึ้นและจ าลองสนามสอบเหมือนสอบจริงเพ่ือฝึกก าลังความคิดและความอดทนในการท าข้อสอบ 

5.7 แหล่งฝึกมีส่วนช่วยเหลือในการสอนนศ.ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
5.8 การสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยให้นักศึกษาท าสมุดความรู้ของตนเอง ให้

นักศึกษามีความรู้สึกร่วมที่ต้องรักษาความภาคภูมิใจในการเป็นสภาบันที่มีผลการสอบอันดับต้นๆของประเทศ 
 

จุดแข็งของวพบ.สระบุรีในด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ให้ความส าคัญกบัการจัดการเรียนการสอนเป็นอันดับหนึ่งโดยไม่เน้นการไปร่วมงานอ่ืนๆหรืองานอ่ืน

ที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหรือมีให้น้อยที่สุด 
2. อาจารย์ประจ า มีความเป็นครูสูงมีความใส่ใจ ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของครูอย่างแท้จริง 
3. การมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับเด็กอ่อน มีการพัฒนาช่วยเหลือและส่งต่อติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
4. การสอบรวบยอดเพ่ือเลือนชั้นปีและวางฐานรากเพ่ือขึ้นชั้นปีที่สูงขึ้น 
5. มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน แบบประเมิน การประเมินผลและน ามาเป็น PA 

ท าให้อาจารย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรอย่างแท้จริงตั้งแต่การวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน  การควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง และการประเมินผล มี
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน โดยใช้ ผลประเมิน QA หลักสูตร และPA ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 

7. มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนการสอนเน้นให้นศ.รู้จริงและมีวัตถุประสงค์
เป้าหมายชัดเจนว่าเรียนวิชานี้แล้วหรือเข้ามาศึกษาแล้วจะได้ความรู้อะไรบ้าง ที่ส าคัญมีการวางเป้าหมายใน
การฝึกปฏิบัติที่ชัดเจนว่าหลังการฝึกนักศึกษาต้องได้ประสบการณ์อะไร 
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4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
 4.1 การคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรเลือกอาจารย์   

4.2 การวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน มีเป้าหมายในแต่ละชั้นปี ว่าต้องมีการสอบเลื่อน
ชั้นและวางรากฐานส าหรับขึ้นชั้นปีที่สูงขึ้น รวมทั้งก าหนด reqrirement ส าหรับนักศึกษาเมื่อขึ้นฝึก
ภาคปฏิบัติ 

4.2 อาจารย์มีการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนการวัดประเมินผล นวตกรรมการเรียนการสอนพัฒนาข้อสอบโดยมี 
PA ช่วยกระตุ้น 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่และมีบทบาทชัดเจน รวมทั้งด าเนินการโดยใช้เกณฑ์
คุณภาพเป็นตัวก ากับ และมีการประเมิน PA ในการด าเนินงาน 

4.4 มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีรากฐานที่เข้มแข็งในด้าน
วิชาการ ความรู้และการผลักดันให้สอบผ่านสภาการพยาบาลได้ 

4.5 มีแนวทางในการช่วยเหลือเด็กอ่อนที่ชัดเจน มีการก ากับส่งต่อและติดตามผลโดยมีครูประจ าชั้นมี
ส่วนร่วมด้วย  

4.6 การให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก มีการประชุมหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
หลังการฝึกทุกครั้ง  

4.7 มีการบริหารจัดการภายในภาควิชาแบบเบ็ดเสร็จเช่น การวิพากษ์มคอ. ข้อสอบ การวิพากษ์เกรด 
ท าให้การด าเนินงานรวดเร็วขึ้น   

4.8 มีส านักงานกลุ่มภารกิจอยู่ในทุกกลุ่มและช่วยสนับสนุนการท างานและแบ่งเบาภาระงานของ
อาจารย์ได้มาก เช่นการตัดเกรด งานโครงการต่างๆ การเบิกค่าสอน ช่วยให้อาจารย์มีเวลาทุ่มเทให้กับการ
จัดการเรียนการสอนได้มากขึ้น  

4.9 การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ในด้านการเรียนการสอนเน้นให้นศ.มีความรู้อย่างแท้จริง รู้จริงและมีวัตถุประสงค์เป้าหมายชัดเจน มีการสอบ 
Pre-post test การสอบลงกอง และก าหนดความรู้ที่ชัดว่าต้องได้อะไรจากการมาฝึก 
 
4. การเข้าถึงความรู้  

จัดท าเป็นรายงานและรวบรวมในคลังความรู้ของวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ใน Web board , 
website ของวิทยาลัย  

 

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
จัดท าเป็น เอกสารความรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือนอาจารย์ และ

น าเสนอในเวทีการจัดการความรู้ของวิทยาลัย 


