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 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีการประเมินตนเองและรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผล

การประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของคณะฯ ให้มี

คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ได้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อ

รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ

วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร

จัดการ วงรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) ตามประกาศเกณฑ์คู่มือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ปี 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เสนอคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะฯ ยินดีน้อมรับ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสะท้อน

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะตอ่ไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันกลุ่ม ค2 สถาบันที่
เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี โดยระบบประกันคุณภาพภายในจะครอบคลุมพันธกิจ
หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพันธกิจการบริหารจัดการ  
 ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอน คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2555 สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2559 สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้น
ปีที่ 4 จ านวนทั้งสิ้น 847 คน  จ านวนอาจารย์ประจ า 76 คน อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 66 คน  
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน  10 คน บุคลากรสายสนับสนุน (วิชาชีพเฉพาะ) จ านวน 43 คน และ
เปน็พนักงานทั่วไป จ านวน 67 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 
 อาจารย์ประจ า มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 20 คน และรองศาสตราจารย์ จ านวน     
2 คน วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก จ านวน 19 คน ส าหรับภาควิชา ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่ 
การบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ การพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
และการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
 คณะฯ จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ระดับคณะ จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 3.94 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ดี ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ  5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 4.09 ดี 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 3.54 ดี 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.94 ดี 
 
จุดเด่น  
 1. คณะฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก กทม. และรัฐบาลในการผลิตบัณฑิต ท าให้มีงบประมาณ
เพียงพอในการบริหารจัดการและพัฒนาคณะ 

2. คณะฯ มีวิสัยทัศน์เพื่อการดูแลสุขภาพคนเมืองที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน สอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการก าหนดทิศทางและการพัฒนาทั้งการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการความรู้ที่จะน ามาซึ่งความเข้มแข็งและความ
มีชื่อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ 

3. คณะฯ ได้ก่อตั้งมานานนับ 63 ปี จึงมีแบบแผนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมคุณภาพตามค่านิยมขององค์กร คือ KARUN  



๒ 
 

 

K = Keenness (กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ สั่งสมความเชี่ยวชาญ) 
 A = Altruism (มีน้ าใจ ค านึงถึงผู้อื่น มีจิตสาธารณะ) 
 R = Respect (เคารพ ให้เกียรติ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 
 U = Unity (รู้รัก สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพ่ือความส าเร็จขององค์กร) 
 N = Nurture (มีจิตเมตตา ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเอื้ออาทร) 

4. อาจารย์มีทั้งศิษย์เก่าและอาจารย์ที่จบจากสถาบันอื่น มีความรัก ผูกพัน เสียสละ มุ่งมั่นในการ
ท างานเพื่อคุณภาพบัณฑิตและร่วมมือในการพัฒนาคณะฯ  

5. คณะฯ มีโครงสร้างทางกายภาพที่ส่งเสริม/สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ท าเล/ที่ตั้งของคณะ อาคาร
เรียน หอพัก ลานกีฬา ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการพยาบาล อย่างเพียงพอ 

 6. ผลการประเมินเพื่อรับรองสถาบันของคณะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 5 ปี ติดต่อกัน
มาอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. สรรหาอาจารย์ที่มคีุณวุฒิและประสบการณ์ตามกรอบที่ก าหนด 
2. คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ยังไม่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ         

คณะฯ ต้องวางแผนช่วยเหลือ ให้โอกาส รวมทั้งการก ากับ ติดตามงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุเกณฑ์
คุณภาพ  
 

แนวทางการพัฒนา 
 1. คณะฯ จัดท าประกาศรับสมัคร และสร้างมาตรฐานจูงใจให้พยาบาลที่มีคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์มาสมัครเป็นอาจารย์เพ่ิมขึ้น 
 2. คณะฯ ก าลังสร้างมาตรการจูงใจอาจารย์เพ่ือให้สร้างผลงานทางวิชาการและงานวิจัย โดยการ
เพิ่มเงินพิเศษให้อาจารย์ทุกคน มีการเสนอระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
ส าหรับประสบการณ์ ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พ.ศ. 2560 โดยให้
เงินเพิ่มพิเศษส าหรับอาจารย์นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ใน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทายเพื่อให้อาจารย์มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ต่อไป 
 3. คณะฯ ก าลังด าเนินการจ้างที่ปรึกษาด้านการวิจัย สัปดาห์ละ 2 วัน  
 4. คณะฯ ก าลังด าเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยตรวจสอบ
ภาษาอังกฤษในบทคัดย่อ และเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สัปดาห์ละ         
2 – 3 วัน (แล้วแต่นัดหมาย) 
 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา 2559 คณ ะพยาบาลศาสตร์ เกื้ อการุณ ย์ ได้ป รับปรุงผลการด า เนิ นงาน              

ตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งคณะฯ 
ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (quality improvement plan) ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
 

องค์ประกอบ/ 
ตวับ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 
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องค์ประกอบ/ 
ตวับ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

  

   ตัวบ่งชี้ 1.1  
ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

- - 

   ตัวบ่งชี้ 1.2 
อาจารย์ประจ าคณะ 
ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

- ควรวางแผนและด าเนินการเชิงรุก
เพ่ือให้มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับให้ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 35 

- จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ด้าน 
วุฒิปริญญาเอก แยกตามรายภาควิชา 
- คณะฯ มีการปรับโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังโดยขยายกรอบอัตราก าลังเป็น 
116 คน เพื่อส ารองไว้ให้อาจารย์ไปศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ก าหนดให้ภาควิชา
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่เกนิ 10%   
- คณะฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและมีทุน
ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาการพยาบาลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
- มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้อาจารย์พัฒนาภาษาอังกฤษ 
- คณะฯ มีการวางแผนจ้างอาจารย์ที่
เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาให้ค าแนะน า
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาภาษาอังกฤษ 
- มีประกาศของคณะฯ เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมและแนวปฏิบัติในการศึกษาต่อ
ปริญญาเอกส าหรับอาจารย์ 
- ส าหรับอาจารย์ทีก่ลับมาท างานแล้วแต่อยู่
ระหว่างการท าวทิยานิพนธ์ หัวหนา้ภาควชิาฯ 
มอบหมายงานให้เฉพาะสิ่งทีจ่ าเป็น และให้
เวลาในการไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
ค้นคว้าหาขอ้มูลประกอบการท าวทิยานิพนธ์ 
รวมทั้งมกีารติดตามความกา้วหนา้พร้อมให้
การชว่ยเหลอื 

   ตัวบ่งชี้ 1.3 
อาจารย์ประจ าคณะ 
ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- ควรวางแผนและด าเนินการเชิงรุก
เพื่ อ ให้ อ าจารย์ มี ต าแหน่ งท าง
วิชาการเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ให้ได้อย่าง
น้อย  ร้อยละ 60 

- ส ารวจคุณสมบัติของอาจารย์ที่สามารถ
ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ และมีการวาง
แผนการขอต าแหน่งทางวชิาการเป็น
รายบุคคล 
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องค์ประกอบ/ 
ตวับ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

- คณะฯ ก าลังสร้างมาตรการจูงใจอาจารย์
เพ่ือให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัย  โดยการเพิ่มเงินพิเศษให้
อาจารย์ทุกคน มีการเสนอระเบียบเรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ 
ส าหรับผู้มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ ของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์ พ.ศ. 2560 โดยให้เงิน
เพ่ิมพิเศษส าหรับอาจารย์นอกเหนือจาก
เงินเดือนซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ 
การเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ 
- ก าหนดให้ภาควิชาจัดสรรเวลาให้อาจารย์    
มีเวลาในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
- จัดทีมพี่เลี้ยงการขอต าแหน่งทางวชิาการ 
ประกอบดว้ย รศ. และ ผศ. (เอกสารแนบ) 
- เผยแพร่เอกสารแนะน าหลักเกณฑ์และ
ข้อบังคับการขอผลงานทางวิชาการบรรจุ
อยู่ในเว็บไซต์ของคณะฯ   
- มีคู่มือการขอผลงานทางวิชาการของ
คณะฯ 
- สนับสนุนให้อาจารย์อบรมฟื้นฟูการวิจัย
กับสถาบันภายนอก 
- ส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนวิจัยให้
เพียงพอ 
- จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
- จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
การวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพคนเมือง  

   ตัวบ่งชี้ 1.4 
จ านวนนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

- - 

   ตัวบ่งชี้ 1.5 
การบริการนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 

- - 
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องค์ประกอบ/ 
ตวับ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

   ตัวบ่งชี้ 1.6 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

- แผนก ารจั ด กิ จก รรมพั ฒ น า
นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะฯ  
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
- การประเมินแผนฯ ให้น าผลการ
ประเมินแต่ละโครงการมาวิเคราะห์
แ ล ะค ว ร ร ะบุ ให้ ชั ด เจ น ว่ า เป็ น
กิจกรรมที่ ส่ ง เสริมคุณ ลักษณ ะ
บัณ ฑิตตามผลการเรียนรู้ ใด วัด
ป ระเมิ น ได้ อ ย่ าง ไร  บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผนหรือไม่อย่างไร ประเมิน
กิจกรรมที่จัดในภาพรวมของแผนว่า
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนผล
การเรียนรู้  5 ด้านหรือไม่อย่างไร 
รวมทั้งสรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัดท าแผน
ในปีถัดไป 
- การด าเนินงานของทุกกิจกรรม
เขี ยน ให้ ชั ด เจน เพื่ อน า ไป สู่ ก าร
ปรับปรุงงานในครั้งต่อไปอย่างเป็น
รูปธรรม (ใช้หลักการ P-D-C-A) 
 
 

- จัดท าแผนการพัฒนานักศึกษา 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยฯ เช่น  
โครงการที่มุ่งเน้นจิตอาสา เป็นต้น 
- มอบหมาย และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน 
โครงการต่างๆ และเขียนโครงการโดย
เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยน า
ผลการประเมินจากปีที่ผ่านมา น ามาเป็น
ข้อมูลในการปรับแผนงานในปีการศึกษา 
2559 เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ และโครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น  
- ปรับแบบประเมินผลทุกโครงการ/กิจกรรม
ที่สามารถตอบวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนทั้งเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ และสามารถวดัได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม 
- ด าเนินงานตามแผน 
 
- ประเมินผลระหว่างการด าเนินงานเป็น
ระยะๆ และปรับแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา 
- ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เมื่อสิ้นสุดโครงการตามแบบประเมินที่
ปรับแก้ เพื่อน าผลการประเมินไปวางแผนการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ และ
เขียนแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
เพ่ือพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินงาน (good practice) 

องค์ประกอบที่ 2 
วิจัย 

  

    ตัวบ่งชี้ 2.1
ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- - 

    ตัวบ่งชี้ 2.2 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน

- - 
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ตวับ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

สร้างสรรค ์

   ตัวบ่งชี้ 2.3
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

- คณะฯ ควรวางแผนและด าเนินการ
เชิงรุกเพื่อให้มีการเขียนต าราหรือ
หนังสือที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1. จัดโครงการ Future  challenge : 
Urban  Health  Nursing 2 ระยะ คือ 
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559, 1 
กุมภาพันธ์ 2560 และมหาวิทยาลัยจัด
ประชุมวิชาการ           - ครั้งที่ 1 เรื่อง 
Urbanology for Urban commnning ในวันที่ 
13 – 15 กรกฎาคม 2559 
- ครั้งที่ 2 ในปี 2560 จัดครั้งที่ 2  
วันที่  2 – 4 สิงหาคม 2560 ใน theme 
Urbanology 4.0 
2. จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ด้านสุขภาพ
คนเมืองให้กับอาจารย์ แบ่งเป็น 3 ระยะ 
คือ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 
3. จัดให้มีงบประมาณสนับสนุนให้ทุนใน
การท าวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่
อาจารย์อย่างเพียงพอทุกปี ปีละ 2 ล้าน
บาท หากไม่พอมีทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2560 ขอ
งบประมาณเพิ่มเป็น 3 ล้านบาท 
- ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็น
คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศด้านการ
วิจัย เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุน
สนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
(ออนไลน์) และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการวิจัย ตลอดจนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยไดเ้พ่ิมขึ้น มี
ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจยัที่ทันสมัย  
- ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้งหน่วย
ส่งเสริมการวิจัยของมหาวทิยาลัยฯ และ
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
วิจัยในคนของมหาวิทยาลัยฯ และแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อเป็น
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คณะกรรมการร่วมในการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในคนและทุนสนับสนุนการ
วิจัย  
4. มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการอบรม  
การเขียนหนังสือ/ต าราและวิธีการ 
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 20 
มิถุนายน 2560 และวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 
2560 
- จัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
5. คณะฯ จัดโครงการอบรมการจัดการ
ความรู้ (KM) ให้อาจารย์และบุคลากร 
มอบหมายผู้รับผิดชอบของภาควิชาฯ ฝ่าย
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนางานและการท าวิจัย การเขียน
หนังสือ/ต ารา 

องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ 

  

   ตัวบ่งชี้ 3.1 
การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

- ในการจัดท าแผนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมควรมีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมที่เป็น
รูปธรรมให้เห็นชัดเจนมากขึ้น 

- จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ โดย 
    ๑. มีการจัดโครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒ ใน ๒ รายวิชา คือ  
         ๑.๑ วิชาการดูแลแบบผสมผสานและ
การบ าบัดทางเลือก ของภาควิชาการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์  
 
 
       ๑.๒ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
๑ ของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง  
- นักศึกษาได้ประโยชน์ในการให้การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน คือ ท าใหน้ักศึกษาได้
เรียนรู้การเข้าสู่ชุมชน ความเป็นอยู่ 
ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนและได้
เรียนรู้สภาพของชุมชนในภาพรวมและ
ศึกษาแนวทาง แก้ไขปัญหาต่างๆ และได้



๘ 
 

 

องค์ประกอบ/ 
ตวับ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
เขตเมือง 
- ชุมชนได้ประโยชน์จากการให้บริการ
วิชาการของอาจารย์และนักศึกษา คือ ท าให้
ชุมชน อาจารย์และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้
ความสามารถ ในการดูแลด้านสุขภาพของ 
คนในชุมชนเขตเมืองให้มีความรู้และสามารถ
ดูแลตนเองได้อย่างมีศักยภาพที่เหมาะสม 
- สังคมได้ประโยชน์จากการจัดโครงการ
บริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ 
คือคนชุมชนเขตเมือง มีความรู้และ
สามารถดูแลตนเองในดา้นสุขภาพได้ดีขึ้น 
สามารถแก้ปัญหาและส่งต่อผู้ป่วยไปรักษา
ที่โรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน 
ท าให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น ลดภาวะ 
แทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแล
สุขภาพเมื่อเจ็บป่วย ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ
และสังคมดีขึ้น  
   ๒. จากปัญหาสาธารณสุขปัจจุบัน  
ด้านปริมาณผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น ปัญหา
โรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลแบบประคับ 
ประคอง ปัญหาชุมชนในเขตเมืองเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือเมื่อมีอันตรายฉุกเฉินและ
วิกฤต คณะฯ จัดให้มีการอบรมหลาย
หลักสูตรฯ โดยร่วมมือกับหลายองค์กร 
เพ่ือให้บริการด้านความรู้เรือ่งการดูแล
สุขภาพ ทั้งแก่พยาบาลวิชาชีพและ
ประชาชน  สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ เรื่องการพัฒนาศักยภาพก าลังคน
ด้านการพยาบาลเพ่ือร่วมมอืกับเครือข่าย
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนเมือง 
ดังนี ้
      ๒.๑ คณะฯ ร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ 
๑๓ กรุงเทพมหานครและส านักสูงอายุ  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการให้การ



๙ 
 

 

องค์ประกอบ/ 
ตวับ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เขตกรุงเทพ 
มหานคร นนทบุรี และปทุมธานี: Care 
Manager โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรพยาบาล และนักวิชาการ
สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ 
จ านวน ๑๓๐ คน ระยะเวลาในการอบรม 
๑๐ วันท าการ ระหว่างวันที ่ ๖ -๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
    ๒.๒ คณะฯ ร่วมมือกับกองการ
พยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย
กรุงเทพมหานครและส านักสูงอายุ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพการให้การดูแลผู้สูงอายุใน
พื้นที่เขตกรุงเทพ    มหานคร: Care 
Manager อบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากรการ
พยาบาล สังกัดส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๔๐ คน แบ่งเป็น  
๒ รุ่นๆ ละ ๗๐ คน ระยะเวลาในการอบรม 
๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ - วันที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๐ มีนาคม - 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
    ๒.๓ คณะฯ จัดอบรม หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)   
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
เป็นหลักสูตรระยะสั้น ๑๖ สัปดาห์ อบรม
ให้กับพยาบาลวิชาชีพจากทั่วประเทศ 
จ านวน ๑๙ คน (วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน – 
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐)    
     ๒.๔ คณะฯ จัดโครงการอบรม (Care 
Giver) ร่วมกับ กองการพยาบาล
สาธารณสุข ส านักอนามัย โครงการ การ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยจัด
อบรมให้กับข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอก 
จ านวน ๑,๒๐๐ คน แบ่งเป็น ๑๐ รุ่นๆ ละ 
๑๒๐ คน ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ ๘ วัน 



๑๐ 
 

 

องค์ประกอบ/ 
ตวับ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

อบรมพร้อมกัน ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ – วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถให้การดูแลผู้ป่วย
ที่บ้าน ทั้งผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้ และ
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในผูป้่วยสูงอายุและ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
    ๒.๕ คณะฯ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จัดหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) ให้กับพยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน ๔๑ คน ระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์ 
ประโยชน์จากการจัดโครงการบริการวิชาการ คือ 

๑) เป็นการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ 
ของพยาบาลวิชาชีพและบุคลากร
สาธารณสุขในด้านการดูแลสุขภาพและ
ระบบบริการด้านสุขภาพคนในชุมชน 
เขตเมือง  
     ๒) ได้รับรู้ปัญหาของชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับปญัหาและความ
ต้องการของคนในชุมชนเขตเมือง 
      ๓) เพื่อพัฒนาและสร้างงานวิจัย/
นวัตกรรมทางด้านการพยาบาลคนในชุมชน 
เขตเมืองต่อไป 
       4) ร่วมมือกับหน่วยงานของของ กทม. 
และกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ 13 เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายการดูแลผูสู้งอายุและการ
ดูแลแบบประคับประคองเพื่อคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  

   ตัวบ่งชี้ 4.1 
ระบบและกลไกท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 



๑๑ 
 

 

องค์ประกอบ/ 
ตวับ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

  

   ตัวบ่งชี้ 5.1   
การบริหารของ
คณะฯ เพื่อการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของ
คณะฯ 
 

- การด าเนินการจัดการความรู้ควร
วางแผนการด าเนินงานตามหลักการ
การจัดการความรู้นอกเหนือการน า
ความรู้และประสบการณ์ในบุคลากร
มาแลกเปลี่ ยน เรียนรู้  และควร
ก าหนดระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้ของคณะรวมถึงการก ากับ
ติ ด ต าม ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ทุ ก
ภาควิชาให้มีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบที่ถูกต้อง 

- จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
(ค าสั่งที่ 193/2559) 
- จัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
ด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 วันที่ 27 และ 28 ธ.ค. 59 
ระยะที่ 2 วันที่ 14 ก.พ. 60 
ระยะที่ 3 วันที่  7 มี.ค. 60 (เอกสารแนบ) 
- ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของ
ภาควิชา/ส านักงานคณบดี/ฝ่าย 
- จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
- ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ ทุก 1 เดือน และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุง 

 



๑๕ 

 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
ข้อมลูทัว่ไปของสถำบนักำรศกึษำ 

 

 คณะพยำบำลศำสตร์เกือ้กำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 131/5  

ถนนขำว แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 โทรศัพท์ 02-241-6500-9 โทรสำร 

02-241-6521,02 241-6527 E-mail: www.kcn.ac.th บนพื้นที่ดิน จ ำนวน 6 ไร่ 2 งำน 79 ( ) 

ตำรำงวำ รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 35,113 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยอำคำรเรียนและหอพัก ทั้งหมด 5 

อำคำร ปัจจุบันอธิกำรบดี คือ รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ และคณบดี คือ รอง

ศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป 
 

 1. ประวัติควำมเป็นมำ 

 คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ได้พัฒนำมำจำกวิทยำลัย

พยำบำลเกื้อกำรุณย์ ซึ่งเป็นนำมที่ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณ พระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จ  

พระเจำ้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหำรำช เมื่อ พ.ศ. 2519 ยังควำมปลำบปลื้มให้แก่ผู้บริหำร คณำจำรย์ 

บุคลำกร ศิษย์เก่ำ และนักศึกษำเป็นล้นพ้น คณะฯ ได้ถือก ำเนิดมำจำกกำรรวมโรงเรียนพยำบำลที่มี

ประวัติอันยำวนำน 2 แห่ง 
 

 แห่งที่ 1 โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัยวชิรพยำบำล แนวคิดเรื่องกำรก่อตั้งโรงเรียน

พยำบำลมีมำตั้งแต่ก่อน ปีพ.ศ. 2494 ได้รับกำรสนับสนุนจำก ฯพณฯพลเอกมังกร พรหมโยธีคุณพระชำญ

วิธี เวช  (น ำยแพทย์ แส ง  สุ ท ธิพ งศ์ ) พ ร้อมทั้ งคณ ะเท ศมนตรี และสมำ ชิกสภำเทศบำล 

นครกรุงเทพ โดยมีนำยแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งนำยแพทย์ผูอ้ ำนวยกำร วชิรพยำบำล 

และนำยแพทย์เสนอ ตัณฑเศรษฐี ต ำแหน่งนำยแพทย์ศัลยกรรมกระดูก เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อตั้งและ

เสนอให้ได้งบประมำณในปีพ.ศ. 2495-2496 โดยใช้สถำนที่ ณ วชิรพยำบำล เปิดรับสมัครนักเรียน 

รุ่นแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2497 
 

 โรงเรียนพยำบำลนี้มีฐำนะเป็นหน่วยกำรศึกษำพยำบำลของวชิรพยำบำล โดยมีสถำนที่ท ำกำร

อยู่ช้ัน 2 ตึกวชิรำนุสรณ์ (ตึกเหลือง) ภำยในมีห้องท ำงำนของครู ห้องสมุด ห้องสำธิตกำรพยำบำล  

ห้องศึกษำค้นคว้ำ ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ โดยใช้ห้องพระประวัติเป็นห้องเรียน ส่วนช้ันที่ 3 ใช้เป็น

หอ้งนอนของนักเรียนพยำบำลตั้งแตรุ่่นที่ 1-4 
 

 หลักสูตรในระยะเริ่มแรกใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนพยำบำลแห่งอื่นๆ ก ำหนดเวลำเรียน 

3 ปี 6 เดือน ต่อมำ อำจำรย์อบทิพย์  แดงสว่ำง ซึ่งเป็นครูพยำบำลที่มีประสบกำรณ์จำกศิริรำช

พยำบำล โดยท่ำนได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระรำชบิดำไปศึกษำวิชำกำรพยำบำลทั่วไป

และกำรบริหำรโรงเรียนพยำบำลจำกประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับทุนจำกมูลนิธิร๊อกกี้ เฟลเลอร์  

ไปศึกษำวิชำกำรบริหำรโรงเรียนพยำบำลเพิ่มเติมจำก Western Research University และกำรพยำบำล



๑๖ 

 

สำธำรณสุขจำก Teacher College ประเทศสหรัฐอเมริกำ ท ำให้ท่ำนอำจำรย์อบทิพย์สำมำรถน ำควำมรู้

และประสบกำรณ์อันทรงคุณค่ำมำวำงรำกฐำนให้แก่กำรศึกษำพยำบำลของโรงเรียนพยำบำล 

ผดุงครรภ์และอนำมัยวชิรพยำบำล และเป็นผู้จัดท ำหลักสูตรเพิ่มเติมเนื้อหำด้ำนกำรพยำบำล

สำธำรณสุข จึงเป็นหลักสูตรกำรพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย ใช้เวลำเรียน 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่

ทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนำสำธำรณสุขแห่งชำติ ต่อมำท่ำนอำจำรย์อบทิพย์ ตระหนักว่ำโรงเรียน

พยำบำลควรมสีถำนที่เป็นสัดส่วน เพรำะเป็นสถำบันกำรศึกษำของกุลสตรี สมควรมหีอพักที่มีคุณภำพ 

มีสนำมกีฬำและสถำนที่พักผ่อนสันทนำกำร โดยมีจุดประสงค์ผลิตพยำบำลเพื่อแก้ไขปัญหำกำร 

ขำดแคลนพยำบำล จึงได้มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อที่ดินโดยควำมร่วมมือระหว่ำงนำยแพทย์ประพนธ์  

เสรีรัตน์ อำจำรย์อบทิพย์ แดงสว่ำง และอำจำรย์สมรวย สุขพิศำล ได้ตกลงเลือกที่ดินติดริมน้ ำ

เจ้ำพระยำซึ่งเป็นวังวัฒนำของหม่อมคลอง ไชยยันต์ (หม่อมหลวงคลอง สนิทวงศ์ เป็นหม่อมใน  

พลเรือตรีหม่อมเจ้ำถำวรมงคลวงศ์ ไชยยันต์) เนื้อที่จ ำนวน 6 ไร่ 2 งำน 73 ( ) ตำรำงวำ เป็นจ ำนวน

เงิน 3,473,256 บำท ที่ดินนี้ได้รับโอนเพื่อให้สร้ำงโรงเรียนพยำบำล เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2499 

ที่ดนิดังกล่ำวจึงเป็นที่ตั้งของสถำบันกำรศึกษำพยำบำลและหอพักนักศกึษำพยำบำลตรำบจนกระทั่งทุก

วันนี ้
 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497-2513 หลักสูตรกำรศึกษำรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 3  โดย

เรียน 4 ปี จำกเดิมโรงเรียนพยำบำลฯเป็นหน่วยกำรศึกษำของโรงพยำบำลวชิระได้เปลี่ยนสถำนภำพ

เป็นแผนกพยำบำลและกองกำรศกึษำพยำบำล ซึ่งมี 2 แผนกคือ แผนกธุรกำรและแผนกโรงเรียนต่อมำ

ในปี พ.ศ. 2514 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรกำรพยำบำลอนำมัยและผดุงครรภ์ รับผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 5 สำยสำมัญ เรียนระยะเวลำ 3 ปี 6 เดือน และเปลี่ยนชื่อจำกโรงเรียน

พยำบำลอนำมัยและผดุงครรภ์วชิรพยำบำล เป็นวิทยำลัยพยำบำลอนำมัยและผดุงครรภ์     วชิรพยำ

บำล 
 

 แห่งที่ 2 โรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย โรงพยำบำลกลำง ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2511 

น ำ ย ช ำ น ำ ญ  ยุ ว บู ร ณ์  น ำ ย ก เท ศ ม น ต รี เ ท ศ บ ำ ล น ค ร ก รุ ง เ ท พ ใ น เ ว ล ำ นั้ น  

ได้อนุมัติให้สร้ำงตึกโรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัยโรงพยำบำลกลำง ในพื้นที่ด้ำนข้ำงและ

ด้ำนหลังของโรงพยำบำลกลำง กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2512 และได้เปิด

ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2513 รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดยเรียนหลักสูตร  

4 ปี มีอำจำรย์เจริญ ศรียำภัย เป็นอำจำรย์ใหญ่ และนำยแพทย์คัมภีร์ มัลลิกะมำส เป็นผู้อ ำนวยกำร

โรงพยำบำลกลำง ต่อมำในปี พ.ศ. 2515 รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 5 เรียนระยะเวลำ 3 ปี   6 

เดือน เชน่เดียวกับวิทยำลัยพยำบำลแห่งที่ 1 

 ปีพ.ศ. 2519 คณะผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร มีควำมเห็นว่ำวิทยำลัยทั้งสองแห่งดังกล่ำว 

มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนเช่นเดียวกัน จึงได้รวมกิจกำรเข้ำเป็นวิทยำลัยเดียวกันขึ้นตรงต่อ 

ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร และได้ขอพระรำชทำนนำมจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 



๑๗ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงพระรำชทำนนำมว่ำ “วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์” กำรด ำเนินงำนของ

วิทยำลัยฯ มีกำรพัฒนำมำเป็นล ำดับเพื่อเป็นสถำบันอุดมศกึษำของกรุงเทพมหำนครในกำรผลิตบัณฑิต

พยำบำลที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม และเป็นสถำบันหลักในกำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและ 

กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพยำบำลของกรุงเทพมหำนคร หลักสูตรที่เปิดสอนได้มีกำรพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของประชำชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำชน

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 

 ปี พ.ศ. 2526 วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกำศนียบัตรพยำบำล

ศำสตร์ (เทียบเท่ำปริญญำตรี) โดยใช้เวลำในกำรศกึษำ 4 ปี  
 

 ปี พ.ศ. 2531 วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์ได้มีกำรด ำเนินงำนเพื่อเป็นสถำบันสมทบของ

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 106  

ตอนที่ 120 ลงวันที่ 1 สิงหำคม 2532 และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
 

 ปี พ.ศ. 2536 วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์ได้เปลี่ยนมำสมทบของมหำวิทยำลัยมหิดล ตำม

ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 44 ง ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 

2537 
 

 วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตทุก 4-5 ปี จึงใช้ 

ช่ือหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพื่อให้

กำรจัดกำรศกึษำสำมำรถได้คุณลักษณะบัณฑติสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม และมีสมรรถนะ

ด้ำนกำรปฏิบัติกำรพยำบำลตำมที่สภำกำรพยำบำลก ำหนด 
 

 ปี พ.ศ. 2553 วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์ได้มีฐำนะเป็นส่วนงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัย 

กรุงเทพมหำนคร (นวมินทรำธิรำช) โดยเรียกชื่อว่ ำ คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ ตำม

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2553 ในวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553 ต่อมำ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหำรำช ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯพระรำชทำน

นำม “มหำวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร” เป็น “มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช” ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนำยน 

2554 ตำมหนงัสอืส ำนักรำชเลขำนุกำร ที่ รล 002.4/9396 ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2554 

 ปี พ.ศ. 2554 คณะฯ ได้พัฒนำหลักสูตรจำกฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2555 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 

2552 และมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ (มคอ.1) เพื่อเป็นแนวทำงพัฒนำ

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำพยำบำลศำสตร์ 

พร้อมกันนี้ทำงคณะฯ ได้ปรับสำระส ำคัญในส่วนปรัชญำของหลักสูตรให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้ ง

มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ และแผน

บริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งหลักสูตรนี้ผำ่นกำรเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช เมื่อวันที่ 



๑๘ 

 

28 กุมภำพันธ์ 2555 ผ่ำนกำรรับรองจำกสภำกำรพยำบำล เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555 และผ่ำนกำร

เห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2555 โดยได้เปิดด ำเนินกำร

สอนโดยใช้หลักสูตรนี้เมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2555 
 

 ปี พ.ศ. 2536 วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์ ได้เข้ำเป็นสถำบันสมทบของมหำวิทยำลัยมหิดล 

ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 44 ลงวันที่ 21 พฤศจกิำยน 

พ.ศ. 2537 
 

 ปี พ.ศ. 2553 วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์ ในฐำนะเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่ผลิตบัณฑิต

พยำบำลศำสตร์ของกรุงเทพมหำนคร ได้รับกำรยกวิทยฐำนะขึ้นเป็น “คณะพยำบำลศำสตร์ 

เกื้อกำรุณย์” ภำยใต้พระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  

เล่มที่ 127 ตอนที่ 69 ก ลงวันที่ 12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2553 
 

 ต่อมำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 

พระรำชทำนนำม “มหำวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร” เป็น “มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช” ตั้งแต่วันที่  

3 มถิุนำยน 2554 ตำมหนังสือส ำนักรำชเลขำธิกำร ที่ รล 002.4/9396 ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2554 
 

 หลักสูตรที่เปิดสอน 

 คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์เปิดสอนหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต โดยใช้หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักรำช 2559 เริ่มใช้สอนกับนักศึกษำช้ันปีที่ 1 ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที่ 2, 3 และ 4       

ใชห้ลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักรำช 255๕  

 

 



๑๙ 

 

 2. ปรชัญำ ปณธิำน วิสยัทศัน ์พันธกจิ ของคณะพยำบำลศำสตรเ์กือ้กำรณุย์ 

 ปรัชญำ (Philosophy): กำรบรรเทำทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นควำมสุขอย่ำงยิ่งของพวกเรำ 

 ปณิธำน (Determination): มุ่งผลติบัณฑิตพยำบำลที่มีควำมรูคู้่คุณธรรม 

 วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นสถำบันกำรศกึษำช้ันน ำแห่งมหำนครเพื่อสุขภำพคนเมือง ภำยในปี พ.ศ. 

2562 

 พันธกิจ (Mission): คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ มีพันธกิจในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อผลิต

บัณฑิตพยำบำลและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรพยำบำลของกรุงเทพมหำนคร ให้มีสมรรถนะสำกลและมี

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำเครือข่ำยกับสถำบันต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อสร้ำง

องค์ควำมรู้ บูรณำกำรผลงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและส่งเสริม

คุณภำพชวีิตคนเมอืงทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 
  

 3. ค่ำนิยมขององค์กร (Core Values)  

    บุคลำกรของคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ ได้ร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร โดย 

กำรน ำค ำที่มีควำมสอดคล้องกับชื่อสถำบัน คือ KARUN น ำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำค่ำนิยมร่วม

ได้แก่ 

 K = Keenness (กระตอืรอืร้น สนใจใฝเ่รียนรู้ สั่งสมควำมเชี่ยวชำญ) 

 A = Altruism (มีน้ ำใจ ค ำนงึถึงผู้อื่น มีจิตสำธำรณะ) 

 R = Respect (เคำรพ ให้เกียรต ิรับฟังควำมคิดเห็นผู้อื่น) 

 U = Unity (รู้รักสำมัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพื่อควำมส ำเร็จขององค์กร) 

 N = Nurture (มีจิตเมตตำ ดูแลผู้ใชบ้ริกำรด้วยควำมเอือ้อำทร) 
 

 4. โครงสร้ำงองค์กร และกำรบริหำรองค์กร 

 ดังแสดงในหนำ้ต่อไป 
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บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ 

 คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ มีอัตราก าลังทั้งหมด จ านวน 248 อัตรา แบ่งเป็น อาจารย์ 

จ านวน 116 อัตรา บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 86 อัตรา และลูกจ้างประจ า จ านวน 45 อัตรา 

รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดงบุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์ จ าแนกตามสายงาน  

  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ข้อมลูบคุลากร 
ปพี.ศ. 2560 อัตราก าลังเต็ม 

(คน) อัตราครอง (คน) อัตราวา่ง (คน) 

สายวิชาการ 

116 ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา (7) 7 
24 

พนักงานมหาวิทยาลัย (109) 85 

สายสนบัสนนุ 

65 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (5) 5 
22 

พนักงานมหาวิทยาลัย (60) 38 

ลกูจา้งประจ า 

67 ลูกจา้งประจ ากรุงเทพมหานคร (45) 45 
- 

พนักงานมหาวิทยาลัย (22) 22 

รวม 202 46 248 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลแสดงอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์  

                  จ าแนกตามส านักงานคณบดี ฝา่ยและภาควิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 

ฝ่าย/ภาควิชา 
อัตราครอง 

(คน) 

อัตราวา่ง 

(คน) 

อัตราเตม็ 

(คน) 

ผูบ้ริหาร 1 - 1 

ส านักงานคณบดี 66 4 70 

ฝา่ยบริการทางการศกึษา 23 6 29 

ฝา่ยกิจการนักศึกษา 21 3 24 

ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพืน้ฐาน

วิชาชีพ 
14 8 22 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 10 2 12 

ภาควิชาการพยาบาลจติเวชศาสตร์ 8 4 12 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 

และเวชศาสตร์เขตเมอืง 
16 2 18 

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก  

และการผดุงครรภ์ 
19 7 26 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 
24 10 34 

รวม 202 46 248 
 

ตารางที่ 5 ข้อมูลแสดงสถานภาพบุคลากรประเภทวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์ 

  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 

สถานภาพบคุลากร 

ประเภทวิชาการ 

ปกีารศกึษา 

2559 

คณุวฒุกิารศกึษา 

(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  

(คน) 

ตร ี โท เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. 

ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 7 - 3 4 4 3 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 85 15 55 15 66 17 2 

อัตราว่าง 24 - - - 24 - - 

รวมทัง้สิน้ 116 15 58 19 94 20 2 

ตารางที่ 6 ข้อมูลแสดงคุณวุฒิการศกึษา และต าแหน่งวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะพยาบาล 
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     ศาสตรเ์กือ้การุณย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 
 

บคุลากรประเภทวชิาการ 

จ านวน  

(อตัราครอง)  

(คน) 

คณุวฒุกิารศกึษา

(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  

(คน) 

ตร ี โท เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. 

ผูบ้ริหาร 1 - - 1 - - 1 

การบริหารการพยาบาลและ

พืน้ฐานวชิาชีพ 
14 - 13 1 8 6 - 

การพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 

24 3 15 6 18 6 - 

การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 

และเวชศาสตร์เขตเมอืง 

16 5 9 2 14 2 - 

การพยาบาลจติเวชศาสตร์ 8 1 4 3 4 4 - 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 10 3 6 1 9 1 - 

การพยาบาลมารดา ทารก และ

การผดุงครรภ์ 
19 3 11 5 17 1 1 

รวม 92 15 58 19 70 20 2 
 

หมายเหตุ :  

 - ปฏิบัติงานจริง 66 คน ลาศกึษาต่อระดับปริญญาเอก 10 คน (ในประเทศ 6 คน  

ต่างประเทศ 4 คน) ปริญญาโท 15 คน อัตราว่าง 24 อัตรา อาจารย์ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน (เนื่องจาก

ศกึษาต่อระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน คือ อาจารย์นลิณ ี เชยกลิ่นพุฒ กลับมาปฏิบัติงานเมื่อ วันที่ 1 

มีนาคม 2560) 

 - อาจารย์ที่มวีุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี อยู่ระหว่างการศกึษาต่อปริญญาโท จ านวน  15 

คน ยังไม่ได้นับรวมเป็นอาจารย์ประจ า 

  

 

 

ตารางที่ 7  ข้อมูลแสดงจ านวนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุการท างานปี พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ภาควิชา ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 
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(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

การบริหารการพยาบาลและพืน้ฐาน

วิชาชีพ 

1 1 1 - 1 

การพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 

- - 2 1 - 

การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 

และเวชศาสตร์เขตเมอืง 

1 - - - - 

การพยาบาลจติเวชศาสตร์ - 1 - - - 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 - - - - 

การพยาบาลมารดา ทารก และ 

การผดุงครรภ์ 

- 1 - - - 

รวม 
3 3 3 1 1 

11 

 

นักศึกษาพยาบาล 

 นักศกึษาพยาบาล  รับนักศกึษาพยาบาลทั้งหญิงและชาย รวมทั้ง 4 ช้ันปี จ านวน  847  คน  (ตารางที่ 8) 

 

ตารางที่ 8  จ านวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามช้ันปี 

 

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
จ านวนนกัศกึษา (คน) 

(ข้อมูล ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2560) 

นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่  1 208   

นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่  2 207   

นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่  3 216   

นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่  4 216   

รวม 847 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

ผลการด าเนนิการตามองคป์ระกอบระดบัคณะ 

5 องคป์ระกอบ 

13 ตวับง่ชี ้
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องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

  ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ  

 เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

 

คะแนนที่ได้ =   

 

ผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

     ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้ อการุณ ย์             

มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ จ านวน 1 หลักสูตร ผลการประเมิน

คุณภาพเท่ากับ 4.01 

KFN 1.1-1 รายงานการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

คะแนนการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตรระดับดี 

คะแนนการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตรระดับดี 

4.01 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.2  อาจารยป์ระจ าคณะมวีุฒปิรญิญาเอก 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผดิชอบ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้  

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมี

อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่ เมาะสม

กับพันธกิจ หรอืจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  

ร้อยละ 40 ขึน้ไป 
 

สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 

19 
X 100 

76 
 

= 25   
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

25 
X 5 

40 
 

= 3.13   
 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 
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 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

     อาจารย์ประจ าคณะฯ มีวุฒปิริญญาเอก จ านวน 19 คน จาก

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 76 คน ค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 25 

(KFN 1.2-1 และ KFN 1.2-2) 

KFN 1.2-1 รายชื่ออาจารย์

พยาบาลประจ าทั้งหมดจ าแนกตาม

วุฒิการศึกษา  

KFN 1.2-2 ส าเนาใบปริญญาบัตร

ของอาจารย์พยาบาลประจ า

ทั้งหมดที่มวีุฒิการศกึษาระดับ

ปริญญาเอก 
 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะอาจารย์ประจ าคณะฯ มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน 19 คน จากจ านวน

อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 25 3.13 คะแนน 
 

จุดเดน่ 

 มีอาจารย์ที่ก าลังศกึษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 10 คน 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

 ควรมีการกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วและถึงเกณฑ์การลา

ศกึษาต่อไปพัฒนาตนเองโดยการศกึษาต่อระดับปริญญาเอก 
 

แนวทางการพฒันา 

 ส่งเสริมอาจารย์ที่มคีุณสมบัติในการศกึษาต่อระดับปริญญาเอกได้ไปพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ  

 

 

 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.3  อาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 



๒๙ 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีการรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ   

 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 

 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ:  

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

X 
 

5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินการ 

วิธีการค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

22 
X 100 

76 
 

= 28.95   
 

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

28.95 X 5 



๓๐ 

 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการรวมกันมีเพียง 22 คน 

จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 76  คน                                                                                                                                                                                                                                                       
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 28.95 2.41 คะแนน 
 

จุดเดน่ 

 - 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนอาจารย์ให้ท าวิจัยและผลติหนังสอื / ต าราเพื่อเสนอขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดสรรเวลาในการท าวิจัยและให้ทุนสนับสนุนทั้งจากคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยฯ 

 

 

แนวทางการพฒันา 

60 

= 2.41 

 
  

 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

   อาจารย์ประจ าคณะฯ มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ จ านวน 20 คน และอาจารย์ที่ด ารง 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน อาจารย์ประจ า

คณะฯ 76 คน 

   มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์และ 

รองศาสตราจารย์รวมกัน จ านวน  22 คน จากจ านวน

อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 76  คน ค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

28.95 (KFN 1.3-1)                                                                                        

KFN 1.3-1 รายชื่ออาจารย์พยาบาล

ประจ าทั้งหมด จ าแนกตามต าแหน่ง

วิชาการ 



๓๑ 

 
จัดโครงการให้ความรูเ้กี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จัดอาจารย์พี่เลีย้งในการท าวิจัย 

และผลิตหนังสอื / ต ารา และสร้างแรงจูงใจในการขอต าแหน่งทางวิชาการ แต่ละภาควิชาควรปฏิบัติ

ตามแผนการพัฒนาอาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.4  จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา คอืสัดส่วนของนักศึกษาต่อ

อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้ง มีความ

เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต

บัณฑิต ดังนั้น คณะฯ จงึควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง

ไม่เกินจ านวนเหมาะสม   
 

เกณฑ์การประเมิน  

 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนดเป็นคะแนน 5  

 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดให้ค านวณ

ค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่า

ความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 

 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 

ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

        ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ตั้งแตร่้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศต์ามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ

หลักสูตรนั้นๆ 
 

 คณะพยาบาลศาสตรส์ามารถเลือกใช้สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากลุ่ม

สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มีคา่เท่ากับ 8 : 1 หรอืใช้ของสาขาพยาบาลศาสตร ์มคี่าเท่ากับ 6 : 1 
 

 

 

 

 

สูตรการค านวณ : 



๓๒ 

 
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 

 สัดส่วนจ านวน น.ศ. เต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง –  

สัดส่วนจ านวน น.ศ. เต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  
 

 2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

  2.1 ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

  2.2 ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

  2.3 ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แตน่้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

คะแนนที่ได้  = 
5 – (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3) 

4 

ผลการด าเนินการ 

 1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ 
 

7.31– 8 
X 100 

8 
 

= -8.625   
 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

ค่าความแตกต่างจากคะแนนมาตรฐานได้ -8.625 ซึ่งเป็นค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10 

คิดเป็น 5 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  9  การค านวณอัตราส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

       ปีการศกึษา 2559 



๓๓ 

 
 

ชั้นป ี หนว่ยกติ จ านวนนกัศกึษา SCH  

(หนว่ยกติ x จ านวนนกัศกึษา) 

FTES (SCH/36) 

1 3.375 210, 208 702.75 19.52 

2 34.029 207 2346.35 156.38 

3 47.187 216 7600.392 211.12 

4 16 215,216 3442 95.61 

รวม 100.591 848, 847 14091.49 482.63 

จ านวนอาจารยป์ระจ า 66 

FTES: อาจารย ์ 7.31 : 1 
 

ผลการด าเนินการ 

 

 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

     ปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จ านวนหนว่ยกิตทั้งหมด 138 

หนว่ยกิต สอนนักศกึษาช้ันปีที่ 1 มีรายวิชาที่เปิดสอน จ านวน 18 

รายวิชา เป็นรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์พยาบาลประจ า จ านวน 

2 รายวิชา และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555) สอนนักศึกษาช้ันปีที่ 2-4 มีรายวิชาที่เปิด

สอน จ านวน 53 รายวิชา 143 หนว่ยกิต เป็นรายวิชาที่สอนโดย

อาจารย์พยาบาลประจ า จ านวน 45 รายวิชา และจ านวน

อาจารย์พยาบาลประจ าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 66 คน (KFN 1.4-1 

ถงึ KFN 1.4-3) ผลการด าเนินการ อัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า = 7.31 : 1 ค่าความแตกต่าง

จากคะแนนมาตรฐานได้ -8.625 ซึ่งเป็นค่าร้อยละไม่เกินรอ้ยละ 

10 คิดเป็น 5 คะแนน 

KFN 1.4-1 แผนการจัดการศกึษา 

ปีการศึกษา 2559 

(Master Plan) 

KFN 1.4-2 ข้อมูลรายวิชา  

หนว่ยกิต และจ านวนนักศึกษา 

ที่ลงทะเบียน 

KFN 1.4-3 จ านวนอาจารย์

พยาบาลประจ าปีการศกึษา 2559 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะได้ค่า FTES เท่ากับ 7.31 : 1 ซึ่งไม่เกิน 8 : 1 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ค่า FTES ไม่เกิน 8 : 1 ค่า FTES เท่ากับ 7.31 : 1 5 คะแนน 



๓๔ 

 
 

จุดเด่น 

 ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจ าเพียงพอต่อการผลิตนักศกึษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา  

 สัดส่วนของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า แม้ได้ตามเกณฑ์แต่ปัจจุบันปัญหา

สุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้อาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาที่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักต้องดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิดจงึควรลดจ านวนนักศึกษาในความรับผิดชอบให้เหมาะสม 
 

แนวทางการพัฒนา 

 เน ื่องจากนโยบายการผลิตนักศึกษาเพิ่มเป็นปีละ 220 คน ผลิตให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา

บาลในปีการศกึษา 2556 – 2557 ปีละ 20 คน ซึ่งนักศึกษาจะส าเร็จการศกึษาในปี 2561 นี ้

 คณะฯ ได้ลดการรับนักศึกษาลงเหลือปีละ 210 คน แม้ว่าคณะฯ จะมีจ านวนอาจารย์ 85 คน 

(รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท) สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์จะเป็นไปตามเกณฑ์ คณะฯ 

ได้พัฒนาให้มีจ านวนอาจารย์พยาบาลมากขึ้นซึ่งได้ขยายกรอบอัตราก าลังเป็น 116 อัตรา และการเตรียม

อาจารย์ใหม่โดยส่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 15 คน และมีการรับพยาบาลวิชาชีพที่มีวุฒิปริญญา

โท และมีประสบการณ์มากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.5 การบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
 

ชนดิของตวับง่ชี้ กระบวนการ    
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ผลการด าเนนิการ 

 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

          ปี ก ารศึ ก ษ า  2 5 5 9 คณ ะฯ  ได้ ต ร ะห นั ก แล ะ ให้

ความส าคัญในการพัฒนานักศกึษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดบริการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ

นักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษาด ารงชีวิตอยู่ในคณะฯ

อย่างมคีวามสุข ดังมรีายละเอียดดังนี ้ 

1. จัดให้มีบริการค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต

แก่นักศึกษาในคณะ โดย 

    1.1 มอีาจารย์ประจ าช้ัน ช้ันปีละ 2 คน (KFN 1.5-1) และ

อาจารย์ที่ปรึกษา ในสัดส่วนอาจารย์ :นักศึกษา เท่ากับ 1:      

10-14 คน (KFN 1.5-2) ติดตามและให้ค าปรึกษาต่อเนื่องตัง้แต่ปี 

1 ถึง ปี 4  และการใช้ชีวิตภายในคณะฯ โดยมีการปรับปรุงคู่มือ

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปี 2559 (KFN 1.5-3) เพื่อเป็น

แนวท างให้ อ าจารย์ ที่ ป รึกษ า อาจารย์ ป ระจ า ช้ัน  และ

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ที่ประจ าหอพักแต่ละช้ัน 

ช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และเมื่อเจ็บป่วย  มีปัญหา

ด้านต่างๆ ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาจะมีการส่งต่อ และให้การ

ช่วยเหลือโดยทีมคณาจารย์และผู้บริหารประชุมวางแผน

ช่วยเหลือรว่มกัน  

              1.2 จัดให้มีระบบดูแลสุขภาพทั้งในเวลาราชการและ

นอกเวลาราชการ โดยมีการประสานขอใช้สิทธิ์การรักษาของ 

สปสช.ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (KFN 1.5-4) ในเวลา

ราชการมีนักวิชาการพยาบาลช านาญการประเมินและดูแล

เบื้องต้นหากเห็นสมควรได้รับการดูแลจากแพทย์จะส่งต่อให้

นักศึกษาเข้ารับการตรวจที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ

ในวันหยุดราชการมีอาจารย์ ในคณะฯ ผลัดเปลี่ยนกันมา

ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. (KFN 1.5-5) ในยามวิกาล

มีพยาบาลวิชาชีพจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมาอยู่เวร

ช่วยดูแลด้านสุขภาพ ในเวลา 19.00 07.00 น. (KFN 1.5-6) ซึ่ง

ในการดูแลสุขภาพทั้งในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ 

 

 

 

 

 

KFN 1.5-1  ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ประจ า

ช้ัน 

KFN 1.5-2  ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษา 

KFN 1.5-3  คู่มอือาจารย์ที่ปรึกษา 

KFN 1.5-4  เอกสารแสดงการประสาน

สิทธิก์ารรักษา 

KFN 1.5-5  ตารางปฏิบัติงานของ

อาจารย์แม่บ้าน 

KFN 1.5-6  ตารางเวรพยาบาล 

KFN 1.5-7  ตารางเวรนักศึกษาพยาบาล 

KFN 1.5-8  โครงการเกือ้สดใสใส่ใจ

สุขภาพ 

KFN 1.5-9  แฟ้มประวัตินักศกึษา  

KFN 1.5-10  ภาพห้องให้ค าปรึกษา 

KFN 1.5-11  ภาพห้องสันทนาการ 
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จะใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของนักศกึษาด้วยกัน

เอง โดยจัดเวรกันมาช่วยดูแลสุขภาพ (KFN 1.5-7) และในกรณีที่

มีนักศึกษาป่วยต้องสังเกตอาการ มีห้องนักศึกษาป่วย Infirmary 

มีเตียง 6 เตียง และมีห้องแยกอีก 1 เตียง ส าหรับนักศึกษาที่เป็น

โรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ เช่น อีสุกอีใส เป็นต้น  มียา

สามัญประจ าบ้านไว้บริการนักศึกษาในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อย 

และเนื่องจากนักศึกษาบางคนมีน้ าหนักเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

(ช้ันปีละประมาณ 3-4 กิโลกรัม) จึงได้วางแผนจัดกิจกรรมเกื้อ

สดใสใส่ใจสุขภาพ (KFN 1.5-8) ซึ่ งได้ของบประมาณไว้ใน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 

30 กันยายน 2560) โดยมีการให้ความรูเ้รื่องการส่งเสริมสุขภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษา เพื่อจัดท าแฟ้มประวัติ

นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล

สุขภาพ ผลการเรียนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาด้าน

ต่างๆ ของนักศึกษา และท าการบันทึกติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 1-4 เพื่อให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

(KFN 1.5-9) 

   1.3 จัดให้มีห้องให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการความเป็นส่วนตัว (KFN 1.5-10) หากพบว่ามีปัญหา

ซับซ้อนจะส่งต่อผู้เช่ียวชาญตามแนวทางการปฏิบัติ 

   1.4 จัดบริการอาหารให้กับนักศึกษาทั้ง 3 มื้อ  

   1 .5  จั ดบ ริก ารรถ รับ -ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า เพื่ อ ไปฝึ ก

ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ 

เช่น โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นต้น 

นอกจากนีย้ังสนับสนุนใหน้ักศึกษาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ

สังคม และจิตอาสา เช่น จัดรถรับ-ส่งให้นักศึกษาไปบริการ

ประชาชน ณ สนามหลวง หรอืไปประชุมกีฬาสถาบันพยาบาล  

   1.6 จัดบริการการใช้ห้อง โสตฯ สื่อ จัดห้องสันทนาการ 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นห้อง self- study นอกเวลา

ราชการ (KFN 1.5-11) 
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     2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตรทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

         2.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษา เช่น การให้ทุนจากองค์กรภายนอก การกู้ยืมเงิน

เพื่อการศึกษาโดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะ ผ่าน Facebook ของฝ่ายกิจการ

นักศึกษา กลุ่ม Line ขององค์การนักศึกษา อาจารย์ประจ าช้ัน 

(KFN 1.5-12) 

          2.2 คณะฯ อ านวยความสะดวกแก่ศิษย์เก่าโดยให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมศิษย์ เก่า

พยาบาลเกื้อการุณย์ จัดให้มีห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ อยู่ภายใน

คณะ (KFN 1.5-13) และมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น

เลขานุการของสมาคมศิษย์เก่าฯ (KFN 1.5-14) ท าให้สามารถ

ติดต่อและประสานงานในการจัดกิจกรรมทางด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี และด้านวิชาการร่วมกัน อย่าง

ต่อเนื่อง และมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายกับศิษย์เก่า เช่น 

line, website  นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม

ของสมาคมศิษย์เก่าฯ จะผ่านทาง website ของคณะฯ (KFN 

1.5-15) คณะฯ เป็นสถาบันหลักในการจัดประชุมวิชาการให้กับ

ศิษย์เก่า ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในปีนี้จัดเมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2560 

เรื่อง “ก้าวสูสู่งวัย พัฒนากายใจ 4.0”  

ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ (KFN 1.5-16) 

2.3 คณะฯ มีการจัดงานวันสถาปนาคณะพยาบาล

ศาสตร์เกื้อการุณย์ในวันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปี โดยบรรจุอยู่

ในแผนปฏิบัติการของคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนการ

ด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร (KARUN) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง Unity รู้รักสามัคคี Altruism จิตอาสา และ Nurture 

ความเอื้ออาทร อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความ

กตัญญูกตเวที ต่อผู้ก่อตั้งคณะฯ ครูอาจารย์อาวุโส และช่วย

ปลูกฝังค่านิยมองค์กรต่ออาจารย์รุ่นใหม่ทั้งที่เป็นศิษย์เก่า และ

อาจารย์จากสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เกิดความผูกพันภายในองค์กร 

 

 

KFN 1.5-12  ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์

ต่างๆ ของคณะ        ผา่น Facebook 

ของฝ่ายกิจการนักศกึษา กลุ่ม Line ของ

องค์การนักศึกษา อาจารย์ประจ าชัน้ 

KFN 1.5-13  หอ้งสมาคมศิษย์เก่า เกือ้

การุณย์ 

KFN 1.5-14  ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการสมาคมศษิย์เก่าฯ 

KFN 1.5-15  website ของคณะฯ 

KFN 1.5-16  โครงการก้าวสู่สูงวัย 

พัฒนากายใจ 4.0 

KFN 1.5-17  โครงการวันสถาปนาฯ/

ภาพกิจกรรมวันสถาปนา 

KFN 1.5-18  แฟ้มประวัติตัวแทน   รุ่น

ต่างๆ 
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(KFN 1.5-17) 

2.4 มีข้อมูลแฟ้มประวัติของตัวแทนรุ่นต่างๆ เพื่อสะดวก

ในการติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีประโยชน์

แก่ศษิย์เก่าฯ (KFN 1.5-18) 

     3. จัดการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษา 

         คณะฯ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความ

พร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยมีการเตรียม

ความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพ และ 

การเตรียมตัวประกอบวิชาชีพ ดังนี้   

         3.1 การเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนการ

ประกอบวิชาชีพ โดยมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์

ประจ าช้ัน และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อวางแผนจัด

ตารางเวลาการทบทวนบทเรียนในหัวข้อที่นักศึกษาต้องการ 

(KFN 1.5-19) และด าเนนิการตามแผน พรอ้มทั้งให้การสนับสนุน

ดูแลความพร้อมของสถานที่ จัดเตรียมอาหารว่าง นมและน้ า

สมุนไพรที่มีประโยชน์ใหก้ับนักศึกษาระหว่างทบทวน 

        3.2 การเตรียมตัวประกอบวิชาชีพ คณะฯได้จัดกิจกรรม

ให้กับนักศึกษา ดังนี ้

               3.2.1 จัดให้มีการทบทวนทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(check out)  ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ก่อนส าเร็จการศึกษาใน

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. โดยมีการส ารวจ

ความต้องการของนักศึกษาในการประเมินทักษะการพยาบาล 

ร่วมกับการจัดทักษะที่จ าเป็น และส าคัญ เชน่ การสวนปัสสาวะ 

การให้น้ าเกลือ และการผสมยา เป็นต้น  

(KFN 1.5-20)  

 

              3.2.2 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมธรรม ซึ่ง

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครใหก้ับนักศึกษา

พยาบาล รุ่นที่ 60 (KFN 1.5-21) ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2560 

เพื่อเตรียมความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ที่ต้องอดทนต่อความ

KFN 1.5-19  ตารางทบทวนบทเรียน 

KFN 1.5-20  ตารางทบทวนทักษะ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ (check out) 

KFN 1.5-21  โครงการปัจฉิมนเิทศ 

KFN 1.5-22  ผลการประเมินโครงการ

ปัจฉิมนเิทศ 

 



๓๙ 

 
 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

คาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้ร่วมวิชาชีพ โดยในปีนี้ได้น า

ข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา และน ามาปรับปรุงโดยการลด

ระยะเวลาการอบรม และเพิ่มหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ความ

คาดหวังของสังคมต่อวชิาชีพ โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ จัดให้

มีการปุจฉา-วิสัชนา ในหัวข้อฝากไว้ในธรรม ธรรมะมีค าตอบ 

โดยทีมงานธรรมมะเดลิเวอรี รวมทั้งการคืนเงินกู้ยืมเพื่อ

การศกึษา เพื่อให้นักศกึษาเข้าใจหน้าที่ของการคืนเงนิกู้ยืมฯ ผล

การประเมินในภาพรวมพบว่า การอบรมท าให้นักศึกษา

ตระหนักรู้ในบทบาทและหนา้ที่ของพยาบาล  (KFN 1.5-22) 

     4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 

(KFN 1.5-23) 

         คณะฯ ได้ท าการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม

และการจัดบริการดังนี้  

4.1 การประเมนิอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศกึษา มีการ 

ประเมิน  3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา 

ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา และด้านอื่นๆ คือ พร้อมรับฟัง

ปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ และใช้ค าพูดที่เหมาะสม 

ผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 พบว่า ผลการประเมินโดย

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 ซึ่งพบว่า

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 (ค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.76) และยังพบว่าค่าเฉลี่ยทีม่ากที่สุดคือความพร้อม

ในการรับฟังปัญหาของนักศกึษาด้วยความจริงใจ และใช้ค าพูดที่

เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 ) 

รองลงมาคือ ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 

4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือ ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04)  

4.2 การใหข้้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  

คณะฯ มีการประเมินผลดา้นการประชาสัมพันธ์ การ 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และข้อมูลที่

ส าคัญ ที่นักศึกษาต้องรับทราบ ผ่านทางช่องทางต่างๆ พบว่าให้

KFN 1.5-23  ผลการประเมินโครงการ

ต่างๆ 



๔๐ 

 
 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ

ประชาสัมพันธ์สื่อสาร การให้ข้อมูลแก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.90 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก          ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.41  

           4.3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพ

พยาบาลภายหลังส าเร็จการศึกษา  

             คณะฯ ได้มีการประเมินผลการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล 2 กิจกรรม ได้แก่ 

             - การทบทวนทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ (check out)           

มีการประเมินระดับความมั่นใจของนักศึกษา ก่อนและหลัง 

check out ผลการประเมิน พบว่า ระดับความมั่นใจก่อนการท ามี

ค่าเฉลี่ย 2.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยู่ในระดับปานกลาง 

และหลังท ามีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56    อยู่

ในระดับมาก ซึ่งถือว่ามีความมั่นใจมากขึ้น 

             - โครงการปัจฉิมนิเทศ และอบรมธรรม ปีการศึกษา 

2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.55 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยู่ในระดับดีมาก และการอบรม

ท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.64 อยู่ในระดับดีมาก มีข้อเสนอแนะได้แก่กิจกรรม

ไม่มี ค วามหลากหลาย บางกิ จกรรมมี เวลาน้ อย เกิ น ไป           

ซึ่งมากกว่าในปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

โดยรวม เท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก 

     5. น าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรบัปรุงพฒันา  

         คณะฯ ได้น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการในการให้บริการนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน

เรื่องการให้ข้อมูลที่ครอบคลุม ทั่วถึง ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและ

ศษิย์เก่าฯ และในการประเมินกระบวนการในการจัดโครงการที่มี

ระยะเวลามากกว่าหนึ่งวัน จะมีการประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 

ที่ด าเนินงานทุกวันเพื่อการแก้ ไขปัญหา และปรับปรุงการ

ด าเนินงานในวันต่อไป (KFN 1.5-24) รวมถึงมีการประชุม

KFN 1.5-24  รายงานวงจร PDCA   ทุก

โครงการ/ รายงานการประชุมประเมิน

โครงการฯ 

 

 



๔๑ 

 
 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการ

เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนงาน และพัฒนากิจกรรม 

ในปีการศึกษาต่อไป  

     6. ใหข้อ้มลูและความรูท้ีเ่ปน็ประโยชนใ์นการประกอบอาชพี

แก่ศษิยเ์กา่  

          ปัจจุบันคณะฯ มีศิษย์เก่า 2 สมาคม คือ สมาคมศษิย์เก่า

พยาบาลเกือ้การุณย์ และสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช ดังนั้น คณะฯ ได้มีการด าเนินการให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและดูแลสุขภาพของตนเอง ดังนี้ 

         6.1 คณะฯ มีการติดต่อสื่อสารการให้ข้อมูลและความรู้ที่

เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า และข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ทางวิชาชีพ คณะฯ ได้มีช่องทางการติดต่อดังที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมีการก่อตั้งสมาคม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสื่อสารข้อมูลของ

สมาคมฯ ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยฯ (KFN 1.5-27) และมี

จุลสารของมหาวิทยาลัยส่งให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุก

เดือน  (KFN 1.5-28) 

 6.2 คณะฯ จัดประชุมวิชาการให้กับศิษย์ เก่าคณะ

พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจ าปี 2560 โดยร่วมกับสมาคม

ศิษย์เก่าฯ จัดประชุม เรื่องก้าวสู่สูงวัย พัฒนากายใจ 4.0  เมื่อ

วันที่ 5-9 สิงหาคม 2560 เนื่องจากศิษย์เก่าส่วนใหญ่ที่มัก

มาร่วมงาน เป็นผู้สูงอายุอยู่ ในช่วง 50-65 ปี แต่ยังมีความ

ทันสมัย ก้าวทันยุค 4.0 หัวข้อนี้จึงเป็นประโยชน์แก่สมาชิกใน

การดูแลสุขภาพและเข้าใจสังคมยุค 4.0 ยิ่งขึน้ นอกจากนั้น การ

เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้รับหน่วย CNEU 13.5 ศษิย์เก่า

สามารถรวบรวมไปต่ออายุใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ได้อีกด้วย (KFN 1.5-29) 

KFN 1.5-27  website ของคณะฯ 

KFN 1.5-28  จุลสารมหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช 

KFN 1.5-29  โครงการก้าวสูสู่งวัย 

พัฒนากายใจ 4.0   

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน 
 



๔๒ 

 
จุดเดน่ 

 คณะฯ มีจัดใหก้ารบริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างครบถ้วน ครอบคลุมและต่อเนื่อง 

ทั้งด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในคณะฯ เพื่อให้นักศึกษามีความสุข สามารถส าเร็จการศึกษาได้

ในเวลาที่ก าหนด นักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา โดยผ่านระบบการให้

ค าปรึกษาที่มีการร่วมมือท างานเป็นทีม การบริการทางด้านสุขภาพมีการจัดพยาบาลวิชาชีพจาก

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพโดยตรงมาให้บริการ

นักศึกษา และเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลที่คณะฯ มีการประสานสิทธิทางการรักษาของนักศึกษา

พยาบาล    ท าให้การประสานงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็ว และต่อเนื่อง คณะฯ มีสมาคมศิษย์

เก่าฯ ที่เข้มแข็ง  
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

  การน าผลการประเมินไปพัฒนาใหก้ารบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป 
  

แนวทางการพฒันา 

  น าผลการประเมินทั้งด้านกระบวนการและการประเมินผลโครงการ กิจกรรมไปเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาแผนงานการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรใีห้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.6 กจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
 

ชนดิของตวับง่ชี้ กระบวนการ     

ผลการด าเนนิการ 
 



๔๓ 

 
 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

     ปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรให้นักศึกษา โดยแบ่งเป็นการด าเนินการโดยคณะฯ 

และองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังตอ่ไปนี้ 

     1. การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของคณะฯ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและจัด

กิจกรรม  

คณะฯ มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ของคณ ะฯ มี การให้ นั กศึ กษามีส่ วนร่วมในการวางแผน 

ด า เนิ น ก าร โด ยคณ ะก รรมก ารกิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า  แล ะ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ มีการก าหนดวันประชุมร่วมกับ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง ทุกเย็นวันจันทร์ที่ 2 ของ

เดือน เวลา 17.00-19.00 น. เพื่อร่วมกันปรึกษา หารือ วาง

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมทั้ งวางแผนการ

ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 

(KFN 1.6-1) 

 นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้บรรจุโครงการที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบทั้ง 5 ประการ 

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ของคณะฯ ไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนในการด าเนินงาน ทุกโครงการจะมีการน าผลการ

ประเมินจากครั้งก่อน มาพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

โครงการ หากโครงการใดมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการ

มากกว่าหนึ่งวัน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมในแต่ละวัน คณะกรรมการ

จะมีการประเมินปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ

ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงในการด าเนินงานในวันต่อไป และเมื่อ

สิ้นสุดโครงการแล้ว จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน

ของโครงการ พร้อมข้อ เสนอแนะ เพื่ อน าไปวางแผนการ

ด าเนินงานในครั้งต่อไป แต่หากโครงการใดที่ด าเนินการเพียงวัน

เดียว ก็จะน าผลการประเมินจากครั้งก่อนมาประชุมปรึกษาหารือ

วางแผนในการด าเนินการครั้งนี้ และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

จะมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะใน

KFN 1.6-1  รายงานการประชุม

สโมสรนักศึกษา 

KFN 1.6-2  สรุปผลการประเมิน

โครงการต่างๆ 
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 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

การด าเนินการครั้งต่อไป โดยในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้จัดท า

แผนงานโครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแต่ละช้ันปีดังนี้ (KFN 

1.6-2)  

          1) นักศึกษาช้ันปีที่ 1: โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้าง

คุณธรรม วันที่ 7-10 สิงหาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

เกื้อการุณย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน195,900 บาท 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย 

          - ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ระเบียบวินัย และสวัสดิการตา่งๆ 

          - คุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในบทบาทความเป็น

นักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โดยผ่านกิจกรรมการ

อบรมธรรม 

         - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

โดยผ่านกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมฐานที่ท าความรู้จักกับหน่วยงาน

ต่างๆ ของคณะฯ 

         - ทักษะการสื่อสาร โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มในการสื่อสาร

เพื่อท าความรูจ้ักกับเพื่อนใหม่ 

         กิจกรรมจะมีการสอดแทรกคุณลักษณะแห่ง KARUN ซึ่ง

เป็นค่านิยมขององค์กรให้นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการปลูกฝัง

ค่านิยม 

       2) นักศึกษาช้ันปีที่ 2: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม

สัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในตนเอง รุ่นที่ 1 วันที่ 11-13 พ.ย. 

59 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 พ.ย. 59 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 

442,000 บาท สถานที่จัด ณ จังหวัดนครนายก เป็นกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 5 ประการ (คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) คุณลักษณะแห่ง KARUN 

(Keenness, Altruism, Respect, Unity, Nurture) รวมทั้งภาวะผู้น า 



๔๕ 

 
 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

การท างานเป็นทีม 

         3) นักศึกษาช้ันปีที่  3: โครงการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาคุณลักษณะแห่งการุณย์ วันที่ 

10-12 กันยายน 2559 ณ สถานที่มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม 

จังหวัดปทุมธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุน 390,730 บาท เป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในตนเอง และเกิด

การตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหง่ชาติ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ทักษะทางปัญญาจากการน าเสนอสิ่งที่ได้จากการ

ดูภาพยนตร์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 

รวมถึ งคุณลักษณะแห่ง KARUN ได้แก่  Keenness, Altruism, 

Respect, Unity, Nurture การท างานเป็นทีม การมีภาวะผูน้ า การ

กล้าแสดงออก และการมจีติอาสา 

         4) นักศึกษาช้ันปีที่ 4: โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนา

จริยธรรม วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคุณแม่  อบ

ทิพย์ แดงสว่าง อาคารการุณยสภา ได้รับงบประมาณสนับสนุน 

425,600 บาท เป็นโครงการเตรียมความพร้อมนักศกึษาภายหลัง

ส าเร็จการศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ มุ่งให้นักศึกษาสามารถน าไป

ปรับใช้ในชีวิตการท างาน และประจ าวัน ของการเป็นพยาบาล

วิชาชีพได้ มีการพัฒนาคุณลักษณะแห่ง KARUN คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ รวมทั้ง

การวางแผนทางการเงิน โดยผ่านการฟังบรรยายและฝึกค านวณ

ในหัวข้อ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดเก็บ โดยคุณวิศกร  ปันยารชุน         

     2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 5 ประการ 

           คณะฯ มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

KFN 1.6-3  ตารางสรุปโครงการ/

กิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑติที่

พึงประสงค์ฯ 
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มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้ (KFN 1.6-3) 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ

และพัฒนาจริยธรม กิจกรรมวันไหว้ครู รับหมวก เดินเทียน 

กิจกรรมตักบาตรทุกเช้าวันจันทร์ กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อ 

โครงการปัจฉิมนเิทศและพัฒนาจริยธรรม เป็นต้น 

2) ด้านความรู้ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาคุณลักษณะแหง่การุณย์ 

 เป็นต้น 

3) ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาคุณลักษณะแห่ง

การุณย์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัย  

นวมิ นท ราธิ ราช  โดยส่ งนั ก ศึ กษ า เข้ าร่ วม โค รงก ารกั บ

มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ

พัฒนาศักยภาพในตนเอง และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า

นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นต้น 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี ได้แก่ โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 และพัฒนาคุณลักษณะแห่งการุณย์ อบรมเชิง

ปฏิบัติการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในตนเอง  โครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     

เป็นต้น 

 

     3. การจดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคณุภาพ

แก่นกัศกึษา 

         คณะฯ มีการจัดกิจกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกัน

คุณภาพแก่นักศกึษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและมีทักษะในการ

ประกันคุณภาพ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ในวันที่ 3 

ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. (KFN 1.6-4, KFN 1.6-5 

และ KFN 1.6-6)  

KFN 1.6-4  เอกสารประกอบการ

บรรยาย 

KFN 1.6-5  ตารางกิจกรรมวันจันทร์ 

KFN 1.6-6  Passport การเข้าร่วม

กิจกรรมของนักศกึษา 
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      4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จ

ตามวัตถปุระสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุง

การด าเนินงานครั้งต่อไป 

 คณะฯ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของโครงการทุกโครงการและมีการน าผลการด าเนินงานมา

ปรับปรุงการด าเนนิงานครั้งต่อไป ดังนี้ 

          1) โครงการที่จัดให้นักศึกษาช้ันปีที่  3 เดิมโครงการ

พัฒนาบุคลิกภาพ ปี 2557  ปรับเปลี่ยนเป็น โครงการพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตแห่งการุณย์ ปี 2558 เปลี่ยนเป็นโครงการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 และพัฒนา

คุณลักษณะแห่งการุณย์ มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหากิจกรรมตามที่

นักศึกษาเสนอแนะตามความเหมาะสม อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยน

สถานที่จัดโครงการตามที่นักศึกษาเสนอแนะ (KFN 1.6-7)  

 2) โครงการปฐมนิเทศและโครงการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่21และพัฒนาคุณลักษณะแห่งการุณย์ 

โดยเปลี่ยนไปจัดนอกสถานที่และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (KFN 1.6-8 และ KFN 

1.6-9)   

KFN 1.6-7  ประเมินผลโครงการ

ทั้ง 4 โครงการ 

KFN 1.6-8  โครงการปฐมนิเทศปี 

2559 

KFN 1.6-9  โครงการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

แล ะพั ฒ น าคุ ณ ลั ก ษณ ะแห่ ง

การุณย์ 

 

       5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 คณะฯ มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน

คือ มีการด าเนินการครบทุกโครงการ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

100 มีผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และ

มีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจ มากกว่าหรอืเท่ากับ 3.5 (KFN 1.6-10) 

KFN 1.6-10  การประเมนิแผน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

       6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 คณะฯ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรม

เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยและ

ส่วนงานอื่นๆในมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมที่

คล้ายคลึงกัน หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดทุกคณะฯ เช่น กิจกรรม

KFN 1.6-11  ปฏิทินกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

KFN 1.6-12  improvement plan 

 



๔๘ 

 
 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

วันสงกรานต์ ก็ให้จัดในนามของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความ

ซ้ าซ้อนของกิจกรรม (KFN 1.6-11 และ KFN 1.6-12) 

 

 การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ขอ้ 5 คะแนน 
 

จุดเดน่ 

           คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาพักค้างอยู่ใน

หอพักจ านวนมาก มีห้องเรียน หอ้งสันทนาการ ลานเอนกประสงค์ ส าหรับใหน้ักศกึษาทั้งภายในคณะฯ 

และนอกคณะฯ ของส่วนงานอื่นในมหาวิทยาลัยสามารถมาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษาให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานของชาติ ของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ 
  

จุดทีค่วรพัฒนา 

           การจัดกิจกรรม และช่วงเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ของนักศกึษาควรให้ตรงกันกับทุกส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยที่ตอ้งท าร่วมกัน เพื่อใหน้ักศกึษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 

แนวทางการพฒันา 

          ร่วมประชุมวางแผนการจัดปฏิทินการศกึษาร่วมกันทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อลดความ

ซ้ าซ้อนของกิจกรรมนักศึกษา และเพิ่มทักษะการท างานรว่มกัน บรรจุโครงการต่างๆ เข้าในแผนปฏิบัติ

การของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ  

 

 
  

องคป์ระกอบที ่2 การวิจยั 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ    

  

ผลการด าเนินการ 
 

 

 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

- คณะฯ ได้จัดให้มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรอืงาน 

สร้างสรรค์ (KFN 2.1-1) โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

KFN 2.1-1 แผนภูมิแสดงระบบ

และกลไกการบริหารงานวิจัย



๔๙ 

 
 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

วิชาการรับผดิชอบเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรม

วิจัยในคนของคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ และมี

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ (KFN 2.1-2) ตลอดจนผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายวิจัย ช่วยกัน ควบคุมก ากับและติดตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2559  (KFN 2.1-3) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เกิดการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การดูแลสุขภาพคนเมอืง บูรณา

การวิจัยกับการเรียนการสอน และบริการวิชาการ  

      2) มีสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ 

          - มีหนว่ยส่งเสริมการวจิัยทั้งของคณะฯ มคีู่มอืการท าวิจัย 

(KFN 2.1-4) และหนว่ยส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย          

นวมินทราธิราช (KFN 2.1-5) ที่ให้บริการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 

การพิจารณาจรยิธรรมวิจัยในคนฯ ตลอดจนมีระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยที่ใชใ้นการขอทุนสนับสนุนการวิจัย บันทึกข้อมูล

การเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร จากฐานข้อมูลต่างๆ เก็บเป็น

ประวัติการท าวิจัยของผูว้ิจัย สามารถ report ได้เป็นรายบคุคล และ

รายคณะฯ  

โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ

ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (KFN 2.1-6) จากบุคลากร     ทุก

ส่วนงานและรองคณบดีฝา่ยวิจัยฯของคณะพยาบาลศาสตร์ เกือ้

การุณย์เป็นคณะกรรมการสารสนเทศด้านการวิจัยและเป็น

ประธานในการเขียน TOR ของระบบสารสนเทศด้านการวิจัย  (KFN 

2.1-7) มีนโยบายใหใ้ช้ระบบสารสนเทศรว่มกันทุกส่วนงาน ได้รับ

งบประมาณในการจัดท า 2 ล้านบาท   

       - มี website หอ้งสมุด (digital library) (KFN 2.1-8) ที่

ทันสมัยการใชร้ะบบการสบืค้นที่รวดเร็ว (one search) มีการใช้ 

ฐานข้อมูลในการค้นคว้าร่วมกันทุกส่วนงาน มีการซือ้ฐานข้อมูลเพิ่ม  

       - มีการรักษาความปลอดภัยของงานวิจัย ในระดับปานกลาง        

มีตู้เก็บงานวิจัย และมีผูร้ับผดิชอบเก็บกุญแจ การเปิดตู้ต้องได้รับ

อนุญาตจากประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ (KFN 2.1-9) 

  - มีการก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้นสุขภาพคนเมือง ที่ประกอบด้วย

หรอืงานสร้างสรรค์ 

KFN 2.1-2 ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาและ

ควบคุมการวิจัยของคณะ 

พยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ 

KFN 2.1-3 แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2559 ด้านการวิจัย 

KFN 2.1-4 หนว่ยส่งเสริมการ

วิจัยฯ ของคณะฯ และคู่มอืการ

ท าวิจยั 

KFN 2.1-5 หนว่ยส่งเสริมการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย      

นวมินทราธิราช 

KFN 2.1-6 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการสารสนเทศ ด้าน

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

KFN 2.1-7 ค าสั่งคณะ กรรมการ 

TOR ของระบบ สารสนเทศด้าน

การวิจัย   

KFN 2.1-8 website หอ้งสมุด 

(digital library) 

  

KFN 2.1-9 ระเบียบการใช้ห้องหน่วย

ส่งเสริมการวิจัยของคณะฯ 

KFN 2.1-10 โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ

คนเมือง 

KFN 2.1-11 ค าสั่งอาจารย์ไป

อบรม HRP 

KFN 2.1-12 ค าสั่งอาจารย์ไป



๕๐ 

 
 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

กิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ให้ความรู้อาจารย์เพื่อส่งเสริมให้มี

ศักยภาพในด้านการวิจัยเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการให้

อาจารย์มคีวามรูค้วามเข้าใจในการท าวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ   

คนเมืองและพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการมคีวามคิด

สรา้งสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม (KFN 2.1-10 ถงึ KFN 2.1-14)  

3) คณะฯ มีการขอตั้งงบประมาณประจ าปีการศกึษา 2559 

จ านวน 2 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการท าวิจัยให้กับ

บุคลากร (KFN 2.1-15) และหากทุนสนับสนุนการวิจัย         ไม่

เพียงพอ สามารถยื่นขอทุนจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ 

4) มีการจัดสรรงบประมาณในการเผยแพร่งานวิจัย ซึง่อยู่ใน

งบประมาณการท าวิจัย และสามารถขอทุนการตพีิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรอืนานาชาติจากทั้งของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยฯ  

(KFN 2.1-16) 

     5) มีการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ โดยการเปิดโอการให้

อบรมเพิ่มพูนความรูด้้านการวิจัย มีการยกย่องอาจารย์ที่

ผลงานวิจัย โดยที่ประชุมคณะด าเนินงานตัดสินส่งช่ืออาจารย์ที่ท า

วิจัยในระดับนานาชาติไปประกวดอาจารย์ดีเด่น (KFN 2.1-17 และ 

KFN 2.1-18) 

 6) มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์โดยท าในรูปแบบนิตบิุคคลมีมหาวิทยาลัยฯ เป็น

ผูด้ าเนนิการ (KFN 2.1-19) 

 

อบรม GCP 

KFN 2.1-13 ค าสั่งอาจารย์ไป

อบรมด้านการวิจัยฯ R2R 

KFN 2.1-14 ค าสัง่อาจารย์เป็น

รายบุคคลในการไปอบรมเพื่อ

พัฒนาความรูด้้านการวิจัย 

KFN 2.1-15 แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2559 การขอ

งบประมาณปี 2560 

KFN 2.1-16 ประกาศหลักเกณฑ์

การให้ทุน 

ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอื

นานาชาติ ของมหาวิทยาลัย 

KFN 2.1-17 หนังสือสง่     ผศ.

ดร.พีรนันท์  วิศาลสกุลวงษ์ 

ไปประกวดอาจารย์ดีเด่น 

 หลักฐาน อ.วัลยา / อ.ดร.ขจ ี   

ที่ได้รับรางวัลวิจัย และ website 

kcn.ac.th แสดงการยกย่อง

อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

KFN 2.1-18 รายงานการประชุม

คณะด าเนินงาน 

พิจารณาตัดสินส่งอาจารย์     

เข้าประกวดอาจารย์ดเีด่น 

KFN 2.1-19 ประกาศหลักเกณฑ์

การจดสทิธิบัตร 
  

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 



๕๑ 

 
มีการด าเนินการ 6 ขอ้ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย  

2. มีการแตง่ตัง้ผู้ช่วยคณบดี ฝา่ยวิจัย เพื่อท าหนา้ที่ให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย 

3. มีที่ปรึกษาจากหน่วยส่งเสริมการวิจัยของคณะแพทย์ฯ ร่วมให้ค าปรึกษา 

4. มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัย และการตพีิมพ์เผยแพร่การวจิัย มีหลักเกณฑท์ี่ชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนา  

ควรมีเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนหน่วยส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้งานวิจัยเกิดการขับเคลื่อน

งานวิจัยได้ดีขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนา  

1. ควรเร่งให้มีบุคลากรประจ าหนว่ยวิจัยที่เพียงพอ 

2.  จัดเวทีการเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก 

3.  จัดที่ปรึกษาชาวต่างชาติในการสนับสนุนการตพีิมพ์เผยแพรง่านวิจัยระดับนานาชาติ 

4.  จัดสรรภาระงานของอาจารย์ให้เหมาะสมเพื่อสรรค์สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ตอ่สังคมและประชาชน 

 

 

 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2  เงินสนบัสนนุงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

เกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 
 



๕๒ 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X  5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการด าเนินการ  

 

 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

   ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย

จากภายใน คอื งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร จ านวน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (KFN 2.2-1) และมีงบประมาณคงเหลอืจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีจ านวนโครงร่างวิจัยที่ได้รับทุน ใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๐) จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ (KFN 2.2-2) 

 

KFN 2.2-1 เอกสารแสดงการ

ได้รับงบประมาณประจ าปี 

๒๕๖๐  

KFN 2.2-2 สัญญา/รายงานการ

ประชุมของคณะกรรมการ

ส่งเสริมการวิจัยของคณะฯ

เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 

2560 

 

 

 

ตารางที่  10  งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในสถาบัน 
 

ล าดบั ชื่องานวจิยั 
ผู้วจิยัและ 

ผู้รว่มวจิยั 

จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งทนุ 

  ๑ การประเมนิหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทางสาขา

พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินของ

ฝา่ยการพยาบาล โรงพยาบาล    

วชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร ์

วชริพยาบาลร่วมกับคณะ

พยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ 

นางสาวยุพา  

   วงศร์สไตร 

203,294 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

๒ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ นางปราลีณา ทองศรี 300,540.50 คณะพยาบาล



๕๓ 

 

ล าดบั ชื่องานวจิยั 
ผู้วจิยัและ 

ผู้รว่มวจิยั 

จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งทนุ 

ของปัจจัยที่สง่ผลต่อภาวะ

ซึมเศร้าในต ารวจนครบาล 

นางสาวอารยา  

   เชยีงของ 

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

๓ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ

การดูแลแบบประคับ ประคอง

อย่างเป็นองค์รวมของนักศึกษา

พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์

เกือ้การุณย ์

นางบุญทิวา  สูว่ิทย์ 

 

51,116 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

๔ การประเมนิโครงการพัฒนา

ศักยภาพการใหบ้ริการสุขภาพ

ผูสู้งอายุ ในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเบญจมาศ    

   ตระกูลงามเด่น 

 

95,706 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

๕ ประสิทธิผลของโปรแกรม

สนับสนุนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและวถิีชีวติด้าน

สุขภาพฯ 

นางสุภวรรณ 

  วงศธ์ีรทรัพย์ 

145,020 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

๖ การพยาบาลแบบองค์รวมในการ

ดูแลแบบประคับประคองอาการ

ของนักศึกษาพยาบาลและ

อาจารย์ 

นางสุณี  

   พนาสกุลการ 

37,375 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

๗ ปัจจัยที่ท าให้พยาบาลวิชาชีพ

ลาออกจากงานภายใน 3 ปีแรก

หลังจาก 

นางสาวอมรรัตน์  

   เสตสุวรรณ 

84,760 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

๘ แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ

ที่สง่เสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ

สู่ระดับวิจารณญาณของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

นางสาวอารยา  

   เชยีงของ 

นางอรุณี เฮงยศมาก 

นางสาวชนิภา 

    ยอยืนยง   

 484,848 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

๙ รูปแบบและกระบวนการการเกิด

ความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่ม

นางลดาพร ทองสง   

นางสาววนิดา  

150,000 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 



๕๔ 

 

ล าดบั ชื่องานวจิยั 
ผู้วจิยัและ 

ผู้รว่มวจิยั 

จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งทนุ 

วัยเรียน กรณีศึกษาเขต

กรุงเทพมหานคร: การวิจัยผสาน

วิธี   

   เณรานนท์ เกือ้การุณย์ 

๑๐ 

 

 

รูปแบบและกระบวนการการเกิด

ความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่ม

สตรีวัยเจริญพันธุ์ กรณีศึกษา

เขตกรุงเทพมหานคร: การวิจัย

ผสานวิธี   

 

นางปราลนีา  ทองศร ี   

นางสาวอารยา  

   เชยีงของ  

นางสาวฐาพัชร์ลดา    

   เกียรตเิลิศเดชา   

 

150,000 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

11 รูปแบบและกระบวนการการเกิด

ความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่ม

วั ย ท า ง าน  ก รณี ศึ ก ษ า เข ต

กรุง เทพมหานคร  : การวิจั ย

ผสานวิธี   

นางสาวชนภิา 

  ยอยืนยง 

นางสาวนลิณี   

   เชยกลิ่นพุฒ 

150,000 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

12 รูปแบบและกระบวนการการเกิด

ความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่ม

วัยผู้ใหญ่เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง 

กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 

: การวิจัยผสานวิธี    

นางสาวนิรมนต์   

   เหลาสุภาพ    

นางพัตธร  

   พฤกษาอนันตกาล 

นางสาวจุฬาพร  

   ยาพรหม 

150,000 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

13 รูปแบบและกระบวนการการเกิด

ความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่ม

ผู้ สู ง อ า ยุ  ก รณี ศึ ก ษ า เข ต

กรุงเทพมหานคร: การวิจัยผสานวิธี     

นางภัทร์ธนิตา          

   ศรีแสง    

นางสาววราภรณ์  

   ดีน้ าจดื   

150,000 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

14 รูปแบบและกระบวนการการเกิด

ความรอบรู้ทางสุขภาพของกลุ่ม

ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท กรณีศึกษา

เขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัย

ผสานวิธี    

นางสมบัติ ริยาพันธ์    

นางสุธีกาญจน ์ 

   ไชยลาภ  

นางสาวจันทรรัตน์   

   วงศอ์ารีย์สวัสดิ์ 

150,000 คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

15 ปัจจัยส่งเสริมการดูแลแบบ นางสาวทัศนยี์ 163,400 คณะพยาบาล



๕๕ 

 

ล าดบั ชื่องานวจิยั 
ผู้วจิยัและ 

ผู้รว่มวจิยั 

จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งทนุ 

ประคับประคองในโรงพยาบาล: 

มุมมองของพยาบาล 

   ทองประทีป ศาสตร์160 

เกือ้การุณย์ 

16 ผลของโปรแกรมการอบรม

เพื่อให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้น

แก่มารดาและทารกที่คลอดก่อน

ถึงโรงพยาบาล ตอ่ความรูท้ักษะ 

การช่วยเหลือเบือ้งต้นของ

อาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร (อสส.)  

เขตดุสิตที่ผา่นการอบรม 

นางสาวภัททิยา 

   ชัยนาคิน และคณะ 

 

169,300 

 

 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

รวมทั้งสิน้ ๒,635,359.50 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสามรอ้ยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อคน 

                  = 

 

 

คะแนนที่ได้    = 

 

๒,635,359.50 
         

 = 39,929.69 

 

 

X   5                     

66 

     

    39,929.69 

50,000 

  =  3.99 
 

การบรรลุเป้าหมาย 



๕๖ 

 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน ได้เท่ากับ 39,929.69 บาท

ต่อคน 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

50,000 บาท/คน 39,929.69 บาท/คน 3.99 คะแนน 
 

 

จุดเดน่ 

 1. คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในสถาบันอย่างเพียงพอโดยสามารถขอทุนสนับสนุน

งานวิจัยได้จากคณะฯ และยังมีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชด้วย   

2. คณะฯ มอีาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในศาสตร์ของพยาบาล  

3. คณะฯ มีทรัพยากรที่สง่เสริมใหเ้กิดการวจิัยได้ คือแหล่งข้อมูลที่ง่ายต่อการศกึษา 

ค้นคว้า มเีครือข่ายที่ด ีได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ และ

ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

1. จ านวนงานวิจัยยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 

2.  งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในสถาบันทั้งหมด   

3.   ไม่มอีาจารย์ภายนอกร่วมท าวิจัย มีเฉพาะอาจารย์ภายในคณะฯ 
 

 

 

 

แนวทางการพฒันา 

1. ท า KM เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยของอาจารย์  

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้สามารถท างานวิจัยไปพร้อมๆ กับการท างาน เช่น งานวิจัยแบบ R๒R 

3. สนับสนุนโดย มีหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย และมีผูช่้วยนักวิจัย นักจัดการงานทั่วไป เพื่อช่วย

ขับเคลื่อนงานวิจัย  

4. ของบประมาณการวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจ และเป็นขวัญและก าลังใจในการท าวิจัย 

5. ใหเ้วลาอาจารย์และอิสระในการท าวิจัยมากขึ้น โดยก ากับดูแลไม่ใหเ้กิดความเสียหายงานใน

ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน 



๕๗ 

 
๖. ส่งเสริมใหอ้าจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ โดยการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัย

จากภายนอกอย่างสม่ าเสมอในหลายช่องทาง เช่น website kcn.ac.th มี linkไปที่สถาบันที่สนับสนุนเงนิทุน

วิจัยเผยแพร่ข้อมูลไว้ใน intranet ด้านการวิจัย มีแจ้งทางไลน์ในที่ประชุมอาจารย์ประจ าเดือน 

๗. ส่งเสริมการได้รับทุนภายนอกคณะฯ โดยการสร้างเครือขา่ยและท าวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น   

๘. ประสานงานกับหนว่ยงานวิจัยภายนอก เพื่อใหอ้าจารย์รว่มท าวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของหนว่ยงานภายนอก และตอบสนองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  

      ๙.  ส่งเสริมใหเ้ป็นผูน้ าการวิจัย หากร่วมท าวิจัยสถาบันอืน่ และมีสัดส่วนทุนสนบัสนุนการวิจัยที่ชัดเจน 

 
 

ตวับ่งชีท้ี่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ

แข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสทิธิบัตรหรือสทิธิบัตร หรอืเป็นผลงานทางวชิาการรับใช้สังคมที่ 

ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่ าจ้างให้

ด าเนินการ ต าราหรอืหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแลว้ โดยมีวิธีการคดิดังนี้ 
 

 
วธิกีารค านวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
X 100 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

= (0.8x8)+(1.0x1) 
X 100 

76 

    

๗.๔ X 100 



๕๘ 

 
                                                       76 

= ๙.๗๔ 

  

เกณฑก์ารให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =   

 

         =     1.๖๒ 
 

ผลการด าเนนิการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนนิการ 

บทความวจิัยและบทความวิชาการ ๙ เรื่อง  

๗.๔ คะแนน 0.8x๘=๖.๔ 

    1.0x1=1 

รวม ๗.๔ คะแนน 

จ านวนอาจารย์ประจ า ทั้งหมด 76 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์หรอื

เผยแพร่ ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ทั้งหมด 

ร้อยละ ๙.๗๔ 

เทียบคะแนน 5 คะแนน = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 1.๖๒ คะแนน 

 

 

 

ตารางที่  11 ผลงานทางวิชาการ (KFN 2.3-1) 

 

5 
X ๙.๗๔ 

30 



๕๙ 

 

 

 

ตารางที่ 12  บทความวชิาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่   
 

ล าดบั ชื่อบทความวิชาการ ผูเ้ขยีน แหลง่ตพีิมพ ์ ปีทีพ่มิพ ์ TCI 

1 การเรียนรู้ตลอดชวีติกับวชิาชีพการพยาบาล อ.ดร.ขจี   วารสารพยาบาล 2559 0.8 

ล าดบั ชือ่งานวจิัย ผู้วจิยัและผู้รว่มวจิยั แหลง่ตพีมิพ ์ ปทีีพ่มิพ ์ TCI 

1 การพัฒนาระบบและกลไกที่เป็นเกณฑ์

มาตรฐานในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

อ.ดร.ขจี  พงศธรวิบูลย ์

เป็นผู้ร่วมวิจัย 

ผศ.ดร.สาระ  มุขดี 

เป็นผู้วจิัยหลัก 

อ.ดร.ย่ิงศักดิ์  เพชรนลิ 

เป็นผู้ร่วมวิจัย 

วารสาร

พยาบาลต ารวจ 

2559 0.8 

2 ปัจจัยท านายคุณภาพชีวติของผู้ป่วย

มะเร็งระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

อ.เบญจมาศ  ตระกูลงามเด่น  

เป็นผู้วจิัยหลัก 

อ.สุภวรรณ  วงศ์ธีรทรัพย์ 

เป็นผู้ร่วมวิจัย 

วารสาร 

เกือ้การุณย์ 

2559 0.8 

3 การดูแลเดก็ปฐมวัยในศูนยเ์ด็กเล็ก   

น่าอยู่คู่นมแมข่องโรงพยาบาลในสงักดั

กรุงเทพมหานคร โดย  

อ.ดร.วัชราภรณ์  เชี่ยววัฒนา  

อ.สุปรดีา มณิปันตี 

วารสาร 

เกือ้การุณย์ 

2559 0.8 

4 ผลของโปรแกรมอาหารตามธาตุเจ้า

เรือนต่อความรู้ เจตคติ พฤตกิรรมการ

ดูแลตนเองและการรับรูภ้าวะสุขภาพ

ด้านรา่งกายในการรับประทานอาหาร

ตามธาตุเจ้าเรอืนของบุคลากร      

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

อ.วไิล  ววิัฒน์ชาญกิจ 

อ.สุปรดีา  มณิปันตี 

วารสาร 

เกือ้การุณย์ 

2559 0.8 

5 ประสิทธิผลของการใชก้ระบวนการ

เรียนรู้จากการถอดบทเรียนหลังการ

ปฏิบัติในการฝึกปฏิบัตงิานวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  

อ.วัลยา ตูพานิช 

ผศ.อุบล  ศรุตธนาเจริญ 

รศ.สมใจ วินจิกุล  

 

วารสาร

พยาบาล

ทหารบก 

2559 0.8 

๖ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

การลดน้ าหนกัของนักศึกษาพยาบาล  

ที่มีภาวะอ้วน 

ผศ.ดร.แสงเทียน ธรรมลิขิตกุล 

อ.สิริรัก สินอุดมผล 

วารสาร 

เกือ้การุณย์ 

๒๕๕๙ ๐.๘ 

๗ Experiences of People with Advanced 

Cancer in Home-Based Palliative 

Care 

 

อ.ดร.นุศ  ทิพย์แสนค า 

(NootTipseankhum, 

TassaneeTongprateep, David. A. 

Forrester, PimpanSilpasuwun*) 

Pacific Rim 

Int J Nurs Res 

2016; 20(3) 

238-251 

2559 1.00 



๖๐ 

 
   พงศธรวบูิลย ์ ทหารบก 

2 การพัฒนาชุดอุปกรณส์ าหรับฝกึปฏิบัตกิาร

พยาบาลผู้ป่วยท่ีมีท่อระบายน้ าไขสันหลังออก

จากโพรงสมอง 

ผศ.นภาภรณ์ 

   กวางทอง 

วารสารการพยาบาล

และการศกึษา 

2559 0.8 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ร้อยละ 20  ร้อยละ ๙.๗๔ 1.๖๒ คะแนน 
 

จุดเดน่ 

 อาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ 

- มีความมุง่มั่น ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการพัฒนาตัวเอง แมว้่าภาระงานค่อนขา้งมาก  

- มีศักยภาพในการสรา้งผลงานทางวิชาการ 

- มีฐานข้อมูลในการสบืค้นที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น 

- มีแรงเสริมในการท าผลงานวิจัยคือทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้ งภายในคณะฯ และทุนของ

มหาวิทยาลัย 
  

จุดทีค่วรพัฒนา 

- เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้มากขึ้น 
 

 แนวทางการพัฒนา 

- ลดภาระงานที่ไม่ใช่งานของอาจารย์ให้ฝ่ายสนับสนุนช่วย เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการท า

ผลงานทางวชิาการมากขึ้น เสริมสรา้งแรงจูงใจให้อาจารย์มากขึ้น 

- คณะฯ ได้กรอบโครงสร้างการบริหารงานใหม่ มีฝ่ายสนับสนุนมาช่วยให้ระบบขับเคลื่อน

งานวิจัยดีขึ้น อาจารย์จะสามารถท าผลงานวิชาการได้ (อยู่ระหว่างรับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วย

นักวิจัยและนักจัดการงานทั่วไป) 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1 การบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ    



๖๑ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท า

แผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะ

จัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามา

จัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้

ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

๑. หลักสูตรฯ และคณะฯ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ 

ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (KFN ๓.๑-1) ในด้าน

การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความตอ้งการ 

ของสังคม โดยเน้นการบริการวิชาการด้านสุขภาพคนเมือง 

และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ ของ 

มหาวิทยาลัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้ก าหนด

ตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการทุกโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อ

อนุมัตทิุกครั้ง (KFN ๓.๑-๓) 

KFN ๓.๑-1 แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ๒๕๕๙  

KFN ๓.๑-๒ แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช 

KFN ๓.๑-๓ รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

๒. มีแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ โดยแผนฯมเีป้าหมายในการดูแล

สุขภาพคนเมืองเป็นเป้าหมายส าคัญ ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ ประชาชน 

ให้มศีักยภาพในการดูแลสุขภาพคนเมอืง เช่น การดูแลผูป้่วย

สูงอายุ ผูป้่วยโรคเรือ้รัง ผูป้่วยติดบ้านติดเตยีง (หลักสูตร 

care manager / care giver) ผูป้่วยที่ตอ้งการการดูแลแบบ

ประคับประคอง (palliative care )การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอก

โรงพยาบาล (ENP) ตามแผน และมีการจัดท าแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลตอ่นักศึกษา 

ชุมชน หรือสังคม ดังนี้ 

  - คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนโดย

จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

KFN ๓.๑-๔ โครงการบูรณาการ

บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

ใน ๒ รายวิชา จากภาควิชาการ

พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ๑ รายวิชา

และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ศาสตร์และเวชศ่าสตร์เขตเมอืง ๑ 

รายวิชา คอืวิชาการพยาบาลสุขภาพ

คนเมือง 



๖๒ 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ใน ๒ รายวิชา (KFN ๓.๑-๔) จากภาควิชาการพยาบาลกุมาร

เวชศาสตร ์๑ รายวิชาและภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

ศาสตร์และเวชศ่าสตร์เขตเมอืง ๑ รายวิชา คอืวิชาการ

พยาบาลสุขภาพคนเมอืง ซึ่งนักศึกษารว่มกับอาจารย์ท า

โครงการฯ ท าให้เกิดการเรียนรู้ทั้งดา้นวิชาการ ในการดูแล

สุขภาพคนเมือง ได้ประสบการณจ์ริงและฝกึการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า การท างานรว่มกับผูอ้ื่น ในส่วนของสังคม 

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ ได้ความรู้

ด้านการดูแลสุขภาพ ได้ฝกึปฏิบัติจริง และสามารถน าความรู้

ไปใช้ตอ่ตนเอง ครอบครัว และช่วยเหลือผูอ้ื่นได้ 

๓. โครงการบริการแก่สังคมในข้อ ๑ มีโครงการที่บริการแบบ

ให้เปล่าที่จัดร่วมกับองค์กรภายนอก จ านวน ๓ โครงการ 

(KFN ๓.๑-5) 

KFN ๓.๑-5 โครงการบริการแก่สังคม

แบบให้เปล่า จ านวน ๓ โครงการ 

๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีข้องแผนและโครงการ 

บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ (KFN ๓.๑-๖) 

KFN ๓.๑-๖ รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

๕. คณะฯ น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรอื

พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ โครงการที่มีการ

จัดอย่างต่อเนื่อง จะมีการประชุมเพื่อประเมนิผลโครงการ 

และน ามาปรับปรุงพัฒนาในรุ่นที่ ๒ เพื่อให้โครงการมกีาร

ท างานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ตอ่สังคม และต่อ

อาจารย์ที่ได้พัฒนาศักยภาพในการให้ความรู้แก่ผูเ้ข้าอบรม 

(ประชาชน หรอืพยาบาลวิชาชีพ) (KFN ๓.๑-๗) 

     - โครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

(หลักสูตรใหม)่ พ.ศ.2558 รุ่นที่ ๑๓ และ รุน่ที่๑๔ 

 

    - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 

เวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)รุ่นที่ ๑ และ 2 

     - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตร)ี 

ดา้นการพยาบาลผูป้่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ ๑ และ 2 

     - หลักสูตรการพยาบาลผูป้่วยแบบประคับประคอง 

KFN ๓.๑-๗   

     -โครงการ หลักสูตร

ประกาศนยีบัตรผูช่้วยพยาบาล 

(หลักสูตรใหม)่ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ ๑๓ 

และ รุ่นที๑่๔ 

    - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาล 

เวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)รุ่นที่ ๑และ 2 

     - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ

ทาง (หลังปริญญาตร)ี 

ด้านการพยาบาลผูป้่วยแบบ

ประคับประคอง รุน่ที่ ๑ และ 2 

     - หลักสูตรการพยาบาลผูป้่วย

แบบประคับประคอง ส าหรับพยาบาล

วิชาชีพ (แบบไป-กลับ ๓ วัน) ๒ รุ่น 



๖๓ 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ (แบบไป-กลับ ๓ วัน) ๒ รุ่น 

๖. คณะฯ มีสว่นร่วมในการบริการวิชาการแก่สถาบันในระดับ 

สถาบัน คอื (KFN ๓.๑-๘) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) รุ่นที่ ๑ และ 2 โดย

ท าร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

KFN ๓.๑-๘ หลักสูตรการพยาบาล 

เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) รุ่นที่ ๑ และ 2 

 
 

1. ภาควิชาจดัท าโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมทีบ่รกิารแบบใหเ้ปลา่ 

ชื่อโครงการ 
กลุม่เปา้หมาย & 

จ านวน (คน) 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

สถานที่

จดั 
แหลง่งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 

หลกั ร่วม 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการให้

การดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุในพื้นท่ี

เขตกรุงเทพ   

มหานคร นนทบุรี 

และปทุมธาน:ี 

Care Manager 

 

บุคลากรการ

พยาบาล และ

นักวชิาการ

สาธารณสุข ที่

รับผิดชอบงาน

ผู้สูงอาย ุ

จากโรงพยาบาล

ศูนย/์

โรงพยาบาล

ท่ัวไป/

โรงพยาบาล

ชุมชน/

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ระดับต าบลและ

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และ

ปทุมธานี จ านวน 

130 คน 

จ านวน    10 

วัน 

วันท่ี 6 - 24 

ก.พ. 60 

 

โรงแรม 

ROYAL  

RIVER 

กรุงเทพ 

มหานคร 

ศูนยอ์นามัยท่ี 13 

กรุงเทพมหานคร 

ส านักสูงอายุ  

กรมอนามัย 

กระทรวง

สาธารณสุข 

 

ศูนยอ์นามัยท่ี 

13 

กรุงเทพมหานคร 

ส านักสูงอายุ  

กรมอนามัย 

กระทรวง

สาธารณสุข 

 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย ์

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการให้

ดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ในพืน้ท่ี

บุคลากรการ

พยาบาลสังกัด

ส านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร 

รุ่นละ      15 

วัน   

รุ่นท่ี 1 

วันท่ี9 ก.พ.– 

โรงแรม 

ROYAL  

RIVER 

กรุงเทพ 

ส านักอนามัย

กรุงเทพมหานคร 

 

กองการ

พยาบาล

สาธารณสุข 

ส านักอนามัย 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย ์



๖๔ 

 

ชื่อโครงการ 
กลุม่เปา้หมาย & 

จ านวน (คน) 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

สถานที่

จดั 
แหลง่งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 

หลกั ร่วม 

เขตกรุงเทพ   

มหานคร: Care 

Manager 

 

จ านวน 140 คน 

โดยแบ่งเป็น 2 

รุ่นๆ ละ 70 คน 

 

2 ม.ีค. 60  

รุ่นท่ี 2 

วันท่ี 20 

ม.ีค.–10เม.ย. 

60 

มหานคร กรุงเทพมหาน

คร และส านัก

สูงอายุ กรม

อนามัย 

กระทรวง

สาธารณสุข 

โครงการการ

อบรมฟื้นฟูแกนน า

ผู้ดูแลผู้ปว่ยและ

ผู้สูงอายุท่ี

จ าเป็นต้องได้รับ

การดูแลต่อเนื่องท่ี

บ้าน  

ร่วมกับส านัก

อนามัย 

กรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการใน

สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 10  รุ่นๆ

ละ 120 คน รวม

เป็น 1,200 คน 

ระยะเวลาใน

การอบรม  8 

วัน จ านวน 3 

รุ่น 

ภาคทฤษฎี  1 

วัน 

ศกึษาดูงาน 

2 วัน 

วันท่ี 31 ต.ค. 

59 - 19 

ก.พ. 60 

 จากงบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2560   งาน

บริหารการ

พยาบาล 

ระยะเวลาใน

การอบรม   8 

วัน จ านวน 3 

รุ่น 

ภาคทฤษฎี   1 

วัน 

ศกึษาดูงาน  

2 วัน 

วันท่ี 31 ต.ค.

59 - 19 ก.พ. 

60 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย ์

2. โครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคมที่บรกิารแบบหารายได ้

ล าดบัที ่
ชื่อโครงการ 

กลุม่เปา้หมาย & 

จ านวน (คน) 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
สถานทีจ่ดั 

แหลง่

งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 

หลกั ร่วม 

1 หลักสูตร

ประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล 

(หลักสูตรใหม)่ 

พ.ศ. 2558 

นักเรียนท่ีจบ

การศึกษาชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 

6 หรอืเทียบเท่า 

จ านวน 39 คน 

วันท่ี 13 

มถิุนายน 

2559- 21 

พฤษภาคม 

2560 

(1 ปี) 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

จากเงนิ

ลงทะเบียน 

50,000 บาท 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

- 

2 หลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาการ

พยาบาล 

เวชปฏบัิตฉิุกเฉิน 

(ENP) รุ่นท่ี 1  

พยาบาล

วชิาชีพ  

จ านวน 41 คน 

1 สงิหาคม

2559-2

ธันวาคม 

2559 

(18 สัปดาห์) 

คณะแพทย 

ศาสตร์   

วชริพยาบาล

และคณะ

พยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย ์

จากเงนิ

ลงทะเบียน 

65,000 บาท 

คณะ

แพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาล 

 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย ์



๖๕ 

 
ล าดบัที ่

ชื่อโครงการ 
กลุม่เปา้หมาย & 

จ านวน (คน) 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
สถานทีจ่ดั 

แหลง่

งบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 

หลกั ร่วม 

3 หลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาการ

พยาบาล 

เวชปฏบัิตฉิุกเฉิน 

(ENP) รุ่นท่ี 2 

พยาบาล

วชิาชีพ  

จ านวน 42 คน 

12สิงหาคม 

2560 -

ธันวาคม

2560 

(18 สัปดาห์) 

คณะแพทย 

ศาสตร์   

วชริพยาบาล

และคณะ

พยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย ์

จากเงนิ

ลงทะเบียน 

65,000 บาท 

คณะ

แพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาล 

 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย ์

4 หลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะ

ทาง (หลัง

ปริญญาตรี) 

ด้านการ

พยาบาลผู้ป่วย

แบบประคับ 

ประคอง 

พยาบาล

วชิาชีพ  

จ านวน 19 คน 

14 

พฤศจิกายน

2559- 

28 เมษายน 

2560 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย ์

 

จากเงนิ

ลงทะเบียน 

50,000 บาท 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

- 

5 หลักสูตรการ

พยาบาลผู้ป่วย

แบบประคับ 

ประคอง ส าหรับ

พยาบาลวชิาชีพ 

รุ่นท่ี 1 พยาบาล

วชิาชีพ จ านวน 

25 คน 

รุ่นท่ี 2 พยาบาล

วชิาชีพ จ านวน 

105 คน 

 

รุ่นท่ี 1    

วันท่ี 17 -19

พ.ค. 60 

รุ่นท่ี 2    

วันท่ี 19 -

21ก.ค. 60 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย ์

จาก

ค่าลงทะเบียน 

1,500 บาท/คน 

รุ่นท่ี 1จ านวน

37,500 บาท 

รุ่นท่ี 2 จ านวน

157,500 บาท 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

- 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ 3 คะแนน 
 



๖๖ 

 
จุดเดน่ 

     ๑. หลักสูตรฯ มีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายสาขา และตอบสนองความตอ้งการของ

สังคม โดยการพัฒนาศักยภาพของประชาชน พยาบาลวิชาชีพและอาจารย์ให้สามารถร่วมกันดูแล

สุขภาพคนเมืองในหลายกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผูป้่วยโรคเรือ้รัง ผูป้่วยที่ต้องการการดูแลแบบ

ประคับประคอง เป็นต้น 

     ๒. มีเครอืข่ายในการท าโครงการบริการวิชาการ ในหลายองค์กร 

     ๓. มีงบประมาณในการท าโครงการบริการวิชาการทั้งของสถาบันและของเครือข่าย 

     ๔. มีโครงการแบบให้เปล่า 

     ๕. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 

     ๖. อาจารย์มคีวามรู้ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ ที่หลากหลายสาขา 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

     ๑. ควรมโีครงการบริการวิชาการ ที่เป็นโครงการที่พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะ

ชุมชนในเขตใกล้เคียง  

     ๒. ควรมโีครงการบริการวิชาการ ที่ท ารว่มกันของส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่

กว้างและยั่งยืน ต่อเนื่อง และแสดงถึงความร่วมมือกันในองค์กร 

     ๓. อาจารย์มีภาระงานมาก การบริการวิชาการอาจมผีลกระทบกับการเรียนการสอนและพันธกิจ

อื่นๆ เชน่ งานวิจัยมีนอ้ย   
 

แนวทางการพฒันา 

      ๑. มีแผนบริการวิชาการ ที่ท าร่วมกันกับส่วนงานอื่นในมหาวิทยาลัย มีโครงการหลักที่สรา้งความ

เข้มแข็งยั่งยืนใหก้ับชุมชน และมีความตอ่เนื่อง 

      ๒. ก าหนด ก ากับ และติดตามข้อตกลงภาระงานของอาจารย์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

      3. จัดโครงการบริการวิชาการที่สร้างเสริมคุณภาพชีวติคนเมือง 

 

องคป์ระกอบที ่4 การท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
 

ชนดิของตวับง่ชี้ กระบวนการ   
 

ผลการด าเนนิงาน 

 ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 



๖๗ 

 
 ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

         ในปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้

ด าเนินงานเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามพันธ

กิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนินการผ่านกระบวนการครบ 6 

ด้าน 

1 . คณ ะฯ  ก าห นด ให้ ฝ่ าย กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า เป็ น

ผู้ รับผิดชอบหลักในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยระบุหน้าที่ไว้อย่าง

ชัดเจน ยังก าหนดให้การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภาระ

งานหนึ่งของอาจารย์ทุกคน (KFN 4.1-1) 

 2. คณะฯ มีการก าหนดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559   ใน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 1 การท านุบ ารุงศาสนา 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย (KFN 4.1-2) โดยบูรณา

การกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้น ชุมชนมีส่วนร่วม 

ประกอบด้วยโครงการหลัก 2 โครงการคือ โครงการท านุบ ารุง

ศาสนา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย มีการก าหนด

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนไว้ชัดเจนและมี

การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน มีวัฒนธรรมการตัก

บาตรของอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นประจ า

ทุกเช้าวันจันทร์ (KFN 4.1-3 และ KFN 4.1-4)  

 3. มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา เป็นผูก้ ากับติดตาม

การด าเนินงานด้านการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

มีก ารสรุปผลการด าเนิ น โครงการตามแผนต่อที่ ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ (KFN 4.1-5 และ KFN 4.1-6) 

 4. มีการประเมินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

และประเมินแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        (KFN 

4.1-7)  

 5. คณะฯ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนโดยมี

การเสนอแผนเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเดิมจะใช้เงิน

บริจาคของอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา มีการเพิ่ ม

งบประมาณด าเนินการ และบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมวัน

 

 

 

 

KFN 4.1-1  ค าสั่งแตต่ั้ง

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

KFN 4.1-2  แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

KFN 4.1-3  โครงการท านุบ ารุง

ศาสนา อนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม

และประเพณีไทย  

KFN 4.1-4  ตารางใส่บาตรทุกวัน

จันทร์ 

KFN 4.1-5  หนังสือตดิตามการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ ปี 2559  ลง

วันที่ 21 มถิุนายน 2559 

KFN 4.1-6  บั น ทึ ก ก ารป ระ ชุ ม

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

KFN 4.1-7  ประเมินโครงการท านุ

บ ารุงศาสนา อนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

KFN 4.1-8  หนา้เว็บไซด์คณะ 

KFN 4.1-9  บอร์ดประชาสัมพันธ์  

KFN 4.1-10 จุลสารมหาวิทยาลัย 



๖๘ 

 
 ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

สงกรานต์ ได้จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อลดความซ้ าซ้อน 

 6. คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมในเว็บไซด์ของคณะฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และจุลสารของมหาวิทยาลัย YouTube 

และจัดให้มีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองในงานต่างๆ

ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น งานวันมุฑิตาจิต 

อาจารย์ในคณะ (KFN 4.1-8, KFN 4.1-9 และ KFN 4.1-10) 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ 3 คะแนน 
 

จุดเดน่ 

 คณะฯ มกีิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมายาวนานและต่อเนื่อง 

จุดทีค่วรพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่ควรซ้ าซ้อนกับมหาวิทยาลัย 

2.  ควรประเมินความส าเร็จของแผน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปีการศกึษา

ต่อไป 

แนวทางการพฒันา 

           1. ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการจัดปฏิทินการศกึษาร่วมกันทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย 

เพื่อลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา และจัดเวลาในการ

ท ากิจกรรมให้ตรงกันเพื่อให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  

 2. ประเมินความส าเร็จของแผนงานฯ อย่างเป็นรูปธรรม และน าผลการประเมินไปเป็น

แนวทางในการจัดท าแผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษาต่อไป          
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
  

 



๖๙ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมี

การจัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ

การศกึษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ   
 

ผลการด าเนนิการ 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

1. คณะฯ มีการปรับวิสัยทัศน์จากเดิม “พยาบาลเก่ง คุณธรรม

เด่น เน้นสุขภาพคนเมือง” เป็น “เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าแห่ง

มหานครเพื่อสุขภาพคนเมือง” และแก้ไขยุทธศาสตร์เพื่อให้ก้าว

ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 (ยุทธศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) 

โดยก าหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ ความเช่ียวชาญด้าน

สุขภาพคนเมือง ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

คือ ผู้น าด้านศาสตร์เขตเมือง (KFN 5.1-1)       มีการวิเคราะห ์

SWOT น าผลการวิเคราะหแ์ละข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          (KFN 5.1-2) และ

แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ 2560 (KFN 5.1-3) มีการ

แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (KFN 5.1-4) 

และคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน (KFN 5.1-5) มีการ

ก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนฯ และ

น าเสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ มติที่ประชุมของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ (KFN 5.1-6) 

มีการถ่ายทอดโดยการประชุมชี้แจงต่ออาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน  และจัดท ารูป เล่มยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ทุกหน่วยงานของคณะฯ น าไปสู่การ

ปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของคณะฯ เพื่อถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้ งไว้ (KFN 5.1-7) มีการก ากับ

ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์การเงนิ โดยการ

KFN 5.1-1 ยุทธศาสตรค์ณะ

พยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) 

KFN 5.1-2 แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

KFN 5.1-3 แผนกลยุทธ์การเงิน 

ปีงบประมาณ 2560 

KFN 5.1-4 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี  

KFN 5.1-5 ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์

การเงนิ ปีงบประมาณ 2560 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

KFN 5.1-7 เอกสารแสดงการ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2560 

KFN 5.1-8 เอกสารแสดงการ

ก ากับติดตามแผนปฏิบัติการ



๗๐ 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ก าหนดให้มีการรายงานไตรมาสต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย         มีแบบฟอร์มการรายงาน

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มหาวิทยาลัยมีกรรมการตรวจสอบภายในมาตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบ

จาก  สตง. (KFN 5.1-8 ) เมื่ อพบปัญ หา อุ ปสรรค ในการ

ด าเนินงานตามแผนฯ ได้น าเข้าประชุมในกรรมการผู้บริหาร และ

หาแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ มีการประเมินแผน

ต่างๆ และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้วน าผล

การด าเนินงานมาพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป (KFN 5.1-6) 

ประจ าปี 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

 

2. คณะฯ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ มาเป็นแนวทางในการ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์การเงิน ประจ าปี

งบประมาณ 2560 โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน 

(KFN 5.1-5) ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ SWOT      ที่เกี่ยวข้อง

กับการเงินและงบประมาณ น ามาประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการเงินจากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายรับ 

รายจ่ายของปีงบประมาณ 2559 มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

ในการผลตินักศึกษาทุกปีการศกึษา    ได้ค่า 198,709 บาทต่อคน
ต่อปี (KFN 5.1-9) น าผลมาจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน เพื่อ

วางแผนงบประมาณรายจ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห์การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งปรับโครงสร้าง

ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน เช่น 

การปรับการบริหารจัดการเรื่องอาหารของนักศึกษาโดยให้มี

บุคคลภายนอกมาให้บริการแทนการท าอาหารเอง และคณะฯ 

เข้าร่วมเป็นองค์กรประหยัดพลังงานแห่งชาติ  ซึ่ งมีการส่ง

เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงาน มี

การก าหนดการปิด เปิดลิฟท์โดยก าหนดการปิดลิฟท์บางช้ัน การ

ใช้ห้องและเปิดแอร์นอกเวลาท างานต้องมีการขออนุญาต

KFN 5.1-5 ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์

การเงนิ ปีงบประมาณ 2560 

KFN 5.1-9 ผลการวิเคราะหต์้นทุน

ต่อหน่วยในการผลตินักศึกษา 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

(งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560) 

KFN 5.1-10 รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

2560 

KFN 5.1-11 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

KFN 5.1-12 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบการเงิน 

KFN 5.1-13 รายงานผลการ

ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีรายไตรมาสและรายปี 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 



๗๑ 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ผู้บริหาร (KFN 5.1-10) แผนกลยุทธ์การเงินสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จากนั้นเสนอแผนกล

ยุทธ์การเงิน ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ มติที่ประชุมของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ (KFN 5.1-11) มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน (KFN 5.1-12)  มี

การก ากับติดตามการด าเนินการด้านการเงิน และงบประมาณ 

โดยก าหนดใหห้ัวหน้าส านักงานคณบดีหรือผูแ้ทนรายงานสถานะ

ทางการเงินต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน รวมทั้งมี

การรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีราย

ไตรมาสและรายปี เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย (KFN 5.1-13) เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้

จ่ายงบประมาณ  มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในจาก

มหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบทุกปี มีการประเมินผลการบริหาร

การเงินเป็นระยะๆ และน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการ

ด าเนินการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการประเมินผลการด าเนินงาน

และน าผลมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงินในปีงบประมาณต่อไป 

(KFN 5.1-6) 

 

 

3. มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุม

ภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ โดยมีผู้บริหาร และ

ตัวแทนที่รบัผดิชอบเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ มีรองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตรแ์ละประกันคุณภาพมีหนา้ที่ก ากับติดตามผลการ

ด าเนนิการ (KFN 5.1-14) ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของคณะฯ ปกีารศกึษา 2559 และผูบ้ริหารร่วมกันวิเคราะหแ์ละ

ระบุปัจจัยเสี่ยงของคณะฯ ปีการศึกษา 2560 สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย           

นวมินทราธิราช น าผลที่ได้มาจัดล าดับความเสี่ยงส าคัญ (key risks) 

จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยมีจ านวนน้อย เสี่ยงในการเกิด

อัคคีภัยอาคารสูง (24 ช้ัน) และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยจาก

การเดินทางไปฝกึภาคปฏิบัติภายนอกคณะฯ ของนักศึกษาแล้ว

น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและก าหนดผูร้ับผิดชอบเพื่อ

ด าเนินการตามแผนน าแผนการบริหารความเสี่ยง (KFN 5.1-15) 

KFN 5.1-14 ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และคณะกรรมการควบคุมภายใน 

ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

KFN 5.1-15 แผนบริหารความ

เสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร ์

เกือ้การุณย์ ประจ าปีการศึกษา 

2559 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

 

 



๗๒ 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการเผยแพร่แผนบริหาร

ความเสี่ยงโดยการจัดส่งเล่มแผนบริหารความเสี่ยงไปยังผูบ้ริหารและ

ผูท้ี่เกี่ยวข้อง มกีารติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน

ของคณะฯ รายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ระยะ 6 เดือน 

9 เดือน และ 12 เดือน เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการ

ด าเนินการตามแผนฯ มีการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 

เมื่อสิน้สุดปีการศกึษาได้ประเมินแผนฯ และน าผลการด าเนินการ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นมี

การน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนหรอืวิเคราะหค์วามเสี่ยงใน

รอบปีการศกึษาถัดไป (KFN 5.1-6) 

4. ผูบ้ริหารของคณะฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอย่าง

ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 

1) หลกัประสทิธิผล คณะฯ มกีารก ากับ ตดิตามเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการ โดยบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 มีรองคณบดีฝา่ยต่างๆ ด าเนินการ

บริหารโครงการตามกรอบวงเงนิที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปี

งบประมาณ 2560 ให้แลว้เสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ เมื่อเสร็จสิน้

โครงการ คณะกรรมการแต่ละโครงการจัดท ารายงานส่งรอง

คณบดีแต่ละฝ่าย (KFN 5.1-16) และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อให้ขอ้คิดเห็น ข้อเสนอแนะใน

การจัดโครงการครั้งต่อไป เจา้หน้าที่ฝ่ายคลังจะรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามรายไตรมาส และรายปี 

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ (KFN 

5.1-6) และมีการน าข้อเสนอแนะในการด าเนินงานทั้งจากการ

ประเมินคุณภาพการศกึษา ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย 

มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (KFN 5.1-17) เป็นแนวทางใน

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีงบประมาณถัดไป ส าหรับ

ปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีการผลิตบัณฑติ จ านวน 216 คน  มี

การด าเนินการตามพันธกิจอื่นๆ เช่น งานบริการวิชาการแก่

KFN 5.1-16 เอกสารแสดงการ

รายงานผลโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ปีงบประมาณ 2560 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

KFN 5.1-17 แผนพัฒนาคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2559 



๗๓ 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

สังคมอย่างครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณที่ก าหนดไว้  

2) หลกัประสทิธภิาพ การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 เชน่ 

ด้านงบประมาณมีการใช้จา่ยงบประมาณตามหลักการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ด ีโดยใช้งบประมาณไม่เกินวงเงินที่คณะฯ

เสนอขอ (KFN 5.1-18)    

KFN 5.1-18 รายงานการประเมิน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ 2559 

 

3) หลกัการตอบสนอง การด าเนินงานของคณะฯ ได้ค านึงถึงความ

ต้องการของนักศกึษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และผูใ้ช้

บัณฑติ โดยมีการประเมินคุณภาพการศกึษา การติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะฯ มีการสอบถามความ     

พึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้องโดยการจัดประชุมพบปะกลุ่มย่อย และ

ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต ความพึงพอใจของนักศกึษา

พยาบาลช้ันปีที่ 4 ต่อคุณภาพหลักสูตร ความพึงพอใจของนักศกึษา

ต่อสภาพ แวดล้อมภายในและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึง

พอใจของอาจารย์ประจ าต่อการบริหารหลักสูตร มีการน าผลการ

ประเมิน และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางาน (KFN 

5.1-2) มีการเพิ่มจ านวนการผลิตนักศกึษาตอบสนองความต้องการ

ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลิตผูช่้วยพยาบาล เปิด

สอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางโดยความร่วมมอืกับหน่วยงาน

ต่าง  ๆเช่น ส านักอนามัย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาล

อื่นๆ  ในสังกัดส านักการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของ

สังคมเมอืงโดยเฉพาะปัจจุบันมีผูสู้งอายุ และผูป้่วยเรื้อรังที่ตดิบ้าน 

ติดเตียงจ านวนมากขึ้น 

 

KFN 5.1-2 แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

4) หลักภาระรับผิดชอบ คณะฯ มกีารจัดท าโครงสร้างการบริหาร

ที่ชัดเจน มีการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรตามความถนัด และ

ความสามารถ (KFN 5.1-19) มีการมอบหมายงานให้ผู้บริหาร

ระดับรองคณบดี ผูช่้วยคณบดี หัวหนา้ภาควิชา  

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส านักงานคณบดี และบุคลากรภายใน

หน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร (KFN 5.1-20) และแจ้งข้อมูล

KFN 5.1-19 แผนผังโครงสร้างการ

บริหารงานของคณะฯ 

KFN 5.1-20 ค าสั่งแตง่ตัง้ผู้บริหาร

ของคณะฯ 

KFN 5.1-21 เอกสารแสดงการ

เผยแพร่โครงสร้างการบริหารของ



๗๔ 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

โครงสร้างการบริหารตามเอกสารต่างๆ และทางเว็บไซด์ของคณะฯ 

(KFN 5.1-21) 

คณะฯ  

5) หลกัความโปรง่ใส คณบดีฯ ตอ้งรับการประเมินจาก

มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผูบ้ริหารของคณะฯ (KFN 5.1-22) และ

ผูบ้ริหารรับการประเมินจากบุคลากรในคณะฯ (KFN 5.1-23) 

กระบวนการบริหารงานทุกด้านมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ เชน่ 

มีระบบรายงานสถานภาพทางการเงนิ มีคณะกรรมการจาก

มหาวิทยาลัยตรวจสอบการใช้เงนิของคณะฯ และตรวจสอบ

ภายในด้านอื่นๆ ทุกปี (KFN 5.1-24) และมีระบบสรรหาบุคลากร

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (KFN 5.1-25)  

KFN 5.1-22 เอกสารแสดงการรับ

การประเมนิของคณบดี 

KFN 5.1-23 เอกสารแสดงการ

ประเมินผู้บริหารของคณะฯ 

KFN 5.1-24 เอกสารแสดงระบบ

รายงานสถานภาพทางการเงนิ 

KFN 5.1-25 เอกสารแสดงระบบ

สรรหาบุคลากรตามหลักเกณฑ์ 

6) หลกัการมีสว่นร่วม ผูบ้ริหารฯ มีการบริหารงานแบบมีสว่น

ร่วมโดยใหบุ้คลากรเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เชน่ 

การระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

พ.ศ. 2560 ของคณะฯ (KFN 5.1-2) ให้บุคลากรเป็น

คณะกรรมการต่างๆ รวมถึงการจัดประชุมอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนผูบ้ริหารเข้าพบอาจารย์แตล่ะภาควิชา บุคลากร

สายสนับสนุนแต่ละฝ่าย และการเข้าพบนักศึกษาแตล่ะช้ันปี 

(KFN 5.1-26) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการท างานและเปิด

โอกาสใหอ้าจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศกึษาได้มสี่วน

ร่วมในการบริหารงาน มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเสนอ

ข้อเสนอแนะทางสายตรงถึงคณบดีเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่าน

ทางไลน์ และมีกล่องรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน และนักศึกษา และน าผลที่ได้มาด าเนินการต่อไป 

KFN 5.1-2 แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

KFN 5.1-26 เอกสารแสดงการพบ

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

และนักศึกษา ขอ้เสนอแนะ และ

การแก้ไข 

 

7) หลกัการกระจายอ านาจ ผูบ้ริหารฯ ด าเนินการบริหารงาน

ด้วยหลักการกระจายอ านาจ มีการมอบหมายงานและอ านาจ

หนา้ที่แก่บุคลากร รวมทั้งคณบดีฯ กระจายอ านาจการ

บริหารงานสู่รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหนา้

ฝา่ย และหัวหน้าส านักงานคณบดี ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องและ

ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ

ด าเนนิการตามโครงการ / กิจกรรมต่างๆ (KFN 5.1-27) 

KFN 5.1-27 ค าสั่งแตง่ตั้งผู้บริหาร

ของคณะฯ และกรรมการอื่นๆ  

8) หลักนติิธรรม ปฏิบัติงานตามหลักนิตธิรรมยึดถือจริยธรรมของ KFN 5.1-28 ข้อบังคับ ระเบียบ
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บุคลากรมหาวิทยาลัย จริยธรรมของอาจารย์ ประกาศระเบียบ และ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ในการ

บริหารงานอย่างเคร่งครัด (KFN 5.1-28) นอกจากนี้ บุคลากรยัง

สามารถอุทธรณ์ร้องทุกข์ กรณีบุคลากรรายใดรู้สึกไม่ได้รับความ

เป็นธรรมในเรื่องใดอาจเสนอเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้บริหาร 

หรือน าข้อความใส่กล่องร้องทุกข์หรืออาจเสนอผ่านผู้แทนอาจารย์ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ และสภาคณาจารย์ ซึ่งคณะฯ มี

ขั้นตอน แบบฟอร์ม และคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อ

พิจารณาเรื่องที่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศกึษา

ร้องเรียน (KFN 5.1-29) แต่ในปีการศกึษา 2559 ไม่พบการ

ร้องเรียนของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

KFN 5.1-29 เอกสารเกี่ยวกบัการ

ด าเนนิการเมื่อมีการข้อร้องเรียน 

9) หลกัความเสมอภาค ไดร้ับสิทธิประโยชนต์ามสิทธิ เช่น 

ประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี และการตรวจสุขภาพ

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

ศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองโดยจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร (KFN 5.1-30) และคณะฯ จัดโครงการพัฒนาบคุลากร

และการศกึษา อบรม และดูงานของอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน (KFN 5.1-31) 

KFN 5.1-30 แผนพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

KFN 5.1-31 เ อกสารแสดงโครงการพฒันา

บุคลากรและการศกึษา อบรม และดูงาน 

10) หลกัมุ่งเนน้ฉันทามต ิผูบ้ริหารฯ มกีารประชุมอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อตัดสินใจหรอืก าหนดแนวทางรว่มกัน

พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังขอ้มูลของแต่ละฝ่ายพร้อมทั้ง

ช่วยกันตัดสินใจหรอืก าหนดทางเลือกที่ดเีป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของทุกฝา่ย ได้แก่ การใช้

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงอาคารสถานที่ 

หรอืการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่มผีลกระทบต่อบุคลากรโดยจัดใหม้ี

การประชุมอาจารย์ประจ าคณะฯ และการประชุมอาจารย์ทุก

เดือน และประชุมบุคลากรสายสนับสนุน (KFN 5.1-6) ตลอดจน

การพบอาจารย์แต่ละภาควิชา บุคลากรแต่ละฝ่าย และนักศึกษา

แตล่ะช้ันปี เพื่อหาข้อคิดเห็นจากที่ประชุมและน าไปสู่การ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

5. คณะฯ มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ้(KFN 5.1- KFN 5.1-32 ค าสั่งแตง่ตั้ง
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32) และประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู ้(KM) ประจ าปี

งบประมาณ 2560 (KFN 5.1-33) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 

คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และดา้นการวิจัย และน าเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ (KFN 5.1-6) มีการจัดโครงการ

พัฒนาการจัดการความรู้ จ านวน 3 ระยะ คอื ระยะที่ 1 วันที่ 

27-28 ธ.ค. 59, วันที่ 14, 21 ก.พ. 60 และ วันที่ 7 มี.ค. 60 มี

วิทยากรที่มชืี่อเสียงมาใหค้วามรู้ คือ (KFN 5.1-34) 

อ.สราวุฒิ  พันธุชงค์  ผูอ้ านวยการ สถาบันบริหาร

สารสนเทศและจัดการความรู ้  

อ.กชวร  จุ๋ยมณี ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันบริหาร

สารสนเทศและจัดการความรู้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มคีวามรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดการความรู ้เพื่อให้บุคลากรของ

คณะฯ มคีวามตระหนักในกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนา

ระบบและกลไกการจัดการความรู ้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัย และจัดท า รวบรวม และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (best 

practice) โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

ซึ่งมีประเด็นการจัดการความรู ้จ านวน 7 ประเด็น ดังนี้ 

(KFN 5.1-35) 

1) กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาการดูแลแบบ

ผสมผสานและบ าบัดทางเลือก      

2) การเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสมรรถนะก่อนขึน้ฝึก

ภาคปฏิบัติ วิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

3) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติภาควิชาการพยาบาล

อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 

4) การจัดการเรียนการสอนวิชาเวชบริบาลขั้นต้น 

5) การเรียนรูแ้ละการฝกึฝนทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาลในศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล (LRC) 

6) แนวทางการพัฒนาผลการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการพยาบาล

มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 

คณะกรรมการจัดการความรู้  

KFN 5.1-33 แผนการจัดการ

ความรู ้(KM) ประจ าปีงบประมาณ 

2560 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 

KFN 5.1-34 วทิยากรโครงการ

พัฒนาการจัดการความรู้ 

KFN 5.1-35 ประเด็นการจัดการ

ความรู้ 

KFN 5.1-36 รายงานการประชุม

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

KFN 5.1-37 แนวปฏิบัติที่ดดี้าน

การวิจัย 

KFN 5.1-38 แนวปฏิบัติที่ดดี้าน

การเรียนการสอน 
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7) ระบบการขับเคลื่อนงานวิจัย: การพิจารณาทุนวิจัย 

ได้มกีารจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีรองคณบดี

ฝา่ยยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพร่วมกับคณะกรรมการการ

จัดการความรูข้องคณะ และภาควิชา รวมทั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ (KFN 5.1-36) และจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ (KFN 5.1-37) 

และ (KFN 5.1-38)  

6. คณะฯ มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนา

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (KFN 5.1-39) ส ารวจความ

ต้องการการอบรม ศกึษา ดูงานของอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน (KFN 5.1-40) มีการประชุมร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2559-2563) (KFN 5.1-41) และแผนพัฒนาบุคลากร สาย

วิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2560 (KFN 

5.1-42) น าเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

และมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย (KFN 5.1-6) ส าหรับอาจารย์มกีารสนับสนุนการ

อบรม ศกึษา ดูงาน ด้านวิชาการและวิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า 20 

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี บุคลากรสายสนับสนุน       ไม่น้อยกว่า 10 

ช่ัวโมงต่อคนต่อปี มีการสนับสนุนการศกึษาต่อระดับปริญญาเอก

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (KFN 5.1-43)   มีโครงการรับบัณฑติ

ใหม่เข้ามาเป็นอาจารย์ และสนับสนุนทุนการศกึษาต่อในระดับ

ปริญญาโท (KFN 5.1-44) รวมทั้ง คณะฯ มกีารจัดกิจกรรมการ

อบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ 

โครงการพัฒนาความรูอ้าจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ

ส าหรับการเรียนการสอนด้านการพยาบาล จัดวันที่ 24-25 ก.ค. 

60 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพิ่มประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน (OD) จัดวันที่ 2-3 ก.พ. 60 โครงการพัฒนาการ

จัดการความรู ้จ านวน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 27-28 ธ.ค. 

59, วันที่ 14, 21 ก.พ. 60 และ 7 มี.ค. 60 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 2 

KFN 5.1-39 ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

KFN 5.1-40 รายงานผลการ

ส ารวจความตอ้งการการอบรม 

ศกึษา ดูงาน ของอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

KFN 5.1-41 แผนพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการและ 

สายสนับสนุน ทั้งแผนระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559-2563 

KFN 5.1-42 แผนพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

KFN 5.1-43 เอกสารแสดง

โครงการพัฒนาบุคลากรและ

การศกึษา อบรม และดูงาน 

KFN 5.1-44 โครงการรับบณัฑติ

ใหม่เข้ามาเป็นอาจารย์ และ

สนับสนุนทุนการศกึษาต่อในระดับ

ปริญญาโท 
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ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 9 พ.ย. 59, ระยะที่ 2 วันที่ 6 และ 24 

ม.ค. 60 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของ

อาจารย์ด้านสุขภาพคนเมอืง จัดวันที่ 14 มี.ค., 24 เม.ย. และ 4 

ก.ค. 60  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการ

สอนด้วย simulation จัดวันที่ 10-11 เม.ย. และ 18 เม.ย. 60 

โครงการ  Future Challenge: Urban Health Nursing  จัดวันที่ 19-20 

ธ.ค. 60 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ จัดเดือน 

เม.ย. 60 (KFN 5.1-45) มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (KFN 5.1-46) 

แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (KFN 5.1-6) 

KFN 5.1-45 เอกสารแสดงการจัด

โครงการอบรมซึ่งจัดโดยคณะ

พยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ 

KFN 5.1-46 รายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนา

อาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน ปีการศึกษา 2558 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

 

7. คณะฯ มีระบบประกันคุณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร

ที่ด าเนินการภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

โดยมีการด าเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ คณะฯ แต่งตัง้คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษา ที่มีตัวแทนจากทุกภาควิชาต่างๆ และฝ่าย 

เพื่อท าหนา้ที่วางแผนก ากับ และติดตามการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (KFN 5.1-47) มีการก าหนด

โครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ ไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้ด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาของคณะฯ (KFN 5.1-2) มีการให้มกีาร

น าเสนอรายงานผล ของการด าเนินการประกันคุณภาพในการ

ประชุมของภาควิชา/ฝา่ย การประชุมอาจารย์ และการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ (KFN 5.1-6) จัดท าปฏิทินการ

ด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2559 

(KFN 5.1-48) เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

คณะฯ ก าหนดให้ทุกหนว่ยงานใช้ระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศกึษาจัดท าขึ้น (เกณฑ ์สกอ.) โดยผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และผ่านความเห็นชอบจาก

KFN 5.1-47 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

KFN 5.1-2 แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

KFN 5.1-48 เอกสารแสดงปฏิทิน

การประกันคุณภาพการศกึษา 

 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

KFN 5.1-49 คู่มอืการประกัน

คุณภาพการศกึษาปีการศกึษา 

2559 

KFN 5.1-50 แบบฟอร์มการเขียน

รายงานการประเมินตนเองของ

คณะพยาบาลศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

KFN 5.1-51 เอกสารแสดง



๗๙ 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษา ดังนี้ 

   1.1) จัดท าคู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 

2559 ซึ่งได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการ 

ประกันคุณภาพการศกึษา จากอาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยน าเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ของ สกอ. และ

เกณฑก์ารรับรองสถาบัน ของสภาการพยาบาลมารวมไว้ในเล่ม

เดียวกัน ในตัวบ่งชีท้ี่ไม่ซ้ ากัน (KFN 5.1-49) และมีการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดท าแบบฟอร์มการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ (KFN 5.1-50) 

   1.2) ชี้แจงเกณฑต์ัวบ่งชี้และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ

การศกึษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามคู่มอืการประกัน

คุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2559 และจัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KFN 5.1-6) ตลอดจนจัดกิจกรรมให้

ความรูด้้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (KFN 5.1-51) และ

ติดตามผลการด าเนนิการเป็นระยะๆ 

   1.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะฯ เข้ารับการ

อบรมหลักสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร

และสถาบันกับ สกอ. และการอบรม EdPEx (KFN 5.1-52)  

กิจกรรมให้ความรูด้้านการประกัน

คุณภาพแก่นักศกึษา 

KFN 5.1-52 เอกสารแสดงการเข้า

รับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาระดับ

หลักสูตรและสถาบันกับ สกอ. 

และการอบรม EdPex 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) การตรวจสอบคณุภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษา จัดท าแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา และ

ฝา่ย ซึ่งได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากอาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุน (KFN 5.1-50) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพระดับภาควิชา และฝ่าย มีการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา 

และฝ่าย ประจ าปีการศกึษา 2559 เพื่อติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศกึษาของภาควิชาและฝ่าย (KFN 

5.1-53) และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการประชุม

ติดตามความก้าวหน้าของคณะกรรมการผูก้ ากับดูแลตัวบ่งชี้

ผูร้ับผดิชอบจัดเก็บข้อมูลในการประกันคุณภาพการศกึษาเป็นการ

เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน (KFN 

5.1-54 และ KFN 5.1-6) 

KFN 5.1-50 แบบฟอร์มการเขียน

รายงานการประเมินตนเองของ

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

KFN 5.1-53 รายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาของ

ภาควิชาฯ และฝา่ยฯ 

KFN 5.1-54 เอกสารแสดง

ผูร้ับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลในการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 



๘๐ 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

3) การประเมนิคุณภาพ คณะฯ จัดให้มีการประเมิน

คุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตรโดยใหค้ณะฯ เป็นผูด้ าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาระดับ

หลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ของ สกอ. วันที่ 4 

กันยายน 2560 เพื่อใหไ้ด้ผลประเมินและข้อเสนอแนะส าหรับการ

พัฒนาหลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศกึษา ส าหรับการ

ประเมินระดับคณะฯ ก าหนดใหม้ีการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที ่5 กันยายน 2560 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 ที่มผีูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพการศกึษาเพื่อให้ได้ผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคณะฯ (KFN 5.1-55) 

     การน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา คณะฯ มีการ

น าผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในมาเป็นข้อมูล

ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของคณะฯ      

ปีการศึกษา 2559 (Quality Improvement Plan) โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ อันจะน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา (KFN 5.1-17)  

KFN 5.1-55 เอกสารแสดงการ

เตรียมรับการประเมินคุณภาพ       

ปีการศึกษา 2559 

KFN 5.1-17 แผนพัฒนาคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2559 

 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

  บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามแผนปฏิบัติ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

มีการด าเนินการ 6ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน 

 

จุดเด่น 

 1. มีการประเมินคุณภาพการศกึษา ระดับภาควิชา และฝา่ย 

 2. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และเชื่อมโยงแผนพัฒนาคุณภาพกับแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

จุดที่ควรพัฒนา 



๘๑ 

 
1. การบูรณาการกิจกรรมการบริการวิชาการและด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

มีจ านวนน้อย 

2. ควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการ

จัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนสามารถ

เข้าถึงขอ้มูลได้ เพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานต่อไป 

3. ยังไม่มีการเชื่อมโยงการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติงานรายบุคคล 

4. ควรมีการจัดการความรู้เพื่อให้ได้แก่นความรู้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ เกี่ยวกับการ

ดูแลด้านสุขภาพคนเมอืง 
 

แนวทางการพัฒนา 

 1. ควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมบริการวชิาการและด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ควรมีการก าหนดสาระหลัก (themes) ที่เกี่ยวข้องการพยาบาลด้านสุขภาพคนเมือง โดยให้

ทุกหน่วยงานมสี่วนรว่ม 

3. ควรมีการประชุมการจัดการความรู้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลการ

ด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

4. ควรจัดระบบการเก็บ รวบรวม และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการ

จัดการความรู ้โดยใช้ระบบสารสนเทศ 

4. ควรมีการเช่ือมโยงกลยุทธ์การประกันคุณภาพสูก่ารปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ    

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตามและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร เกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผล

การด าเนินงานในแต่ละพันธกิจการบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

ผลการด าเนนิการ 

 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการ KFN 5.2-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
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ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองคป์ระกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  

1.1 คณะฯ มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร (KFN 5.2-1) และคณะกรรมการวิชาการ (KFN 5.2-2) 

โดยมีการประชุมรว่มกัน มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดย

มีการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

นักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และการสนับสนุนทรัพยากรการ

เรียนรู้ส าหรับนักศกึษา กรณีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ

แผนการจัดการศกึษา เช่น การเลื่อนเปิดภาคการศกึษาเร็วขึ้น

จากเดือนสงิหาคมเป็นเดือนมิถุนายนส าหรับนักศกึษาพยาบาล

ช้ันปีที่ 3 จะมีการด าเนินการหาข้อยุติโดยขอความเห็นจาก

นักศึกษา อาจารย์ ผ่านคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ

ประจ าคณะ แล้วเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสภา

การพยาบาล (KFN 5.1-6) 

1.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบเพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกช้ันปี อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่นักศกึษาลงทะเบียน (KFN 5.2-3) ด าเนนิการทวนสอบ 

(KFN 5.2-4) และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการวิชาการเพื่อ

ปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพจิารณาให้การสนับสนุน

ตามความเหมาะสม (KFN 5.1-6) 

           1.3 มีการจัดคู่มอืการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอน (KFN 5.2-5) 

 1.4 มีการจัดประชุมรว่มกันระหว่างอาจารย์กับฝา่ย

บริการพยาบาลของแหล่งฝึก หลังสิ้นสุดปีการศกึษาเพื่อแจง้ผล

การประเมนิแหลง่ฝกึ และร่วมกันวิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคใน

การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง หาแนวทางปรับปรุงการ

ด าเนนิงานเพื่อการจัดท าแผนการด าเนินงานในปีการศกึษาต่อไป 

(KFN 5.2-6) และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ 

(KFN 5.1-6) 

คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

KFN 5.2-2 ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการวิชาการ 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

KFN 5.2-3 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการทวนสอบ 

KFN 5.2-4 รายงานผลการ 

ทวนสอบ 

KFN 5.2-5 คู่มอืการบริหาร

หลักสูตร 

KFN 5.2-6 เอกสารแสดงการ

ประเมินผลร่วมกับฝ่ายการ

พยาบาล 

KFN 5.1-47 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

KFN 5.2-7 รายงานการประชุม

อาจารย์ 

KFN 5.1-48 เอกสารแสดงปฏิทิน

การประกันคุณภาพการศกึษา 
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 1.5 มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษา เพื่อด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา    

ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ (KFN 5.1-47) 

 1.6 มีการชีแ้จงเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชีแ้ละ

เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2559  

(KFN 5.1-6 และ KFN 5.2-7) 

          1.7 มีการจัดท าปฏิทินการด าเนนิงานด้านการประกัน

คุณภาพ และปฏิทินการจัดการศกึษา ปีการศกึษา 2559 โดยมี

การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (KFN 5.1-42) 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้

กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวชิาการซึ่งประกอบด้วย คณบดี  

รองคณบดฯี ฝา่ยวิชาการ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร หัวหน้า

ภาควิชา และอาจารย์ผูส้อน คณะกรรมการวิชาการมีการก ากับ

ติดตามใหทุ้กภาควิชา จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งคณะฯ ก่อนเปดิ

ทุกภาคการศกึษาและจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ส่งคณะฯ ภายใน 

30 วันหลังสิน้สุดภาคการศกึษา (KFN 5.2-6) รวมถึงใหท้กุภาควิชาฯ 

และฝา่ยฯ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อน ามาจัดท า

รายงานการประเมินตนเองของคณะฯ (KFN 5.1-53) เพือ่เตรียมความ

พร้อมส าหรับการรับตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในทั้งระดับ

หลักสูตรและคณะ (KFN 5.1-55) 

     จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

ภาควิชา และฝ่าย ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม  2560 (KFN 

5.1-49) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร วันที่  4 กันยายน  2560 และการตรวจประเมิ น

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ 5 กันยายน 2560 

(KFN 5.1-55) และน าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะเสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณา (KFN 5.1-6) 

KFN 5.1-53 รายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาของ

ภาควิชาฯ และฝา่ยฯ 

CFN 1.1-11 มคอ.5 และ มคอ.6 ปี

การศกึษา 2559 

CFN 1.1-14 มคอ.7 

ปีการศึกษา 2559 

KFN 5.1-55 เอกสารแสดง   การ

เตรียมรับการประเมินคุณภาพ ปี

การศกึษา 2559 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

 

 

 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ  
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หลักสูตรและคณะใหเ้กิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการเรียน

การสอนดังนี้ 

     3.1 ดา้นงบประมาณ 

     มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามพันธกิจของคณะฯ 

โดยจัดสรรงบประมาณด้านการผลิตบัณฑติ การพัฒนาหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ  ให้สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และสนับสนุนทุนวิจัย การ

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ (KFN 5.1-

2) 

3.2 ด้านการพฒันาบคุลากร 

    3.2.1 มีการจัดสรรกรอบอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของคณะฯ โดยการขยายกรอบอัตราก าลังของ

อาจารย์เพิ่มอีก จ านวน 15 อัตรา (KFN 5.2-8) 

    3.2.2 การจัดสรรงบประมาณพัฒนาอาจารย์

ปีงบประมาณละ 10,000 บาทต่อคน และบุคลากรสายสนับสนุน 

5,000 บาทต่อคน (KFN 5.2-9) 

    3.2.3 การศกึษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญา

เอก (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) (KFN 5.2-10) 

 

3.3 ด้านสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ คณะฯ สง่เสริมให้

หนว่ยงานมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 

    3.3.1 คณะฯ มีการจัดซื้อหนังสือและวารสารเพื่อให้

เพียงพอต่อการใชบ้ริการ (KFN 5.2-11) มีการพัฒนาการบริการ

ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสอื ระบบฐานขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบฐานขอ้มูลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไร้สาย 

(WIFI) ระบบหอ้งสมุด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียน 

อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น หุ่นจ าลองการ

ท าคลอด หุน่ SimMan ผลติสื่อการสอน        (KFN 5.2-12) 

3.3.2 สนับสนุนให้มีหอ้งปฏิบัติการ (หอ้ง LRC)          ที่

 

 

 

 

KFN 5.1-2 แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

KFN 5.2-8 เอกสารแสดงการ

ขยายกรอบอัตราก าลังของ

อาจารย์ 

KFN 5.2-9 เอกสารแสดงการ

จัดสรรงบประมาณพัฒนาอาจารย์ 

KFN 5.2-10 เอกสารแสดง

การศกึษาต่อในระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก (ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

KFN 5.2-11 เอกสารแสดงการ

จัดซื้อหนังสอืและวารสาร) อยู่

ระหว่างการพัฒนาการบริการ

ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสอืระบบ

ฐานขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ระบบฐานขอ้มูลเครอืข่าย

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายไร้สาย 

(WIFI) ระบบหอ้งสมุดอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ประจ าหอ้งเรียน 

อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอนเช่น หุ่นจ าลองการท า
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สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน หอ้งปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ และพัฒนาห้องสมุด digital library ที่ทันสมัย      

ใช้ระบบการสบืค้นที่รวดเร็ว (one search) มีการใชฐ้านข้อมูล 

ช่วยการค้นคว้าร่วมกันทุกส่วนงาน (KFN 5.2-13) 

3.3.3 งานอาคารสถานที่มีหนา้ที่จัดสรรทรัพยากรที่

เกี่ยวข้องกับการใชห้อ้งเรียน ทั้งห้องเรียนกลุ่มใหญ่ และกลุ่ม

ย่อย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการอัคคีภัย 

ระบบซ่อมบ ารุงอาคาร สนามกีฬาทั้งบนอาคาร และนอกอาคาร 

รวมทั้งมกีารปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณคณะฯ ให้สวยงาม และมี

สถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจหรอือ่านหนังสือ (KFN 5.2-14) 

คลอด หุน่ Simman 

KFN 5.2-12 เอกสารแสดงการ

พัฒนาการบริการระบบสืบค้น

ข้อมูลหนังสือระบบฐานข้อมูล

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ

ฐานขอ้มูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ระบบ

หอ้งสมุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ประจ าห้องเรียน อุปกรณ์และ   

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

เชน่ หุ่นจ าลองการท าคลอด     

หุน่ SimMan 

KFN 5.2-13 รายงานการประชุม

การพัฒนาหอ้งปฏิบัติการ

พยาบาล (หอ้ง LRC) 

หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ

หอ้งสมุด 

KFN 5.2-14 เอกสารแสดงการ

บริหารการใชห้อ้งเรียน ระบบ

รักษาความปลอดภัย ระบบบริหาร

จัดการอัคคีภัย ระบบซ่อมบ ารุง

อาคาร 

4. มีการประกันคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลา และ

รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พิจารณา 

คณะฯ ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศกึษาภายในทุกปี

การศกึษาโดยในปีการศกึษา 2558 ได้น าผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ (KFN 5.1-6) และคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (KFN 5.2-15) จากนั้นน า

ข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

KFN 5.2-15 รายงานการประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

KFN 5.1-17 แผนพัฒนาคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2559 



๘๖ 

 
 ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

(Improvement Plan) ปีการศกึษา 2559 (KFN 5.1-15) 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะมาปรับปรุงใหม้ีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ ได้น าเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รวมทั้งข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา ประจ าปี

การศึกษา 2558 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ (KFN 5.1-6) เพื่อ

พิจารณา และร่วมกันใหข้้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ

น าไปพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินการ และมีการด าเนนิงาน

พัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องโดยจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา (Improvement Plan) ปีการศกึษา 2559 (KFN 

5.1-17) 

KFN 5.1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

KFN 5.1-17 แผนพัฒนาคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผา่นองคป์ระกอบที่ 1 

การก ากับมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตรขององค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานผ่านตาม

เกณฑก์ารประเมิน (KFN 5.2-16) 

KFN 5.2-16 รายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน 
 

 

จุดเดน่ 

 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศกึษาและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร โดยการมสี่วนรว่มของภาควิชา เพื่อให้บุคลากรมีสว่นร่วมในการประกันคุณภาพ

การศกึษา 



๘๗ 

 
 2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ตลอดจนการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา และน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการด าเนนิงานใหม้ีคุณภาพดีขึ้นตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

 ควรวิเคราะหบ์ทสรุปจากผลการประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาสูแ่นวปฏิบัติที่ดีดา้นต่างๆ  
 

แนวทางการพฒันา 

จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 

ตารางการวเิคราะหค์ณุภาพการศกึษา 
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ตารางที ่13  การวิเคราะหค์ุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 
 

องค ์

ประกอบ

คณุภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

ตวับง่ชี ้
I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 
คะแนนเฉลีย่ 

0.00 - 1.50  

1.51 - 2.50 

2.51 - 3.50 

3.51 - 4.50  

4.51 - 5.00 

การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

การด าเนินงานระดับพอใช้ 

การด าเนินงานระดับดี 

การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 

 

6 10.54 10 4.01 4.09 ด ี

2 

 

3 3.99 5 1.62 3.54 ด ี

3 

 

1 - 3 - 3 พอใช ้

4 

 

1 - 3 - 3 พอใช ้

5 

 

2 - 10 - 5 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมนิ 3.63 4.43 2.82 3.94 ด ี
 

  



๙๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด (ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
และ ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

1 

2 จ ำนวนนักศึกษำที่เปิดรับปี 2559 208 
3 จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 847 
 - ชั้นปีที่ ๑ 208 
 - ชั้นปีที่ ๒ 207 
 - ชั้นปีที่ ๓ 216 
 - ชั้นปีที่ ๔ 216 



๙๑ 
 

 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 
5 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) : จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำ 
7.31 : 1 

6 จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 216 
7 จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (อัตรำครองซึ่งรวมอำจำรย์ช่วย

สอนที่ก ำลังศึกษำต่อระดับปริญญำโท และอำจำรย์ที่
ปฏิบัติงำนไม่ถึง 6 เดือน)  

204 

8 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร (อำจำรย์ประจ ำ) 
(ไม่รวมอำจำรย์ช่วยสอนทีก่ ำลังศึกษำต่อปริญญำโท) 

76 

9 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 110 

7.1 กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ 43 

7.2 กลุ่มพนักงำนทั่วไป 67 
10 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อปริญญำเอก 10 
11 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง 66 
12 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ คุณวุฒิปริญญำโท 58 
13 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ คุณวุฒิปริญญำเอก 19 
14 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ที่มีด ำรงต ำแหนง่อำจำรย์ 54 
15 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ที่มีด ำรงต ำแหนง่ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ 
20 

16 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 2 
17 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
   

18 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยและงำนสร้ำงสรรค์ 2,635,359.50 
  - จ ำนวนเงินสนับสนุนจำกภำยนอกสถำบัน - 
  - จ ำนวนเงินสนับสนุนจำกภำยในสถำบัน 2,635,359.50 

19 จ ำนวนผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ 9 
 -  จ ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชำติ 8 
 - จ ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนำนำชำติ 1 
 - ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ - 

 


