
    

 

 

   

 
ส่วนที่ ๒ 

 
การบริหารหลักสูตร 

 
สาระส าคัญของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญา  

     สถาบันพระบรมราชชนก มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการบน
พื้นฐานการดูแลแบบเอื้ออาทร (Caring) ประกอบด้วยความเอื้ออาทรเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Caring) และความเอื้อ
อาทรเชิงความเป็นมนุษย์ (Humanistic Caring) รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้เชื่อมโยงในการดูแลสุขภาพทุกระยะของ
ภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วยของบุคคล ครอบครัว ชุมชนซึ่งมีศักยภาพในการดูแลตนเองภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย  การศึกษาพยาบาลเชื่อว่าการเรียนการสอนการพยาบาล เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล (Professional  Meaning) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 
(Client Meaning)  ในเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนบน
พื้นฐานความเอื้ออาทร  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จากสภาพจริง  ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  เพื่อให้ได้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลรวมทั้งมีภาวะผู้น า สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          เมื่อส าเร็จการศกึษา บัณฑิตมีคณุลักษณะดงันี้ 
  ๑. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  เคารพในคุณค่า  ศักดิ์ศรีและความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น  
   ๑.๒  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

  ๑.๓  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพยาบาลและ
สถานการณ์ทั่วไป 
 ๑.๔  มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๕  มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
   ๑.๖  แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๗  มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล 

 ๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมใน
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานและศึกษาต่อในระดับสูง  



     

 

 

   

 ๓. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถานบริการ
สุขภาพบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการ
พยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ๔. ให้รกัษาพยาบาลเบือ้งต้นและการสง่ต่อ (Referral) ผู้ป่วย ได้ตามขอบเขตวชิาชีพการพยาบาล 
 ๕. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๖. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตสาสตร์และสถิติในการพยาบาลได้
อย่างเหมาะสม 
 ๗. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการ
ด ารงชีวิตได้ 

 ๘. ร่วมท าวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 
 ๙. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม 

 ๑๐. สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๑๑. อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้ 
วิทยาลัยวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตลอดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของสถาบันพระบรมราชชนก คือ               

 เอกลักษณ์ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”       
                       อัตลักษณ์  “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ” 
 
  ๑.๓. ระบบการจัดการศึกษา  
     วิทยาลัยมีจัดการศึกษาตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกวา่ด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสงักัด 

พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง)  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ส าหรับสถาบันสมทบ  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยจัดการศึกษาแบบทวิภาค  แบ่งปีการศึกษาออกเป็น  ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคบั ใช้ระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละประมาณ  ๑๕ สัปดาห์   ภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ  ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรยีนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับ
ภาคการศึกษาปกติและมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที ่๒ และชั้นปีที ่๓   โดยก าหนดเวลา
ตามหน่วยกิตแต่ละวิชา ดังนี ้
  (๑) วิชาภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิต หมายถึง วชิาที่ใช้เวลาเรียน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาค

การศึกษา หรือใช้เวลาเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงในระดับปริญญาตร ี

  (๒) วิชาภาคทดลอง ๑ หน่วยกิต หมายถึง วิชาที่ใช้ฝกึหรือทดลอง ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ 

ภาคการศึกษา หรือใช้เวลาเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงในระดับปริญญาตรี   

  (๓) วิชาภาคปฏิบัติ ๑ หน่วยกิต หมายถงึ วิชาที่ใช้ในการฝึกปฏบิัติหรือฝกึภาค สนามภายในและ

ภายนอกสถานที่ ๔-๖ ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา หรือใชเ้วลาเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมงใน

ระดับปริญญาตรี   



     

 

 

   

 ๑.๔. โครงสร้างหลักสูตร 
  ๑) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๔ หน่วยกิต 
  ๒) โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
 ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต 
      ๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ๑๕ หน่วยกิต 
      ๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี ๖ หน่วยกิต 
      ๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์      ๗ หน่วยกิต    
      ๔) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ๒ หน่วยกิต    
 ข  หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๘ หน่วยกิต    
      ๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ๒๙ หน่วยกิต 
      ๒) กลุ่มวิชาชีพพยาบาล        ๗๙ หน่วยกิต 
           -  ทฤษฎ ี  ๕๑ หน่วยกิต 
           -  ปฏิบัติ ๒๘ หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖ หน่วยกิต 
 
การบริหารหลักสูตร 

วิทยาลัยมกีารบริหารหลักสูตร คือการน าหลกัสูตรไปใช้ การก ากับ ติดตาม และการประเมินหลักสูตรภายหลัง
การเสร็จสิ้นปีการศึกษา และตลอดหลักสูตร  โดยมีแนวปฏิบัติการบริหารหลกัสูตรดังนี้  
 ๑.วิทยาลัยก าหนดใหก้ลุ่มวิชาการท าหน้าที่บริหารหลักสูตรและด าเนินการจดัการเรียนการสอน และแต่งตั้ง
คณะ กรรมการหลักสูตร   คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
ข้อสอบ คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอนดว้ย 
(รายละเอยีด  ในภาคผนวก) 
 ๒.รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจแก่อาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการ
น าหลักสูตรไปใช้ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย  ๓  เดือน กรณหีลักสูตรใหม่  และ อย่างน้อย ๔-๖ สัปดาห์ กรณี
หลักสูตรปรับปรุง 
 ๓. วางแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตร (master plan) (๔ ปี)  และเสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร
เพื่อให้ข้อคิดเหน็ ชี้แนะ และรับรอง 
 ๔. วางแผนการจัดการเรียนการสอนรายปีการศึกษา คลอบคลุมทุกชั้นปี   และเสนอต่อคณะกรรมการ วิชาการ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ  แนวทางการจัดการเรียนการสอน และเห็นชอบ 

๕. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายภาคการศึกษา  ปีการศึกษา ตามแผนการจดัการเรียนการสอนโดยกลุ่ม
งานจัดการศึกษา  กลุ่มงานทะเบียน วัดและประมวลผล  และกลุ่มวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอนตาม
กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาพยาบาลศาสตร ์ภายใต้การก ากับติดตามของ
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 



     

 

 

   

๖. ประเมินผลและทวนสอบผลการเรียนรูข้องแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา 
และอาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบพร้อมปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๕ (รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖(รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 

๗. ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนนิการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิน้ปีการศึกษา ตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) 
เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรงุและพัฒนากลยุทธ์การสอน  กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  

๘. ท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เมื่อครบรอบหลักสูตร (๔ ปี) ตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร) และวิเคราะห์ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่า
บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามที่คาดหวังไวห้รือไม่ รวมทั้งน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
ดังแผนภูมิแสดงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรดังนี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

   

 
 


