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เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 

เร่ืองการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หมายถึงหมายถึงกรอบแนวทางการเชื่อมโยง ผลลัพธ์การเรียนรู้ กับสมรรถนะใน

การปฏิบัติงาน สมรรถนะมี 2 ส่วนคือ สมรรถนะกลาง ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทั่วไปที่ใช้ใน

การปฏิบัติงานเช่นการสื่อสาร การค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัยหา และการ

ท างานเป็นทีมและสมรรถนะวิชาชีพ หมายถึงความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานในแต่ละ

สาขาหรือแต่ละวิชาชีพ 

แนวปฏิบัตกิารด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎี 

ขั้นวางแผน 

1. การจัดท า แผนผังการก าหนดน้ าหนักและเป้าหมายในการประเมิน 

2. การจัดท า มคอ 3 ผ่านจากที่ประชุมสาขาอย่างเป็นทางการ 

3. ในกรณีมีการศึกษาดูงาน การเชิญสอนให้แจ้งข้อมูลเพื่อการแต่งตั้งเชิญสอน และการประสานรถ 

ค่าใช้จ่ายต่อไป ควรล่วงหน้าก่อนเปิดรายวิชา 2 สัปดาห์ 

4. รายวิชาที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ดังนั้นก่อนการเปิดรายวิชา

ต้องส่งล่วงหน้า  

5. อาจารย์พิเศษจะต้องมีการน าเสนอและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

6. อาจารย์เตรียมแผนสอนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถวางแผนสอนร่วมกันในสาขาได้เพื่อลดภาระงานที่อาจ

ซ้ าซ้อนและมากเกินไป 
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ขั้นสอน 

1. จัดท าบันทึกการสอนหลังสอนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินการสอนใน มคอ 5 ตาม

แบบฟอร์ม 

2. หากพบว่านักศึกษาขาดเรียนขอให้มีการติดตามและส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที่

ปรึกษาได้รับทราบ 

3. เอกสารการสอนส่งล่วงหน้าให้นักวิชาการด าเนินการต่อเพื่อจัดท าให้นักศึกษาต่อไปทั้งนี้เอกสาร10- 20 

หน้าต่อการสอน 2 ชั่วโมง (คณะจัดท าให้นักศึกษา)  

4. การเปลี่ยนแปลงเวลา การใช้ห้องควรแจ้งที่นักวิชาการด าเนินการ 

ขั้นประเมินผล 

1. วางแผนการประเมินผลการเรียนการสอนใน 3 แบบคือประเมินโดยอาจารย์ในสาขา ประเมินโดย

นักศึกษา ประเมินโดยประธานสาขาหรือผู้บริหาร 

2.  การประเมินทั้ง formative และ summative หากพบว่านักศึกษามีปัญหาการเรียน เช่นขาดเรียน คะแนน

มีแนวโน้มจะตก ให้ผู้รับผิดชอบวางแผนร่วมกับนักศึกษาเพื่อป้องกันปัญหา ในกรณีมีปัญหาทาง

พฤติกรรมให้แจ้งงานพัฒนานักศึกษาร่วมรับทราบ จัดสอนเสริมตามเหมาะสม จัดโอกาสให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสฟังซ้ าทบทวนโดยวิธีการต่าง ๆ  

3. ในรายวิชาที่มีการเรียนทางห้องทดลองให้จัดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองท า โดยท าระบบกลไกให้ชัด  

4. การก าหนดน้ าหนักคะแนนในการประเมินผลให้สอดรับกับวิธีการเรียนการสอน และในด้านความรู้

ควรมากกว่า ร้อยละ 70  

5. ด าเนินการวิพากษ์ข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบและจัดเข้าคลังข้อสอบ 

6. ประเมินการสอนอาจารย์พิเศษ 

แนวปฏิบัตกิารด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัต ิ

ขั้นวางแผน 

1. การจัดท า แผนผังการก าหนดประสบการณ์ ทั้งทักษะและการดูแลผู้ป่วยรายกรณี  
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2. การจัดท า มคอ 4 ผ่านจากที่ประชุมสาขาอย่างเป็นทางการ 

3. การประสาน ประเมินแหล่งฝึกตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกที่ภาควิชาก าหนด 

4.ก าหนด เกณฑ์ขั้นต่ า ตามข้อก าหนดในหลักสูตร ฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 60 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต  

5.แผนด าเนินการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  

6.ด าเนินการแต่งต้ังพยาบาลพี่เลี้ยง วางแผนค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบัติ  

7. บริหารความเสี่ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ การป้องกันอุบัติเหตุ การด าเนินการเมื่อเข็มต ามือตาม UP 

8. วางแผนเตรียมความพร้อมอาจารย์ แหล่งฝึก และความพร้อมของนักศึกษา  

9.อาจารย์เตรียมแผนสอนในคลินิค แผนนิเทศ แผนสอนภาคปฏิบัติ  

10. เตรียมข้อสอบ หรือกิจกรรมเพื่อประเมินความพร้อมนักศึกษา 

ขั้นสอน 

1. จัดท าบันทึกการสอน Anecdotal record หลังสอนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินการสอน

ใน มคอ 6  และเพื่อการประเมินผลนักศึกษา (ตัวอย่างการท าบันทึกการสอน Anecdotal record ของ 

อ รัชฎา) 

2. หากพบว่านักศึกษาขาดเรียนขอให้มีการติดตามและส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที่

ปรึกษาได้รับทราบ การฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาต้องมีชั่วโมงฝึกตามขั้นต่ าคือ 60 ชั่วโมงต่อหน่วยกิต 

3. ประเมินการได้รับประสบการณ์ในระหว่างฝึก และด าเนินการเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ขั้นต่ าที่

รายวิชาก าหนด 

ขั้นประเมินผล 

1. วางแผนการประเมินผลการเรียนการสอนใน 3 แบบคือประเมินโดยอาจารย์ในสาขา ประเมิน

โดยนักศึกษา ประเมินโดยประธานสาขาหรือผู้บริหาร 

2.  การประเมินทั้ง formative และ summative หากพบว่านักศึกษามีปัญหาการเรียน เช่นขาด

ประสบการณ์ ปรับตัวไม่ได้ ขาดความมั่นใจ ให้ด าเนินการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

3. การก าหนดน้ าหนักคะแนนในการประเมินผลให้สอดรับกับวิธีการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะในการจัดท า มคอ 3 และ มคอ 4 

1. ตรวจสอบแบบฟอร์มปรับให้ตรงกัน ในหน้าแรก ให้ระบุ ปีการศึกษา และระบุการได้รับการอนุมัติจาก

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา ขอให้น าผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา ระบุสิ่งที่ปรับปรุง 

3. การจัดท าหมวด 4 การเขียนให้เจาะจงกับเนื้อหารายวิชา สิ่งที่เขียนจะสอดรับกับ แผนสอน 

4. การจัดท าหมวด 5 ส าหรับให้นักศึกษาเขียนเฉพาะบทที่ แต่ในกรณีเป็นแผนสอนส าหรับอาจารย์ให้ขียน

สาระโดยสังเขบด้วย 

5. หมวดที่ 6 ขอให้ตรวจสอบต าราหลักที่มีจริง  

6. หมวด 7 การทวนสอบให้เขียนตามที่จะท าจริงตามการสอนของแต่ละรายวิชา 

7. การจัดท าแผนที่แสดงการกระจายในรายวิชาท าโดยละเอียดในแต่ละบทเพื่อตรวจสอบว่ามีการ

ด าเนินการครบตาม curriculum mapping 

8. แบบฟอร์มการจัดท าแผนการสอนในส่วนสาระเนื้อหาการเรียนรู้มีการเขียนโดยย่อ 

 

แนวปฏิบัติในการเขียนแผนสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 6 ด้าน การพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละด้าน 

ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา ตลอดจนการวัด ประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับวิธีการเรียน  

1. การก าหนดประเด็นจริยธรรมในการสอนในแต่ละรายวิชา ควรก าหนดให้ชัดและสามารถวัดประเมินได้ 

2. การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เจาะจงไปกับเน้ือหาในรายละเอียดวิชา 

3. การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านทักษะความสัมพันธ์ ด้านปัญญาและด้านจริยธรรม

ให้พิจารณาน้ าหนักคะแนนให้เหมาะสมไม่ควรมากกว่าร้อยละ 30 เพราะเป็นการสอนที่ต้องให้สาระ

การเรียนรู้ เป็นสมรรถนะส าคัญ 
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4. การก าหนดแนวทางทวนสอบในแต่ละวิชาให้ลงรายละเอียดที่สอดรับกับกระบวนการสอน ประเมินผล

ในรายวิชานั้น ๆ  

5. แผนสอบภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับด้านจริยธรรม และผลลัพธ์การเรียนรู้อ่ืน ๆ ให้ก าหนดประเด็นและ

วิธีการสอนให้ชัดเจน 

การจัดการศึกษาจากการทบทวนใน มคอ 3 4 5 6 และ 7 พบประเด็นดังนี้ 

1. อาจารย์และนักศึกษาระบุว่าเวลาฝึกไม่พอ  

2. การก าหนดเกณฑ์ ส าหรับตัดเกรด 

3. หัวข้อในแผนสอนบางวิชาไม่ครบตามที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา  

4. การบันทึกใน มคอ 5 6 ไม่เหมือนกันในรายละเอียดผลลัพธ์บางฉบับน ามาทุกข้อ บางฉบับน ามาเฉพาะ

หัวข้อ 

5. เอกสารอ้างอิงในแผนสอน หรือต าราหลัก ไม่ควรใช้หนังสือรวม สาระส าคัญ ควรเป็นต าราหลัก ๆ จริง 

ๆ และไม่อ้างอิง secondary source  

6. ในกรณีที่มีการประเมินใน มคอ 5 6 ให้ด าเนินการตามแผนปรับปรุงเช่นห้องแล็ปต้องการให้มี ที่ล่างมือ 

ม่าน เจ้าหน้าที่ประจ า หรือเน้ือหาซ้ าซ้อน ไม่ครบ ขอให้สาขาได้บันทึกเสนอเข้าเพื่อพิจารณาหลังจากมี

ผลการประชุมสาขา 

7. การสอนจริยธรรมส่วนใหญ่ใช้ประเด็นต้นแบบอาจารารย์มาก แต่ยังขาดการประเมินที่ชัดเจน 

8. เอกสารที่ใส่ใน มคอ 5 6 ควรมีอะไรบ้าง การทวนสอบจะต้องน ามาแค่ไหนอย่างไร และการเก็บข้อมูล

คลังข้อสอบ 

9. การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ น ามาก าหนดเป้าหมายร่วมกันท าความเข้าใจ 

 

    สรุป ประเด็นที่น ามาแลกเปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกาที่มีการ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเน่ืองจากปีนี้เป็นปีที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีด าเนินการมาเป็นปีที่ 4 ผู้เขียนหวังว่าเอกสารนี้คงเป็นประโยชน์ในการด าเนินการต่อไป และ

หากหน่วยงานใดได้น าบทความนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนผู้เขียนมีความยินดี

อย่างยิ่ง หากมีข้อคิดเห็นใดสามารถติดต่อได้ที่ sureetrum@hotmail.com 

mailto:sureetrum@hotmail.com
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