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คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Report: SAR) ฉบับนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษา 

ในระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 

บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วงรอบปีการศึกษา 2559 

(1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) ตามประกาศเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ปี 2557 ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทางคณะฯ ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ส่งผลต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสะท้อนเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์ของคณะตอ่ไป 
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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, 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
เป็นพนักงานทั่วไป 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 ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด จ านวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2บัณฑิต 4.55 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4อาจารย์ 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.50 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.01 ดีมาก 
จุดเด่น  
 1. หลักสูตรสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะฯ อย่างชัดเจนซึ่งเน้นการดูแลด้านสุขภาพคนเมือง มี
ความทันสมัย สอดคล้องกบัการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
 2. อาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะด้าน เสียสละ ทุ่มเทในการเรียนการสอนมาก
โดยเฉพาะการสอนภาคปฏิบัติในคลินิก 
 3. คณะฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ต ารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หอพักที่สะดวก ปลอดภัย ไม่ไกลจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกันและพยาบาลส่วน
ใหญ่เป็นศิษย์เก่าฯ ให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร 



๒ 
 

 

 4. คณะฯ มีท าเลตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวก เข้าถึงแหล่ง
ประโยชน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้มาก มีเครือข่ายความรว่มมือจากส านักการแพทย ์ส านักอนามัย และ
ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้มากขึ้นปรับการเรียนการสอนให้ เป็น 
interactive learning ลดระยะเวลาในการสอนแบบกลุ่มย่อยลง ให้เวลานักศึกษาได้เรียนรู้จากนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาเพ่ิมมากขึ้น 

2. การประเมินผลการเรียนรู้นอกจากผลสัมฤทธ์ิแล้ว คณะฯ ควรสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ให้
เข้าใจตรงกันถึงการประเมินผลการเรียนทั้ง 6 ด้าน ตามแผนการสอนในแต่ละรายวิชา และในการจัด
กิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตรได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์ของคณะฯและคุณลักษณะของ
บัณฑิตไปพร้อมๆ กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้ปรับปรุงผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ซึ่งคณะฯ ได้
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559(quality improvement plan) ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

องค์ประกอบที ่1 
การก ากับมาตรฐาน 

  

   ตัวบ่งชี้ 1.1 
การบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ 

- หลักฐานที่แสดงว่าอาจารย์ประจ า
หลั กสู ตร (อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร) อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน 
ควรมีรายงานการประชุมของอาจารย์

- จัดวาระการประชุมการบริหารหลักสูตร
ให้เอื้อต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา master plan 
rotationวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็น
ปัญหา สรุปผลการประเมินการจัดการ
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กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  (อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ปีการศึกษา 
2558 ทุกครั้งและสรุปสาระส าคัญ
ของการประชุ ม  รวมทั้ งจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร) ที่ เข้ าร่วม
ประชุมในแต่ละครั้งปะหน้ารายงาน
การประชุมหรือรวมเป็นแฟ้มสรุป
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง                
ปี ก ารศึ ก ษ า  2558 ซึ่ ง จ ะแ สด ง
ภาพรวมของการด าเนิ นการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ที่น าไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่ าง
ต่อเนื่องรวมทั้งร้อยละของอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ( อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ที่มีส่วนร่วม
ในการประชุมตามเกณฑ์คุณภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 80 หรือไม่ 
- ระบบการติดตาม ก ากับการส่ง 
มคอ.5 และ 6 ควรระบุให้ชัดเจนว่า
ปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่ เปิด
สอนกี่รายวิชา รายวิชาใดส่ง มคอ.5 
และ 6 เมื่อใด โดยใช้ระบบ IT มา
ช่วย จะช่วยให้การด าเนินงานเป็น
ระบบและติดตามได้อย่างต่อเนื่อง 
- การจัดท า มคอ.7 ถึงแม้ว่าจะยัง
ไม่ครบรอบปีการศึกษา ควรต้องมี
ระบบบันทึกหรือหลักฐานแสดงว่า
จัดท าภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา และควรรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เรียนการสอน 
- จัดแฟ้มสรุปสาระส าคัญของการประชุม
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในการประชุม   
แต่ละครั้ง และตารางเปรียบเทียบ การ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
บริหารหลักสูตร  
- จัดท าแบบฟอร์มการก ากับ ติดตามการ
รับ ส่ ง  ม ค อ .5  แล ะ 6  ใน โป รแก รม
ส าเร็จรูปประยุกต์บันทึกโดยเลขาวิชาการ
ซึ่งระบุรายวิชา วันที่ส่ง และผู้ส่ง  
 
 
- เมื่ อสิ้นสุดปีการศึกษาจัดท า มคอ.7 
ภาย ในก าหนด 60  วัน  และน า เสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที ่2
บัณฑิต 
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   ตัวบ่งชี้ 2.1 
คุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบ TQF 
 

- ค่า SD. = 0.04 ตรวจสอบอีกครั้ง 
- ควรระบุจ านวนผู้จบการศึกษาปี 
2556 กี่คน 
- ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในด้านที่น้อยที่สุดมีการวาง
แผนการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องการ
เรียนการสอนอย่างไร 
- ค ว รน า คุ ณ ลั ก ษณ ะพิ เศ ษ ที่
หลักสูตรต้องการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.2 มาเป็นข้อค าถามในแบบ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ ใช้
บัณฑิตด้วยเพื่อเป็นข้อมูลแสดงได้
ทางหนึ่งว่าบัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรก าหนดหรือไม่ 

- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
ด้านวิชาการ 
- กิจกรรมส ารวจการตระหนักรู้ในตนเอง 
ตามคุณลักษณะแห่ง KARUN ของ
นักศึกษา    
- รายงานการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

   ตัวบ่งชี้ 2.2 
การได้งานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- - 

องค์ประกอบที ่3
นักศึกษา 

  

   ตัวบ่งชี้ 3.1   
การรับนักศึกษา 
 

- วิ เค ร า ะห์ ปั ญ ห าขอ งก ารรั บ
นักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาเข้าเรียน
เป็น ไปตามเป้ าหมาย พร้อมทั้ ง
ก า ห น ด แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ปี
การศึกษาถัดไป 
- สรุปจ านวนนักศึกษาที่มาเข้าค่าย
สานฝันว่าเข้าเรียนได้จ านวนกี่คน 
- ด้านการรับนักศึกษาควรอธิบาย
ระบบและกลไกทุกระบบที่
ด าเนินการ มีขั้นตอนใดควรพัฒนา
ต่อไปได้อย่างไร เขียนให้เห็นถึงการ
ขับเคลื่อนที่สะท้อนการท างานในแต่
ละขั้นตอน เช่น การรับนักศึกษา
โควต้าประเภทต่างๆ 
 
 
 
 

- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะฯ มีเป้าหมาย  
รับ นั ก ศึ กษ า จ าน วน  ๒๑๐  คน  โดย
แบ่งเป็นระบบ admission ตรง ๑๗๕ คน 
(ประเภททั่วไป ๑๔๘ คน ประเภทโควตา 
๒๗ คน)  ระบบ admission กลาง ๓๕ คน 
ก าหนด    รับสมัคร เร็วขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่
วันที่  ๓ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
คณะฯ รับนักศึกษาได้จ านวนตามเป้าหมาย
ทุกปีการศึกษา โดยอยู่ระหว่าง ๒๐๐-๒๒๐ 
คน แต่พบว่าระหว่างศึกษามีนักศึกษา
ลาออก หรือพักการศึกษา จ านวนระหว่าง 
๒-๘ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๙ 
ดังนี้ 
- ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รับจ านวน ๒๐๐ คน 
ลาออก/พักการศึกษา ๒ คน เหลือ ๑๙๘ คน 
- ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รับจ านวน ๒๐๐ คน 
ลาออก/พักการศึกษา ๘ คน เหลือ ๑๙๒ คน 
- ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รับจ านวน ๒๒๐ คน 
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ลาออก/พักการศึกษา ๕ คน เหลือ ๒๑๕ คน 
-ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รับจ านวน ๒๒๐ คน 
ลาออก/พักการศึกษา ๑ คน เหลือ ๒๑๙ คน 
- ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รับจ านวน ๒๐๙ คน 
ลาออก/พักการศึกษา ๒ คน เหลือ ๒๐๗ คน 
- ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับจ านวน ๒๑๐ คน 
ลาออก/พักการศึกษา ๒ คน เหลือ ๒๐๙ คน 
- จากข้อมูลดังกล่าว สาเหตุที่นักศึกษา
ลาออก/พักการศึกษา เช่น เจ็บป่วยไป
ศึกษาคณะอื่นหรือสาขาอื่น เป็นต้น 
      ๒) สร้างแบบส ารวจเพื่ อประเมิน
ความ  พึงพอใจของนักเรียนต่อระบบและ
กลไกการรับสมัครทั้ง ๒ ระบบ ตลอดจน
ข้อค าถามเกี่ยวกับเหตุผลและปัจจัยที่เป็น
แรงจูงใจให้มาสมัครเรียนที่คณะฯ มีค าถาม
ปลายเปิดให้ข้อเสนอแนะ  
   - แผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 
คณะฯ มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
ดังนี้ 

๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ประจ าคณะฯ เพื่อก าหนดเป้าหมายจ านวนรับ
นั กศึ กษ า โดยค านึ งถึ งน โยบายของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ความต้ อ งการของ
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักการแพทย์ และความพร้อมของอาจารย์
ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)   
     ๒. มี ระบบการรับสมั ครนั กศึ กษาที่
ทันสมัยแบบออนไลน์ (ระบบ visionnet) ซึ่ง
เป็นระบบรับนักศึกษาที่เป็นส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ 
ที่ใช้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร โดยเริ่มใช้ตั้งแต่     
ในปีการศึกษา 2559  
    ๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีกระบวนการ 
รับนักศึกษา โดยจัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติ/ 
ขั้นตอนการรับนักศึกษาระบบ admission
ตรงโดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
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เป็ นผู้ ด า เนิ นการรับสมั ครผ่ านระบบ
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.kcn.ac.th ใช้คะแนนผลการ
สอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2560 คะแนน
ผลการทดสอบวิชาสามัญ  9 วิชา  ปี
การศึกษา 2560 (คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ ใช้เพียง 7 วิชา คือ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1  
(สายวิทยาศาสตร์และศิลป์ ค านวณ ) 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคะแนน GPAX 
5 ภาคเรียนจ านวน 175 คน ดังนี้ 
 
 
       ๓.1 ประเภทโควตา จ านวน 27 คน 
       ๓.2 ประเภททั่วไป จ านวน 148 คน   
(รับสมัคร – มอบตัวท าสัญญา) 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบชุด 
ต่าง  ๆ(รับสมัคร – มอบตัวท าสัญญา  
     ๕ . มี แ บ บ ส อบ ถ าม ปั ญ ห าแ ล ะ
อุปสรรค   ในด้านผู้ให้บริการการรับสมัคร
นักศึกษา     การประเมินผลระบบและ
กลไกการรับนักศึกษาที่ด าเนินการ เพื่อ
ต้องการทราบว่ามีคุณภาพหรือ ไม่  มี
ขั้นตอนใดควรพัฒนาต่อไปอย่างไร 
    ๖. มหาวิทยาลัยฯ มีการวางแผนปรับ
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ และทุกส่วน
งานโดยระบบและกลไกการรับนักศึกษาจะ
อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากทุกส่วน
งานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการร่วม
สร้างระบบและกลไกการรับนักศึกษาขึ้น
เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ  
๗. คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีแผนในการ
อ านวยความสะดวกให้นักเรียนที่มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยสามารถ
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้ 
มีช่องทางพิเศษให้นักเรียนสามารถตรวจ
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ร่างกายได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
    ๘. โครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กร ทั้ งหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและหลักสูตรอื่นๆ ที่คณะฯ จัด 

   ตัวบ่งชี้ 3.2การ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- กระบวนการควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว ควร
อธิบายระบบและกลไกทุกระบบที่
ด าเนินการ เช่น นักศึกษาได้รับการ
ดูแลอย่างไร มีปัญหาคืออะไร ได้รับ
การแก้ไขอย่างไร 
- เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน 
ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
มีการควบคุมก ากับและพัฒนาตาม
หลัก  
P-D-C-A จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา          
โดยท าหน้าที่ก าหนดแผนพัฒนานักศึกษา
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตไทย และบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์สู่ความเป็น
พลเมืองไทย 
 
- แต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นทุกชั้นปี โดย
ก าหนดอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า
ช้ัน 100-110 ต่อ 1 คน โดยให้เวลาในการพบ
นักศึกษาทุกสัปดาห์ ควบคุมการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามแผนแม่บททั้งทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ ติดตามผลการเรียนและ
ความประพฤติของนักศึกษาที่อาจส่งผลต่อ
การเรียนการสอน ด้วยการให้การปรึกษาใน
รายที่พบปัญหา  
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุก
คน โดยก าหนดอัตราส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 10-14 ต่อ 1 คน เพื่อท า
หน้าที่ช่วยเหลือด้วยการให้การปรึกษาได้
อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการเรียนและทักษะ
ชีวิต ซึ่งต้องให้เวลาในการพบนักศึกษา
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 
- กรณี ที่ นั กศึกษามีปัญหาที่ ซับซ้อน
อาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถส่งต่อไปยังอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้การปรึกษา ทั้ งนี้นักศึกษา
สามารถขอรับการปรึกษาได้ทั้งและนอก
เวลาเรียน 
- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาในชมรมต่างๆ ของ
นักศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
เพ่ือปรับคู่มือการให้ค าปรึกษาแนะแนวทาง
วิชาการ และทักษะชีวิตอย่างเป็นระบบและ



๘ 
 

 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

กลไก เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 
- มอบหมายและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
- ป ระชาสัมพั น ธ์แนวท างการขอรับ
ค าปรึกษาให้นักศึกษารับทราบผ่านทุก
ช่ อ ง ท า ง  ได้ แ ก่  ป ร ะ ก า ศ , social 
media,line group 
- จัดและปรับปรุงห้องให้ค าปรึกษา ให้มี
บรรยากาศที่เป็นกันเอง สงบ ส าหรับให้
นักศึกษามาขอรับการปรึกษาในกรณีที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว 
- จัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่มาขอรับการ
ปรึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นความลับ 
โดยเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารรายบุคคลใน
ตู้ เอกสารที่ปิดกุญแจ จะเปิดได้ เฉพาะ
อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการเท่านั้น 
- การด าเนินงานการพัฒนานักศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
      1) วางแผนจัดท าแผนงานการพัฒนา
นักศึกษา 
      2) มอบหมาย และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งาน โครงการต่างๆ ได้แก่ 
          2.1 งานการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
มุ่งสู่วิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ อ.อัญชลี สนอง
คุณ 
          2 . 2  ง า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการปรับปรุงคู่มือการ
ให้ค าปรึกษา ผู้รับผิดชอบ นายครองชัย 
ภูริเมธางกูร 
          2.3 งานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
และกิจกรรมพิเศษ ผู้รับผิดชอบ นางภัทรา
ภรณ์ จันทรคติ 
      3 )  ม อ บ ห ม า ย  แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการ ปรับแบบวัด
ประเมินผลที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
4) ด าเนินงานตามแผน 



๙ 
 

 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

      5) ประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน  
เป็นระยะๆ และปรับแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา 
      6) ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อน าผลการ
ประเมินไปวางแผนการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 
      7) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ     
และเขียนแนวทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินงาน (good practice) 

   ตัวบ่งชี้ 3.3ผลที่
เกิดกับนักศึกษา 
 

- ควรแสดงผลการด าเนินงานที่โดด
เด่ น ของคณ ะฯ เที ย บ เคี ย งกั บ
หลักสูตรเดียวกันในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

- ผลการด าเนินงานที่แสดงถึงผลการ
เที ยบ เคี ย งกั บหลั ก สู ต รพยาบ าล ใน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ 

องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์ 

  

   ตัวบ่งชี้ 4.1การ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 
 

- ควรวางระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ที่
เป็นรูปธรรม/เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ทุกคนในองค์กรทราบเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกันที่แสดงถึง
คุณภาพ ระบบการคัดเลือกอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  ( อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) รวมทั้งจัดท า
แผนการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร) ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
โด ย เฉพ าะคุณ วุฒิ แ ล ะผล งาน
วิชาการ 

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
- จัดท าระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

   ตัวบ่งชี้ 4.2 
คุณภาพอาจารย์ 
 

- พิจารณาให้มีอาจารย์วุฒิปริญญา
เอกเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ให้
ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 20 (ปัจจุบันมี
ร้อยละ 16.67) เนื่องจากมีอาจารย์
ปริญญาเอกมากพอ และมีการจัด

- แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  
 
 



๑๐ 
 

 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
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กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

การศึกษาหลักสูตรเดียว 

   ตัวบ่งชี้ 4.3 
ผลที่เกิดขึ้นกับ
อาจารย์ 
 

- ผลงานวิจัยระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร มีการ
เทียบเคียงแนวโน้มดีขึ้น ควรแสดงผล
การเทียบเคียงความพึงพอใจให้เห็น
ชัดเจน โดยระบุค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในแต่ละด้านโดยเทียบเคียงกับผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้วพิจารณา
ประเด็ นที่ น้ อย/ต่ ามาพัฒนาการ
บริหารหลักสูตร 

- จัดท ารายงานวิจัยความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  

   ตัวบ่งชี้ 5.1  
สาระของรายวิชา 
ในหลักสูตร 
 

- ควรใช้ผลการประเมินใน มคอ.5 
และ 6  และข้อคิดเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาปรับเนื้อหา
สาระรายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ ระบบ
การท างานในโรงพยาบาล 
เทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น 

- จัดท ารายงานสรุปการปรับปรุงเนื้อหา
สาระของรายวิชา และน ามาปรับสาระของ
รายวิชาในการน าเสนอ มคอ.3 และ 4 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

   ตัวบ่งชี้ 5.2 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

- เขียนระบบและกลไกการก าหนด
ผู้สอน การก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 

- ปรับปรุงระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน    
การก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
และตรวจสอบการจัดท าแผนการสอน 
- คัดเลือกอาจารย์ผู้สอน น าเสนอโดยประธาน
วิชา หั วหน้ าภาควิชา และคณะกรรมการ
วิชาการ หากเป็นอาจารย์พิเศษให้น าเสนอ
คุณวุฒิ และ  ความช านาญ ซึ่งได้รับการ
รับรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ และขอ
อนุมัติต่ออธิการบดี 

   ตัวบ่งชี้ 5.3 
การประเมินผู้เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ควร
ออกแบบการประเมิ น เพื่ อ ให้ ได้
ค าตอบว่าการจัดการเรียนการสอน
แต่ละรายวิชาเกิดผลการเรียนรู้ตาม
ก าหนดใน มคอ.2-3-4 หรือไม่ มี

- ทบทวนแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
- อธิบาย ชี้แจงประธานวิชาและอาจารย์
ผู้สอนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ 
- จัดท าแนวปฏิบัติในการทวนสอบ 
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 
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ประเด็ น ปัญ ห าอะไร  ป รับป รุ ง
อย่างไร  
- คณะฯ ควรก าหนดระบบและกลไก
การทวนสอบเพื่อคณาจารย์น าไปเป็น
แนวปฏิบัติให้ชัดเจน 
- มีหลักฐานการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
(เกรด) ของผู้เรียน แต่ขาดข้อมูล
เชิงประจักษ์การบรรลุผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ควร
สรุปการเกิดผลการเรียนรู้ ใน มคอ.5, 
6 และ 7ว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 หรือไม่ 

- จัดท าสรุปการผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ 5.4  
ผลการด าเนินงาน
หลักสูตร ตาม
กรอบ TQF 

- การแสดงผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ ใน มคอ.2 หมวด 7 ข้อ7 
ควรระบุผลการด าเนินงานที่เป็นจริง
ในแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมหลักฐานที่มา
ของผลการด าเนินการแต่ละตัวบ่งชี้
ตาม มคอ.ที่ ได้รับการอนุมัติ เป็น
หลัก 
- ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตของสภาการ
พยาบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- มอบหมายทีม เลขานุการกรรมการ
วิชาการเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐาน 
- มอบหมายตั วบ่ งชี้ บ างรายการ ให้
ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล 
- สร้างความตระหนักแก่นักศึกษาทุกชั้นปี
เพ่ือสั่งสมความรู้ 
- จัดแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ให้เอื้อต่อการทบทวนความรู้ของนักศึกษา 
- ปรับวิ ธีการจัดการเรียนการสอนใช้ 
active learning ในการสอน 
- ปรับเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับแก่น
สาระ 
ตาม blue print ของสภาการพยาบาล 
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
กลุ่มนักศึกษากับรุ่นพี่ และนักศึกษากับ
อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 6  
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 
 

 

   ตัวบ่งชี้ 6.1 
สิ่งสนับสนุนการ

- การส ารวจความพึงพอใจในความ
พร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- จากการส ารวจความพึงพอใจในความ
พร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ



๑๒ 
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เรียนรู้ 
 

โดยก าหนดระบบให้ชัดเจนในการ
ส ารวจ เช่น ระยะเวลาการส ารวจ 
จ านวน ประเภท คุณภาพและการ
พร้อมใช้ของทรัพยากรที่มีอยู่
สอดคล้องกับความต้องการใช้ของ
แต่ละรายวิชาหรือไม่ มีการน าผล
การส ารวจมาปรับปรุงพัฒนา
อย่างไร เพื่อน าไปท าแผนการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 

นักศึกษาและอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
และจากบันทึกของนักศึกษา/อาจารย์แจ้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ช ารุด พบว่าสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข 
คือ 
    ๑ ) มี สั ญ ญ าณ internet ใน คณ ะฯ 
สามารถใช้งานในการสืบค้นได้แต่ยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ ความเร็ว ความแรงของ
สัญญาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักศึกษา 
   ๒) ต ารา หนังสือค่อนข้างเก่าจ านวนไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ 
   ๓) LCD ไม่ชัด  
   4) ล าโพงในห้องเรียนไม่เพียงพอ ท าให้
ได้ยินเสียงอาจารย์สอนไม่ชัด 
   ๕) คอมพิวเตอร์ที่อาจารย์และนักศึกษา    
ใช้ ง านบาง เครื่ อ งมี สภ าพ เก่ า  แล ะมี
ประสิทธิภาพไม่ดีพอ 
   ๖) อาจารย์ต้องการไมโครโฟนลอย        
และไมโครโฟนคาดศีรษะ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน 
   ๗) นักศึกษาต้องการให้ห้องสมุดเปิด
นานขึ้นกว่าเดิม และเปิดใช้แอร์ตลอด
ระยะเวลาที่ห้องสมุดเปิด 

  - ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะฯ มีการ 
ด าเนินงานเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความ
เพียงพอ เช่น 
      ๑) ความพร้อมทางกายภาพ ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา  
      - คณะฯ เปิดใช้ห้องเรียนเพิ่มขึ้นที่
อาคารคุณแม่อบทิพย์ ซึ่งเป็นอาคารใหม่ ๖ 
ชั้น ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ และ
สภาพแวดล้อมดีเหมาะแก่การเรียนรู้ 
      - ปรับปรุงและเพิ่มห้องน้ าอาคารใหม่ 
๖ ชั้น ในส่วนที่เป็นหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 
๑ 
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และปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 
- สั่งซื้อที่นอนใหม่ให้นักศึกษา 
      - ปรับปรุงอาคารการุณยสภาด้าน
กายภาพทั้งหอพักนักศึกษาและห้องเรียน 
     - จัดห้องนั่งเล่นและเปิดแอร์บริการให้
นักศึกษาได้อ่านหนังสือ เขียนรายงานและ
ท ากิจกรรมต่างๆ หรือประชุมกลุ่มย่อย 
     - สั่งโต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับให้นักศึกษานั่ง
เพ่ือรับประทานอาหารใหม่ทั้งหมด โดยโต๊ะ 
เก้าอี้นี้สามารถตอบสนองการใช้งานได้
หลากหลาย เช่น  นั่ งอ่ านหนังสือ ท า
การบ้าน ประชุมกลุ่ม และกิจกรรมสันทนา
การได้อย่างสะดวก และเป็นบริเวณที่
สามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้ 
    - จัดให้มีบริการร้านอาหารสะดวกซื้อ 
(เซเว่น-อิเลฟเว่น) เพิ่มขึ้น นอกจากมี
บริการจัดอาหารให้นักศึกษาที่มีอยู่แล้ว 
    - มีแผนในการเปิดร้านขายกาแฟ และ
ขนม โดยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทั้งนักศึกษา
และบุคลากร 
- ปรับปรุงสนามกีฬา ให้นักศึกษาได้ออกก าลัง
กาย  
    - ปรับปรุงอาคารใหม่ ๖ ชั้น ในชั้นที่ 3    
ให้ เป็ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( learning 
resoursecenter) งบป ระม าณ ใน ก าร
ปรับปรุงประมาณ  ๒ ล้ านบาท  (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 
   ๒) จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อ
ต่ อการเรียนรู้  เช่น  ซื้ อคอมพิ ว เตอร์ 
จ าน วน  ๙๐  เค รื่ อ ง  ให้ กั บ ฝ่ ายต่ าง ๆ 
อาจารย์ นักศึกษา เพื่อใช้ในการท างาน
และการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน
การสอนอื่นๆ หนังสือ  ต ารา สิ่ งพิมพ์
วารสารฐานข้อมูล  E-book, E-Journal 
ฯลฯ 
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    - คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในการ
ปรับปรุงห้องสมุดของคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุณย์เพื่อเป็นห้องสมุดกลาง
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  โด ย มี ก า ร ตั้ ง
คณะกรรมการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
    ๒.๑) ปรับปรุงห้องสมุด ด้านกายภาพ
ใหม่ทั้งหมด (เปลี่ยนผัง จัดห้องสมุดใหม่ 
โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าม่าน ผนัง ชั้นหนังสือ แอร์ 
เป็นต้น) 
    ๒.๒) เพิ่มฐานข้อมูลออนไลน์  และ
ยังคงฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ซื้อระบบการ
จัดการห้องสมุดออนไลน์  (KOHA และ 
EDS) การเพ่ิมเครือข่ายในการใช้ฐานข้อมูล 
ยืมหนังสือและต ารา วารสารต่างๆ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 
๒.๓) ปรับระยะเวลาในการใช้ห้องสมุดให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ เวลา ๗.๐๐ น. - 
๒๐.๐๐ น. วันเสาร์ เปิดบริการ เวลา ๘.๐๐ น.-
๑๖.๐๐ น. 
    ๒.๔) ปรับการด าเนินการห้องสมุดของ
บุคลากรที่ให้บริการในห้องสมุดให้ทันสมัย
สะดวก และรวดเร็ว 
    ๒.๕) ระหว่างก าลังด าเนินการปรับปรุง
ห้องสมุด คณะฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ 
WIFI 18 จุ ด  และมี แนวโน้ มจะเพิ่ มอี ก
จนกว่ าสัญญ าณ จะครอบคลุ มพื้ นที่ 
ตลอดจนเพิ่มสัญญาณ true ที่คณะฯ ได้เช่า
ไว้ จากเดิม 50 meg เป็น ๗๐ meg (บริษัท
เพิ่มให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
    ๒.๖) สั่งซื้อล าโพงขยายเสียงเพ่ือติดตั้ง
เพ่ิมในห้องเรียนที่อาจารย์ท าบันทึกแจ้งมา 
๒.๗) สั่งซื้อไมโครโฟนลอย และไมโครโฟน
แบบคาดศีรษะเพิ่ม 
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    ๒.๘) มีงบประมาณทุกปีการศึกษาให้
อาจารย์สั่งซื้อหนังสือ ต ารา เรียนทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการ
ในห้องสมุด 
    ๒.๙) จัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ในการซื้อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ตามที่
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตลอดจนผู้บริหารพิจารณา
เห็นชอบ 
     - มีการส ารวจความพึงพอใจในสิ่ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร เรี ย น รู้  แ ล ะ ป รั บ
แบบสอบถามนั กศึ กษาและอาจารย์
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้
ครอบคลุม และเข้าถึงความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์มากขึ้น 

 
 



๒๑ 

 

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

พยำบำลมีมำตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2494 ได้รับกำรสนับสนุนจำก ฯพณฯพลเอกมังกร พรหมโยธี คุณพระ

ชำญวิธี เวช (นำยแพทย์แสง สุทธิพงศ์ ) พร้อมทั้ งคณะเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล 

นครกรุงเทพ โดยมีนำยแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งนำยแพทย์ผูอ้ ำนวยกำร วชิรพยำบำล 

และนำยแพทย์เสนอ ตัณฑเศรษฐี ต ำแหน่งนำยแพทย์ศัลยกรรมกระดูก เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อตั้งและ

เสนอให้ได้งบประมำณในปี พ.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  



๒๒ 

 

ไปศึกษำวิชำกำรบริหำรโรงเรียนพยำบำลเพิ่มเติมจำก Western Research University และกำรพยำบำล

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 ้
 

 ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2497-2513 หลักสูตรกำรศกึษำรับผู้ส ำเร็จกำรศกึษำมัธยมศกึษำปีที่ 3 โดยเรียน 

4 ปี จำกเดิมโรงเรียนพยำบำลฯ เป็นหน่วยกำรศึกษำของโรงพยำบำลวชิระได้เปลี่ยนสถำนภำพเป็น

แผนกพยำบำลและกองกำรศึกษำพยำบำล ซึ่งม ี2 แผนกคือ แผนกธุรกำรและแผนกโรงเรยีนต่อมำในปี 

พ.ศ. 2514 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรกำรพยำบำลอนำมัยและผดุงครรภ์         รับผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำมัธยมศึกษำปีที่ 5 สำยสำมัญ เรียนระยะเวลำ 3 ปี 6 เดือนและเปลี่ยนชื่อ      จำกโรงเรียน

พยำบำลอนำมัยและผดุงครรภ์วชริพยำบำล เป็นวิทยำลัยพยำบำลอนำมัยและผดุงครรภ์ วชริพยำบำล 
 

 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 



๒๓ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงพระรำชทำนนำมว่ำ “วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์” กำรด ำเนินงำนของ

วิทยำลัยฯมีกำรพัฒนำมำเป็นล ำดับเพื่อเป็นสถำบันอุดมศึกษำของกรุงเทพมหำนครในกำรผลิตบัณฑิต

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

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหำรำช 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 ำคัญในส่วนปรัชญำของหลักสูตรให้สอดคล้องกับกำรจัดตั้ง

มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ และแผน

บริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งหลักสูตรนี้ผำ่นกำรเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช เมื่อวันที่ 



๒๔ 

 

28 กุมภำพันธ์ 2555 ผ่ำนกำรรับรองจำกสภำกำรพยำบำล เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555 และผ่ำนกำร

เห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 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  



๒๕ 

 

 2. ปรชัญำ ปณธิำน วิสยัทศัน ์พันธกจิ ของคณะพยำบำลศำสตรเ์กือ้กำรณุย์ 

 ปรัชญำ (Philosophy): กำรบรรเทำทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นควำมสุขอย่ำงยิ่งของพวกเรำ 

 ปณิธำน (Determination): มุ่งผลติบัณฑิตพยำบำลที่มีควำมรูคู้่คุณธรรม 

 วิสัยทัศน ์(Vision): เป็นสถำบันกำรศกึษำช้ันน ำแหง่มหำนครเพื่อสุขภำพคนเมอืง 

 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 



1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน(2)
- นกัวชิาการตรวจสอบภายใน1 (4)
  บรหิารระดบัตน้ (สนธ.41) (6)
- นกัวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิตักิาร/1 (49)
  ช านาญการพเิศษ (สนธ.42) 1

- รองหวัหนา้ส านกังานอธกิารบด ีฝ่ายบรหิาร บรหิารระดบักลาง1
1

(11) (7) (6) (4)

- นกัจดัการงานท ัว่ไป บรหิารระดบัตน้ (สนธ.2)1 - นกัวชิาการเงนิและบญัช ีบรหิารระดบัตน้ (สนธ.18)1 - นกัทรพัยากรบคุคล บรหิารระดบัตน้ (สนธ.13)1 - นติกิร บรหิารระดบัตน้ (สนธ.38)1

กลุม่งานบรหิารท ัว่ไป - นกัจดัการงานท ัว่ไปปฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ (อตัราใหม)่         1 - นักทรัพยากรบคุคลปฏบิัตกิาร/ช านาญการพเิศษ4 - นติกิรปฏบิัตกิาร/ช านาญการพเิศษ2

- นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิัตกิาร/ช านาญการพเิศษ         4 กลุม่งานการเงนิ บญัช ี และงบประมาณ (สนธ.14 , สนธ.15 , สนธ.16 , สนธ.17)  (สนธ.39 , สนธ.40)

  (สนธ.5 , สนธ.6 , สนธ.8 , สนธ.12 ) - นักวชิาการเงนิและบัญชปีฏบิัตกิาร/ช านาญการพเิศษ 3 - นกัจดัการงานท ัว่ไปปฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ      1 - นกัจดัการงานท ัว่ไปปฏบิตักิาร/1

- เจา้พนักงานธรุการปฏบิัตงิาน (สนธ.11)1   (สนธ.19 , สนธ.20 , สนธ.22)   (อตัราใหม)่   ช านาญการพเิศษ (อตัราใหม)่

กลุม่งานชว่ยนกับรหิาร กลุม่งานพสัดุ
- นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิัตกิาร/ช านาญการพเิศษ         5 - นกัวชิาการพสัดปุฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ1

  (สนธ.3 , สนธ.4 , สนธ.7 , สนธ.9 , สนธ.43)  (สนธ.21) (วา่ง)

 (สนธ.43 เป็นจากนกัวชิาการตรวจสอบภายใน)- นกัวชิาการพสัดปุฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ1
   (เปลีย่นต าแหน่งเมือ่ผูค้รองพน้ไปจากต าแหน่งเจา้พนักงาน- 

   ธรุการปฏบิตังิาน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป สนธ.10)

ฝ่ายวชิาการและประเมนิผล (7) ฝ่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ(5) ฝ่ายกจิการนกัศกึษาและเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั(6)
- นกัวชิาการศกึษา บรหิารระดบัตน้ (สนธ.27) (วา่ง)1 - นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน บรหิารระดบัตน้ (สนธ.23)1 - นกัวชิาการศกึษา บรหิารระดบัตน้ (สนธ.33)1

- นักวจัิยปฏบิัตกิาร/ช านาญการพเิศษ (สนธ.29) 1 - นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ2 - นกัประชาสมัพนัธป์ฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ1

- นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ (สนธ.29) (วา่ง)1  (สนธ.24 , สนธ.25)   (สนธ.37) (วา่ง)

หมายเหต ุขอเพิม่ใหม ่จ านวน 8 อตัรา- นกัวเิทศสมัพนัธป์ฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ (สนธ.32) (วา่ง)1 - นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ1 - นกัวชิาการโสตทศันศกึษาปฏบิตักิาร/1

   ต าแหนง่รองหวัหนา้ส านกังาน- นักวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิัตกิาร (สนธ.30) 1   (สนธ.35)  (วา่ง)   ช านาญการพเิศษ (สนธ.31) (วา่ง)

   บรหิารระดบักลาง เพิม่ใหม ่- นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ (สนธ.36) 1 - นกัจดัการงานท ัว่ไปปฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ      1 - นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ1

   จ านวน 2 อตัรา - นกัจดัการงานท ัว่ไปปฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ (อตัราใหม)่         1   (อตัราใหม)่   (สนธ.34) (วา่ง)

   ต าแหนง่นกัจดัการงานท ัว่ไปปฏบิตักิาร/ - นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 1

   ช านาญการพเิศษ เพิม่ใหม ่จ านวน 6 อตัรา   (เปลีย่นต าแหน่งมาจากต าแหน่งนักวเิคราะหน์โยบายและแผน

  ปฏบิตักิาร สนธ.26 ซึง่นางสาวพมิพา จันทรประสทิธิ ์ครองอยู)่

- นกัจดัการงานท ัว่ไปปฏบิตักิาร/ช านาญการพเิศษ      1

  (อตัราใหม)่

ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป ฝ่ายคลงัและพสัดุ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายนติกิาร

ส านกังานอธกิารบดี

- รองหวัหนา้ส านกังานอธกิารบด ีฝ่ายวชิาการ บรหิารระดบักลาง

- หวัหนา้ส านกังานอธกิารบด ีบรหิารระดบัสงู

โครงสรา้งอตัราก าลงัของส านกังานอธกิารบดี
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช

อธกิารบดี

รองอธกิารบดี
ผูช้ว่ยอธกิารบดี



  (เปลีย่นต าแหน่งมาจากต าแหน่งนักวเิคราะหน์โยบายและแผน

  ปฏบิตักิาร สนธ.26 ซึง่นางสาวพมิพา จันทรประสทิธิ ์ครองอยู)่



๒๗ 

 

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 

 



๒๘ 

 

ตารางที่ 4   ข้อมูลแสดงอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์  

                 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 



๒๙ 

 

     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 จ านวน    1 

คน (เนื่องจากศึกษาต่อระดับปริญญาโท คอื 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 



๓๐ 

 

(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 านวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 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 

 



๓๑ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

ผลการด าเนนิการตามองคป์ระกอบระดบัหลักสตูร 

6 องคป์ระกอบ 

14 ตวับง่ชี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 



๓๒ 

 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 1.1   การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรทีก่ าหนด 

โดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 

ชนดิของตวับง่ชี้      ผลลัพธ์   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    การควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุก

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ ์5 ข้อ ดังนี้ 
 

ผลการด าเนนิการ 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร มจี านวน 5 คน 

2. คณุสมบตัิของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

(คุณวุฒิ หรอืต าแหนง่ทางวิชาการ) อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร

ทุกคนมคีุณวุฒิที่ตรงกับสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีผลงานวิจัย

ตีพมิพ์ในวารสารทางการพยาบาล มี 1 รายการ รวมถึงอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลังซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด    

(CFN 1.1-1, CFN 1.1-2, CFN 1.1-3 และ CFN 1.1-4) 

CFN 1.1-1 หลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

2555 และหลักสูตรปรับปรุง 

2559) 

CFN 1.1-2 รายชื่อและคุณวุฒิ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

CFN 1.1-3 เอกสารขอ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร และ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่ 

สภ.พ.01/05/1587 วันที่ 11 

พฤศจกิายน 2556 

และ ที่ สภ.พ.01/05/067    วันที่ 

30 มีนาคม 2560 

CFN 1.1-4 ผลงานทางวิชาการ

ในรอบ 5 ปีย้อนหลังของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

3. คณุสมบตัิอาจารย์ประจ าหลกัสูตร       

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ หรือต าแหน่งทาง

วิชาการ และมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลังซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด ดังนี้ 

          - คุณวุฒิระดับปริญญาโท            จ านวน 57 คน 

 

 



๓๓ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

  - คุณวุฒิระดับปริญญาเอก       จ านวน 19 คน 

  - ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  จ านวน 20 คน 

  - ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์    จ านวน 2 คน 

     ๔. คณุสมบตัขิองอาจารย์ผูส้อน  

         ในปีการศกึษา 2559 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผูส้อนทั้งหมด 

76 คน มีวุฒกิารศกึษาไม่น้อยกว่าปริญญาโท และสาขาทางการ

พยาบาล อาจารย์มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 19 คน 

ปริญญาโท จ านวน 57 คน ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 2

๒ คน 

          อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ มคีุณวุฒิไม่น้อยกว่า

ปริญญาโท และมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 

 

5. การปรบัปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 5 ป ี

         ในปีการศึกษา 2559 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑติ ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง 2559) ซึ่งเป็นการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 5 ปี มีการด าเนินการครบ

ทุกตัวบ่งชีต้ามมาตรฐาน TQF ข้อ 1–5 ดังนี้ (CFN 1.1-5) 

 

CFN 1.1-5 รายชื่อ คุณวุฒิ 

และผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลังของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 

          5.1 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร มีการประชุมเพื่อวาง

แผนการจัดการศกึษา ก ากับ และติดตาม ในปีการศึกษา 2559 โดย

ประชุม จ านวน ๓ ครั้ง มจี านวนผู้เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ  80-

๑๐๐ (CFN 1.1-6) 

          5.2 หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ได้จัดท ารายละเอียดของ

หลักสูตรครบทั้ง 8 หมวด (CFN 1.1-7 และ CFN 1.1-8) 

          5.3 หลักสูตรฯ มรีายละเอียดของรายวิชาและ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 ในภาคเรียนที่ 1/2559 และภาคเรียนที่ 2/2559   ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวิชา      (CFN 

1.1-9 และ CFN 1.1-10) 

          4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1/2559 และภาคเรียนที่ 

CFN 1.1-6 รายงานการประชุม

อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

CFN 1.1-7 หลักสูตร พย.บ.     

ปี 2559 (มคอ.2) 

CFN 1.1-8 หลักสูตร พย.บ.     

ปี 2555 (มคอ.2)  

CFN 1.1-9 มคอ.3 และ  มคอ.4 

ปีการศึกษา 2559 

 

CFN 1.1-10 รายงานการประชุม

อาจารย์ เกี่ยวกับการน าเสนอ 

มคอ.3 และ มคอ.4 

CFN 1.1-11 มคอ.5 และ มคอ.6 

ปีการศึกษา 2559 

CFN 1.1-12 เอกสารแสดง  การ



๓๔ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

2/2559 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศกึษา ในปีการศกึษา 

2559 ครบทุกรายวิชา (CFN 1.1-11 และ CFN 1.1-12) 

          5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 และได้จัดส่งภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

และวางแผนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (CFN 1.1-13,   CFN 

1.1-14 และ CFN 1.1-15) 

ส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 

CFN 1.1-13 มคอ.7             ปี

การศกึษา 2558 

CFN 1.1-14 มคอ.7             ปี

การศกึษา 2559 (ร่าง) 

CFN 1.1-15 เอกสารการน าเสนอ 

มคอ.7 ที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 
 

ตารางที่ 9 รายชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ป ีพ.ศ. 2552 ป ีพ.ศ. 2555 ปกีารศกึษา พ.ศ. 2559 หมายเหต ุ

รศ.สมใจ  วินิจกุล รศ.สมใจ  วินิจกุล อ.ดร.นุศ  ทิพย์แสนค า เปลี่ยนอาจารย์  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เนื่องจากอาจารย์ทา่น

เดิมเกษียณอายุการ

ท างาน และ 1 ท่าน

ด ารงต าแหนง่ผู้บริหาร 

อ.นงลักษณ์  นฤวัตร ผศ.นงนาฏ จงธรรมานุรักษ์ 

ผศ.ภัสพร ข าวิชา 

ผศ.ดร.บุญทิวา  สู่วทิย์ 

ผศ.นิยดา  ภู่อนุสาสน์ ผศ.นิยดา  ภู่อนุสาสน์ ผศ.ดร.สุธีกาญจน์  ไชยลาภ 

ผศ.ดร.บุญศร ีกติติโชติพาณิชย์ รศ.ดร.สุภาพ  ไทยแท้ อ.ดร.สุมิตตา  สว่างทุกข์ 

ผศ.สาระ  มุขด ี ผศ.สาระ  มุขด ี ผศ.ลดาพร  ทองสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 10 คุณวุฒิอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ปีการศกึษา 2559 

ล าดบั ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุ ิสาขาวิชา 

1 อ.ดร.นุศ  ทิพย์แสนค า อาจารย์ ส.ด. (พยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 2555 

2 ผศ.ดร.บุญทิวา สูว่ิทย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 2556 



๓๕ 

 

 

ล าดบั ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุ ิสาขาวิชา 

3 ผศ.ดร.สุธีกาญจน์ ไชยลาภ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหดิล 2543 

4 อ.ดร.สุมติตา สว่างทุกข์ อาจารย์ ค.ด. (อุดมศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 255๔  

5 ผศ.ลดาพร ทองสง ผูช่้วยศาสตราจารย์ พย.ม. (พยาบาลศกึษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
 

การบรรลเุปา้หมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

เกณฑ ์5 ข้อ เกณฑ ์5 ข้อ ผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบที ่2 บณัฑติ 
 

ตวับ่งชีท้ี่ 2.1  คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 
 

ชนดิของตวับง่ชี้ ผลลัพธ์ 
 



๓๖ 

 

 

ค าอธบิายตวับง่ชี้   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน 

มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) 

ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และ 5) ด้าน

ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ ตัวบ่งชีน้ีจ้ะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑติในมุมมองของผูใ้ช้บัณฑิต 

ผลการด าเนนิการ 

 

                   

                                           

    คะแนนที่ได้ =  4.10 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

          หลักสูตรฯ ด าเนินการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ

การศกึษาในปีการศกึษา 2558 จากผูใ้ช้บัณฑิต โดยการพัฒนา

แบบสอบถามที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาแหง่ชาติ 6 ด้านคือ (1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม       (2) 

ด้านความรู ้(3) ด้านทักษะทางปัญญา ด้านการคิดวิเคราะหแ์ละ

การคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยหลักการจัดการความรู้ (4) ดา้นทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (5) ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ดา้นทักษะ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ คณะฯ ได้จัดส่งแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิน้ 

จ านวน 44 ฉบับ (ร้อยละ 20 จากจ านวนบัณฑติ 196 คน คิดเป็น 

39 ฉบับ และป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงเพิ่มจ านวนแบบสอบถาม 

5 ฉบับ) โดยได้รับแบบส ารวจกลับมา จ านวน 43 ฉบับ มคีวาม

สมบูรณ์ของขอ้มูล 41 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 93.18 จากจ านวน

บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาทั้งหมด (196 คน) โดยระดับคุณลักษณะ

ของบัณฑติที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (SD = .24) ดังรายละเอียด        (CFN 2.1-1)  

CFN 2.1-1 รายงานการวิจัยการ

ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้

บัณฑติ ปี พ.ศ. 2558 

 

 

 

ตารางที่ 11 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์ปีการศึกษา 2556-2558 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 



๓๗ 

 

 

 

คณุลกัษณะของบณัฑิตทีพ่งึประสงค ์
ค่าเฉลีย่ SD 

ระดบั 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 4.05 4.01 4.23 .65 .43 .36 มาก 

2. ด้านความรู้ 4.02 4.04 4.06 .48 .54 .28 มาก 

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 4.00 4.14 4.12 .43 .37 .28 มาก 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

    และความรับผดิชอบ 

4.03 4.22 4.13 .55 .29 .28 มาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข      

    การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี 

4.01 4.10 4.02 .43 .28 .33 มาก 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.01 4.06 3.96 .44 .18 .32 มาก 

รวม 4.02 4.09 4.10 .26 .20 .24 มาก 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะคะแนนการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คะแนนเฉลี่ย

โดยรวมเท่ากับ 4.10 โดยมีทักษะด้านคุณธรรม จรยิธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.23 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 4.10 
 

จุดเด่น 

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ทั้ง 6 ด้าน และราย

ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศกึษา ๒๕๕7 ที่ผ่านมา 
 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา   

เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณลักษณะของบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการประเมินจากผู้ใช้

บัณฑิตอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะด้านอื่นๆ แต่ทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ มีคา่คะแนนเฉลี่ยน้อที่สุด 

หลักสูตรต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยก าหนดทักษะวิชาชีพที่จ าเป็น

(Procedures) ของแต่ละสาขาวิชา มีการบันทึกและตรวจสอบโดยอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย และประธาน



๓๘ 

 

 

วิชา และคัดกรองนักศึกษาที่ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติทางวิชาชีพ แล้วมอบหมายให้อาจารย์ที่

ปรึกษา/ประธานวชิา ดูแลพัฒนาการปฏิบัติทางวชิาชีพ เพื่อเสริมสรา้งความมั่นใจอย่างตอ่เนื่อง 
 

แนวทางการพัฒนา 

 1. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ active Learning หรือใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้สถานการณ์จ าลอง simulation scenario   

2. จัดท าห้องฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลขั้นสูง (Advanced clinical lab – SimMan) โดยจัดหา

อุปกรณ์การเรียนการสอนและมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน พร้อมทั้งมีพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นศิษย์เก่าเป็น

อาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการฝึกทักษะการพยาบาลนอกเวลาให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัด

ให้มกีารทบทวนทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ (check out) ให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จการศกึษา 

 3. การจัดการความรู้  OPK (One Point Knowledge) เรื่องการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (4 Cs) โดยเฉพาะทักษะทางปัญญา ในด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) โดยใช้ concept mapping/mind mapping ในการจัดการเรียนรู้บน

คลินิกในรายวิชาหมวดวิชาชีพการพยาบาล 

๔. วางแผนการสอบทักษะเชิงวิชาชีพฯ (OSCE) ร่วมกับการสอบรวบยอด (comprehensive 

examination) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 
ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 

ป ี  
 

ชนดิของตวับง่ชี้ ผลลัพธ์  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอก

เวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่



๓๙ 

 

 

ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณี

การท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณ

ร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณ

เฉพาะผูท้ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศกึษาเท่านั้น 
  

ผลการด าเนนิการ 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

          ปีการศึกษา ๒๕๕8 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน       196 

คน (CFN 2.2-1) ภายหลังส าเร็จการศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ได้

ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดส านักการแพทย์ 

จ านวน  125 คน  และโรงพยาบาลวชิ รพยาบาล   คณ ะ

แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ านวน 

71 คน โดยบัณฑิตได้งานท าทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 (CFN 

2.2-2) 

CFN 2.2-1 รายชื่อนักศึกษา 

ช้ันปี 4 ที่จบการศกึษา 

ในปีการศึกษา 2558 

CFN 2.2-2 รายชื่อสถาน

ปฏิบัติงานที่บัณฑติที่จบ

การศกึษา ปีการศกึษา 2558 

ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น

คะแนนระหว่าง 0–5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100 
 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี
X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 

 

196 
X 100 

196 
 

= 100  
 

คะแนนที่ได้ 
 

 

การบรรลเุปา้หมาย  

บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบัณฑติได้ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดส านักการแพทย์ 

และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งมี

ต าแหน่งรองรับอย่างเพียงพอ       
 

จุดเดน่ 

 บัณฑติที่จบการศกึษาจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้ปฏิบัติงานภายใน 1 ปี 

5 
X 100 

100 

= 5  



๔๐ 

 

 

ครบทุกคน 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

เนื่องจากมีสถาบันการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น แต่จ านวนพยาบาลยังไม่เพียงพอตามความตอ้งการ

ของแต่ละโรงพยาบาล ถึงแม้วา่คณะฯ จะผลติบัณฑติพยาบาลให้มคีุณภาพและมีชื่อเสียงในด้านการ

พยาบาล ตลอดจนคนเมืองผูสู้งอายุและการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็ตาม ควรมีแนวทางอื่นๆ ที่

หลากหลายเพิ่มขึ้นในการสร้างชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักใหโ้ดดเด่นมากยิ่งขึน้ จนเป็นที่ประจักษ์ในวงการ

พยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

องคป์ระกอบที ่3 นกัศกึษา 
 

ตวับ่งชีท้ี่ 3.1  การรบันกัศกึษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ  

แต่ละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของ



๔๑ 

 

 

นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมี

ความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ใน

การคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต 

ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนดในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 

ผลการด าเนนิการ 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

1. การรบันกัศกึษา 

         ในการรับนักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 (CFN 3.1-1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ มีการวางแผนในการรับนักศกึษา โดยการประเมิน

กระบวนการรับนักศึกษา และน าเข้าเสนอในการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ และหัวหนา้ฝา่ยบริการทางการศกึษา เป็นผูร้ับผดิชอบ

ในกระบวนการรับนักศกึษา ทั้งนีก้่อนจัดท าประกาศและ

ประชาสัมพันธ์กระบวนการรับนักศกึษาต้องผา่นความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารคณะ (CFN 3.1-2) และมีค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับนักศกึษาเพื่อด าเนินการแตล่ะขั้นตอน     

(CFN 3.1-3) โดยมีขั้นตอนในการรับนักศกึษา ดังนี้ 

      1.1  ก าหนดนโยบายในการรบันกัศกึษา  

      อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายในการ

รับนักศกึษา ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ โดยสอดคล้องกับ

เกณฑข์องสภาการพยาบาลและ สกอ. จ านวนนักศึกษาต้อง

ตอบสนองตามความตอ้งการของโรงพยาบาลในสังกัดส านัก

การแพทย์กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล พร้อม

ก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการคัดเลือกคุณสมบัติของผูม้ีสทิธิ์สมัคร 

ตลอดจนเงื่อนไขเมื่อส าเร็จการศกึษา (CFN 3.1-4) 

       ๑.๒  จดัท าแผนการรบันกัศกึษา 

       จากการประเมินกระบวนการรับนักศกึษา ในปีการศกึษา 

๒๕๕๘ พบว่า 

       - ขั้นตอนการประกาศผู้มสีิทธิในการสอบสัมภาษณ์ 

 

CFN 3.1-1 flow chart ระบบและ

กลไกในการรับสมัคร 

นักศึกษา 

CFN 3.1-2 รายงาน         การ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ วาระ เรื่องการรับ

นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

CFN 3.1-3 ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการรับ 

นักศึกษา 

CFN 3.1-4 ประกาศ          รับ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต    ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๕๙ 

 

CFN 3.1-5 ตารางสรุป     การ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์ ปีการศกึษา 

๒๕๕๘-๒๕๖๐  

CFN 3.1-๖ ประกาศ  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ มหาวิทยาลัย       

นวมินทราธิราช เรื่องการรับ



๔๒ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

และตรวจรา่งกาย ประกาศรายชื่อนักศกึษาจ านวนน้อย คอื     

ผูม้ีสทิธิในการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายนักศกึษา 

ประเภทแบบทั่วไปประกาศไว้ ๔๐๐ คน ประเภทโควตา ประกาศไว้ 

๒๐ คน  ประเภทแบบทั่วไป มาสอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย 

๑๓๗ คน ประเภทโควตานักศึกษามาสอบสัมภาษณ์และตรวจ

ร่างกาย ๑๘ คน มามอบตัวเพื่อเข้าศกึษาทั้ง ๒ ประเภทรวม

ทั้งสิน้ ในรอบแรก ๑๒๒ คน คดิเป็นร้อยละ ๓๖.๙ จากจ านวน

นักศึกษาที่ประกาศ ๔๒๐ คน ท าใหต้้องท าการเลื่อนล าดับ

ส ารองขึ้นมา จนได้ครบตามจ านวนที่เป็นเป้าหมายของหลักสูตรฯ 

คือ ประเภทระบบรับตรง 175 คน และระบบรับจากส่วนกลาง 

35 คน รวม 210 คน  (CFN 3.1-5) นักศึกษาที่มาสอบสัมภาษณ์

และตรวจรา่งกายในรอบหลังๆ จะเป็นนักศกึษาที่ได้คะแนนรวม

ทั้งหมดที่หลักสูตรฯ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษามี

คะแนนน้อยกว่านักศึกษาที่มีช่ือในประกาศรอบแรก ซึ่งอาจส่งผล

ต่อการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษา

ได้ หลังจากการประชุมของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ร่วมกับคณะกรรมการบริหารของคณะฯ ได้ขอ้สรุปของการรับ

นักศึกษา ดังนี้   

          ให้ประกาศจ านวนนักศึกษาที่มสีิทธิในการสอบสัมภาษณ์

และตรวจรา่งกายเพิ่มขึน้ในรอบแรกจาก ๔๐๐ คน เป็น ๕๐๐คน 

โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ท าประกาศเรื่องการรับนักศกึษาประจ าปีการศกึษา 2559 (CFN 

3.1-๖) ประกอบด้วย 

 

           1.2.1 ก าหนดจ านวนนักศึกษาที่จะรับในปีการศึกษา 

2559 โดยก าหนดเป็นระบบรับตรง จ านวน 175 คน และระบบ

รับจากส่วนกลาง จ านวน 35 คน รวม จ านวน 210 คน 

           1.2.2 ก าหนดเกณฑก์ารรับนักศกึษา 

       คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มเีกณฑใ์น 

การรับนักศกึษาเข้าศกึษา ในปีการศกึษา 2559 ทั้งหมด       2 

ระบบ คอื     

              1.2.2.1 ระบบ Admission ตรง มี 2 รูปแบบ คือ 

นักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 

2559 

CFN 3.1-๗ เกณฑท์ี่ใช้ในการ

คัดเลือกนักศกึษารับตรงจากส่วนกลาง 

CFN 3.1-๘ ค าสั่งคณะพยาบาล

ศาสตรเ์กือ้การุณย์ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบ 

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย    

ปีการศึกษา 2559 

CFN 3.1-๙ หลักเกณฑ์การตรวจ

ร่างกายของ 

คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์ 

CFN 3.1-๑๐ แบบฟอร์ม   การ

ตรวจรา่งกายตามหลักเกณฑ์

การตรวจร่างกายของคณะ

พยาบาลศาสตร์ 

เกือ้การุณย์ 

CFN 3.1-1๑ แบบฟอร์มการ 

สัมภาษณ์ 

CFN 3.1-1๒ ประกาศรายชื่อผูม้ี

สิทธิ์เข้าศกึษาต่อหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ประจ าปีการศกึษา 2559 

CFN 3.1-13 รายชื่อนักศกึษา ช้ัน

ปีที่ 1 ปีการศกึษา 2559 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

        1) ประเภทโควต้าได้ก าหนดคุณสมบัติ ดังนี ้ 

                     - เป็นบุตรของขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ าสังกัด 

กรุงเทพมหานครที่รับราชการตอ่เนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรอื

พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่ปฏิบัติงานในราชการ

ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  

                     - เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครต าแหน่ง 

พยาบาลเทคนิคหรอืผูช่้วยพยาบาลหรอืนักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดส านักอนามัยหรือส านักการแพทย์ส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์และได้รับอนุมัติ

จากต้นสังกัด 

                     - เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือพนักงาน 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต าแหน่งพยาบาลเทคนิค หรอื

ผูช่้วยพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาปีที่ 6 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด 

         2) ประเภททั่วไป 

           1.2.2.2 ระบบ Admission กลาง               

ระบบรบัจากส่วนกลางด าเนนิการโดยทีป่ระชุมอธิการบด ี

แหง่ประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผูด้ าเนินการคัดเลือก  

         1.2.3  เกณฑท์ี่ใชใ้นการคัดเลือก 

                   1.2.3.1 ใช้คะแนน แบ่งเป็นระบบรับตรง และ

ระบบรับจากส่วนกลาง  

                   1.2.3.2 การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

          1.2.4 ด าเนินการรับสมัคร โดยการประชาสัมพันธ์ 

หลากหลายชอ่งทาง ดังนี ้ทาง website kcn.ac.th ทางจดหมาย 

ทางสื่อ 0nline :- facebook  line เป็นต้น 

          1.2.5 ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิสอบสัมภาษณ์และ 

ตรวจรา่งกาย 

          1.2.6 ด าเนนิการสอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย   โดย

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช         

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย    

ปีการศึกษา 2559 (CFN 3.1-๘) คณะพยาบาลศาสตร์      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

เกือ้การุณย์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจรา่งกายของคณะ

พยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ไว้ (CFN 3.1-9) โดยผู้ที่มรีายชื่อ มี

สิทธิส์อบสัมภาษณ์ไปตรวจร่างกาย (เจาะเลือดและเอ็กซเรย์

ปอด) มาก่อนแล้วน าผลการตรวจมาให้คณะกรรมการรับสมัคร 

โดยคณะกรรมการตรวจร่างกายจะมีแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

ตามหลักเกณฑก์ารตรวจรา่งกายของคณะพยาบาลศาสตร์  

เกือ้การุณย์ (CFN 3.1-10) 

       เมื่อตรวจร่างกายเสร็จ นักศึกษามารอสอบสัมภาษณ์โดยมี

แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ (CFN 3.1-11) เพื่อวัดทัศนคตแิละ

ความพร้อมต่อวิชาชีพพยาบาลหากได้จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอ

เรียกนักศึกษาคะแนนล าดับถัดลงมาสอบสัมภาษณ์และตรวจ

ร่างกายจนได้จ านวนนักศึกษาตามที่ต้องการ 

          1.2.7 รายงานผลจ านวนนักศึกษามีสทิธิเข้าศกึษาต่อ 

คณบดีฯ และเตรยีมรายชื่อนักศึกษาทั้งตัวจริงและตัวส ารอง 

เซ็นอนุมัตโิดยคณบดีฯ ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้าศกึษาต่อ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศกึษา 2559         

(CFN 3.1-12) 

          1.2.8 ผูม้ีสทิธิ์เข้าศกึษาต่อรายงานตัวพร้อมท าสัญญา 

ค้ าประกัน             

          1.2.9 รายงานชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษาต่อ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศกึษา 2559   ต่อ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

          1.2.10 จัดท ารายชื่อนักศกึษาช้ันปีที่ 1   

ปีการศกึษา 2559 (CFN 3.1-13)      
 

2. การเตรยีมความพร้อมกอ่นเข้าศกึษา 

มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา

ก่อนเข้าศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในคณะพยาบาล

ศาสตร์เกื้อการุณย์มีความหลากหลายทั้งด้านถิ่นก าเนิดและ

วัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้น้อยที่สุด นอกจากนั้นคณะฯยัง

มีนโยบายรับนักศึกษาโควต้าพิเศษจากกรุงเทพมหานครที่เป็น

ผูช่้วยพยาบาลมาศกึษาต่อในระดับปริญญาตร ีปีละ 4-5 คนซึ่งมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CFN 3.1-14  รายงานการ

ประชุมการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศกึษา 

CFN 3.1-15  แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศกึษา 2559  

CFN 3.1-16  ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการวิชาการ  

CFN 3.1-17  ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

CFN 3.1-18  โครงการ

ปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม 

ปีการศึกษา 2559 



๔๕ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

อายุมาก นักศึกษากลุ่มนี้มีความแตกต่างจากกลุ่มนักศึกษาที่ เข้า

มาศึกษาตามปกติทั้งอายุที่มากกว่า ประสบการณ์การท างาน 

และพื้นฐานความรู้ อีกทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 กล่าวว่าบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ

การศกึษา ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงเปิดกว้าง รับนักศึกษาทั้งเพศหญิง 

เพศชาย จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่านักศึกษาที่จะเข้า

มาเรียนในหลักสูตร มีความแตกต่างกันในแต่ละด้าน แต่ต้องเข้า

ม าศึ ก ษ า  แล ะพั ก อ าศั ยอยู่ ใน ห อพั กที่ คณ ะฯ  จั ด ให้ ใน

กรุงเทพมหานครที่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ มีบริบททั้งด้านสังคม

วัฒนธรรม ที่แตกต่างจากเดิม และต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักที่

คณะฯ จัดให้รวมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้

นักศึกษาที่มีความแตกต่างกัน สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จึงจัดให้มีการด าเนินการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 2 ด้านคือ 1) ด้านทักษะการใช้ชีวติการ

เป็นนักศึกษาพยาบาลในคณะฯ 2) ด้านวิชาการ ตั้งแต่สัปดาห์

แรกของการเปิดภาคการศกึษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1) ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการฝ่าย

วิชาการ และคณะกรรมการฝา่ยกิจการนักศกึษา (CFN 3.1-14) และ

ก าหนดให้อยู่ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ปี

การศกึษา 2559) (CFN 3.1-15)   

2.2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในแต่ละ

โครงการ กิจกรรม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และคณะกรรมการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อน และ

ผู้ อื่ นภายในคณ ะฯ โดยก าหนดหน้ าที่ อยู่ ในค าสั่ งแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด (CFN 3.1-16 และ CFN 3.1-17) 

2.3) ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา      2 

ด้าน ดังนี้ 

                (1) ด้านทักษะการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาพยาบาล

ในคณะฯ 

CFN 3.1-19 สรุปโครงการ

ปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม

ปีการศึกษา 2558 

CFN 3.1-20  ผลการประเมิน

ความรูด้้านภาษาอังกฤษ 

(placement test) ของนักศกึษา

พยาบาลชัน้ปีที่ 1 

CFN 3.1-21 ผลสรุปการเตรียม

ความพรอ้มก่อนศกึษาโครงการ

ปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม 

ปีการศึกษา 2559 

CFN 3.1-22 รายงานการประชุม

ประเมินผลเตรียมความพร้อม

ก่อนศกึษา 

 

 

 



๔๖ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

                      มีการจัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม

ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ (CFN 3.1-18) ซึ่งโครงการนีเ้ป็นโครงการ

ที่ด าเนินการทุกปี จึงได้มีการน าผลการประเมินในปีการศึกษา 

2558 ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ 

สวัสดิการต่างๆ ทุนการศึกษา ระเบียบ วินัยและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ของสถาบัน (CFN 3.1-19) มาพัฒนากระบวนการด าเนินงานใน

ปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 

1 คอืการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พรอ้มผู้ปกครอง ในวันที่ 15-16 

สิงหาคม 2559 เพื่อท าความเข้าใจถึง ระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ในคณะฯ แนะน าอาคาร สถานที่  เพราะ

นักศึกษาต้องพักค้างในหอพัก จึงต้องมีวินัย และปฏิบัติตาม

ระเบียบของคณะฯ ข้อมูลเกี่ ยวกับสวัสดิการ การติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ วิธีการปรับตัว 

การสร้างความคุ้นเคย ส่วนระยะที่ 2 คือกิจกรรมปฐมนิเทศ

พัฒนาจริยธรรม วันที่ 21-23 สิงหาคม 2559 โดยในปีนี้ได้น า

นักศึกษาไปอบรมธรรมและพัฒนาจริยธรรม ณ วัดปัญญานัน

ทาราม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปรับตัวเข้าสู่การเรียนใน

วิชาชีพพยาบาล ที่ต้องมีอิทธิบาท 4 และมีจิตเมตตาเป็นพื้นฐาน 

โดยน าศรัทธาในพระพุทธศาสนา/ศาสนาอื่นๆ เป็นรากฐาน

ส าคัญในการปลูกฝังคุณค่าวิชาชีพ โดยผ่านกุศล (การท าความ

ดี) ในฐานะศาสนิกชน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจใน

วิชาชีพพยาบาลที่ต้องมีความอดทน และอุทิศตนเพื่อความ

เจ็บป่วย และสามารถด าเนินชีวิตในการเรียนอย่างมีสติ มุ่งมั่น 

ตั้งใจ และสามารถประคองตนเองจนส าเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลา 4 ปีตามข้อก าหนดของหลักสูตร   

         (2) ดา้นวิชาการ 

              มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรฯ

และการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ ในการปฐมนิเทศ โดยรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ โดยน าผลการประเมินฯจากปีการศึกษา 2558 ที่

ต้องการให้มกีารให้ขอ้มูลเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียน



๔๗ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

การสอน เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ 

สามารถน าไปวางแผนจัดการเรียนของตนเองให้ส าเร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร นอกจากนั้นมีการเตรียม

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 1 โดยมี

การท า  placement test เพื่ อน าผลการประเมินไปจัดกลุ่ ม

นักศกึษา และวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน 

(CFN 3.1-20)   

          2.4) ประเมินผลการเตรียมความพร้อมฯ ซึ่งผลการ

ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.52 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.69 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เรื่องสถานที่ วัดระยะทางไกล น้ าประปาที่วัดร้อนมาก ยุงเยอะ 

เรื่องระยะเวลาในการจัดควรต่อเนื่องกัน เรื่องกิจกรรม ควรมี

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ ให้มากขึ้น เพราะนักศกึษาส่วนใหญ่มาจาก

ต่างจังหวัดจึงต้องการรู้จักคณะฯ และสังคมในเมืองมากขึ้น    

(CFN 3.1-21) 

           2.5) น าผลการประเมินกระบวนการ กิจกรรมการ

เตรียมความพร้อม ไปปรับปรุง พัฒนาการเตรียมความพร้อมฯ

ในปีการศึกษาต่อไป โดยควรเตรียมความพร้อมให้เสร็จสิ้นก่อน

เริ่มศึกษา  (CFN 3.1-22)        
 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

3 คะแนน 

ตรงตามเกณฑ์การให้คะแนน 

3 คะแนน 

3 คะแนน 

 

จุดเดน่ 

  1. มกีระบวนการรับนักศกึษาที่ชัดเจน  และมีแนวปฏิบัติในการรับนักศกึษาใหม่  

 ๒. การจัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาใหม่ เป็นกระบวนการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ช่วยให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง คุณค่าวิชาชีพ       

เกิดความมุ่งมั่นสู่วิชาชีพ ตามที่ตั้งใจ และทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ระบบการช่วยเหลือ การใหค้ าปรึกษา 



๔๘ 

 

 

สวัสดิการต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของการเป็นนักศึกษา การปรับตัว และวางแผนการเรียนอย่างไรให้

ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ซึ่งโครงการนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง 

และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ และการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ช่วยให้นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาได้เหมาะสม และต่อเนื่อง ตรงกับระดับความสามารถของตนเอง รวมทั้งช่วยให้ผู้ปกครองให้

ความร่วมมือในการดูแลนักศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนจนส าเร็จการศึกษาในเวลาที่

ก าหนด   
 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เนื่องจากในปัจจุบัน มสีถาบันที่เปิดสอนทางดา้นการพยาบาลเพิ่มขึ้นมาก ท าให้ผู้ที่สนใจ 

ศกึษาต่อทางด้านการพยาบาลมีทางเลือกมากขึ้น ควรเพิ่มแนวทางวิธีการในการรับนักศึกษาให้เร็ว และ

รับนักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากขึน้ 

           ๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมธรรม ทั้ง 2 ระยะควรต่อเนื่อง ข้อมูลที่

ให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาควรเพิ่มขอ้มูลเกี่ยวกับคณะฯ  

๓. การเตรียมดา้นวิชาการในกลุ่มนักศกึษาที่ได้โควต้าพิเศษจากกรุงเทพมหานครที่มอีายุมาก  

๔. การเตรียมดา้นวิชาการให้กับกลุ่มนักศึกษาใหม่ที่รับตามระบบปกติ 
 

แนวทางการพฒันา 

 1. พัฒนากระบวนการการรับนักศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น  

 2. รับสมัครตรงโดยการเปิดสอบแทนการใชค้ะแนนจาก สอท. อย่างเดียว 

 3. ด าเนนิการเชิงรุกโดยออกไปแนะแนวโรงเรียนต่างจังหวัดเน้นในเขตปริมณฑลโดยให้ 

นักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้ออกไปร่วมกับเจ้าหนา้ที่  

   ๔. ปรับปรุงเอกสาร และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับนักศกึษาใหม่ให้น่าสนใจมาก

ขึน้และด าเนินการเชงิรุก 

   ๕. ในปีการศึกษา 2560 ควรปรับระยะเวลา สถานที่ ควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ สวัสดิการ

ให้มากขึ้น กิจกรรมให้กระชับ ตรงประเด็น ให้นักศึกษาได้รูจ้ักบริบทและค่านิยมองค์กรของคณะฯ การ

ใช้ชีวติในกรุงเทพมหานคร และแนะน าสถานที่ส าคัญ ที่อยู่ใกล้เคียงคณะฯ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่

นักศึกษา เพื่อน าไปสู่การปรับตัวที่ดี 

6. ส ารวจความต้องการการเตรียมความพร้อมก่อนศกึษาของนักศึกษาใหม่ 

ทั้งกลุ่มโควต้าพิเศษ และกลุ่มปกติ และน าไปจัดกลุ่มเพื่อพัฒนาโดยยึดผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

7. ท า Placement test ปรับฐานความรู้ภาษาอังกฤษ และ Post test ภาษาอังกฤษ  
 

ตวับ่งชีท้ี่ 3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศกึษา 
 

ชนดิของตวับง่ชี ้กระบวนการ     
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ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการ

เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้

อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้

ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

(ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากลในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบาย

กระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงาน อย่างน้อยใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - การควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาปริญญาตรี 

        - การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ก าหนดใหม้ีระบบและกลไก 

ในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาปริญญาตรี และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ให้นั กศึกษามี

ความสามารถในการเรียนรู้ในระดับอุดมศกึษา หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑติ ได้อย่างมีความสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ แนะ

แนวแก่นักศกึษาปริญญาตรี 

                    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดระบบและ

กลไกการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดูแลนักศึกษา

ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียน ทักษะการใช้ชีวติ ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี ้

                       1.1) ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานโดยอาจารย์

ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรร่วมกับฝา่ยกิจการนักศกึษา น าผลการประเมิน

จากปีการศึกษา 2558 มาเป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา ผลการ

ประเมินได้เสนอแนะให้มีการปรับคู่มือการให้ค าปรึกษาเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (CFN 3.2-

1) ท าหน้าที่ปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (CFN 3.2-2) ที่ชัดเจน 

น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถให้ค าปรึกษา

CFN 3.2-1  ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการปรับปรุงคูม่ือ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

CFN 3.2-2  คู่มอือาจารย์ที่

ปรึกษา 

 

CFN 3.2-3  ค าสั่งแตง่ตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา  

CFN 3.2-4  ค าสั่งแตง่ตั้ง

อาจารย์ประจ าช้ัน 

CFN 3.2-5  ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

CFN 3.2-6  ผลสรุปการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

CFN 3.2-7  ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ

ระบบการให้ค าปรึกษา ประจ า  

ปีการศึกษา 2559 

CFN 3.2-8  รายงานการประชุม
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แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านวิชาการ และทักษะ

การใชชี้วติ  

                       1.2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาที่

ครอบคลุมทั้งด้านการเรียน ทักษะการใช้ ชีวิต และการดูแล

สุขภาพ ดังนี้ 

                          (1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยก าหนด

อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน ต่อนักศึกษาต่อ ๑๐-๑๔ คน 

เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือด้วยการใหก้ารปรึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งด้าน

การเรียนและทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งต้องให้เวลาในการพบนักศึกษา

อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อภาคการศึกษาคือ เปิดภาคการศึกษา กลาง 

และปลายภาคการศกึษา (CFN 3.2.-3) 

                          (2) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันทุกช้ันปี โดย

ก าหนดอัตราส่วนอาจารย์ประจ าช้ัน ๑ คน ต่อนักศึกษา ๑๐๐ - 

110 คน เพื่อท าหน้าที่ควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามแผนการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประจ าปี

การศึกษา 2559 ก ากับ ติดตามผลการเรียนและความประพฤติ

ของนักศึกษาที่อาจส่งผลต่อการเรียนการสอน ให้การปรึกษาใน

รายที่พบปัญหา และใหเ้วลาในการพบนักศึกษาทุกสัปดาห ์ (CFN 

3.2.-4) 

                           (3) แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

และฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ก าหนดแผนพัฒนา

นักศึกษา และด าเนินการตามแผน โดยการส่งเสริมพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 6 ด้ าน มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ์ ของ

มหาวิทยาลั ยฯ และมี คุณ ลั กษณ ะแห่ งการุณ ย์  : KARUN 

(Keenness, Altruism, Respect, Unity, Nurture) ตามค่านิยมองค์กร

ของคณะฯ (CFN 3.2-5) 

คณะกรรมการปรับปรุงคูม่ือ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

CFN 3.2-9 ภาพไลน์/Facebook 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

CFN 3.2-10  หนา้ website 

คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์ 

และหน้า website 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

CFN 3.2-11  หนังสือขออนุญาต

ใช้คูม่อือาจารย์ที่ปรึกษาของ

คณะแพทย์ฯ 

CFN 3.2-12  ผล Placement test 

CFN 3.2-13  โครงการ

ปฐมนิเทศ 

CFN 3.2-14  กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาเพื่อมุง่สูว่ิชาชีพ 

             1.3) ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามคู่มือที่ได้รับการ

ปรับปรุง โดยเมื่อนักศึกษามาขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษา (academic advisor) หรืออาจารย์ท่านอื่นๆ ผ่านช่องทาง

ต่างๆ ได้แก่ มาพบด้วยตนเอง โทรศัพท์ ไลน์ เป็นต้น อาจารย์จะ

เป็นผู้ให้ค าปรึกษา หากแก้ไขไม่ได้ต้องรายงานต่อหัวหน้าภาควิชาฯ 
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เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วจึงแจ้งต่ออาจารย์

ประจ าช้ันและผู้เกี่ยวข้อง แต่หากแก้ไขปัญหาไม่ได้  ให้รายงาน

ต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา แล้วแต่

กรณี เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งบาง

กรณีอาจต้องมีการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่หากยังแก้ไข

ปัญหาไม่ได้ ให้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่ อ

พิจารณา และน าผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

มาแจ้งต่อคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ

สิ้นสุดปีการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านต้องท าการสรุปผล

การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในความดูแล รวบรวมเสนอต่อ

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อสรุปผลการให้ค าปรึกษาใน

ภาพรวมประจ าปีการศึกษา 2559 (CFN 3.2-6)   

                    1.4) ประเมิ นผลกิ จกรรมการให้ค าปรึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือการวาง

แผนการเรียน การไม่ส่งงานตรงตามเวลา ท าให้ผลการเรียน

ต่ าลง ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแล ติดตาม

ได้ด้วยตนอง และเมื่อประเมินผลกระบวนการการให้ค าปรึกษา

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา (CFN 3.2-7) พบว่า นักศึกษาบางคน

ต้องการรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ตนไว้วางใจ ซึ่งอาจไม่ใช่

อาจารย์ที่ปรึกษา (academic advisor) หากนักศึกษามีปัญหาที่

ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจารย์ที่ให้การปรึกษาจะส่งต่อ

ข้อมูลไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน

ต่อไป ทั้งนี้ตอ้งมกีารบอกนักศึกษาก่อนน าข้อมูลมาส่งต่อ          

       มีการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการโดย

อาจารย์ พบว่า แบบบันทึกการให้การปรึกษามีความยุ่งยาก 

ซับซ้อน และมีรายละเอียดมากเกินไป ไม่สะดวกในการบันทึก 

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 จะปรับแบบบันทึกการใหก้ารปรึกษา

เพื่อให้กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น  

                    1.5 ) น าผลการประเมินความพึ งพอใจ ของ

นักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

โดยนักศึกษาสามารถปรึกษาได้ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์

อื่ นที่ ไม่ ใ ช่อาจารย์ ที่ ป รึกษา (อาจารย์ผู้ ให้ ก ารปรึกษา)         
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(CFN 3.2-8) 

                     นอกจากนั้นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดให้จัด

ช่องทางต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวดเร็ว 

หรอืเพื่อเป็นช่องทางให้นักศกึษาได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์

อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และยังสามารถใช้ในการติดต่อกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเมื่อต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งข้อ

ร้องเรียนต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ ไลน์/Facebook/ 

บ อ ร์ ดป ระชาสั มพั น ธ์  (CFN 3 .2 -9 ) ได้ ท าก าร เผยแพ ร่

ประชาสัมพันธ์คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย น าไปใช้ประโยชน์ได้ ผ่านทาง web 

site ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยฯ (CFN 3.2-10) ซึ่งต่อมา 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลซึ่งท า

หน้าที่ในการดูแลกิจการนักศึกษาได้ท าหนังสือขออนุญาตน าคู่มือ

อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะพยาบาลฯ ไปศึกษาเพื่อบูรณาการกับระบบ

เดิมของคณะแพทย์ฯ และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  (CFN 3.2-

11) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการน าไปสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

   

 

 

 

 2) ระบบและกลไกในการป้องกันหรอืการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของนักศึกษา 

             มีระบบและกลไกในการป้องกันหรือการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของนักศึกษา จากการส ารวจความตอ้งการการพัฒนา

ของนักศึกษาก่อนการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความต้องการให้

พัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษ และการปรับตัว  ดังนั้น อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการก าหนดให้มีการจัดการความเสี่ยง

ด้านนักศึกษาที่อาจจะลาออกกลางคัน หรือไม่ส าเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ทั้งด้านวิชาการ และทักษะ

การใช้ ชีวิ ต  โดยมี ผู้ รับ ผิ ด ชอบ ในการจั ดกิ จก รรมต่ างๆ              

มีรายละเอียดในการท ากิจกรรมดังนี้ 

             2.1) ด้านวิชาการ: จากการส ารวจความต้องการการ

พัฒนาของนักศึกษาก่อนการศึกษาด้านวิชาการ พบว่า นักศึกษา
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ต้องการให้พัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งคะแนนภาษาอังกฤษส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถเรียนในสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงจัดให้มีการ

เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ โดยมีการเตรียมความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่  1 มี กิจกรรมให้

นักศึกษาท า  placement test  (CFN 3 .2-12) เพื่ อน าผลการ

ประเมินไปจัดกลุ่มนักศึกษา และวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับ

นักศึกษาแตล่ะคน  

           2.2) ด้านทักษะการใชชี้วติ:  

                  2.2.1 จัดโครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ 

(CFN 3 .2-13 ) โดยให้ข้อมูลที่ส าคัญที่นักศึกษาควรรู้  เช่น 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การปรับตัว

ต่อเพื่อนใหม่ สถานที่ เป็นต้น  

                  2.2.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิชาชีพ 

(CFN 3 .2-14 ) ทุกบ่ายวันจันทร์แรกของเดือน ซึ่ งมีการจัด

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในยุค 3 GEN” โดย 

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ และคุณสุนิสา สุขบุญสังข์ ในวันที่ 3 

เมษายน 2560  

 

           2.4) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแลให้ค าปรึกษาทั้งด้าน

ทักษะการใช้ชีวิต และด้านวิชาการ จัดอาจารย์ประจ าช้ันให้ดูแล

ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก  

           2.5) จัดให้มีนักวิชาการศึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการ

นักศึกษาช่วยดูแลด้านความเป็นอยู่  สุขภาพ  ให้ค าปรึกษา

ทางดา้นทุนการศกึษา  

           2.6) มีระบบพี่ดูแลน้องโดยนักศึกษารุ่นพี่จะคอยดูแล

น้อง ให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆ จากประสบการณ์ของการเป็น

นักศึกษารุ่นพี่ ที่จะช่วยให้น้องปรับตัวได้ อย่างต่อเนื่องตลอด

ระยะเวลาที่ศกึษาในหลักสูตร  

          ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้

นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาทั้งร่างกาย จิตใจ สามารถ

เรียนส าเร็จได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด กิจกรรมต่างๆ 
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ทั้งด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิต มีการประเมินกระบวนการทุก

ขั้นตอนและน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป    

       3.2.2 การพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษา 

และการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

      1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดระบบและกลไก

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกระบวนการเริ่มตั้งแต่ 

                   1.1) ประชุมวางแผนการปฏิบัติ งานโดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา   

น าผลการประเมินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้    

ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนานักศึกษาตามค่านิยมองค์กร KARUN 

ในปีการศกึษา 2558 ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

ผลการประเมินพบว่านักศึกษามีความต้องการพัฒนาตนเองให้มี

สมรรถนะเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่  21 เช่น สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนภาษาอังกฤษและภาวะผู้น า เป็น

ต้น หลักสูตรจึงได้น ามาเป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้

สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และยังน ามาเป็นแนวทางในการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นมีการ

ประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณต่อไป และมีการจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (CFN 3.2-15)  

                1.2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยกิจกรรมในช้ันเรียนมีรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร ส่วนกิจกรรมนอกช้ันเรียน คณะกรรมการฝ่าย

กิจการนักศกึษาเป็นผู้รับผดิชอบจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

               1.3) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ ดังนี ้

                      - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิชาชีพทุก

วันจันทร์แรกของเดือน เวลา 13.00 น.- 16.00 น. (CFN 3.2-16) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 เช่น การเสวนา และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการด าเนินชีวิต

CFN 3.2-15  แผนปฏิบัติการ

ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

CFN 3.2-16  ตารางกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิชาชีพ 

CFN 3.2-17  ผลการประเมิน

โครงการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่21 และ

พัฒนานักศึกษาตามค่านิยม

องค์กร  KARUN 

CFN 3.2-18  ค าสั่งมหาวิทยาลัย

ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่าย

ผูน้ านักศกึษา 

CFN 3.2-19  หนังสือแจง้ผลการ

คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมประชุม

เยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพ

โลก 

 

CFN 3.2-20 ตารางสรุป

กิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

CFN 3.2-21 รายงานการประชุม

ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพนักศกึษา และ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ของ

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
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ร่วมกันของคน 3 รุ่น ในหัวข้อ อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในยุค 3 GEN 

โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ คุณสุนิสา สุขบุญสังข์ (อ้อม) และ

ตัวแทนนักศึกษา ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วย

ส่ ง เส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ ามี  Critical thinking ส าม ารถ สื่ อ ส าร 

Communication ให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดเห็นของตนเอง และกล้าที่

จะแสดงออกอย่างเหมาะสม  

                      - โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน

ศตวรรษที่  2 1 ได้ แก่  Critical, Communication, Collaboration, 

Creativity และพัฒนานักศึกษาตามค่านิยมองค์กร  KARUN 

(Keenness, Altruism, Respect, Unity, Nurture) ระหว่างวันที่ 10-

12 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างใหเ้กิด   4 C และ

เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะแห่ง KARUN ให้กับนักศึกษา โดยผ่าน

กิจกรรมกลุ่มต่างๆ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ     มี

ค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับ  ดี

มาก (CFN 3.2-17) 

 

 

 

 

 

   - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดโดยองค์กร 

นักศึกษา และหน่ วยงานภายนอก  องค์กรนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ที่บริหารงานโดยนักศึกษา และมีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วย 3 

หน่วยงาน ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสร

นักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 องค์กรนักศึกษาได้จัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลายกิจกรรม ขอยกตัวอย่างที่ส าคัญๆ 

ดังนี้ 

                        - ค่ายผู้น านักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จัด

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้เข้าอบรมคือผู้น านักศึกษาของแต่ละคณะฯ จ านวน 34 คน เป็น

กิจกรรมที่ส่ งเสริม ให้นักศึกษามีภาวะผู้น า กล้าคิด  กล้ า

แสดงออกอย่างเหมาะสม เกิด Critical thinking, Communication, 
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Collaboration, Creativity การท างานเป็นทีม โดยผ่านกิจกรรม

ต่างๆ เช่น กิจกรรมที่ให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยกันระดมความ

คิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยของ

เมือง นักศึกษาก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ดี และยังสามารถ

ใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ ทักษะ

การสื่อสารได้เป็นอย่างด ี(CFN 3.2-18) 

                         - การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพ

ใน อ น าค ต  (International Youth Conference for Peace in the 

Future, Hiroshima 2017) นายนรวิชญ์ ดวงธิ และ นางสาวนวลหง    

บุดดา นักศกึษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์       เกื้อ

ก า รุณ ย์  ได้ รั บ ก า รคั ด เลื อ ก ให้ ไป เป็ น ผู้ แ ท น เย า ว ช น

กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 

2560 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (4C) ภาวะผู้น า ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร นอกจากนั้นยัง

ส่งเสริมให้มีการสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ที่จะน าไปแลกเปลี่ยน 

และน าเสนอใหช้าวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น    (CFN 3.2-

19)   

                  1.4) ป ระ เมิ น ผลกระบ วนการขอ งกิ จก รรม 

โครงการ ปีการศึกษา 2559 พบว่ากระบวนการส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม

ด้ าน  Communication แล ะ  Collaboration ม าก ที่ สุ ด     ส่ ว น

กิจกรรมส่งเสริมให้เกิด Critical thinking ยังมีจ านวนน้อย (CFN 

3.2-20) 

                  1.5) น าผลการประเมินกระบวนการ กิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2559 โดยน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงกระบวนการโดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม Critical 

thinking ให้มากขึ้นในปีการศึกษา 2560     (CFN 3.2-21) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 
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 บรรลุเป้าหมาย 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

3 คะแนน 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

3 คะแนน 

3 คะแนน 

 

จุดเดน่ 

มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และการ

ดูแลสุขภาพ อย่างใกล้ชิด และมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทั้งกิจกรรมในหลักสูตร และนอกหลักสูตร จัดโดยคณะฯ 

องค์กรนักศึกษาและหน่วยงานภายนอก เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุม สามารถน าไปประยุกต์ใช้

และบูรณาการร่วมการเรียนการสอน หรือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาพยาบาลได้      

โดยมุ่งเน้น พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะแห่งการุณย์ (KARUN) 

ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคณะฯ เพื่อที่จะสามารถก้าวไปสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และ

เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

ควรปรับกิจกรรมที่สง่เสริม Critical thinking และ Creative thinking ให้มากขึ้น 
 

แนวทางการพฒันา 

 1. น าผลการประเมินแผนงานการพัฒนานักศกึษาไปเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนาและจัด

แผนงานฯ ในปีการศึกษาต่อไป 

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริม Critical thinking และ Creative thinking ในโครงการและกิจกรรมต่างๆ   

ใหม้ากขึน้ 
 

ตวับ่งชีท้ี่ 3.3  ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา 
 

ชนดิของตวับง่ชี้ ผลลัพธ์  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการ

คงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้

อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี ้

 - การคงอยู่ 

 - การส าเร็จการศกึษา 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษา 



๕๘ 

 

 

   

ผลการด าเนนิการ 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

 3.3.1 ขอ้มูลนกัศกึษา 

 หลักสูตรฯ และคณะฯ มีการจัดเก็บจ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่

สอบผา่นในแต่ละชั้นปี จะเห็นว่า แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาประจ า  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๙๗.๗3) มแีนวโน้มดีขึ้นกว่าปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

(ร้อยละ ๙๖) เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่รับเข้า แต่เมื่อเทียบย้อนหลังไปตั้งแต่   

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศกึษา ๒๕๕๗    

มากที่สุด (ร้อยละ ๙๙) (CFN 3.3-1)  

 

CFN 3.3-1 ตารางแสดงจ านวน

นักศึกษา ปีการศึกษา 255๔ 

ถึง ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 12 ข้อมูลนักศกึษา 
  

ปกีารศกึษา 

(คน) 

จ านวน

นกัศกึษา

รบัเข้า 

(คน) 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 

ตามหลกัสูตร 

(คน) 

จ านวนนกัศกึษา  ที่

ลาออก 

จนสิน้ปกีารศกึษา 

อัตรา 

การคงอยู ่

(รอ้ยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ (คน)  

๒๕๕๔ ๒๐๐ ๑๙๘   ๒ ๙๙ 

๒๕๕๕ 200 - ๑๙๒  ๘ ๙๖ 

๒๕๕๖ 220 - - ๒๑๕ ๕ ๙๗.๗๓ 
 

หมายเหต ุ * (ถา้ต้องการดูแนวโน้มของการคงอยูใ่หค้ านวณ ≥ 3 รุ่นตอ่กัน 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

 3.3.2 จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาตามแผนการศกึษา 

 จ านวนนักศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาตามแผนการศกึษา 

แตล่ะปีการศกึษาส่วนใหญ่นักศึกษาส าเร็จการศกึษาตาม

ก าหนด(CFN 3.3-2) 

CFN 3.3-2 รายชื่อผูส้ าเร็จ

การศกึษาตั้งแตป่ีการศกึษา 

2555-2559 

 

ตารางที่ 13 จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาตามแผนการศกึษา 



๕๙ 

 

 

 

ปกีารศกึษา

ทีร่บัเข้า 

จ านวน 

ทีร่บัเข้า 

(คน) 

จ านวนทีส่ าเรจ็การศกึษาในแตล่ะปกีารศกึษา (คน/รอ้ยละ) 

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 

ป ี2552 180 
177 

(98.33%) 
    

ป ี2553 200  
197 

(98.50%) 
   

ป ี2554 200   
196 

(98.00%) 
  

ป ี2555 200    
190 

(95.00%) 
 

ป ี2556 220     
216 

(98.18%) 
 

 

การบรรลเุปา้หมาย 

 _ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

3 คะแนน 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

3 คะแนน 

3 คะแนน 

 

จุดเดน่ 

       นักศึกษามีการลาออกน้อยมาก มีอัตราการคงอยู่ค่อนขา้งสูงในทุกปี 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

       พิจารณาวิเคราะห์สาเหตุการลาออกของนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางดูแล ตดิตาม 

ช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

แนวทางการพฒันา 

1. วิเคราะหส์าเหตุของการลาออก หรอืส าเร็จการศกึษาล่าช้า น าผลการวิเคราะหม์าด าเนินการแก้ไข

ปัญหา และประเมินผลการด าเนินการ และน าไปพัฒนาในปีการศกึษาต่อไป 

2. การจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน เพิ่มช่องทางการประสานงานใหม้ีการจัดการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว 

และนักศกึษาเกิดความพึงพอใจมากขึน้ 



๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบที ่4 อาจารย ์
 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ชนดิของตวับง่ชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ต้องก าหนด

เกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตรมี

กลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการ

ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการ

ด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชีน้ี ้ใหอ้ธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 - ระบบการบริหารอาจารย์ 

 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
     

ผลการด าเนนิการ   

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CFN 4.1-1 แผนปฏิบัติการ



๖๑ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

       หลักสูตรมีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร มีการวางแผนการรับและแต่งตั้งโดยก าหนดอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ก าหนดคุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์สภาการพยาบาล และ 

สกอ. พิจารณาอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษารับปริญญาเอก และ/

หรือต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีประสบการณ์/เช่ียวชาญใน

สาขาวิชาการพยาบาลหลัก 5 สาขา ได้แก่ การพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาลจติเวชศาสตร์ และการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ์  เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเดิม เกษียณอายุการท างาน ปีการศึกษา 2559 คณะฯ 

ได้ด าเนินการแต่งตั้งใหม่ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสภาการ

พยาบาล และ สกอ. คือ มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

จ านวน 4 คน และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน

สาขาการพยาบาล จ านวน 3  คน ทั้ งหมดมีคุณ วุฒิ และ

ประสบการณ์ครบ ๕ สาขาวิชาทางการพยาบาล  และมีการ

น าเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย สกอ. และสภาการพยาบาล 

     หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ โดยใช้ระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการสรรหาการคัดเลือกการบรรจุ และแต่งตั้ง 

การค้ าประกัน และการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการฯ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก

อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ (CFN 4.1-1) และต้องมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึ่ง หรือใบอนุญาตฯ

และบั ตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ ไม่ หมดอายุ          มี

ประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ตั้งแต่ ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ 7๖ อัตราจาก ๑๑๖ 

อัตรา โดยมีขั้นตอนปกติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ แต่ ใน

สถานการณ์ที่เน้นการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์แบบเชิงรุก 

คณะฯ เลือกขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษโดย

การเสนอแผนต่ออธิการบดีและคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคล (กบค.) การวางแผนเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยคัดสรร

ประจ าปี พ.ศ. 2558 

CFN 4.1-2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 

CFN 4.1-3 ประกาศ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง 

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุและ

แตง่ตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทวิชาการ สังกัดคณะ

พยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ 

โดยวิธีพิเศษ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2558 

CFN 4.1-4 ขั้นตอนการคัดเลือก

บุคคลโดยวิธีพิเศษและสรรหา และ

การด าเนินการคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  

CFN 4.1-5 บันทึกข้อความที่ พกร. 

04/280 เรื่องขอคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ ประเภท

วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ลงวันที่ 

30 มกราคม 2559 

CFN 4.1-6 ค าสั่งมหาวิทยาลัย  

นวมินทราธิราช ที่ 108/2557เรื่อง

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการ

คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ ประเภท

วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด

คณะพยาบาลศาสตร ์     เกื้อ

การุณย์ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2558 

CFN 4.1-7 ข้อมูลการบรรจุแตง่ตัง้

บุคลากรประเภทวิชาการ  

CFN 4.1-8 รายนามอาจารย์เข้า



๖๒ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

จากบัณฑิตที่มีผลการเรียนดี และปฏิบัติงานในคลินิกไม่น้อยกว่า  

๒ ปี ให้ทุนศึกษาต่อระดับพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตในทุกสาขา 

จ านวน ๑๗ คน ซึ่งมีอาจารย์จบการศึกษาแล้ว ๓ คน นอกจากนี้

คณะฯ ด าเนินการรับสรรหาอาจารย์ใหม่ตามระเบียบฯ โดยมีแนว

ปฏิบัติ ดังนี้ ขออนุมัติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

เปิดรับสมัคร คัดเลือกโดยวิธีพิ เศษ แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ด าเนินการและคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบการสอน ประเมินจาก

แผนการสอนและการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง ประกาศผลการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ และขออนุมัติคณะ

กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (CFN 4.1-2 

ถึง CFN 4.1-6) โดยเป็นการวางแผนเชิงรุกจากอัตราก าลัง 116 

ต าแหน่ง (ต าแหน่งผู้บริหาร 5 คน ลาเรียน 10 คน) จะท าใหม้ีอาจารย์

ปฏิบัติหน้าที่ รวม 101 คน เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาเป็นอัตราที่

เหมาะสมตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 

      ปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ใหม่ จ านวน 3 คน             (CFN 

4.1-7) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลใหม่ 

โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้ 

     ระดับมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคน 

ในประเด็นบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ ใน

สถาบันอุดมศกึษา กฎระเบียบ และขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย 

     ระดับคณะฯ จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2559 (CFN 4.1-1) และด าเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดย

ก าหนดอาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัด

การศึกษา ความก้าวหน้าทางวิชาการ จรรยาบรรณของอาจารย์ 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และในโครงการพัฒนาอาจารย์สู่

ต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง

วิชาการเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ใน

วารสาร พัฒนาคุณภาพของแผนการสอน และเพื่อพัฒนาการ

สอนในคลินกิ ในการประชุมอาจารย์พี่เลีย้ง 

     ระดับภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงแนะน าด้านการ

เรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในบทบาทของอาจารย์

ผู้สอน และประธานวิชา รวมทั้งกฎ ระเบียบ และวิธีด าเนินงาน

ร่วมปฐมนิเทศอาจารย์พยาบาล

ใหม่ของมหาวิทยาลัย 

CFN 4.1-9 รายงานสรุปโครงการ

ปฐมนิเทศอาจารย์พยาบาลใหม่  

CFN 4.1-10 ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์

พี่เลี้ยงของภาควิชาและแผนการ

เตรียมความพร้อมอาจารย์

พยาบาลใหมข่องภาควิชา  

CFN 4.1-11 รายงานการประชุม

ของภาควิชา (การตดิตามผลการ

ปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ และ

น าผลการประเมินมาปรับปรุง  

CFN 4.1-12 ตัวอย่างแบบติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อาจารย์ใหม่  
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ต่างๆ มีการประเมิน และติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๔ 

เดือน และ ๑ ปีและน าผลการประเมินมาปรับปรุง (CFN 4.1-8 

ถึง CFN 4.1-12)  

2. ระบบการบริหารอาจารย์ 

 ระบบการบริหารอาจารย์ หลักสูตรฯ มีการก าหนด

นโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

และมีแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการ

ก าหนดบทบาทหน้าที่  แนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้

คุณสมบัติที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

ตลอดจนมกีารก ากับดูแล (CFN 4.1-13)  

 

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร

หลักสูตร ก ากับ ติดตาม ควบคุมการด าเนินจัดการศึกษาใน

หลักสูตรฯ ตามโครงสร้างของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ

การประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 และ มคอ.3 

และ มคอ.4 ติดตามการรายงานผลการจัดการรายวิชา ใน มคอ.5 

และ มคอ.6 ส าหรับ มคอ.7 มีการก ากับติดตามและประเมินผล

การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ตามวงรอบการด าเนินงาน และน ามาเป็น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติ การ ประจ าปี

งบประมาณต่อไป (CFN 4.1-14 และ CFN 4.1-15)  

CFN 4.1-13 แผนยุทธศาสตร์

คณะฯ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

CFN 4.1-14 รายงานการประเมิน

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาคณะฯ  

CFN 4.1-15 รายงานการพัฒนา

เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ 

3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

    หลั กสู ต รฯ  มี ระบบ การส่ ง เส ริมแล ะพั ฒ นาอาจารย์ 

ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร โดยมีการจัดท าแผนและจัดสรร

งบประมาณ เพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร          

(CFN 4.1-16) มี 2 ดา้น คือ 

3.1 การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา มีการด าเนินงานการเตรียม

ความพร้อมในการศกึษาต่อระดับปริญญาเอก (CFN 4.1-17) และ

มีการประชุมวางแผนด าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (CFN 4.1-18) โดยการจัดสรรงบประมาณในการ

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญา

CFN 4.1-16 แผนพัฒนาอาจารย์   

CFN 4.1-17 ขั้นตอนการเตรียม

ความพรอ้มการศกึษาต่อฯ  

CFN 4.1-18 รายงานการประชุม

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

CFN 4.1-19 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการพิจารณาทุนผลงาน

วิชาการฯ 

CFN 4.1-20 รายงานการประชุม

วางแผนด าเนินการพัฒนาอาจารย์
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

เอกเป็นอันดับแรก และ/หรือการสนับสนุนให้มีโอกาสในการไป

อบรม การสัมมนา เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

และการประกันคุณภาพ  

3.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการขอ

ผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนทุนในการน าเสนอผลงานวิชาการ

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน   

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

(CFN 4.1-1) มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนวิจัย  การ

จัดอบรมการท าผลงานวิชาการ (CFN 4.1-19) ส าหรับอาจารย์  ที่รับ

การอบรมหรือสัมมนามีการติดตามผลโดยให้ส่งรายงานสรุปการ

อบรม สัมมนา ศกึษา   ดูงาน และน ามาเสนอใหอ้าจารย์เข้าร่วมฟัง มี

การติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ดูงานมาเผยแพร่

ใน intranet (CFN 4.1-20 ถึง CFN 4.1-24) 

นอกจากนีม้ีการก ากับดูแลการด าเนินงานของอาจารย์  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และน าผลการ

ด าเนนิงานมาปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาความรู้ และสนับสนุนในการขอต าแหน่งทางวิชาการ และ

สนับสนุนทุนในการน าเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมเป็น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ภาควิชาฯ เสนอแผนพัฒนา

อาจารย์ที่พร้อมเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ มีการให้เวลาในการท า

ผลงานวิชาการโดยการเพิ่มอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ (preceptors) 

สร้างระบบทีมพี่เลี้ยง และการก ากับติดตามเพื่อควบคุมให้การ

จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการศึกษา และรายงานผล

การด าเนินงานในการรายงานระดับหลักสูตร ในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้มีการ

พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโดยจัดอบรม

เทคนิคการสอน การเขียนแผนการสอน และการเขียนบทความ

เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI1 และมีการประเมินผลการ

ส่ งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ประจ าหลั กสู ตรเป็ นระยะๆ        

(CFN 4.1-18)  

และติดตามผลการด าเนินการ 

CFN 4.1-21 สรุปการอบรมศกึษา 

ดูงาน สัมมนาประชุมวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ของ

อาจารย์แต่ละบุคคล 

CFN 4.1-22 รายงานสรุปการ

อบรม สัมมนา ศกึษา ดูงานของ

อาจารย์พยาบาล 

CFN 4.1-23 เอกสารแสดงการ

น าเสนอผลการอบรม สัมมนา 

ศกึษา ดูงานของอาจารย์พยาบาล  

CFN 4.1-24 เอกสารแสดงการน า

ความรูท้ี่ได้รับจากการอบรม     ดู

งานมาเผยแพร่ใน intranet 
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การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะมีระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ

ประเมิน นอกจากนี้ มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนทั้งในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขา  
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

3 คะแนน 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

3 คะแนน 

3 คะแนน 

 

จุดเดน่ 

1. การรับและแต่งตัง้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรมคีุณสมบัติครบถ้วน 

2. ผูบ้ริหารของคณะฯ มีนโยบาย และให้ความส าคัญกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

3. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร มีการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ในแตล่ะกลุ่มตามบทบาท

หนา้ที่ ความรับผิดชอบ คอื ผูบ้ริหาร อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

อาจารย์ใหม่ ทั้งในด้านทักษะสากลในศตวรรษที่ 21 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริมให้ศกึษา

ต่อในระดับที่สูงขึน้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

4. คณาจารย์มกีารน าความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการดูแล

สุขภาพคนเมืองที่ได้รับจากการอบรม และการศกึษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนทั้งในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขา 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

ควรมีแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการบันทึกใน

ฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
 

แนวทางการพฒันา 

 1. หลักสูตรฯ มีแผนการพัฒนาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร เพื่อให้มคีวามรอบรู้ในด้านการ

มุ่งเน้นในด้านการดูแลสุขภาพคนเมอืง การบริหารหลักสูตร การจัดการศกึษา การออกแบบหลักสูตร 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

2. วางแผนการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

 
 



๖๖ 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 4.2  คณุภาพอาจารย ์
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะ

ประกอบด้วย 

 - ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 - ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 - จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ    

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชีน้ี ้ประกอบด้วย  

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  
 

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 

 

 ค่าคะแนนที่ได้ =   

 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  

 ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ 60 ขึน้ไป  
 

ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 

จ านวนประเด็นทั้งหมด 



๖๗ 

 

 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มวีุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
 

       

 

 

 

         2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได้  =   
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ทีม่ีคุณวุฒปิริญญาเอก 

 

X 5 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการด าเนินการ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มวีุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

4 
X 100 

5 
 

=  80 

 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได้ =   
80  

X 5 
20 

 

= 20  คิดเท่ากับคะแนนเต็ม 5 
 

 

รายการขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนนิการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่มวีุฒิปริญญาเอก 4 คน 



๖๘ 

 

 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มวีุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 80 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 5 คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ผูช่้วยศาสตราจารย์                  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึ้นไป 

 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ผูช่้วยศาสตราจารย์                 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ผูช่้วยศาสตราจารย์                

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได้ =   
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

X 5 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการด าเนนิการ 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 
3 

X 100 
5 



๖๙ 

 

 

ค่าคะแนนที่ได้ = 
 60 

X 5 
60 

ค่าคะแนนที่ได้ = 
 

5 
 

 

ตารางที่ 14  ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ล าดบั ชื่อ-นามสกลุ 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีกาญจน ์ ไชยลาภ 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญทิวา  สู่วิทย์ 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย์ลดาพร  ทองสง 
 

 

 

 

 

 

รายการขอ้มลูพืน้ฐาน ผลการด าเนนิการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 5 คะแนน 
 

ประเดน็ที่ 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึ้นไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึ้นไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 
 

สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ 

ตามสูตร 



๗๐ 

 

 

 

 

 

 
 

  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ค่าคะแนนที่ได้ =   

ผลการด าเนนิการ 

 รายชื่องานวิจัยของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ตพีิมพ์ในวารสาร ปี พ.ศ. 2559 
 

ตารางที่ 15 รายชื่องานวิจัยของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพมิพ์ในวารสาร ปี พ.ศ. 2559 
 

ล าดบั 

ชื่ออาจารย์

ผู้รบัผดิชอบ

หลกัสตูร 

ชื่องานวจิยั แหล่งตพีมิพ ์ ค่าน้ าหนกั 

1  Noot 

Tipseankhum 

Experiences of People with 

Advanced Cancer in Home-

Based Palliative Care 

Pacific Rim  

Int J Nurs Res 2016; 

20(3) 238-251 

๑.00 

 

ตารางที่ 16 ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ล าดบั ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ชี้ 
คา่น้ าหนกั/

หนว่ยนบั 

จ านวน

ชิน้งาน 

ผลรวม

ถว่ง

น้ าหนกั 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5  

2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ 

(อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร) 

- 1  

 - บทความวจิัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอ้มูล Scopus 

1 1 1 

ผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร 1 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร X 100 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

 

X 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 



๗๑ 

 

 

 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนนิการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 1 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ ตอ่

จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 20 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  
 

 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

 ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  

มตี าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน 5 คน คุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวน 4 คน ผลงานตีพมิพ์ จ านวน 1 เรื่อง 

CFN 4.2-1 รายชื่ออาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มตี าแหน่ง

ทางวิชาการ 

CFN 4.2-2 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตรที่ได้รับการตพีิมพ์

เผยแพร่ 
 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 4 คน     คิด

เป็นร้อยละ 80 มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีผลงานทางวิชาการทีตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

5 คะแนน 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

 

จุดเดน่ 

 หลักสูตรฯ มอีาจารย์ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหนง่ทางวิชาการมากเพียงพอในการ

คัดเลือกเพื่อแตง่ตัง้เป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   
 

จุดทีค่วรพัฒนา 
 - 
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แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริมใหอ้าจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิสูงขึ้น และมีผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

2. วางแผนเตรียมอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน 5 สาขาหลัก เพื่อให้มีคุณสมบัติสามารถ

คัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 

 

 

 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร   
 

ชนดิของตวับง่ชี้ ผลลัพธ์      

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มี จ านวน

เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึง

พอใจต่อการบริหารหลักสูตรในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี ้

 - การคงอยู่ของอาจารย์ 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

ผลการด าเนินการ 

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
 

ตารางที่ 17 อัตราการคงอยู่ 
 

ประเภทอาจารย ์

จ านวนอาจารยใ์นหลกัสูตร 

จ าแนกตามปกีารศกึษา 
อัตราคงอยู ่

2557 2558 2559  

อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 6 6 5* คงเดิม 
 

 *อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรเกษียณอายุการท างาน จ านวน 5 คน และด ารงต าแหน่งรอง

คณบดี จ านวน 1 คน จึงแต่งตัง้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ใหม ่จ านวน 5 คน 
 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2559 มีแนวโน้มผลการด าเนินการที่ดีขึ้น 

เนื่องจากมีการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผดิชอบที่มวีุฒิการศกึษา 

CFN 4.3-1 เอกสารแสดง

สวัสดิการของอาจารย์ 

CFN 4.3-2 แผนการรับ 
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน มีต าแหนง่ทางวิชาการ 

จ านวน 3 คน มีการส่งอาจารย์ไปศกึษาต่อระดับปริญญาเอก    

จ านวน 10 คน และมรีะบบและกลไกในการบริหารอัตรา

ก าลังคนเพื่อธ ารงรักษา โดยมีสวัสดิการหอพัก การรักษา 

พยาบาล การบริการรถรับ–ส่งเมื่อไปนิเทศนักศึกษา กองทุน

ส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สวัสดิการค่าเล่า

เรียนบุตร เป็นต้น (CFN 4.3-1) มีการวางแผนบริหารจัดการ 

กรณีขาดแคลนอาจารย์ของภาควิชา โดยการใชท้รัพยากร

บุคคลร่วมกันระหว่างภาควิชา การประสานให้อาจารย์พี่เลี้ยง

นิเทศนักศึกษาและจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน และสรรหา

อาจารย์ที่ขาดแคลนอย่างเร่งดว่น (CFN 4.3-2 และ CFN 4.3-

3) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีตอ่การบริหารหลักสูตร

มีคะแนน เฉลี่ย อยู่ในระดับมาก 4.48 (SD = 1.30) ระดับมาก 

จากคะแนนเต็ม 5.0 (CFN 4.3-4) ซึ่งคะแนนการประเมินอยู่ใน

ระดับ  4.48 

อาจารย์ใหม่ 

CFN 4.3-3 เอกสารแสดงการ

ประสานใหอ้าจารย์พี่เลีย้งช่วย

นิเทศนักศึกษาและจัดสรร

งบประมาณค่าตอบแทน 

CFN 4.3-4 รายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ

อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะมีการรายงานผลการด าเนินการทั้งเรื่องการคงอยู่ของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ซึ่งปีการศกึษา 2559   มี

อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีการรับอาจารย์และส่งใหศ้ึกษาต่อระดับปริญญาโท จ านวน 

15 คน ระดับปริญญาเอก จ านวน 10 คน 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

4 คะแนน 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

4 คะแนน 

4 คะแนน 

 

จุดเดน่ 

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คงเดิม และความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีตอ่การบริหารหลักสูตร

เพิ่มขึน้ 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

 วางแผนการเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ๒ คน เนื่องจากอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสูตร ๒ คน เปลี่ยนไปด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร 
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แนวทางการพฒันา 

 ส่งเสริมปัจจัยเกือ้หนุนในการท างาน เพิ่มพูนความรูใ้นสาขาที่รับผิดชอบ และเปิดโอกาสในการ

พัฒนาอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรมากขึ้น 

  

 

องคป์ระกอบที ่5 หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน 
 

ตวับ่งชีท้ี่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
 

ชนดิของตวับง่ชี้ กระบวนการ 

ค าอธบิายตวับง่ชี้  แมทุ้กหลักสูตรที่สถาบันการศกึษาเปิดใหบ้ริการตอ้งผ่านการรับทราบจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ

ออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มเีนือ้หาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้า

ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและ 

วิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองในการ

รายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้

ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
     

ผลการด าเนนิการ 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 มีการวางระบบการออกแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์และก าหนดสาระ

รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์มาตรฐานของสภาการ

พยาบาล คณะฯ มีระบบการเปิด-ปิดหลักสูตร ตามประกาศ

แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะแล้ว ด าเนินการเสนอต่อกรรมการ

สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ และผ่านความเห็นชอบจากสภา

วิชาชีพ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติตาม

ระบบและกลไก (CFN 5.1-1) ซึ่งมีการปรับขั้นตอนการเสนอ

CFN 5.1-1 คู่มอืการบริหาร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

ปรับปรุง ปี 2555 และปี 2559 

คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

(เนือ้หาเกี่ยวกับระบบและกลไก

การเปิดและปิดหลักสูตร) 

CFN 5.1-2 ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการวิชาการ และ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

CFN 5.1-3 รายงานการประชุม
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

หลักสูตรเพื่ อรับการอนุมัติจากเดิมที่ ด าเนินการเสนอต่อ

กรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ผา่นความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย และได้รับการพิจารณาจากสภาวิชาชีพ ท าให้

การด าเนินการคล่องตัวขึน้ และระยะเวลาลดลง 

 

       มีกลไกการด าเนินงานตามระบบ โดยมีค าสั่ งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการในการ

ด าเนินงานเพื่อน าหลักสูตรไปใช้ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร วางแผนการจัดการศึกษา ผ่านภาควิชาฯ ที่มีความ

เชี่ยวชาญ 5 สาขาวิชาการพยาบาล พิจารณามอบหมายอาจารย์

ประธานวิชา (CFN 5.1-2) ได้แก่ การจัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อม 

ความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอน การควบคุม ก ากับ ติดตามให้

อาจารย์ประธานวิชาจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการวิชาการ ให้ทันก่อนเปิดการเรียนการสอน จัดประชุม

ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องส่วนร่วมในการวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 

เพื่อให้ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปปรับปรุงให้มีความถูกต้อ ง

สอดคล้องตามวัตถุ ประสงค์ ของรายวิชา มีการประชุม

คณะกรรมการวิชาการซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม

อย่างน้อยร้อยละ 80 เพื่ อประเมินผลการด าเนินการของ

หลักสูตร รวมทั้งการวัดและประเมินผลการตัดเกรดรายวิชาร่วม

หารือแนวปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ า 

คณะกรรมการวิชาการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะ

ตามรายงานใน มคอ.5– มคอ.6 ของประธานวิชาต่างๆ เพื่อ

น าไปสู่การปรับปรุงในการจัดท า มคอ.3–มคอ.4 (CFN 5.1-3) 

และมีการควบคุมก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3-มคอ.7        ให้

เป็นไปตามก าหนดเวลา (CFN 5.1-4) 

 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ภายใต้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา 

พยาบาลประจ าสาขาวิชา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการจัด

ประชุมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติร่วมกับ

ฝ่ายบริการพยาบาลก่อนเปิดภาคการศึกษา มีการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แล้วน าผลมาประกอบการปรับปรุงการ

คณะกรรมการวิชาการ เกี่ยวกับการ

พิจารณาข้อเสนอแนะตามรายงาน     

ใน มคอ.5– มคอ.6 เพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงในการจัดท า มคอ.3 – มคอ.4 

CFN 5.1-4 รายงานการประชุม

คณะกรรมการวิชาการเกี่ยวกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน และการ

ควบคุมก ากับติดตามการจัดท า 

มคอ.3-มคอ.7 

CFN 5.1-5 เอกสารแสดงการ

ประเมินการจัดการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติรว่มกับฝ่ายบริการ  

CFN 5.1-6 การส ารวจความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน  

 



๗๖ 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

จัดการเรยีนการสอน (CFN 5.1-5 และ CFN 5.1-6) 

 - การปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าใน

ศาสตรส์าขาพยาบาล 

คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตในทุกรอบ 4-5 ปี อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้

มาตรฐานและทันสมัย ปัจจุบันมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตร ปรับปรุง      ปี

การศึกษา 2559  เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริการ

สุขภาพและการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ สถานการณ์การ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมก่อนพัฒนาหลักสูตร

ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรพยาบาล ศาสตร

บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) จัดการอภิปรายกลุ่มนักศึกษาพบ

ผู้บริหารวิชาการและน าผลมาประกอบการพัฒนาหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง  2559 (CFN 5.1-7) เพื่ อน าข้อมู ลที่ ได้ มาพัฒ นา

หลักสูตรในแต่ละรายวิชาให้ทันสมัยและมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

เมือง นอกจากนี้ ในแต่ละปีการศึกษามีการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนโดยน าข้อมูลจากการประชุมระหว่างฝ่ายการศกึษา

และฝ่ายบริการ ได้แก่  โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 

ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  คณ ะแพ ท ย ศ าส ต ร์ ว ชิ รพ ย าบ าล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และศูนย์บริการสาธารณสุข    

ส านักอนามัย มาวิเคราะหค์ุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิต

พยาบาลที่พึงประสงค์และสาระส าคัญในเนื้อหาวิชา (CFN 5.1-

8) และมีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง เช่น การติดเชื้อของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

(CFN 5.1-9)  

CFN 5.1-7 งานวิจัยเรื่องการ

ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑติ (ฉบับปรับปรุง 2555) 

คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์  

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

ในปีการศึกษา 2556 – 2557 

CFN 5.1-8 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑติ (2559) 

CFN 5.1-9 รายงานการประชุม

คณะกรรมการวิชาการ 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะมีระบบและกลไก มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน มีการ

ประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน โดยการวิจัยเกี่ยวกับการ

ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม และมีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาแต่ละปีให้ทันสมัยสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน 
 



๗๗ 

 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

4 คะแนน 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

4 คะแนน 

4 คะแนน 

 

จุดเดน่  

 หลักสูตรฯ มเีอกลักษณ์ชัดเจนที่เน้นการพยาบาลสุขภาพคนเมอืง โครงสร้างหลักสูตรฯเป็นไป

ตามเกณฑส์ภาวิชาชีพ และ สกอ. สาระรายวิชาสอดคล้อง และตอบสนองคุณภาพชวีิตคนเมอืง 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู ้มเีป้าหมายเพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑติที่พึง

ประสงค์ 

จุดทีค่วรพัฒนา 

 - 

แนวทางการพฒันา 

 การสรา้งแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อน าสู่การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตร   

ทุกวงรอบ 5 ปี 

 

ตวับ่งชีท้ี่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
 

ชนดิของตวับง่ชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดย

ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่

มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์  และได้รับการพัฒนา

ความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวทิยานิพนธ์ 

การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การ

ค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน 

และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้อง

เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีและ

ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิด
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การเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัย

เป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี้ ใหอ้ธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานใน

อย่างนอ้ยใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 

 - การก าหนดผู้สอน 

 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ

จัดการเรียนการสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทีม่ีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา ใหส้อดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหนา้ของศาสตร์ 

 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา ที่มคีวาม

เช่ียวชาญสอดคล้องหรอืสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 - การช่วยเหลอื ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตพีิมพ์ผลงาน

ในระดับบัณฑติศกึษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่ท าใหก้ระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อใหเ้กิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

ผลการด าเนนิการ 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

 - การก าหนดผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการวางแผนผู้สอน

และกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ (CFN 

5.1-1) ดังนี้ 

1. ก าหนดคุณสมบัติผู้สอนที่มีความเช่ียวชาญ และมีความรู้

ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ 

2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

วิชาการก าหนดรายวิชาที่ตรงสาขาการพยาบาลใหก้ับภาควิชาฯ 

ที่มปีระสบการณ์การจัดการศกึษาในด้านนั้น ภาควิชาฯ 

พิจารณาอาจารย์ที่มปีระสบการณ ์และเชี่ยวชาญสาขา

รายวิชา เป็นประธานวิชา  

3. ประธานวิชา พิจารณาเนือ้หา และหัวข้อรายวิชา เสนอ

CFN 5.1-1 คู่มอืการบริหาร

หลักสูตร 

CFN 5.2-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการวิชาการ

มอบหมายรายวิชาให้ภาควิชา

รับผิดชอบ 

CFN 5.2-2 รายงานการประชุม

ภาควิชาในการก าหนดผูส้อนแต่

ละรายวิชา ที่แสดงเหตุผลในการ

มอบหมายการสอนในแต่ละเนื้อหา

ใหอ้าจารย์แต่ละท่าน 

CFN 5.2-3 ตัวอย่างคู่มอืการ
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

อาจารย์ผู้สอนในการประชุมภาควิชาฯ (CFN 5.2-1 และ CFN 

5.2-2) โดยเน้นประเด็นที่อาจารย์ผู้สอนควรมปีระสบการณ์

การสอน หรอืศกึษาวิจัย หรอืฝกึอบรมเฉพาะสาขาในราย

หัวข้อเป็นผูส้อน กระจายไปยังรายวิชาต่างๆ ที่ภาควิชาฯ 

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาการ เพื่อให้ผูเ้รียนใน

หลักสูตรได้เรียนรูก้ับผูส้อนที่มเีชี่ยวชาญ และความ

หลากหลาย  

4. ในกรณีจ าเป็นหลักสูตรจะมีการเชญิผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษและก าหนดให้ประธานวิชา/

ผูส้อนในรายวิชาเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกตการสอนของ

อาจารย์พิเศษ  

        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมิน

กระบวนการก าหนดผูส้อนทุกรายวิชา และน าผลการประเมิน

สะท้อนให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

จัดการเรยีนการสอน 

- การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการ

เรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) 

      การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) (CFN 5.2-3) ดังนี้ 

1) หลักสูตรฯ มกีลไกก าหนดใหอ้าจารย์ประธานวิชา

จะต้องเสนอ มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศกึษา 

2) กรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตรก ากับให้ประธาน

วิชาจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อให้มกีารวางแผนการสอน

ได้สอดคล้องกับแผน curriculum mapping 

3) ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน 

และวิเคราะหค์ุณภาพของการสอนในมุมมองของผูเ้รียน โดย

ให้ผู้สอนน าเสนอกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่า

เห็นสมควรปรับปรุงรายวิชาหรอืไม่อย่างไร และจะมีการ

ปรับปรุง มคอ.3 อย่างไรในการสอนครั้งต่อไป 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ก าหนดให้ทุกรายวิชา

ต้องมีรายละเอียดวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยอาจารย์

ประจ าวิชาทุกท่านร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชานั้นๆ ให้ทันสมัยเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง

CFN 5.2-4 มคอ.3 และ  

มคอ.4 ปีการศกึษา 2559 

CFN 5.2-5 เอกสารแสดงการที่

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

หรอืติดตอ่สื่อสารผา่นเครื่องมอื

สารสนเทศ 
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ปัญหาสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตเมอืง ก าหนดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับแตล่ะรายวิชาและส่งให้คณะกรรมการวิชาการ พิจารณา

อนุมัตกิ่อนเปิดภาคการศกึษา (CFN 5.2-4) ก าหนดให้

อาจารย์แจกรายละเอียดวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4 หรือคู่มอื

การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา) ใหแ้ก่นักศึกษาพร้อม

ทั้งอธิบายรายละเอียดดังกล่าวในการปฐมนิเทศนักศกึษาใน

รายวิชานั้น และให้ทุกท่านด าเนินการสอนตามก าหนดการ

สอนที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชานั้น 

ภาควิชาฯ มีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอและ 

มีคุณสมบัติด้านความรู้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชามี

ประสบการณ์และมีเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดย

นักศึกษาสามารถมาพบอาจารย์ได้โดยการนัดหมายหรือ

ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ หรือไลน์ 

หรอืเฟสบุ๊ค (CFN 5.2-5) 

- การจัดการเรยีนการสอนในระดบัปริญญาตรทีีม่กีาร บูรณา

การกบัการวจิยั และการบรกิารวิชาการทางสงัคม การท านุ

บ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการ  

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสุขภาพคนเมือง

และการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่  2 โดย

ก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ในการเรียนภาคทฤษฎี ในการ

ประเมินปัจจัยเสี่ยงของบุคคล ชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนเขต

เมืองวิเคราะห์ และสังเคราะห์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมมาจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน

กลุ่มวัยต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่  วัยเด็ก วัยรุ่น        

วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ อาจารย์สอนให้นักศึกษาน าความรู้ที่เรียน

ในภาคทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติจริง ร่วมกับการศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมสร้างแบบประเมินภาวะสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย การ

วิเคราะห์ข้อมูล และระบุปัญหาสุขภาพ การเขียนโครงการ   

 

 

 

CFN 5.2-6 มคอ.3 วิชาสุขภาพ

คนเมืองและการส่งเสริมสุขภาพ 

CFN 5.2-7 แผนการสอนวิชา

สุขภาพคนเมืองและการส่งเสริม

สุขภาพ 

CFN 5.2-8 โครงการบูรณาการ

บริการวิชาการกับรายวิชาฯ 

CFN 5.2-9 รายงานโครงการ

สร้างเสริมสุขภาพคนเมอืงที่มี

ความเสี่ยงพฤติกรรมสุขภาพ 

CFN 5.2-10 รายงานโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพฯ  

CFN 5.2-11 เอกสารเกี่ยวกบั

ชมรมภูมปิัญญาการุณย์  
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

วางแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหา การเขียนแผนการสอน 

ผลิตสื่อการสอนทางสุขภาพ ผลิตสื่อการสอนทางสุขภาพ 

ปฏิบัติจริงในชุมชนและประเมินผล ร่วมกับอาจารย์และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (CFN 5.2-6 และ CFN 5.2-8) 

 

     นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน ในโครงการบริการวิชาการในการสร้างเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมืองที่มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังไม่ติด

เชื้อ และกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน (CFN 

5.2-9 และ CFN 5.2-10) มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาการดูแลแบบ

ผสมผสาน และการบ าบัดทางเลือก สอนนักศึกษาพยาบาลชั้น

ปีที่ 2 มาใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของชมรม “ภูมิ

ปัญญาการุณย์” และบูรณาการรายวิชาดังกล่าวกับการบริการ

ชุมชนการสร้างเสริมสุขภาพในโครงการภูมิปัญญาไทย: ใส่ใจ

สุขภาพคนเมอืง  (CFN 5.2-11 และ CFN 5.2-12) 

CFN 5.2-12 โครงการ       ภูมิ

ปัญญาไทย: ใส่ใจสุขภาพ 

คนเมือง 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะมีการวางระบบผูส้อน และกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

4 คะแนน 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

4 คะแนน 

4 คะแนน 

จุดเดน่  

 หลักสูตรฯ มกีารก าหนดผูส้อนชัดเจน การก ากับ ตดิตาม มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ.5 มคอ.6 

เป็นไปตามแนวทางการบริหารหลักสูตรฯ 

จุดทีค่วรพัฒนา 

 ควรมีการระบุเป้าหมายของแผนให้ชัดเจน และมีการประเมินกระบวนการด าเนินงานตามแผน 

และควรมีการก าหนดตัวบ่งชีข้องโครงการฯ ที่สอดคล้องกับแผน 

แนวทางการพฒันา 

 ควรมีการก าหนดความส าเร็จของแผน มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

และมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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ตวับ่งชีท้ี่ 5.3  การประเมินผูเ้รยีน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษา

เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน  และน าไปสู่การ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมิน

ตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ 

(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง 

คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริม

ให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้

ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการ

ให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic 

assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้

นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดเด่นของตนเองได้  ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ

ความสามารถที่แท้จรงิของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา ต้องให้ความส าคัญกับการวาง

ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วยในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ 

ใหอ้ธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยใหค้รอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) 

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 
 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ

ผูเ้รียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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ผลการด าเนินการ 
 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

- การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีระบบและขั้นตอนการ

วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ตามคู่มือการบริหารหลักสูตร 

(CFN 5.1-1) มีคณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ก าหนดเกณฑ์ใน

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ ตาม มคอ.2 (CFN 

5.3-1) มีการก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอน ตาม มคอ.3 และ มคอ.

4 โดยมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนการประเมินผลการเรียนรู้

ของรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ

จุดเน้นของรายวิชา เมื่อเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ทุกท่านแจก 

มคอ.3 และ มคอ.4 หรือคู่มือการเรียนการสอน (CFN 5.2-5 และ 

CFN 5.3-2) ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับ

รายละเอียดของรายวิชาที่จะต้องศึกษาตลอดจนเกณฑ์ในการ

ประเมินผลรายวิชา ส าหรับการประเมินผลของผู้เรียนดังกล่าว

นั้น คณะฯ ได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินแล้วแต่

สภาพของรายวิชา มีการวัดผลจากข้อสอบปรนัย อัตนัย งานที่

มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเข้าเรียน 

การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯ หรือ

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (CFN 5.3-3) มีการให้นักศึกษาประเมิน

ตนเอง อาจารย์ประเมินนักศึกษา และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

นักศึกษา (CFN 5.3-4) เมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานใน

แต่ละสถานที่ฝึก หรือเสร็จสิ้นการสอนภาคทฤษฎีจะมีการ

ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ารจั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น ท างอ อ น ไล น์             

 

 

CFN 5.1-1 คู่มอืการบริหาร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

ปี 2555 (หนา้ 11) 

CFN 5.3-1 แบบฟอร์มการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาตาม TQF 

 

CFN 5.2-5 มคอ.3 และ           

มคอ.4 ปีการศกึษา 2559 

CFN 5.3-2 ตัวอย่างคู่มอืการ

จัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

CFN 5.3-3 แบบฟอร์มการ

ประเมินนักศกึษาต่างๆ 

CFN 5.3-4 ตัวอย่างเอกสาร

เกี่ยวกับนักศึกษาประเมินตนเอง 

อาจารย์ประเมินนักศึกษา และ

การสะท้อนกลับ (Reflection) 

CFN 5.3-5 สรุปผลการประเมิน

การจัดการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแต่ละ

รายวิชาปีการศึกษา 2559  

CFN 5.3-6 มคอ.5 และ   มคอ.

6 ปีการศึกษา 2559 

CFN 5.3-7 มคอ.7             ปี
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

(CFN 5.3-5) ประธานวิชารวบรวมผลการประเมินแล้วน ามา

ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลส าหรับการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 

(CFN 5.3-6) ต่อจากนั้น คณะกรรมการวิชาการได้ด าเนินการ 

น าข้อมูลที่ได้รับจัดท า มคอ.7 (CFN 5.3-7) และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่ อให้ข้อ เสนอแนะในการ

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในปีการศึกษาต่อไป         (CFN 

5.3-8) 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีการก ากับให้มีการ

พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับ

วิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยข้อสอบกลางภาคและปลายภาค

นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติหรือผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์

ประจ าวิชา จึงจะสามารถน าไปใช้ในการประเมินนักศึกษาได้ 

การออกข้อสอบของอาจารย์ทุกท่านจะมีการวิพากษ์ข้อสอบ

ร่วมกันก่อนน ามาสอบ (CFN 5.3-9) มีการวิเคราะหข์้อสอบเพื่อ

หาข้อสอบที่มีคุณภาพ มีการปรับปรุงข้อสอบอย่างสม่ าเสมอ

และสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา นอกจากนี้มีการสอบลง

สาขาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ  

(CFN 5.3-10) 

การศกึษา 2558 

CFN 5.3-8 รายงานการประชุม

คณะกรรมการวิชาการเกี่ยวกับ

การน าเสนอ มคอ.7 ปีการศกึษา 

2558 และการน าเสนอ มคอ.3 

และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2559 

CFN 5.3-9 เอกสารแสดงการ

วิพากษ์ขอ้สอบ 

CFN 5.3-10 เอกสารแสดงผล

การวิเคราะหค์ุณภาพของ

ข้อสอบ 

 

 

 

- การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

 คณะกรรมการวิชาการจัดให้มีการทวนสอบผลการ

ประเมินการเรียน มีการน าผลการประเมินจากปีการศึกษา 

2558 มาปรับปรุงโดยมีการสุ่มรายวิชาเพื่อทวนสอบ และสุ่ม

ตรวจรายงานของนักศึกษา กรณีที่มีรายงานจ านวนมาก 

ด าเนินการหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการทวนสอบ และจัดใหม้ีการทวนสอบ ภาคการศกึษาที่ 

1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 25 (CFN 

5.3-11) (15 รายวิชาจาก 62 รายวิชา) หลังจากเสร็จสิ้นการ

ทวนสอบมีการประเมินกระบวนการทวนสอบ พบว่า บาง

รายวิชาการทวนสอบไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และส่วน

ใหญ่มีขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาน้อย 

 ส าหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษา

ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษานั้น สาขาวิชาได้จัดสอบเพื่อ

CFN 5.3-11 เอกสารแสดงการ

ทวนสอบ: ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการทวนสอบ และ

รายงานผลการทวนสอบ 

CFN 5.3-12 เอกสารแสดงค าสั่ง

แตง่ตั้งอาจารย์เพื่อคุมสอบ

ประมวลความรู ้คณะพยาบาล

ศาสตร์เกื้อการุณย์ และตารางสอบ 

CFN 5.3-13 ผลการประเมินการ

ทบทวนทักษะทางการพยาบาล 

ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 
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ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยการสอบ

ภาคทฤษฎี (CFN 5.3-12) และมีการทบทวนทักษะทางการ

พยาบาล (checkout) เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติวิชาชีพที่

ส าคัญและจ าเป็น เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่

จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษารู้สึกมั่นใจในการ

ปฏิบัติการพยาบาลมากขึ้น (CFN 5.3-13)  

- การก ากบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและประเมิน

หลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

 คณะฯ มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดย

การให้นักศึกษาประเมินในระบบทะเบียน นักศึกษาที่จัดท าขึ้น 

ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก็จะน าข้อมูลดังกล่าวมาใส่ไว้ใน มคอ.5 และ 

มคอ.6ที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา (CFN 5.3-6) เพื่อที่จะ

น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ซึ่ง

ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้ งแต่วันสิ้นภาค

การศึกษา และคณะกรรมการวิชาการน าข้อมูลที่สรุปตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 มาจัดท าเป็น มคอ.7 (CFN 5.3-7) ให้แล้ว

เสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา น าเสนอ

เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และ

รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

 

CFN 5.3-6 มคอ.5 และ   มคอ.

6 ปีการศึกษา 2559 

CFN 5.3-7 มคอ.7  

ปีการศึกษา 2558 

 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการก ากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

5 คะแนน 

ตรงตามเกณฑก์ารให้คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

 

จุดเดน่  

หลักสูตรมีการประเมินและวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การประเมินโดยการท า

รายงาน การร่วมอภิปราย การลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง (การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  และ
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กิจกรรม active learning) การสอบรวบยอดในแต่ละรายวิชา การสอบ OSCE โดยพิจารณาถึง learning 

outcome ของรายวิชา ตามแผนการสอน การประเมนิผลการเรียนรู้ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 

 ภายหลังการทวนสอบ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ควรสรุป

สาระส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ

น าข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฯ ปีการศึกษาต่อไป 
 

แนวทางการพฒันา 

 ควรมีแนวปฏิบัติเรื่องการทวนสอบในแต่ละรายวิชา น าข้อเสนอแนะที่ได้จากอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการ ตอ่คณะกรรมการบริหารคณะฯ และน าข้อเสนอแนะ

มาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป  

 

ตวับ่งชีท้ี่ 5.4  ผลการด าเนนิการหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม    

ตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 

7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแตล่ะหลักสูตรด าเนินงานได้ในแตล่ะปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรจะเป็น

ผูร้ายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
  

ผลการด าเนินการ 
 

ล าดบั 
ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินการ  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิการ 

1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ร้อยละ 86.33 มสี่วน

ร่วมในการประชุม ในปีการศกึษา 2559 เพื่อวางแผน 

ติดตาม และการทบทวนการด าเนินงาน (CFN 5.4-1) 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

หลักสูตรฯ ได้รับอนุมัติ และเปิดด าเนนิการสอนเดือน

สิงหาคม 255๙ (CFN 5.4-2) โดยมีรายละเอียดของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษาแห่งชาติ การจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แผนการศกึษาแหง่ชาติ 
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ล าดบั 
ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินการ  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิการ 

สาขา/สาขาวิชา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (มคอ.2 หน้า 4-5)  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย

ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค

การศกึษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของรายวิชา ตาม มคอ.3 และ 

มคอ.๔ ในภาคเรียนที่ 1/2559 และภาคเรียนที่ 2/2559 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุก

รายวิชา (CFN 5.2-4) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา  

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.๖ ในภาคเรียนที่ 1/2559 

และภาคเรียนที่ 2/2559 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษา (CFN 5.3-6) ปีการศกึษา 2559 ครบทุก

รายวิชา 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 

ปีการศกึษา 2559 (CFN 5.4-1) 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่

ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 ร้อยละ 

30.6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา2559 (CFN 

5.4-3) 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรยีนการสอน  

กลยุทธ์การสอน หรอืการ

ประเมินผลการเรียนรู้  

จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  

ปีการศึกษา 2558 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  

ปีการศึกษา 2558 โดยการเพิ่มการประเมินทักษะการ

ปฏิบัติการพยาบาลบางรายวิชาด้วยวิธีการสอบแบบ 

OSCE (CFN 5.4-4) 



๘๘ 

 

 

ล าดบั 
ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินการ  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิการ 

   

   

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 

ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน

การสอน 

อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรยีนการสอน โดยคณะฯ มีการจัด

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระดับภาควิชามีการ

แตง่ตัง้อาจารย์พี่เลีย้งนิเทศงานทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ (CFN 5.4-5) 

9 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ   

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง       

และไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง/คน/ปี คิดเป็นรอ้ยละ 100 

(CFN 5.4-6) 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ตอ่ปี 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอนทุกคน 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 

ช่ัวโมง/คน/ปี คิดเป็นรอ้ยละ 100 (CFN 5.4-7) 

11 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหมท่ี่

มีต่อหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปี 4 ที่มตี่อหลักสูตร 

เฉลี่ย 4.33 (SD= .27) (CFN 5.4-8) 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศกึษา ๒๕๕8 

เฉลี่ย 4.10  (SD= .24) (CFN 5.4-9) 

๑๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติต่อความสามารถในการ

ปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑติ

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ

ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิต

เฉลี่ย 3.96  (SD= .32) (CFN 5.4-9) 

๑๔ ระดับความพึงพอใจของนักศกึษา

ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

พยาบาลเฉลี่ย ไม่นอ้ยกว่า ๓.๕ 

ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์พยาบาลเฉลี่ย 4.37  (SD= .28) 

(CFN 5.4-10) 



๘๙ 

 

 

ล าดบั 
ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินการ  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิการ 

จากคะแนนเต็ม ๕ 

   

๑๕ ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน

การเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ หรอื

ร้อยละ ๘๐ เป็นอย่างนอ้ยของ

ทุกรายวิชา 

ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาต่อทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ย 4.11 (SD= .28)  

16 ร้อยละ ๙๐ ของผูเ้รียน มีคะแนน

วิชาปฏบิัติไม่น้อยกว่า  ๓ จาก ๔ 

นักศึกษาร้อยละ ๙9.14 มีคะแนนทุกรายวิชาภาคปฏิบัติ

ไม่น้อยกว่า ๓ จาก ๔ (CFN 5.4-1) 

17 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผา่น

เพื่อขึน้ทะเบียนใบประกอบ

วิชาชีพพยาบาลฯในครั้งแรก 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ 

นักศึกษาร้อยละ 73.62 สอบผา่นเพื่อขึน้ทะเบียนใบ

ประกอบวิชาชีพพยาบาลฯ ในครั้งแรก 

18 นักศึกษามีสว่นร่วมในการจัด

โครงการ/ กิจกรรมด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพคนเมอืง อย่างน้อย 

4 โครงการ/ กิจกรรม/ ปี 

นักศึกษามีสว่นร่วมในการจัดโครงการดา้นการส่งเสริม

สุขภาพคนเมอืงอย่างน้อย 4 โครงการ (CFN 5.4-11) (CFN 

5.2-6) และ (CFN 5.2-7) 

๑๙ ความพึงพอใจของประชาชนที่

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ไม่น้อยกว่า ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม

สุขภาพฯ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔  

(CFN 5.4-11) 

รวมตวับ่งชีใ้นปนีี้ 20 

จ านวนตวับ่งชใีนปนีีท้ีด่ าเนนิการผ่าน 20 

ร้อยละของตวับง่ชีท้ัง้หมดในปีนี้ 100 
 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะสามารถด าเนินการได้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน 
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เอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

CFN 5.4-1 มคอ.7 ปีการศกึษา 2559 (มคอ.7 อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

CFN 5.4-2 มคอ.2 หลักสูตรฯ ปรับปรุงปี  2555 

CFN 5.2-4 มคอ.3 และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2559 

CFN 5.3-6 มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2559 

CFN 5.4-3 รายงานการทวนสอบ 

CFN 5.4-4 มคอ.4 วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2 

CFN 5.4-5 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

CFN 5.4-6 รายงานการประชุม อบรม ดูงาน ของอาจารย์ 

CFN 5.4-7 รายงานการประชุม อบรม ดูงาน ของบุคลากร 

CFN 5.4-8 รายงานผลการศกึษาความพึงพอใจของนักศกึษาช้ันปีที่ 4 ต่อการบริหาร

หลักสูตร 

CFN 5.4-9 รายงานผลการศกึษาความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิตฯ 

CFN 5.4-10 รายงานผลการศกึษาความพึงพอใจของนักศกึษาต่อคุณภาพการสอน 

ของอาจารย์พยาบาล 

CFN 5.4-11 โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ 

CFN 5.2-6 มคอ.3 วิชาสุขภาพคนเมอืงและการส่งเสริมสุขภาพ 

CFN 5.2-7 แผนการสอนวิชาสุขภาพคนเมืองและการส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบที ่6 สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ 
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ตวับ่งชีท้ี่ 6.1  สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ 
 

ชนดิตวับง่ชี ้  กระบวนการ  

ค าอธบิายตวับง่ชี้  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความ

พร้อมทางกายภาพ เช่น หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ 

เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เชน่ อุปกรณ์การเรียนการสอน 

หอ้งสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู ้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ   

สิ่งสนับสนุนเหล่านีต้้องมปีริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการ

ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์ในการรายงาน

การด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี้ ใหอ้ธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยใหค้รอบคลุม

ประเด็นต่อไปนี้ 

 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสว่นร่วมของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

เพื่อใหม้ีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์ต่อ            

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกณฑก์ารประเมิน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

    หลักสูตรฯ และคณะฯ มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/  



๙๒ 

 

 

คณะ/สถาบันโดยการมีสว่นร่วมของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร

เพื่อใหม้ีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกันจัดสรรสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ให้กับนักศกึษาอย่างมีคุณภาพพอเพียงกับจ านวนนักศึกษา

และต่อเนือ่ง มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้     

     ๑. มแีผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (CFN 6.๑-1) 

เกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกด้าน     

      ๒. มงีบประมาณในการจัดซือ้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (CFN 6.๑-2)  

     ๓. มีอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ที่มีสว่นร่วมในระบบการ

ด าเนนิงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์

ประจ าในภาควิชาต่างๆ คณะและมหาวิทยาลัย มีสว่นร่วมใน

กระบวนการนี้ อย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอน (CFN 6.๑-๓) เพื่อให้

การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดและใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า การจัดสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูใ้ห้นักศึกษาและอาจารย์ตลอดจนบุคลากรได้

ใช้ในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมี

เป้าหมายใหน้ักศกึษาส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่

หลักสูตรฯ ก าหนด การจะทราบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี

ประโยชน์ ทันสมัย พรอ้มใช้งาน มีจ านวนเพียงพอหรอืไม่น้ัน 

จะต้องมขี้อมูลมาจากหลายแหลง่ เช่น การประเมิน สิ่งสนับสนุน

การเรียนรูข้องนักศึกษาทุกชั้นปี และผลการประเมินจากอาจารย์ 

ข้อมูลเหลา่นี ้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้น ามาใช้ในการ

วางแผนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

CFN 6.๑-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ 

CFN 6.๑-2 งบประมาณในการจัดซื้อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

CFN 6.๑-๓  flow chart ขั้นตอนการ

จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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      ๔. มีกระบวนการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีดังนี้ 

           ๑) จากผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เกิดจากการใช้ทรัพยากร จะเริ่มจาก

ภาควิชาฯ รวบรวมข้อมูล และประชุมคณาจารย์ใน 

แตล่ะภาควิชาฯ เพื่อจัดท าค าของบประมาณในการ 

ขอซือ้อุปกรณ์การเรียนการสอน ผ่านมาที่รองคณบดี 

ฝา่ยวิชาการเพื่อเตรียมขอ้มูลน าเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

และคณะกรรมการบริหารคณะฯ  

          ๒) ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย์ 

ที่ประเมนิการให้บริการของฝา่ยสนับสนุนการศกึษาซึ่ง 

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (ฝา่ยกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริการ

ทางการศึกษา ส านักงานคณบดี) จะรวบรวมข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์

ต่างๆ ว่ามีช ารุดเสียหาย หรือไม่เพียงพอ เพื่อท าค าขอ

งบประมาณขึน้มา โดยจะต้องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ 

บริหารคณะฯ และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรฯ  มสี่วนร่วมใน

การแสดงข้อคิดเห็น ตลอดจนตัดสนิใจในการให้งบประมาณ 

 

         ๓) มีผู้รับผิดชอบดูแล รักษาสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรูใ้ห้พร้อมใชอ้ยู่เสมอ (CFN 6.๑-๔)  

          ๔) มีกระบวนการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก 

นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการน าไปสู่การปรับปรุง 

และพัฒนาต่อไป 

           ๕) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

ให้มปีระสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

-  คณะฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่หลากหลายและมี   

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้ (CFN 6.๑-๕) 

CFN 6.๑-๔ ค าสั่งแตง่ตัง้

ผูร้ับผดิชอบดูแล รักษาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

- อาจารย์ภาคบริหารและพื้นฐาน 

การพยาบาลรับผดิชอบหอ้ง LRC  

- อาจารย์ในภาควิชาฯ รับผดิชอบดูแล

อุปกรณ์การเรียนการสอน  

- บรรณารักษ์และเจา้หน้าที่ดูแล

หอ้งสมุด  

- เจา้หน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

และดูแล website  

- เจา้หน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ หอพัก

นักศกึษา  

- คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
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          ๑) มีความพร้อมทางกายภาพ  

       ๑.๑) ด้านการเรียนการสอน มีหอ้งสมุด ฐานข้อมูล

เพื่อการสบืค้น E-book หนังสือ สิ่งพิมพ์ ต ารา วารสาร ด้านวัสดุ

อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ WIFI เพื่อการสบืค้นและพัฒนาการ

เรียนรู ้มีหุ่นเสมอืนจริง (manikin simulator) เพื่อใชฝ้กึปฏิบัติแทน

ผูป้่วย 

CFN 6.๑-5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทุกส่วนงาน (ภาพ และสถานที่จรงิ) 

        ๑.๒)  ด้านสถานที่ ห้องเรียน หอ้งฝึกปฏิบัติ (LRC)  

ที่มอีุปกรณ์ในการฝึกท าการพยาบาลอย่างเพียงพอ และมี

หอ้งทดลองในวิชาเคมี  

        ๑.๓)  มีแหล่งฝกึปฏิบัติที่มคีุณภาพ เช่น โรงพยาบาล 

วชริพยาบาล คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวิทยาลัย       

นวมินทราธิราช  โรงพยาบาลในสังกัดของส านักการแพทย์ 

ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

 

                ๑.๔) สิ่งแวดล้อมในคณะฯ ร่มรื่น อากาศดี         

อยู่ริมแมน่้ าเจ้าพระยา สะอาด มบีริเวณให้นักศึกษาท างานกลุ่ม  

หอ้งสันทนาการต่างๆ หอ้งออกก าลังกาย และสระว่ายน้ า  

                ๑.๕) มีสวัสดิการ มีบริการหอพักนักศกึษา         

และอาหาร 3 มื้อ เครื่องแบบนักศึกษาส าหรับขึ้นฝกึปฏิบัติ       

มีบริการยานพาหนะรับ-ส่งนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ และในการ

ท ากิจกรรมต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอื่น มีการ

จัดการให้ทุนสนับสนุนการศกึษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภายใน

และภายนอก 

 

       โดยรายละเอียดในการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่

นักศกึษาในแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

       ๑.6) มีห้องสมุดที่จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็น  2 

ประเภท โดยรายละเอียดดังนี้ 

      - หนังสือ ต ารา วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ   

จัดหาหนังสอื วารสารรวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้พียงพอต่อ

การใชง้านในการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการจัดซื้อและ

จากการได้รับความอนุเคราะหจ์ากแหล่งอื่นๆ 
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                - บันทึกของบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ 

วารสารสื่อสารสนเทศออนไลน์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

                - จัดนิทรรศการเพื่อให้คณาจารย์/นักศึกษา 

คัดเลือกทรัพยากร เข้าหอ้งสมุด 

                - เปรียบเทียบราคาจัดท าเอกสารขอความเห็น 

ชอบ ขออนุมัตจิัดซื้อ 

- หลังจากผา่นความเห็นขอบจากคณบดี 

พิจารณาอนุมัติแล้ว จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ หรอืวัสดุ/อุปกรณ์  

         - กรรมการตรวจรับและผู้รับผดิชอบผูข้อจัดซื้อ 

ตรวจสอบความถูกต้องของ สื่อสิ่งพิมพ์ หรอืวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อ

น าไปให้บริการภายใน ห้องสมุด 

                - จัดใหม้ีสารสนเทศออนไลน์ ได้จัดท าแบบสอบถาม

ความตอ้งการสารสนเทศออนไลน์ จัดหาสื่อสารสนเทศออนไลน์ 

ให้คณาจารย์ในคณะฯ ทดลองใช้ มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรอื

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

                 - อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

                 มีนักวิชาการโสตฯ หรอืเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ    

แจ้งหัวหนา้ฝา่ยฯ เพื่อจัดท าค าของบประมาณในการซื้อทดแทน

หรอืซือ้เพิ่มเติม 

               1.7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ด้านสวัสดิการ           มี

รายละเอียดดังนี้ 

                - ด้านหอพัก มีเจา้หน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อย

และความปลอดภัย อย่างสม่ าเสมอ มีการปรับปรุงแก้ไข ให้

สามารถตอบสนองการใชง้านได้ 

                - ด้านอาหาร มีเจา้หน้าที่ดูแลจัดอาหารให ้3 มื้อ 

ต่อวัน และจัดให้มีร้านสะดวกซือ้ คอื รา้นเซเว่นอิเลฟเว่น    (CFN 

6.1-6) ที่นักศกึษาสามารถใช้บริการได้ 24 ช่ัวโมง 

                - ด้านเครื่องแบบนักศึกษา มผี้าให้ทุกปีตลอดจน

การให้บุคคลภายนอกมารับบริการซักรีดเสือ้ผา้ให้นักศึกษา     

ซึ่งเป็นรา้นที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFN 6.1-6 สัญญา 

ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น 
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             - ด้านทุนการศกึษา มคีณะกรรมการคัดเลือก

นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา (CFN ๖.๑-๗) ทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน ตลอดจนมีนักวิชาการศกึษาดูแลจัดการเรื่อง

ทุนการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) 

              - ด้านสุขภาพ ได้จัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล  

สปสช. (CFN ๖.๑-๘) ทีโ่รงพยาบาลวชริพยาบาล 

                มีห้องออกก าลังกาย สระว่ายน้ า ที่เจ้าหน้าที่ดูแล

อย่างสม่ าเสมอ ทั้งความสะอาดและความปลอดภัย  

(CFN ๖.๑-๙) 

                - ด้านสันทนาการมหีอ้งให้นั่งพักผ่อนอ่าน

หนังสือ  

        - ด้านสิ่งแวดล้อม ที่สะอาด สงบ มีระเบียบ เป็น

ธรรมชาติ (CFN ๖.๑-๑๐) 

CFN 6.1-7 คณะกรรมการ

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ

ทุนการศึกษา 

CFN ๖.๑-๘ เอกสารการได้รับ

สิทธิการรักษา ๓๐ บาท รักษาทุก

โรค 

CFN ๖.๑-๙ ภาพห้อง 

ออกก าลังกาย สระว่ายน้ า 

CFN ๖.๑-๑๐ ภาพห้องให้นั่ง 

พักผอ่นอ่านหนังสือมี 

สิ่งแวดล้อม ที่สะอาด สงบ  

มีระเบียบ เป็นธรรมชาติ 

        - ด้านพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะบัณฑติที่  

พึงประสงค์ ๕ ด้าน และได้มาตรฐานตาม TQF โดยการ

ส่งเสริมให้ความรูน้ักศึกษาในการเขียนโครงการ ใหเ้งิน

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมโดยมีแผนและงบประมาณทุกปี  ได้แก่ 

 

        1) มชีมรมนักศกึษา (CFN ๖.๑-๑๑) 

 2 มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา 

(CFN ๖.๑-๑๒) 

 3) มอีาจารย์ที่ปรึกษาในการท าโครงการ/กิจกรรม  

(CFN ๖.๑-๑๓) 

CFN ๖.๑-๑1 แสดงสมาชิกชมรม 

CFN ๖.๑-๑2 โครงการ / กิจกรรม

ชมรมนักศกึษา 

CFN ๖.๑-๑3 อาจารย์ที่ปรึกษาใน

การท าโครงการ/กิจกรรม 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พียงพอและเหมาะสม

ต่อการจัดการเรียนการสอน คณะฯ จัดให้มสีิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  ดังรายละเอียด ดังนี้ 

1. อาคารเรียน หอ้งเรียนจ านวนเพียงพอเอือ้ต่อการ

จัดการเรยีนการสอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบของการสอนที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร (CFN 6.1-1๔) โดยมีอาคารเรยีน

ทั้งหมด 4 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 35,113 ตร.ม.แบ่งเป็น

อาคารที่ 2 มีพื้นที่ 725 ตร.ม. อาคารที่ 3 มีพื้นที่ 720 ตร.ม. 

อาคารการุณยสภา มีพื้นที่ 24,218 ตร.ม. 

 

 

 

CFN 6.1-14 รายงานแสดงพืน้ที่ใน

คณะพยาบาลศาสตร ์ เกื้อการุณย์ 

 



๙๗ 

 

 

 
ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

   อาคารใหม่ 6 ช้ัน มพีืน้ที่ 7,950 ตร.ม. โดยทุก

หอ้งเรียนเอือ้ต่อการเรียนการสอน 

   2. ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ที่มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรก าหนด และมีผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

(CFN 6.1-15) 

 

 

CFN 6.1-15 พืน้ที่ จ านวน ความ

จุของหอ้ง ทะเบียนครุภัณฑ์ของ

หอ้งปฏิบัติการ จ าแนกตาม

ประเภทห้อง 

3. จ านวนโสตทัศนูปกรณ์ ที่ มีจ านวนเพียงพอ 

ทันสมัย และพร้อมใชง้าน (CFN 6.1-16) 

CFN 6.1-16 รายงานทะเบียน

โสตทัศนูปกรณ์  

4. ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์ บุคลากร และห้อง

ประชุม ทั้งหมด 4 อาคาร มีพืน้ที่ห้องปฏิบัติงานทั้งหมด 2,069 

ตร.ม. แบ่งเป็น อาคาร 2 มีพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน 250 ตร.ม. 

อาคาร 3 มีพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน 10 ตร.ม. อาคาร     การุณย

สภา มีพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน 1,320 ตร.ม. อาคารใหม่  6 ช้ัน มี

พืน้ที่ห้องปฏิบัติงาน 498 ตร.ม. (CFN 6.1-17) 

CFN 6.1-17 พืน้ที่ ความจุของ

หอ้งจ าแนกตามประเภท

ปฏิบัติงาน บุคลากร และห้อง

ประชุม 

5. ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีหุ่นและอุปกรณ์การ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นในการฝึก

ทักษะทางการพยาบาล การด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ที่ เพียงพอพร้อมใช้และทันสมัยในทุกปีการศึกษา   

(CFN 6.1-18) มีตารางการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล     (CFN 

6.1-19) โดยนักศกึษาสามารถแจง้ความประสงค์ที่จะฝึกทักษะต่อ

อาจารย์ประจ าวิชาตลอดจนมีระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถแจ้ง

ขอใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาและนอกเวลา

ราชการหรือยืมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกปฏิบัติด้วย

ตนเองต่ออาจารย์ประจ าวิชา (CFN 6.1-20) และมีเจ้าหน้าที่ซึ่ง

ดูแลห้องปฏิบัติการ อ านวยความสะดวกในการเตรียมสถานที่

อุปกรณ์และดูแลความเรียบร้อยระหว่างการใช้ห้องปฏิบัติการฯ 

รายงานการประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ (CFN 

6.1-21) 

CFN 6.1-18 เอกสารแสดงวัสดุ

และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 

CFN 6.1-19 ตารางและคู่มือการ

ใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

CFN 6.1-20 แบบฟอร์มการขอใช้

หอ้งปฏิบัติการพยาบาล 

CFN 6.1-21 รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจการใช้

หอ้งปฏิบัติการพยาบาล 

  



๙๘ 

 

 

 

ผลการด าเนนิการ เอกสารหลกัฐาน 

            6. สถานที่ฝกึปฏิบัติงาน โดยประสานความร่วมมอืไป

ยังแหลง่ฝกึต่างๆ ในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน านักศึกษาฝกึ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 

 

            7. หอ้งสมุด  มตี าราหลักทางการพยาบาลที่พิมพ์

เผยแพร่ ในเอกสารที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 รวมทั้งสิน้ 

7,198 ชื่อเรื่อง โดยเฉพาะ 5 สาขาวิชาหลักทางการพยาบาล 

(CFN 6.1.1-22) 

 8. มีฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book  

library) (CFN 6.1.1-23)  

9. อัตราส่วนจ านวนนักศึกษาต่อหนังสือ ปีการศกึษา  

2559 มีนักศึกษา จ านวน 851 คน (CFN 6.1-24) คิดเปน็

อัตราส่วนหนังสือต่อนักศกึษา เท่ากับ 33.33 เล่ม : นักศกึษา 

18o 

วิธีค านวณ =   ต าราทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ/จ านวน

นักศึกษา (ปีการศึกษา 2559)   =   28,361 / 851 =  33.33 : 

1 

      10. มีวารสารทางวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ 15 ช่ือ

เรื่อง ต่างประเทศ 11 ชื่อเรื่อง (CFN 6.1-25) 

CFN 6.1-22 รายชื่อ จ านวนต ารา

หลักทางการพยาบาลจ าแนกตาม

สาขาทางการพยาบาล 

CFN 6.1-23 ฐานขอ้มูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

CFN 6.1-24 อัตราส่วนหนังสือ

ต่อนักศกึษา   

CFN 6.1-25 รายชื่อวารสารทาง

วิชาชีพการพยาบาลทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

ตารางที่ 18  รายงานข้อมูลอาคารเรยีน หอ้งเรียน 
 

ประเภทหอ้ง จ านวนห้อง 

หอ้งเรียนประจ า 8 

หอ้งสอบ (หอ้งประชุมการุณยสภา, 6409, 504) 3 

หอ้งเรียนกลุ่มย่อย 24 

หอ้งสมุด 1 

รวม 45 
 

 

 



๙๙ 

 

 

ตารางที่ 19 รายงานข้อมูลหอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
 

ประเภทหอ้ง จ านวนห้อง ผู้รบัผดิชอบ 

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 คุณจ าเรียง ค าโมรี 

2. หอผูป้่วยจ าลอง (LRC) 1 คุณสุรีย์  ใจเอี่ยม 

3. ห้องปฏิบัติการหุน่จ าลอง 1  

รวม  6 หอ้ง 

  

ตารางที่ 20 จ านวนโสตทัศนูปกรณ์ที่มจี านวนเพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน  
 

ล าดบั รายการ จ านวน 

1. โทรทัศน์ 56 

2. ล าโพง  26 

3. เครื่องเล่น เทป VCD/CD 10 

4. Projector Visualizer จอภาพ 95 

5. กล้องถ่ายรูป  3 

6. กล้องถ่ายวีดโิอ 2 

7. ไมโครโฟน  98 

8. Amplifier/ Mixer /Graphic Equalizer 65 

9. กล้องวงจรปิดห้องการุณยสภา 2 

10 กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร 60 
 

ตารางที่ 21 หอ้งปฏิบัติงานของอาจารย์ บุคลากร และหอ้งประชุม  
 

ล าดบั ประเภทหอ้ง จ านวนห้อง 

1. หอ้งปฏิบัติงานของผูบ้ริหารทุกระดับ 5 

2. หอ้งปฏิบัติงานของอาจารย์ 14 

3. หอ้งปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 8 

4. หอ้งประชุม ขนาดต่างๆ 6 

รวม 33 
 

 

 

 

ตารางที่ 22 จ านวนหนังสือแยกตามสาขาวิชา  



๑๐๐ 

 

 

 

สาขาวิชา จ านวนชือ่เรือ่ง 

1. การบริหารการพยาบาลและพืน้ฐานวิชาชีพ 770 

2. การพยาบาลสาธารณสุขและและเวชศาสตร์เขตเมอืง 838 

3. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 456 

4. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 589 

5. การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 642 

6. การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 2,771 

7. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1,132 

รวม 7,198 

 

ตารางที่ 23 จ านวนต าราทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและหนังสือทั่วไป 
 

รายการ ชื่อเรื่อง เล่ม 

1. ต าราทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7,198 28,361 

2. หนังสอืทั่วไป 3,331 6,749 

จ านวนหนงัสือทัง้หมด 10,529 35,110 
 

ตารางที่ 24 ชื่อวารสารทางวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ   
 

รายชือ่วารสารวิชาชีพ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

ล าดบั ชื่อวารสาร ล าดบั ชื่อวารสาร 

1 รามาธิบดีพยาบาลสาร 1  Archives  of  Psychiatric  Nursing  

2 วารสารกองการพยาบาล 2  Health  Promotion  Practice  

3 วารสารการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต 

3  Journal  of  Gerontological  Nursing  

4 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

4  Journal of  Nursing Education  

5 วารสารพยาบาล 5  Journal  of  Obstetric  Gynecologic & 

Neonatal  Nursing  

6 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 6  (JOGNN) + Awhonn  Lifelines  

7 วารสารพยาบาลทหารบก 7  Journal  of  Pediatric  Nursing  



๑๐๑ 

 

 

 
รายชือ่วารสารวิชาชีพ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

ล าดบั ชื่อวารสาร ล าดบั ชื่อวารสาร 

8 วารสารพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

8  Journal  of  Professional  Nursing  

9 วารสารพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

9  Nursing  Clinics  of  North  America  

10 วารสารโรคมะเร็ง 10  Nursing  Research  

11 วารสารโรคหัวใจและทรวงอก 11  Journal of Hospice & Palliative Nursing  

12 วารสารสภาการพยาบาล   

13 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย

บูรพา 

  

14 วารสารสาธารณสุขศาสตร์   

15 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย   

 

          นอกจากนี้ ได้จัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูแ้ละการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

(Healthy Workplace) ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดังนี้  

1. จัดสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้มใหส้ะอาด สวยงาม รม่รืน่ น่าอยู่นา่อาศยั (Clean & Green)  

 1.1 อาคารเรียน ส านักงาน และหอพักมีผูร้ับผดิชอบท าความสะอาดทุกวัน 

 1.2 นักศกึษามีสว่นร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะฯ โดยจัดกิจกรรม      ท า

ความสะอาด (Big Cleaning Day) 

 1.3 จัดสถานที่ใหม้ีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น มีสวนหย่อมรอบๆ อาคารเรียน และหอพัก  

 1.4 จดับริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนกัศกึษา ดังนี ้

 (1) จัดหอ้งพักนักศกึษาทกุคน โดยมีระบบอินเตอร์เน็ตไรส้ายทั่วทั้งหอพัก                  มี

หอ้งสมุด และมีห้องส าหรับท ากิจกรรมภายในหอพัก 

 (2) บริการซกัรีดเสือ้ผา้ 

 (3) บรกิารรับส่งไปรษณีย์ใหก้ับนักศกึษาทุกวนั 

 (4) บริการดูแลสขุภาพประจ าวันตลอด 24 ช่ัวโมง โดยอาจารย์ เจา้หน้าที่ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา และพยาบาลวิชาชีพ 

 

 

                 1.5 จัดบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับอาจารย์และเจา้หน้าที่ ดังนี้ 



๑๐๒ 

 

 

 (1) จัดสถานที่ส าหรับผอ่นคลาย ใหก้ับอาจารย์เจา้หน้าที่มหีอ้งสวดมนต์และท าบุญตกั

บาตรทุกเช้าวันจันทร ์

 (2) จัดหอพกัส าหรับอาจารย ์ 

2. จดักจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ  

 2.1 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส าหรับนักศกึษา  

  1) จัดใหน้ักศกึษาได้รับวัคซีนที่จ าเป็น เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และวัคซนี

ป้องกันไวรัสตับอกัเสบ บี เปน็ต้น 

  2) จัดใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 

 2.2 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่โดยการจัดสถานที่ผ่อนคลาย 

ศาลาริมน้ า ห้องออกก าลังกาย ห้องสวดมนต์ ท าบุญตักบาตร ส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจัดให้มี

กิจกรรมออกก าลังกาย 

 3. จดัระบบรกัษาความปลอดภยั (safety)  

 3.1 จัดอาจารย์และพยาบาลวิชาชีพท าหน้าที่ดูแลสุขภาพให้กับนักศกึษาตลอด 24 ช่ัวโมง 

 3.2 จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณรอบคณะฯ 

 3.3 จัดระบบป้องกันอัคคีภัยภายในหอพักและภายในอาคารติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง จัดอบรม

ฝกึซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเป็นประจ าทุกปี 

 



๑๐๓ 

 

 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศกึษาและอาจารยต์่อสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้             

ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายบริการทางการศึกษามีหน้าที่

ด าเนินการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกปีการศึกษา โดย

ด าเนินการหลังจากสิ้นสุดปีการศกึษา ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 

ได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป็น 2 ครั้ง หลังเสร็จสิ้น ภาคการศึกษาที่ 1 คะแนนความพึงพอใจ

ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔ ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๗ และเสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 คะแนน

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 

๓.๘๖ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๔ มีการประเมินความพึงพอใจ 

จ านวน ๒ ครั้ง จะท าให้สามารถแก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาได้

ในปีการศึกษานั้น และท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น 

เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการประเมินครั้งเดียวสิ้นสุดแต่ละปี

การศึกษา ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการจัดหาทรัพยากร และ

พัฒนาได้ทันตามความต้องการของผู้รับบริการได้ (CFN 6.1-26 และ  

CFN 6.1-27)     

CFN 6.1-26 การประเมนิ ความ

พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ของนักศกึษาภาคการศกึษาที่ ๑ 

CFN 6.1-27 การประเมนิ ความ

พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ของนักศกึษาภาคการศึกษาที่ ๒ 

 

      - มกีารปรบัปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

         การส ารวจความพึงพอใจตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษาและอาจารย์ ( CFN 6.1-26 ถงึ CFN 6.1-28) ซึง่ได้รับการ

แก้ไขปรับปรุงดว้ยเช่นกัน เช่น  

        ๑. หนังสือมีจ านวนน้อย  

        ๒. wifi ช้า สัญญาณไม่ครอบคลุม  

        ๓. จ านวนหอ้งเรียนไม่เพียงพอ  

        ๔. ล าโพงในหอ้งเรียน บางห้องไม่มปีระสิทธิภาพ นักศึกษา

ที่นั่งด้านหลังได้ยินเสียงอาจารย์ผู้สอนไม่ชัดเจน  

        ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ทางฝ่ายบริการทางการศกึษาได้สรุป

และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยมีอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้้อเสนอแนะ

และได้หาแนวทางแก้ไข หากปัญหาเรง่ดว่น จะรีบแก้ไขทันที    

หรอืเร็วทีสุ่ด โดยจัดซื้อล าโพงมาเปลี่ยนให้ ไม่ต้องรองบประมาณ

ปีต่อไป  (CFN 6.1-29) รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าเดือน 

CFN 6.1-28 การประเมนิ ความ

พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ของอาจารย์ 

CFN 6.1-29 รายงานการประชุม

อาจารย์ประจ าเดือน 

 

 



๑๐๔ 

 

 

 
ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

      - หนังสอืมีจ านวนน้อย คณะกรรมการห้องสมุดประชุมและ

ร่วมกันเสนอแนะ จนเกิดมีแนวปฏิบัติที่ดีในการเลือกซือ้หนังสือเข้า

หอ้งสมุด (CFN 6.1-๓0) 

      - wifi ช้า สัญญาณไม่ครอบคลุม อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อและ

ติดตัง้ จุดกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมพืน้ที่คณะฯ ๑๐๐ %  

โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้จัดสรรงบประมาณดูแลในเรื่องนี้ 

 - ปรับปรุงการบริหารจัดการหอ้งเรียน โดยหัวหน้า

ส านักงานคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ จัดให้มีการจองห้องใชร้ะบบ

สารสนเทศ visionnet  (CFN 6.1-๓1) 

CFN 6.1-30 แนวปฏิบัติที่ดใีนการ

เลือกซือ้หนังสือเข้าห้องสมุด  

CFN 6.1-๓1 การจองหอ้งใช้ระบบ

สารสนเทศ visionnet 

CFN 6.1-32 รายงาน         การ

ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด 

 

        จากนโยบายของผูบ้ริหารในการที่จะพัฒนาหอ้งสมุด 

คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์เป็นหอ้งสมุดกลางของ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจงึให้งบประมาณในการพัฒนา 

หอ้งสมุดทั้งงบประมาณ ปี 2560 และ 2561 โดยมีแนวคิดให้ 

รวบรวมจ านวนหนังสอืของทุกส่วนงานใช้ร่วมกันตลอดจนการใช้

หนังสือรว่มกับสถาบันอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 5 แหง่ 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ

มหาวิทยาลัยหอการค้า เป็นต้น) เป็นการยืมหนังสอืออนไลน์และ

จัดส่งทั้งแบบอิเล็กโทรนคิและทางไปรษณีย์  

       - มีการใชฐ้านข้อมูลร่วมกันกับคณะแพทย์ฯ และซือ้

ฐานขอ้มูลเพิ่มขึน้ (scorpus) 

       - พัฒนาห้องสมุดเป็น digital library โดยการซื้อโปรแกรม 

Eds. และ KOHA มาใช้ในการบริหารจัดการขอ้มูล เพื่อใหก้ารสืบค้น

มีประสิทธิภาพมากขึน้ ใช้เวลาน้อยลง (one search)  

       - มีแผนปรับปรุงหอ้งสมุดด้านกายภาพ ออกแบบให้มคีวาม

ทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวติของนักศึกษาในยุค IT  

       - มีแผนเปิดบริการการใชห้อ้งสมุดให้ระยะเวลามากขึ้น   

จากเดิม 7.00-20.00 น. เป็น 7.00-22.00น. 

 



๑๐๕ 

 

 

 
ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

       หากได้รับการตอบรับดีมแีผนจะเปิดตลอดเวลาและให้

นักศึกษาสามารถน าอาหารมารับประทานในห้องสมุดได้ เพื่อเป็น

การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่จ ากัดเวลา (to fast to sleep)      

 

       - มีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีร่วมกันในมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน 

เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ wifi ให้ได้ครอบคลุมพืน้ที่ 100 % (CFN 6.1-32) 

 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนทีป่ระเมนิตนเอง 

ตามเกณฑม์าตรฐาน 4 ข้อ ตามเกณฑม์าตรฐาน 4 ข้อ 4 คะแนน 
 

จุดเดน่ 

1. มรีะบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้แก่นักศึกษา 

2. มีการประเมินผลการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุ้กปีการศึกษา (แบ่งเป็น ๒ ภาคการศกึษา) 

3. มกีารปรับปรุงกระบวนการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้เพื่อให้สามารถน าผลการประเมนิ

มาใช้ในการจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนได้ทันตามความตอ้งการ 
  

จุดทีค่วรพัฒนา 

  สิง่สนับสนุนการเรียนรู ้เพื่อพัฒนา clinical skill อาจารย์และนักศกึษาควรใชป้ระโยชน์จากสื่อ

การสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใชร้่วมกันทุกภาควิชา มีการใชง้านอย่างสม่ าเสมอ เช่น หุน่ 

SimMan 
 

แนวทางการพฒันา 

  ก าหนดให้มีการใชส้ิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ เช่น หุน่ SimMan ในหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 

ตารางการวเิคราะหค์ณุภาพการศกึษา 
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ตารางที่ 23  การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค ์

ประกอบ

ที ่

คะแนน 

ผา่น 

จ านวน 

ตวับง่ชี ้

I 

Input 

P 

Process 

O 

Output 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 

0.01 - 2.00 ระดบัคณุภาพนอ้ย 

2.01 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

3.01 - 4.00 ระดบัคณุภาพด ี

4.01 - 5.00 ระดบัคณุภาพดมีาก 

1 
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ค์ป
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ผา่นการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

 

2 - - 4.10, 

5 

4.45 
ดีมาก 

3 

 

3 3,3,3 - - 3 
ปานกลาง 

4 

 

3 3,5,4 - - 4 
ด ี

5 

 

4 4 4,5,5 - 4.5 
ดีมาก 

6 

 

1 - 4 - 4 
ด ี

รวม 

 

13 7 4 2  
 

ผลการประเมนิ 
 

3.60 
 

4.5 
 

4.55 4.01 ดีมาก 

 

  
 



๑๐๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ประจ 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 



๑๑๐ 
 

 

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 - 

 


