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คํานํา  
 
คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 

ฉบับนี้เพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2559 ประจําปการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) ตามพันธกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษา
ในระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตามประกาศเกณฑคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ป 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

ทางคณะฯ ยินดีนอมรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีสงผลตอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสังคม และสะทอน
เอกลักษณและอัตลักษณของคณะตอไป 
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สารบัญ 
 
 

 หนา 

บทสรุปผูบริหาร 1 
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปการศึกษา 2561 3 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษา 7 
สวนที่ 2 ผลการดําเนินการตามองคประกอบระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ  13 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 14 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
14 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 32 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 32 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 34 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 36 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 36 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 45 
 - ประเด็นการพิจารณา ตัวบงชี้ท่ี 3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี
45 

 - ประเด็นการพิจารณา ตัวบงชี้ท่ี 3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 53 
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
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บทสรุปผูบริหาร 

 คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปนสถาบันกลุม ค2 สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต
เฉพาะทางระดับปริญญาตรี โดยระบบประกันคุณภาพภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา 
ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังพันธกิจการบริหารจัดการ  
 ปการศึกษา 2562 มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตท่ีเปดสอน คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ

ปรับปรุง ปพุทธศักราช 2559 สอนนักศึกษาชั้นปท่ี 1–4 มีนักศึกษาพยาบาล จํานวนท้ังสิ้น 831 คน และมีอาจารยใน

คณะฯ รวมท้ังสิ้น 77 คน รายละเอียด ดังนี้ (รายงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 

ประเภทอาจารย 
จํานวนท่ีปฏบัิติงานจริง ลาศึกษาตอ 

(คน)  
(ปริญญาเอก) 

รวม  
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. อาจารยประจํา  
(อาจารยท่ีไมมีผลงานวิชาการ 5 ปยอนหลัง) 

4 2 6 4 10 

2. อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
(อาจารยท่ีมผีลงานวิชาการ 5 ปยอนหลัง) 

42 
20* 

(นับ 0.5=2คน) 
62 5 67 

รวมอาจารยในคณะฯ ท้ังหมด 46 22 68 9 77 

ประกอบดวย 6 ภาควิชา ไดแก 1) ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ 2) ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร 3) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร 4) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตรและเวชศาสตรเขตเมือง 
5) ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ และ 6) ภาควิชาการพยาบาลอายรุศาสตรและศัลยศาสตร 

ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 3.92 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ย 4.46 คะแนน 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4.00 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4.00 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ย 4.00 คะแนน 
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 ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4.00 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 5.00 คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 5.00 คะแนน 
- รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 5.00 คะแนน 
-  ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 อาจารย เฉลี่ย 4.67 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 4.00 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 4.00 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรยีน 4.00 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เฉลี่ย 4.25 คะแนน 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉลี่ย 4.00 คะแนน 

คาเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้  
55.92/13 = 4.22 คะแนน 
ผลการประเมินคุณภาพ 

อยูในระดับดีมาก 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช ปการศึกษา 2562 
 
 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในปการศึกษา 2561 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

ของคณะกรรมการประเมินฯ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสตูรฯ 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรมี
บทบาท หนาท่ีใหชัดเจนในการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ก า ร เ ขี ย น ผลก า รดํ า เ นิ น ก า ร ให
ครอบคลุมเกณฑ 5 ขอ และมีการอางอิง
เอกสารหลักฐานท่ีงายและสะดวกในการ
ตรวจสอบ 
- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด 5 ป ควรมีระบบและกลไกท่ี
ชัดเจนในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
โดยการทําเปน Flow chart เพ่ือใหเห็น
กระบวนการท่ีชัดเจน 

- ประชุมทบทวนหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรท้ัง 5 คน และมีการแบงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบหลักในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
 

ชื่อ-นามสกุล หนาที ่
1. รศ.ดร.บุญทิวา  

สูวิทย 
บ ริ ห า ร ง า น ห ลั ก สู ต ร ใ น
ภาพรวม 

2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน  
ไชยลาภ 

บ ริหารงานห ลัก สูตรด า น
สมรรถนะของนักศึกษาและ
บัณฑิต 

3. ผศ.ดร.สุมิตตา  
สวางทุกข 

บ ริหารงานห ลัก สูตรด า น
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

4. อาจารย ดร.นุศ  
ทิพยแสนคํา 

บริหารงานหลักสูตรดานการ
จั ด ทํ า แผนกา ร เ รี ย น ข อ ง
นักศึกษา 

5. ผศ.ลดาพร  
ทองสง 

บริหารงานหลักสูตรดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ปรับรูปแบบการรายงานใหชัดเจนพรอมท้ังจัด
หลักฐานอางอิงใหครบท้ังเอ้ือตอการตรวจสอบ 
 
 
- จัดทําระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรให
ชัดเจนข้ึน พรอมท้ังนําระบบและกลไกไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาต ร ฐ านคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ดมศึ กษา
แหงชาติ 

- ควรนําขอมูลผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ TQF ท่ีไดในแตละป 
ไปวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรตอไป 
เพ่ือใหไดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

- นําผลลัพธการเรียนรูท้ัง 6 ดานมาปรับปรุงการ
พัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา 2563  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 การไดงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษา 

จุดแข็ง ผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดมีงาน
ทํา 100% 

- 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 

- มีการพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน แตไมมีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรมในท้ังสองเรื่อง 

- จัดใหมีการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
อยางครบวงจร P-D-C-A และชัดเจนยิ่งข้ึน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

ของคณะกรรมการประเมินฯ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
 

- มีการพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน แตไมมีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรมในท้ังสองเรื่อง 

- จัดใหมีการปรับปรุงกระบวนการการสงเสริม
และพัฒนานักศึกษาอยางครบวงจร P-D-C-A 
และชัดเจนยิ่งข้ึน  

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
บางเรื่องคือ ผลการจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา สวนการคงอยูและการ
สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว โน ม ผลกา ร
ดําเนินงานไมดีข้ึน 

- วางแผน กํากับติดตาม อัตราการคงอยู อัตรา
การสําเร็จการศึกษา รวมถึงความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการเตรียมความพรอมกอนเขารับ
การศึกษาและกิจกรรมการการสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาอยางชัดเจนตรงประเด็น 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

- ควรวางระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ี
เปนรูปธรรม/เปนลายลักษณอักษรใหทุก
คนในองคกรทราบเ พ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันท่ีแสดงถึงคุณภาพ ระบบ
การคัดเลือก รวมท้ังจัดทําแผนการพัฒนา
อาจารย ผู รั บผิ ดชอบหลักสู ตร ใหมี
คุณสมบัติตามเกณฑ โดยเฉพาะคุณวุฒิ
และผลงานวิชาการ 

- ไมมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม เชน รายงานการประชุมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมไดระบุใหชัดเจน
วา ทบทวนระบบอยางไร และทบทวน
แผนบริหารและพัฒนาอาจารยอยางไร 
ผลท่ีเกิดข้ึนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

- รายงานการประชุมอาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสูตรควรระบุใหชัดเจนวาทบทวนใน
เรื่องใดบาง 

- วางระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเปนรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดใหมีการปรับปรุงกระบวนการการบริหาร
และพัฒนาอาจารยอยางครบวงจร P-D-C-A และ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 
 

 
- ปรับปรุงการบันทึกรายงานการประชุมใหชัดเจน
ท้ังในประเด็นการวางแผน กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย - เอกสารและหลักฐานควรจัดเตรียมให
สะดวกในการประเมินและตรวจสอบ หรือ
อาจ link เอกสารในแตละทาน แตจากการ
ตรวจสอบครบถวน 

- ปรับรูปแบบการรายงานใหชัดเจนพรอมท้ังจัด
หลักฐานอางอิงใหครบท้ังเอ้ือตอการตรวจสอบ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย - ควรมีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารยในขอท่ีคะแนนลดลงใน
ปการศึกษา 2561 ไปวางแผนการบริหาร
และพัฒนาอาจารย 
 
 

- ปรับปรุงการวางแผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรโดยระบุกิจกรรมใหชัดเจนเปนรูปธรรม 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

ของคณะกรรมการประเมินฯ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

- มีการออกแบบรายวิชาเก่ียวกับสุขภาพ
คนเมืองสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
- มีการปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาให
ทันสมั ย  เชน  วิชา เภสั ช วิทยา  วิ ชา
แนวโนมการพยาบาล ฯลฯ 
- หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรู ท่ี
ชัดเจนและมีมคอ.3 มคอ.4 ทุกรายวิชา 
- ไมมีผลจากการปรับปรุงท่ีชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

- จัดใหมีการปรับปรุงกระบวนการการออกแบบ
สาระรายวิชาในหลักสูตรอยางครบวงจร P-D-C-A 
และชัดเจนยิ่งข้ึน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- เขียนผลการประเมินและนําผลจากการ
ประ เมิน ไปปรับปรุ ง ให ชัด เจน เป น
รูปธรรม  

- ระบบและกลไกในการกําหนดผูสอน
ควรท่ีจะประกาศใหอาจารยทุกคนทราบ
และดําเนินการไปในทางเดียวกัน  

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ 4) ระบบ
และกลไกการตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรู
แตละรายวิชาท่ีกําหนดใน มคอ.2 ใหชัดเจน 
เชน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ.3 และ 4) 

-การกํากับ ติดตามอยางไร โดยใคร ผล
การดําเนินการเปนอยางไร  
-  การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
ควรเขียนใหชัดเจน เชน ช่ือการวิจัย..
บูรณาการกับจัดการเรียนการสอนวิชา… 
ผลการดําเนินการเปนอยางไร เกิดผลการ
เรียนรูตามท่ีกําหนดหรือไม ควรมีการ
กําหนดไวในรายวิชา มคอ.3 และวางแผน
กอนเปดการเรียนวาตองการใหเกิดผล
ลัพธการเรียนรูในเรื่องใด  

- จัดใหมีการปรับปรุงกระบวนการการวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรอยางครบวงจร P-D-C-A และชัดเจนยิ่งข้ึน 

- ประกาศระบบและกลไกในการกําหนดผูสอนให
อาจารยผูรวมสอนทุกคนในหลกัสูตรทราบเพ่ือให
เกิดแนวปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน 

- วางแผนอยางเปนรูปธรรมในการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 
และ มคอ.4) ระบบและกลไกการตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูแตละรายวิชาท่ีกําหนดใน มคอ.2 ให
ชัดเจน เชน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ.3 และ มคอ.4)  

- ระบุช่ือรายวิชาใหชัดเจนในการจัดกิจกรรม/
โครงการในแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
2563  
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องคประกอบ/ตัวบงชี้  
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

ของคณะกรรมการประเมินฯ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรยีน - ไมมีผลจากการปรับปรุงท่ีชัดเจนเปน
รูปธรรม 
 

- ควรสรุป learning outcome ในแตละ
รายวิชาเ พ่ือใหอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร ไดกํากับติดตามกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนวาบรรลุตาม 
มคอ.2 หรือไม 
- ตองมีการสรุปและตรวจสอบผลการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูใน มคอ.5 และ 
6 เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 

- การประเมินผลการเรียนรูควรออกแบบ
การประเมินเพ่ือใหไดคําตอบวาการจัดการ
เรียนการสอนแตละรายวิชาเกิดผลการ
เรียนรูตามกําหนดใน มคอ.2-3-4 หรือไม 
มีประเด็นปญหาอะไร ปรับปรุงอยางไร 

- จัดใหมีการปรับปรุงกระบวนการการประเมิน
ผูเรียนในหลักสูตรอยางครบวงจร P-D-C-A และ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

- ทําตารางสรุป learning outcome ในแตละ
รายวิชา พรอมท้ังตรวจสอบผลการประเมิน
ผลลัพธการเรียนรู ใน มคอ.5 และ 6 เพ่ือให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดกํากับติดตาม
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนวาบรรลุ
ตาม มคอ.2 

 

- ออกแบบการประเมินการกํากับผลการเรียนรูใน
แตละรายวิชา 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูร 
ตามกรอบ TQF 

- - 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู - ขอใหตรวจสอบรายช่ือวารสารทาง

วิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 
-  เอกสารหลักฐานควรเปน Official 
Document 
 
- ไมมีผลจากการปรับปรุงกระบวนการท่ี
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

- ดําเนินการตรวจสอบรายช่ือวารสารทางวิชาชีพ
ท้ังในประเทศและตางประเทศในเปนไปตามเกณฑ
ท่ี สกอ. และสภาการพยาบาลกําหนด 
- เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือรับทราบ รับรอง
และใหขอเสนอแนะ 
- จัดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจัดหาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูอยางครบวงจร P-D-C-A และ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
 



7 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

สวนท่ี 1  
ขอมูลท่ัวไปของสถาบันการศึกษา 

 

1. ช่ือสถาบันการศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

2. ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู ณ เลขท่ี 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทรศัพท 02-241-6500-9  โทรสาร 02-241-6521, 02 241-6527 website : www.kcn.ac.th 

3. พ้ืนที่ของสถาบันการศึกษา 
 จํานวน 7 ไร 37 (3 4� ) ตารางวา รวมพ้ืนท่ีใชสอยท้ังหมด 32,917.65 ตารางเมตร ประกอบดวยอาคารเรียน
และหอพัก ท้ังหมด 4 อาคาร ไดแก 1) อาคาร 2 มีพ้ืนท่ีการใชสอย 2,746 ตารางเมตร 2) อาคาร 3 มีพ้ืนท่ีการใชสอย 
1,832.97 ตารางเมตร 3) อาคารการุณยสภา (24 ชั้น) มีพ้ืนท่ีการใชสอย 20,400 ตารางเมตร และ 4) อาคารคณะ
พยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มีพ้ืนท่ีการใชสอย 7,938.68 ตารางเมตร 

4. เจาของ/ผูประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นิติบุคคล) 

5. หัวหนาองคกร/อธิการบดี 
 ช่ือ รองศาสตราจารย นายแพทยอนันต มโนมัยพิบูลย 
 ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2531 

6. คณบดี 
 ช่ือ รองศาสตราจารย ดร.บุญทิวา  สูวิทย 
 เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ 4511034500 ออกให ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2560 หมดอาย ุณ วันท่ี 23 ธนัวาคม 2565 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ พ.ศ.2556 
   ปริญญาโท  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 
   ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (เทียบเทาปริญญาตรี) 
     วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย พ.ศ.2531 

7. ประวัติความเปนมา 
 คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดพัฒนามาจากวิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย 
ซ่ึงเปนนามท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) เม่ือ พ.ศ.2519 ยังความปลาบปลื้มใหแกผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ศิษยเกา 
และนักศึกษาเปนลนพน คณะฯ ไดถือกําเนิดมาจากการรวมโรงเรียนพยาบาลท่ีมีประวัติอันยาวนาน 2 แหง 
 แหงท่ี 1 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยวชิรพยาบาล แนวคิดเรื่องการกอตั้งโรงเรียนพยาบาลมีมาตั้งแต
กอนป พ.ศ.2494 ไดรับการสนับสนุนจาก ฯพณฯพลเอกมังกร พรหมโยธี คุณพระชาญวิธีเวช (นายแพทยแสง สุทธิพงศ) 
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พรอมท้ังคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพ โดยมีนายแพทยประพนธ เสรีรัตน ซ่ึงดํารงตําแหนง
นายแพทยผูอํานวยการวชิรพยาบาล และนายแพทยเสนอ ตัณฑเศรษฐี ตําแหนงนายแพทยศัลยกรรมกระดูก เปน
ผูดําเนินการกอตั้งและเสนอใหไดงบประมาณในป พ.ศ.2495-2496 โดยใชสถานท่ี ณ วชิรพยาบาล เปดรับสมัคร
นักเรียนรุนแรกเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2497 
 โรงเรียนพยาบาลนี้มีฐานะเปนหนวยการศึกษาพยาบาลของวชิรพยาบาล โดยมีสถานท่ีทําการอยูชั้น 2       
ตึกวชิรานุสรณ (ตึกเหลือง) ภายในมีหองทํางานของครู หองสมุด หองสาธิตการพยาบาล หองศึกษาคนควา หองทดลอง
วิทยาศาสตร โดยใชหองพระประวัติเปนหองเรียน สวนชั้นท่ี 3 ใชเปนหองนอนของนักเรียนพยาบาลตั้งแตรุนท่ี 1-4 
 หลักสูตรในระยะเริ่มแรกใชหลักสูตรเชนเดียวกับโรงเรียนพยาบาลแหงอ่ืนๆ กําหนดเวลาเรียน 3 ป 6 เดือน 
ตอมา ทานอาจารยอบทิพย แดงสวาง ซ่ึงเปนครูพยาบาลท่ีมีประสบการณจากศิริราชพยาบาล โดยทานไดรับ         
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระราชบิดาไปศึกษาวิชาการพยาบาลท่ัวไปและการบริหารโรงเรียนพยาบาลจาก
ประเทศฟลิปปนส และไดรับทุนจากมูลนิธิรอกก้ี เฟลเลอร ไปศึกษาวิชาการบริหารโรงเรียนพยาบาลเพ่ิมเติมจาก 
Western Research University และการพยาบาลสาธารณสุขจาก Teacher College ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให
ทานอาจารยอบทิพยสามารถนําความรูและประสบการณอันทรงคุณคามาวางรากฐานใหแกการศึกษาพยาบาลของ
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยวชิรพยาบาล และเปนผูจัดทําหลักสูตรเพ่ิมเติมเนื้อหาดานการพยาบาล
สาธารณสุข จึงเปนหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภและอนามัย ใชเวลาเรียน 4 ป ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติ ตอมาทานอาจารยอบทิพย ตระหนักวาโรงเรียนพยาบาลควรมีสถานท่ีเปนสัดสวน 
เพราะเปนสถาบันการศึกษาของกุลสตรี สมควรมีหอพักท่ีมีคุณภาพ มีสนามกีฬาและสถานท่ีพักผอนสันทนาการ โดยมี
จุดประสงคผลิตพยาบาลเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนพยาบาล จึงไดมีการดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินโดยความรวมมือ
ระหวางนายแพทยประพนธ เสรีรัตน อาจารยอบทิพย แดงสวาง และอาจารยสมรวย สุขพิศาล ไดตกลงเลือกท่ีดินติด
ริมน้ําเจาพระยาซ่ึงเปนวังวัฒนาของหมอมคลอง ไชยยันต (หมอมหลวงคลอง สนิทวงศ เปนหมอมในพลเรือตรีหมอม
เจาถาวรมงคลวงศ ไชยยันต) เนื้อท่ีจํานวน 6 ไร 2 งาน 73 (3

4� ) ตารางวา เปนจํานวนเงิน 3,473,256 บาท ท่ีดินนี้
ไดรับโอนเพ่ือใหสรางโรงเรียนพยาบาล เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2499 ท่ีดินดังกลาวจึงเปนท่ีตั้งของสถาบันการศึกษา
พยาบาลและหอพักนักศึกษาพยาบาลตราบจนกระท่ังทุกวันนี้ 
 ตั้งแตป พ.ศ. 2497-2513 หลักสูตรการศึกษารับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยเรียน 4 ป จากเดิม
โรงเรียนพยาบาลฯ เปนหนวยการศึกษาของโรงพยาบาลวชิระไดเปลี่ยนสถานภาพเปนแผนกพยาบาลและกองการศึกษา
พยาบาล ซ่ึงมี 2 แผนกคือ แผนกธุรการและแผนกโรงเรียนตอมาในป พ.ศ.2514 ไดปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรการ
พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 5 สายสามัญ เรียนระยะเวลา 3 ป 6 เดือนและเปลี่ยน
ชื่อจากโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภวชิรพยาบาล เปนวิทยาลัยพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ วชิรพยาบาล 
 แหงท่ี 2 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย โรงพยาบาลกลาง กอตั้งข้ึน ในป พ.ศ.2511 นายชํานาญ    
ยุวบูรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพในเวลานั้น ไดอนุมัติใหสรางตึกโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย
โรงพยาบาลกลาง ในพ้ืนท่ีดานขางและดานหลังของโรงพยาบาลกลาง การกอสรางแลวเสร็จเม่ือ วันท่ี 24 กันยายน 2512 
และไดเปดดําเนินการเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2513 รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยเรียนหลักสูตร 4 ป มี
อาจารยเจริญ ศรียาภัย เปนอาจารยใหญ และนายแพทยคัมภีร มัลลิกะมาส เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลกลาง ตอมาในป 
พ.ศ.2515 รับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 5 เรียนระยะเวลา 3 ป 6 เดือน เชนเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลแหงท่ี 1 
 พ.ศ.2519 คณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร มีความเห็นวาวิทยาลัยท้ังสองแหงดังกลาวมีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานเชนเดียวกัน จึงไดรวมกิจการเขาเปนวิทยาลัยเดียวกันข้ึนตรงตอสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร และไดขอ
พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) ซ่ึง
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ทรงพระราชทานนามวา “วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย” การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ มีการพัฒนามาเปนลําดับเพ่ือ
เปนสถาบันอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรูคูคุณธรรม และเปนสถาบันหลักใน
การประสานความรวมมือดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรดานการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรท่ีเปด
สอนไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 พ.ศ.2526 วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณยไดปรับปรุงหลักสูตรเปนประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (เทียบเทา
ปริญญาตรี) โดยใชเวลาในการศึกษา 4 ป  
 พ.ศ.2531 วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณยไดมีการดําเนินงานเพ่ือเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 106 ตอนท่ี 120 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2532 และเปลี่ยน
ชื่อหลักสูตรเปนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 พ.ศ.2536 วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณยไดเปลี่ยนมาสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 111 ตอนพิเศษ 44 ง ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2537 
 วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณยไดปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุก 4-5 ป จึงใชชื่อหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2541 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 เพ่ือใหการจัดการศึกษาสามารถได
คุณลักษณะบัณฑิตสอดคลองกับความตองการของสังคม และมีสมรรถนะดานการปฏิบัติการพยาบาลตามท่ีสภาการ
พยาบาลกําหนด 
 พ.ศ.2553 วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณยไดมีฐานะเปนสวนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (นวมิ
นทราธิราช) โดยเรียกชื่อวา คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2553 ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2553 ตอมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร” เปน 
“มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2554 ตามหนังสือสํานักราชเลขานุการ ท่ี รล 002.4/9396 ลง
วันท่ี 17 มิถุนายน 2554 
 พ.ศ.2554 คณะฯ ไดพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 เปนฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2555 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552   
 พ.ศ.2558 คณะฯ ไดพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 เปนฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร (มคอ.1) เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร พรอมกันนี้ทางคณะฯ ไดปรับสาระสําคัญใน
สวนปรัชญาของหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (4 ป) ทางวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
พ.ศ.2552 ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 23 มีนาคม 2559 
ไดรับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล ในการประชุม เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 โดยไดเปดดําเนินการสอนโดยใชหลักสูตรนี้เดือน
สิงหาคม 2559 โดยในปการศึกษา 2562 คณะมีการเปดสอนโดยใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 ใชเปดสอนในนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1-4 และเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562)  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

8. หลักสูตรที่เปดสอน 

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) 
เปดรับนักศึกษา รุนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 11 คน 

 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2562 ใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2559 สอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1-4 จํานวน 831 คน 
 

9. จํานวนอาจารย 
 ปการศึกษา 2562 คณะฯ มีอาจารยในคณะฯ รวมท้ังสิ้น 77 คน รายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทอาจารย 
จํานวนท่ีปฏบัิติงานจริง ลาศึกษาตอ 

(คน)  
(ปริญญาเอก) 

รวม  
(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. อาจารยประจํา  
(อาจารยท่ีไมมีผลงานวิชาการ 5 ปยอนหลัง) 

4 2 6 4 10 

2. อาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
(อาจารยท่ีมผีลงานวิชาการ 5 ปยอนหลัง) 

42 
20* 

(*นับ 0.5=2คน) 
62 5 67 

รวมอาจารยในคณะฯ ท้ังหมด 46 22 68 9 77 
       

10. จํานวนนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2562 คณะมีจํานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร จํานวนท้ังหมด 842 คน จําแนกตามหลักสูตร
และชั้นป ดังนี้ 
 

หลักสูตร มคอ.2 จํานวน (คน) จํานวน (คน) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ชั้นปท่ี 1 220 คน 215 คน 
 ชั้นปท่ี 2 220 คน 211 คน 
 ชั้นปท่ี 3 220 คน 200 คน 
 ชั้นปท่ี 4 220 คน 205 คน 

รวมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 831 คน 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ผูใหญและผูสูงอายุ) 
 ชั้นปท่ี 1 10 คน 11 คน 

รวมหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต 11 คน 
รวมทุกหลักสูตร 842 คน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

11. ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย 
 ปรัชญา 
  การบรรเทาทุกขแกผูอ่ืนเปนความสุขอยางยิ่งของพวกเรา 
  "The relief to others is extremely happy for us." 
 ปณิธาน 
  มุงผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรูคูคุณธรรม 
 วิสัยทัศน 
  เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําแหงมหานครเพ่ือสุขภาพคนเมือง 
 พันธกิจ 
  คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณยมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนา
กําลังคนดานการพยาบาลของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะสากลและมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
เครือขายกับสถาบันตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือสรางองคความรูบูรณาการผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการในการสรางเสริมสุขภาพและสงเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกชวงวัย รวมท้ังการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 วัตถุประสงคของคณะฯ  

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในดานวิชาชีพพยาบาล    
ดานสมรรถนะสากล ดานทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะบัณฑิตแหงการุณย (KARUN) 

2. สรางองคความรู ผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ือประโยชนตอการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

3. บริการวิชาการแกสังคมโดยการเพ่ิมพูนความรูดานการพยาบาลแกพยาบาลวิชาชีพ สงเสริมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 

4. อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมไทย สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
5. บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
6. พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

 คานิยมขององคกร (Core Values)  
 บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย ไดรวมกันสรางคานิยมขององคกร โดยการนําคําท่ีมี

ความสอดคลองกับชื่อสถาบัน คือ KARUNนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคานิยมรวมไดแก 
  K = Keenness  (กระตือรือรน สนใจใฝเรียนรู สั่งสมความเชี่ยวชาญ) 
  A = Altruism  (มีน้ําใจ คํานึงถึงผูอ่ืน มีจิตสาธารณะ) 
  R = Respect  (เคารพ ใหเกียรติ รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน) 
  U = Unity  (รูรักสามัคคี รวมมือรวมใจ เพ่ือความสําเร็จขององคกร) 
  N = Nurture  (มีจิตเมตตา ดูแลผูใชบริการดวยความเอ้ืออาทร) 

12. โครงสรางการบริหารองคกร  
 คณะไดกําหนดโครงสรางองคกรและหนวยงานในคณะ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังแผนภาพท่ี 1   
 



 

สวนท่ี 2  
ผลการดําเนินการตามองคประกอบ ระดับหลักสูตร (6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้) 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตาม
เกณฑการประเมิน อีกท้ังมีการควบคุมกํากับมาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
ไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยพิจารณาตามเกณฑการประเมิน 5 ขอ ดังนี ้

เกณฑการประเมิน 
1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2562 คณะฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2559 (หลักฐานอางอิง 1.1.1+2-1 มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2559) ซ่ึงใชสอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1-4 (หลักฐานอางอิง 1.1.1+2-2 Master Plan ปการศึกษา 2562) มีจํานวน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ครบ 5 สาขาหลักตามท่ีสภาการพยาบาลกําหนด (หลักฐานอางอิง 1.1.1+2-3 มคอ.1 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร) โดยอยูประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร (หลักฐานอางอิง 1.1.1+2-
4 เอกสารแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงของอาจารย สัญญาจาง) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิท่ี
ตรงกับสาขาพยาบาลศาสตร (หลักฐานอางอิง 1.1.1+2-5 สําเนาวุฒิการศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) และมี
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (หลักฐานอางอิง 1.1.1+2-6 
ผลงานทางวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ชื่อ-สกลุ 
คุณสมบัติผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.ประจําหลักสูตรตลอด 
ระยะเวลาจัดการศึกษา 

2.คุณวุฒิ
การศึกษา 

3.สาขาหลัก 
ทางกาพยาบาล 

4.ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ป 

1. รศ.ดร.บุญทิวา  
สูวิทย 

สัญญาจางปฏิบัติงาน  
ถึง 30 กันยายน 2571 

กศ.ด. (การวิจัยและ
พัฒนาห ลัก สูต ร ) 
มศว. 2556 

การพยาบาลผูใหญ บุญทิวา สูวิทย. (2561). ตําราการพยาบาล
ผูปวยโรคหู คอ จมูกที่พบบอย. บริษัท พี.เค.เค 
พร้ินทต้ิง จํากัด. 

2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน 
 ไชยลาภ 

สัญญาจางปฏิบัติงาน  
ถึง 12 พฤษภาคม 2564 

ปร.ด. (สังคมศาสตร
ก า ร แ พ ท ย แ ล ะ
สาธารณสุข)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
2543 

การพยาบาล 
จิตเวชและสุขภาพจิต 

สุธีกาญจน  ไชยลาภ, จันทรรัตน วงศอารียสวัสด์ิ 
และสมบัติ  ริยาพันธ. (2561). กิจกรรมสงเสริม
ประสบการณวิชาชีพในการเสริมสรางความรู
ทัศนคติและทักษะการปองกันพิษภัยจากบุหร่ีของ
นักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาล, 67(1), 3-39. 

3. ผศ.ดร.สุมิตตา 
สวางทุกข 

สัญญาจางปฏิบัติงาน  
ถึง 30 กันยายน 2567 

ค.ด. (อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2554 

การพยาบาลมารดา 
ทารก และผดุงครรภ 

สุมิตตา สวางทุกข, สุริศาฐ พานทองชัย, ปฤษดา
พร ผลประสาร. (2562). ประสบการณการสอนดวย
หองเรียนกลับดานในการพยาบาลระยะที่ 2 ของ
การคลอด. วารสารเกื้อการุณย, 26(2), 145-155.  
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ชื่อ-สกลุ 
คุณสมบัติผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.ประจําหลักสูตรตลอด 
ระยะเวลาจัดการศึกษา 

2.คุณวุฒิ
การศึกษา 

3.สาขาหลัก 
ทางกาพยาบาล 

4.ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ป 

4. อ.ดร.นุศ  
ทิพยแสนคํา 

สัญญาจางปฏิบัติงาน 
ถึง 30 กันยายน 2568 

ส.ด. 
(พยาบาล
สาธารณสุขศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
2555 

การพยาบาลชุมชน NootTipseankhum,TassaneeTongprateep, 
and PimpanSilpassuwun. (2016). 
Experiences of People with Advanced 
Cancer in Home-Based Palliative Care. 
Pacific Rim Int J Nurs Res, 20(3), 238-251. 

5. ผศ.ลดาพร  
ทองสง 

สัญญาจางปฏิบัติงาน  
ถึง 31 มีนาคม 2568 

พย.ม. 
(พยาบาลศึกษา)  
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2538 

การพยาบาลเด็ก ลดาพร ทองสง และถนิมพร พงศานานุรักษ.
(2558). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการสอบขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ ชั้นหนึ่งของบัณฑิต
พยาบาลศาสตรเกื้อการุณย. ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ Burapha University International 
Conference 2015 (BUU 2015). โรงแรมบาง
แสนเฮอรีเทจ, ชลบุรี 

      
เกณฑการประเมิน 3. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2562 คณะฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 68 คน มีคุณวุฒิคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท จํานวน 45 คน คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 23 คน ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 20 
คน ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 1.1.3-1 เอกสารแสดงจํานวน รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และ
ผลงานทางวิชาการ 5 ปยอนหลังของอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2562) 
 (*หมายเหตุ วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ลําดับท่ี 61 อ.สุริศาฐ พานทองชัย ลาออก นับนับเวลาปฏิบัติจริง ตั้งแต 1 สิงหาคม 2562 - 
31 พฤษภาคม 2563 เปนระยะเวลา 10 เดือน คิดเปน 1.0 คน  และ วันท่ี 1 มีนาคม 2563 ลําดับท่ี 62 รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ และ
ลําดับท่ี 63 อ.ดร.จารุภา จิรโสภณ ลาออก นับเวลาปฏิบัติจริง ตั้งแต 1 สิงหาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ 2563 เปนระยะเวลา 7 เดือน 
คิดเปน 0.5 คน  และลําดับท่ี 64-68 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก) 
 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ 
การสอน 

การพยาบาล
(ป) 

ผลงานระหวางป 2558-2562  
(ชื่อเร่ือง) 

1. รศ.ดร.บุญทิวา   
สูวิทย 

รอง
ศาสตราจารย 

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสตูร) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
2556 

26 - บุญทิวา สูวิทย. (2561). ตําราการพยาบาล
ผูปวยโรคหู คอ จมูกท่ีพบบอย. บริษัท พี.เค.เค 
พริ้นทติ้ง จํากัด. 

2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน 
ไชยลาภ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (สังคมศาสตร
การแพทยและสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2543 

27 สุธีกาญจน  ไชยลาภ, จันทรรัตน วงศอารี
สวัสดิ์ และสมบัติ  ริยาพันธ. (2561). กิจกรรม
สงเสริมประสบการณวิชาชีพในการเสริมสราง
ความรูทัศนคติและทักษะการปองกันพิษภัย
จากบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล. วารสาร
พยาบาล, 67(1), 3-39. 
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ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ 
การสอน 

การพยาบาล
(ป) 

ผลงานระหวางป 2558-2562  
(ชื่อเร่ือง) 

3. ผศ.ดร.สุมติตา 
สวางทุกข 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. (อุดมศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2554 

26 สุมิตตา สวางทุกข, สุริศาฐ พานทองชัย, ปฤษ
ดาพร ผลประสาร. (2562). ประสบการณการ
สอนดวยหองเรียนกลับดานในการพยาบาล
ระยะท่ี 2 ของการคลอด. วารสารเก้ือการุณย, 
26(2), 145-155.  

4 อ.ดร.นุศ 
ทิพยแสนคํา 

อาจารย ส.ด. (พยาบาลสาธารณสุข
ศาสตร) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2555 

23 NootTipseankhum,TassaneeTongprateep, 
and PimpanSilpassuwun. (2016). 
Experiences of People with Advanced 
Cancer in Home-Based Palliative Care. 
Pacific Rim Int J Nurs Res, 20(3), 238-251. 

5. ผศ.ลดาพร   
ทองสง 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม. (พยาบาลศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2538 

26 ลดาพร ทองสง และถนิมพร พงศานานุรักษ.
(2558). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับผลการสอบ
ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ช้ันหน่ึงของ
บัณฑิตพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย. ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ Burapha University 
International Conference 2015 ( BUU 
2015). โรงแรมบางแสนเฮอรีเทจ, ชลบุรี 

6. อ.ดร.จุฑารตัน 
อัครวงศวิศิษฎ 

อาจารย Ph.D. (doctor of 
Philosophy) 
Kent State University 
2559 

21 Hritz, S.L, Wang. Y.F. & 
Akkarawongvisit, C. (2018). Exploring 
cultural Health Practice at Midwestern 
University. Holistic nursing practice. 
32(5), 268-274. 

7. รศ.ดร.สุภาพ  
 ไทยแท 

รอง
ศาสตราจารย 

ศษ.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
2559 

24 อรสา นําชัยศรีคา, สุภาพ ไทยแท. (2562). ผลของ
โปรแกรมการสรางเสริมพลังอํานาจรวมกับการใชแอป
พลิเคชันบนสมารตโฟนตอพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ในสตรีท่ีมีภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู.วารสารเก้ือการณุย, 
26(2), 78-92 

8. ผศ.ดร.วัชราภรณ 
เช่ียววัฒนา 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. (พยาบาลศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
2547 

26 วัชราภรณ  เชี่ยววัฒนา. (2561). การเขียน
แผนการจัดการเรียนรูสู เปาหมายหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วารสารเก้ือการุณย, 
25(1), 194-204.  

9. ผศ.ดร.แสงเทียน 
เจียรวัฒนากุล 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ด. (พยาบาลศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2552 

27 แสงเทียน ธรรมลิขิตกุล, สิริรัก สินอุดมผล. 
(2562). ปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร เก้ือการุณย  
มหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราช. วารสารเก้ือ
การุณย, 26(1), 55-75. 
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ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ 
การสอน 

การพยาบาล
(ป) 

ผลงานระหวางป 2558-2562  
(ชื่อเร่ือง) 

10. ผศ.ดร.อารยา   
เชียงของ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต) สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
2561 

6 อารยา เชียงของ, ปราลีณา ทองศรี,ชะไมพร 
ธรรมวาสี. (2561). รูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอการปองกันพฤติกรรม
เ สี่ ย ง ท า ง เ พ ศ ข อ ง วั ย รุ น ห ญิ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร: การวิจัยแบบผสานวิธี วารสาร
พยาบาลสาธารณสุข, 32(1),2-21. 

11. ผศ.ดร.พีรนันท  
 วิศาลสกุลวงษ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. (doctor of 
philosophy) Southern 
Cross University  
2556 

18 รั ตนา  จารุ วรร โณ , พีรนันท  วิศาลสกุล
วงษ,และจารุภา วงศชางหลอ. (2018).ความ
ตองการการศึกษาตอทางการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วารสารเก้ือการุณย, 25(1), 1-24. 

12. ผศ.ดร.พวงผกา   
กรีทอง 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ด. (พยาบาลศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2551 

26 รัตนา  จารุวรรโณ, พีรนันท วิศาลสกุลวงษ, จารุภา 
วงศชางหลอ, จันทรรัตน  วงศอารีสวัสดิ์ , นุศ  
ทิพยแสนคํา, ยุพา  วงศรสไตร, พวงผกา กรีทอง 
และเบญจมาศ  ตระกูลงามเดน (2018). ความ
ตองการการศึกษาตอทางการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารเก้ือ
การณุย, 25(1), 1-24. 

13. ผศ.ดร.ขจ ี
พงศธรวิบูลย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2558 

24 ขจี พงศธรวิบูลย, จริยา ช่ืนศิริมงคล, ยุพา วงศ
รสไตร(2561). การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู
ตลอดชีวิตของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล
ศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. 
วารสารเก้ือการุณย, 25(1), 40-55. 

14. ผศ.อมรรตัน   
เสตสุวรรณ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม. (การบริหารการ
พยาบาล) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  
2539 

30 -บุญทิวา  สูวิทย, อมรรัตน เสตสุวรรณ, นิร
มนต เหลาสุภาพ, นงนาฎ จงธรรมานุรักษ. 
(2558). การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) คณะพยาบาล
ศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช ในปการศึกษา 2555 – 2556. วารสาร
เก้ือการุณย, 22(2), 71-89. 

15. ผศ.สุภวรรณ 
วงศธีรทรัพย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (สังคมศาสตร
การแพทยและสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
2549  

21 เบญจมาศ ตระกูลงามเดน, สุภวรรณ วงศธีร
ทรัพย.(2559). ปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยมะเร็งระยะสุดทายในแผนกผูปวยนอก
โ ร งพยาบาล ในสั ง กั ดสํ า นั กการแพทย  
กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตรวชิรพยา
บาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. วารสารเก้ือ
การณุย, 23(2), 199-216.  
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การพยาบาล
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ผลงานระหวางป 2558-2562  
(ชื่อเร่ือง) 

16. ผศ.อภิสรา   
จังพานิช 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

กศ.ม. (สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
2541 

26 อภิสรา จังพานิช และอรชร ศรีไทรลวน. 
(2558) .  ผลของการใช วีดี ทัศนแบบแผน 
การดูแลผูปวยประจําวันตอความมั่นใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวย และความพึง
พอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล
ศาสตรเก้ือการุณย  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช. วารสารเก้ือการุณย, 22(2) : 17-34. 

17. ผศ.นิศารัตน  
 ชูชาญ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม. (การพยาบาลมารดา
และทารกแรกเกิด)
มหาวิทยาลยัมหิดล 
2540 

26 นิศารัตน  ชูชาญ, สุปาณี เสนาดิสัย, และสุริน
ธร กลัมพากร บรรณาธิการ. (2560). การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบ: 
หมวดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน. กรุงเทพฯ: 
บริษัท เบญจผล จํากัด. 

18. ผศ.สุปรดีา   
มณิปนต ี

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม. (พยาบาลศาสตร) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2545 

14 สุปรีดา มณิปนตี. (2560). แบบแผนสุขภาพ
และการดูแลเดก็ในสังคมเมือง. วารสารเก้ือ
การุณย, 24(2), 179-191.  

19. ผศ.สมบัติ   
ริยาพันธ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม. (การพยาบาลจติเวช
และสุขภาพจิต) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2546 

19 สุธีกาญจน  ไชยลาภ, จันทรรัตน  วงศอารี
ส วัสดิ์  และสมบัติ   ริยาพันธ .  (2561) . 
กิจกรรมสงเสริมประสบการณวิชาชีพในการ
เสริมสรางความรู ทัศนคติและทักษะการ
ปองกันพิษภัยจากบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล. 
วารสารพยาบาล, 67(1), 33-39. 

20. ผศ.วัลยา   
ตูพานิช 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2544 

19 วัลยา  ตูพานิช, อุบล ตุลยากรณ, สมใจ วินิจ
กุ ล .  ( 2559 ) .  ประสิ ท ธิ ผ ลของกา ร ใช
กระบวนการการเรียนรูจากการถอดบทเรียน
หลั งการปฏิ บัติ ในการฝกปฏิ บัติ งานวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล9อนามัยชุมชน. วารสาร
พยาบาลทหารบก, 17(1), 17-25. 

21. ผศ.ปราลณีา   
ทองศรี 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2554 

9 - ปราลีณา  ทองศรี, อารยา  เชียงของ, ธนยศ  สุ
มาลยโรจน. (2561). รูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอภาวะซึมเศราใน
ขาราชการตํารวจนครบาลท่ีปฏิบัติงานดานงาน
จราจร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 32(1), 1-37 

22. ผศ.อรุณี   
เฮงยศมาก 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2544 

21 วิจิตรา กุสุมภ และ อรุณี เฮงยศมาก. (2560). 
การจัดการทางเดินหายใจและเครื่องชวย
หายใจ. ใน วิจิตรา กุสุมภ และคณะ, การ
พยาบาลผูปวยวิกฤต : แบบองครวม. พิมพครั้ง
ท่ี 6. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล สหประชาพาณิชย. 



18 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกลุ 
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23. ผศ.เบญญาภา 
มุกสิริทิพานัน 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

กศ.ม. (สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ   
2540 

27 เบญญาภา มุกสิริทิพานัน, ขจี พงศธรวิบูลย, 
บุญทิวา สูวิทย, อําพัน เจนสุวรรณ และยุพา 
วงศรสไตร.(2561). ความผาสุกทางจิตวิญญาณ
และความตองการการจําเปนในผูปวยไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทายคณะแพทยศาสตรวชิรพยา
บาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, วารสาร
พยาบาลสงขลานครินทร, 38(1), 63-76. 

24. ผศ.สุณ ี
เวชประสทิธ์ิ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม. (การพยาบาลแมและ
เด็ก) มหาวิทยาลัยมหดิล 
2540 

26 บุญทิวา สูวิทย, สุณี พนาสกุลการ, ขจี พงศธร
วิบูลย และ นิรมนต เหลาสุภาพ. (2561). ผลของ
การใชรูปแบบการเรียนรูโดยเนนการพยาบาล
แบบองครวมเพ่ือสงเสริมการดูแลผูปวยท่ีไดรับ
การดูแลแบบประคับประคองอยางเปนองครวม
ของ นั กศึ กษาพยาบาลจากเ ก้ื อการุ ณย  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. วารสารพยาบาล
ทหารบก, 19(1), 210-220. 

25. อ.ดร.จริยา 
ช่ืนศิริมงคล 

อาจารย ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  
2554 

6 ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพร ครุฑกาศ, จริยา 
ชื่ น ศิ ริมงคล ,  ยุพาวรรณ ทองตะ นุนาม 
และอัจศรา ประเสริฐสิน. 2559. การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของดัชนีสุขภาวะ
ภาครัฐ: การศึกษานํารองโรงพยาบาลของรัฐ. 
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 29 (3), 255-271. 

26. อ.ดร.จันทรรัตน 
วงศอารียสวัสดิ ์

อาจารย พย.ด. (พยาบาลศาสตร) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
2553 

21 Vongareesawat, C. &Mahayosanan, P. 
(2019). Mental Health of Student 
Nurse: The Applying Dhamma 
Teachings in Providing Mental Health 
Counseling by Nursing Faculty. Journal 
of MCU Peace Studies, 7(6), 1805-1818. 

27. อ.ดร.ปาริชาต ิ
ทาโน 

อาจารย ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2562 

12 สุมิตตา สวางทุกข, และปาริชาติ ทาโน การศึกษา
การตระหนักรู ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนวัยรุน (2558). 
วารสารเก้ือการุณย, 22(2), 41-56. 

28. อ.ดร.รุจิรา   
สืบสุข 

อาจารย ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2560 

26 บุษกร สีหรัตนปทุม, รุจิรา สืบสุข, สิราวรรณ 
กรุณา. (2562). บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติใน
การสงเสริมสุขภาพและปองกันผลลัพธ การ
คลอดท่ีไมพึงประสงคสําหรับสตรีตั้งครรภท่ีมี
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในชุมชน
เขตเมือง. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร
เขตเมือง, 63 (ฉบับเพ่ิมเติม),167-176.  
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29. อ.ดร.วารีรตัน 
จิตติถาวร 

อาจารย Doctor of Philosophy 
University of Technology 
Sydney  
2562 

12 วารีรัตน จิตติถาวร, พีรนันท วิศาลสกุลวงษ. 
(2562). การประยุกตใชการดูแลอยางตอเน่ือง
ในหนวยฝากครรภแกสตรีวัยรุนตั้งครรภใน
ประเทศไทย. วารสารพยาบาลตํารวจ, 11(2), 
494-503. 

30. อ.ดร.ปานดวงใจ 
ไทยดํารงคเดช 

อาจารย Ph.D. (พยาบาลศาสตร) 
Barry University  
2561 

14 - นิรมนต เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันต
กาล, ปานดวงใจ ไทยดํารงคเดช. (2562). 
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พจมานพงศและนิภา นิยม ไทย. (2562). การ
ดูแลแบบประคับประคองอยางตอเน่ืองจาก
โรงพยาบาลสูบานในบริบทภาคใต. วารสารสภา
การพยาบาล, 34(2), 76-93. 

55. อ.กาญจนา 
กิริยางาม 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
2553 

14 รัตนา จารุวรรโณ, จารุภา วงศชางหลอ และ
กาญจนา กิริยางาม(2561).ประสบการณการ
รับสงเวรของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต. วารสารพยาบาล
สภากาชาดไทย, 11(1), 128-144. 

56. อ.สุดคะนึง 
ดารานิษร 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
2555 

14 ญาดารัตน  บาลจาย, แสงอุษณี  นวมรัตน, สิริรัก  
สินอุดมผล และ สุดคะนึง  ดารานิษร (2562). 
ประสิทธิผลของโปรแกรมศิลปะบําบัดตอคุณภาพ
ชีวิตผูสู งอายุ โรคเรื้อรั งในสังคมเมือง:ชมรม
ผูสูงอายุ.วารสารวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร
เขตเมือง, , 63 (ฉบับเพ่ิมเติม), 573-582. 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ 
การสอน 

การพยาบาล
(ป) 

ผลงานระหวางป 2558-2562  
(ชื่อเร่ือง) 

57. อ.นพัตธร 
พฤกษาอนันตกาล 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
มหาวิทยาลยัรังสติ  
2556 

5 นิรมนต เหลาสุภาพ, นพัตธร พฤกษาอนันต
กาล, ปานดวงใจ ไทยดํารงคเดช. (2562). 
ประเด็นปญหาและบทบาทพยาบาลในการ
ดูแลญาติของผูปวยท่ีอยูในระยะวิกฤตท่ีอาศัย
ในสังคมเมือง. วชิรเวชสารและวารสารเวช
ศาสตรเขตเมือง, 63(3), 96-106. 

58. อ.นิรมนต 
เหลาสุภาพ 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
มหาวิยาลยัมหดิล 
2556 

9 บุญทิวา  สูวิทย, สุณี พนาสกุลการ, ขจี พงศธร
วิบูลย, และนิรมนต เหลาสุภาพ. (2561). ผลของ
การใชรูปแบบการเรยีนรูโดยเนนการพยาบาลแบบ
องครวมเพ่ือสงเสริมการดูแลผูปวยท่ีไดรับการ
ดูแลแบบประคับประคองอยางเปนองครวมของ
นักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร เก้ือ
การุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. วารสาร
พยาบาลทหารบก, 19(1), 210-220. 

59. อ.พิรุณนภา 
เบ็ญพาด 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2557 

1 พิ รุณนภา เ บ็ญพาด , ปองพล คงสมาน.
(2562). โภชนบําบัดในผูปวยวิกฤตบทบาททา
ทายสําหรับพยาบาล. วชิรเวชสารและวารสาร
เวชศาสตรเขตเมือง, 63(3), 291-230. 

60. อ.พนิตนันท 
พรหมดํา 

อาจารย วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2556 

9 พนิตนันท  วงศสุวรรณ. (2560) การพัฒนา
เครื่ อ งมื อแบบประ เมินแรงจู ง ใจ ในการ
รับประทานยาและพฤติกรรมการรับประทาน
ยาอยางตอเน่ืองในผูสูงอายุ โรคความดันโลหิต
สู ง ใน ชุมชน .วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา, 10(1), 90-104. 

61. อ.สุริศาฐ 
พานทองชัย 

*ลาออก 1 มิ.ย.63 

อาจารย พย.ม. (การผดุงครรภข้ันสูง) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2559 

9 สุมิตตา สวางทุกข, สุริศาฐ พานทองชัย, ปฤษดา
พร ผลประสาร. (2562). ประสบการณการสอนดวย
หองเรียนกลับดานในการพยาบาลระยะท่ี 2 ของ
การคลอด. วารสารเก้ือการุณย, 26(2), 145-155.  

62. รศ.ดร.รตันา  
จารุวรรโณ 

*ลาออก 1 มี.ค.63 

รอง
ศาสตราจารย 

พย.ด. (Doctor of Nursing 
Science) The Catholic 
University of America  
2548 

26 รัตนา จารุวรรโณ, จารุภา วงศชางหลอ และ
กาญจนา กิริยางาม (2561). ประสบการณการ
รับสงเวรของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต. วารสารพยาบาล
สภากาชาดไทย, 11(1), 128-144 

63. อ.ดร.จารุภา 
จิรโสภณ 

*ลาออก 1 มี.ค.63 

อาจารย ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2560 

18 รัตนา จารุวรรโณ, พีรนันท วิศาลสกุลวงษ, และ
จารุภา วงศชางหลอ. (2018).ความตองการ
การศึกษาตอทางการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารเก้ือ
การุณย, 25(1), 1-24. 
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ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ 
การสอน 

การพยาบาล
(ป) 

ผลงานระหวางป 2558-2562  
(ชื่อเร่ือง) 

64. ผศ.ภัททิยา 
 จันทเวช 

*ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก  
ตั้งแต พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ.2564 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2549 
 

14 ภัททิยา จันทเวช, จรรยาลักษณ สุขแจม, และ
มณีรัตน พราหมณี. (2561). ผลของโปรแกรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและทักษะในการ
ปองกันและการชวยเหลือเบ้ืองตนแกมารดาและ
ทารกท่ีคลอดกอนถึงโรงพยาบาลของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขต กรุงเทพมหานคร. วารสารการ
พยาบาลและการศกึษา, 11(2), 29-45. 

65. ผศ.เบญจมาศ  
ตระกูลงามเดน 

*ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก  
ตั้งแต พ.ศ.2562 
ถึง พ.ศ.2566 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2554 

 

7 ภัทรสิ ริ  พจมานพงศ , ดวงกมล สุขทองสา
, เบญจมาศ ตระกูลงามเดน, ยุพา วงศรส
ไตร. (2562). ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเขาถึง
บริการลาชาของผูปวยโรคกลามเน้ือหัวใจตาม
ชนิดเอสทียก ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานคร.วารสารพยาบาล
โรคหัวใจและทรวงอก, 30(2), 159-175. 

66. อ.ดลนภา 
สรางไธสง 

*ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก  
ตั้งแต พ.ศ.2562 
ถึง พ.ศ.2566 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2550 

5 เบญจมาศ ตระกูลงามเดน, วณิดา มงคลสินธุ, 

ดลนภา สรางไธสง. (2561). การประเมิน

หลักสูตรผูจัดการการดูแลผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร ของคณะพยาบาลศาสตรเก้ือ

การุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.วารสาร

เก้ือการุณย, 25(2), 210-228. 
67. อ.ชนิภา   

ยอยืนยง 
*ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก  
ตั้งแต พ.ศ.2562 
ถึง พ.ศ.2565 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2556 

5 ชนิภา ยอยืนยง, นลิณี เชยกลิ่นพุฒ, อารยา 
เชียงของ. (2562). ความรอบรูทางสุขภาพใน
การปองกันโรคจากการประกอบอาชีพของ
กลุมวัยทํางาน เขตกรุงเทพมหานคร: การ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด.
วารสารเก้ือการุณย, 26(2), 7-21. 

68. อ.เสาวลักษณ 
ทํามาก 

*ลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก  
ตั้งแต พ.ศ.2562 
ถึง พ.ศ.2565 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
2552 

14 ยุพา วงศ รสไตร, ขจี  พงศธรวิ บูลย , ปฏิพร 
บุณยพัฒนกุล, เสาวลักษณ ทํามาก, จุฑารัตน 
อัครวงศวิศิษฎ. (2562). การประเมินสมรรถนะ
ของผูสําเร็จการอบรมหลักสูตร การพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. วารสารเก้ือ
การุณย, 26(1), 153-169. 
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เกณฑการประเมิน 4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีอาจารยผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 
79 คน โดยแบงเปนอาจารยประจํา จํานวน 10 คน และอาจารยพิเศษ จํานวน 69 คน ซ่ึงทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ี
สภาวิชาชีพและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 1.1.4-1 เอกสารแสดงจํานวน รายช่ือ 
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา ปการศึกษา 2562 + หลักฐานอางอิง 1.1.4-2 เอกสาร
แสดงจํานวน รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ระยะเวลาประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ี
สอนของอาจารยพิเศษ ปการศึกษา 2562) 

ตารางแสดงคุณสมบัติอาจารยประจํา จํานวน 10 คน มีดังนี้ 
 

ชื่อ-สกลุ 
คุณสมบัติอาจารยประจํา 

1. ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

2. คุณวุฒิการศึกษา 
3. ประสบการณการสอน 

การพยาบาล (ป) 
1. อ.ศิราพร ปนวิหค อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)  

มหาวิทยาลยัมหิดล 2560 
1 

2. อ.จินตนา เกษมศิร ิ อาจารย พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)  
มหาวิทยาลยับูรพา 2561 

4 

3. ผศ.ดร.จินตนา ฤทธารมย ผูชวย 
ศาสตราจารย 

พย.ด. (การพยาบาล)  
มหาวิทยาลยัมหิดล 2562 

19 

4. อ.ดร.ศิริพร ชาวสรุินทร อาจารย พย.ด. (การพยาบาล) The Catholic 
University of America 2561 

12 

5. อ.ศุภวรรณ ใจบุญ อาจารย พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)  
มหาวิทยาลยัมหิดล 2562 

1 

6. อ.มณีรัตน พรามณ ี อาจารย พย.ม. (การผดุงครรภข้ันสูง) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 2554 

5 

7. อ.เฉลิมศรี เกิดมากม ี
*ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ตั้งแต พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก
แรกเกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

5 

8. รอ.หญิง นิษา  วงษชาญ 
*ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ตั้งแต พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2563 

อาจารย พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

6 

9. อ.จุฬาพร ยาพรม 
*ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ตั้งแต พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 

อาจารย พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 

5 

10. อ.พรพรหม รุจิไพโรจน 
*ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ตั้งแต พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564 

อาจารย พย.ม.  
(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)  
มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 

6 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ตารางแสดงคุณสมบัติอาจารยพิเศษ จํานวน 69 คน มีดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล รายวิชาที่สอน 
คุณสมบัติอาจารยพิเศษ 

1.คุณวุฒิการศึกษา 2.ระยะเวลาทาํงานฯ  
กับวิชาที่สอน(ป) 

3.จํานวนชั่วโมงสอน
ของรายวชิา 

1. อ.แนงนอย  สมเจริญ 
 

มารยาทสังคมและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาการบริหารการพยาบาล) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

22 30 

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 29 1 : 4 
2. อ.ดร.ชลชัย  อานามนารถ พลศึกษา ดุษฎีบัณฑิตเวชศาสตรการกีฬา  13 30 
3. อ.เพ็ญสินี  พนาสิริวงศ พลศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิทยาศาสตรการกีฬา)  
5 28 

4. อ.ขวัญ  ศรีจันทรทับ พลศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรการกีฬา)  

4 28 

5. ผศ.ภญ.ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา   
โตวิวัฒน               

เภสัชวิทยา Ph.D. (Pharmacology)  6 

6. อ.ภญ.ดร.สุพรรณิการ ถวิลหวัง เภสัชวิทยา Ph.D. (medical 
Pharmacology), University 
of Arizona, US 

 6 

7. ผศ.ภญ.ดร.รัตยา ลือชาพุฒิพร เภสัชวิทยา Ph.D. (Pharmacology)  6 
8. รศ.ภญ.ดร.สุรีย เจียรณมงคล เภสัชวิทยา Ph.D. in Toxicology  3 
9. อ.ภญ.ดร.วราลี ยอดสุรางค เภสัชวิทยา Ph.D. (laboratory of clinical 

genome sequencing), 
University of Tokyo 

 9 

10. ผศ.ภญ. ดร.รัชนี รอดศิริ เภสัชวิทยา Ph.D. (Biomedical Sciences)  6 
11. อ.ดร.สุภาวดี  ศรีสุวรรณ เภสัชวิทยา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เภสัชวิทยา)  6 
12. อ.ดร.คนางค  ศรีหิรัญ สุขภาพคนเมืองและการ

สรางเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 

 3 

13. อ.ฉัตรวรา  อารีวุฒิ สุขภาพคนเมืองและการ
สรางเสริมสุขภาพ 

M.S. in Health and Nutrition 
in Brooklyn College June 
2007 – December 2012 
CUNY, New York 

 3 

14. อ.ดร.ธนยศ  สุมาลยโรจน ชีวสถิติและสถิติเพื่อการ
วิจัย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวจิัย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต) มศว. 

  8 

15. ผศ.ดร.วีรพงษ  พวงเล็ก ชีวสถิติและสถิติเพื่อการ
วิจัย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวจิัย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต) มศว. 

 3 

16. พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ   
จันทชัมมา 

วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพยาบาลสาธารณสุข 

 4 

17. รศ.ดร.ทัศนีย  ทองประทีป แนวคิดพื้นฐานวิชาชีพ
การพยาบาล 

Doctor of Science in 
Nursing 

34 2 

จริยศาสตรและ
จริยธรรมเชิงพุทธ 

34 2 

18. ผศ.ดร.บุญศรี  กิตติโชติพานิชย แนวคิดพื้นฐานวิชาชีพ
การพยาบาล 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 40 4 

19. นางสาวจินดา  ผดาศรี ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  18 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

20. นางสาวอลิษา  ปล่ังกลาง ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  10 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 
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ชื่อ-สกุล รายวิชาที่สอน 
คุณสมบัติอาจารยพิเศษ 

1.คุณวุฒิการศึกษา 2.ระยะเวลาทาํงานฯ  
กับวิชาที่สอน(ป) 

3.จํานวนชั่วโมงสอน
ของรายวชิา 

21. นางสาวอุสาสันต  กอธวัช ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (เวช
ปฏิบัติชุมชน)  

11 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

ปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญ 1 

1 : 7-8 

22. นางสาวสุวิภา  วงศประเสริฐ ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  23 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

23. นางสาวนงลักษณ  ขวัญละมูล ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  12 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

24. นางสาวสุชาดา  อุษาวโิรจน ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  12 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

25. นางสาวจีรวรรณ  แพงแสน ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  12 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

26. พระธรรมกิตติเมธี,ดร. จริยศาสตรและ
จริยธรรมเชิงพุทธ 

PH.D Religion and 
Philosophy India 

 3 

27. ทานเจาคุณพระเมธาวินยัรส, 
รศ.ดร. 

จริยศาสตรและ
จริยธรรมเชิงพุทธ 

PH.D Religion and 
Philosophy India 

 2 

28. พระสุทธิสารเมธี,ดร. จริยศาสตรและ
จริยธรรมเชิงพุทธ 

ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธ
ศาสนาและปรัชญา) 

 4 

29. พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย จริยศาสตรและ
จริยธรรมเชิงพุทธ 

นักธรรมเอก,ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 3 

30. แพทยหญิงพนิดา  เชิดชูเกียรติ การพยาบาลมารดาและ
ทารก 

- วุฒิสาขาสูติศาสตร-นรีเวช
วิทยา 
- แพทยศาสตรบัณฑิต 

 3 

31. อ.พิสมัย พิทกัษาวรากร ปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญ 1 

การศึกษามหาบัณฑิต  
มศว. พ.ศ. 2536 

35 1 : 7-8 

เวชบริบาลขั้นตน การพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป 35 15 
ปฏิบัติการเวชบริบาล
ขั้นตน 

การพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป 35 1 : 8 

32. อ.ทิพวรรณ      ฐิติสิทธกิร ปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญ 1 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543 

6 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 7-8 

33. นางวิไลพร  มหัทธนาภวิัฒน นโยบายสุขภาพและ
ระบบสุขภาพ 

พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต  2 

34. รศ.นพ.อนันต  มโนมัยพิบูลย เวชบริบาลขั้นตน Master Degree of Science 
(Clinical Epidemiology, 
International Program), 
Faculty of Medicine, 
Chulalongkorn University 
2005 

25 2 

35. นพ.นิทัศน  วิศวชยัพันธ เวชบริบาลขั้นตน Internal Medicine 
(อายุรศาสตร), Siriraj Hospital, 
Mahidol University 

 3 

36. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ  สันตโยภาส เวชบริบาลขั้นตน - พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาการพยาบาล) 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป 

35 2 
ปฏิบัติการเวชบริบาล
ขั้นตน 

1 : 8 
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ชื่อ-สกุล รายวิชาที่สอน 
คุณสมบัติอาจารยพิเศษ 

1.คุณวุฒิการศึกษา 2.ระยะเวลาทาํงานฯ  
กับวิชาที่สอน(ป) 

3.จํานวนชั่วโมงสอน
ของรายวชิา 

37. นางสาวหัถยา  สรอยสระคู ปฏิบัติการพยาบาล
มารดาและทารก 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  6 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

38. นางอัจฉรีย  ทองมา ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

16 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

39. นายวิโรจน  ทองทา ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

20 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

40. นางสาวฐิติพร  รัตนสุวรรณ ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 20 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

41. นางสาวจุฑามาศ  วงศแสนสี ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

11 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

42. นายอนุชิต  พิมสิม ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 14 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 8 

43. นพ.วิสุทธิ์  อนันตสกุลวัฒน การผดุงครรภ 2 - แพทยศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วุฒิบัตรผูมีความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
สาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

 2 

44. อ.เกศแกว  วิมนมาลา ปฏิบัติการผดุงครรภ 1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(มารดาและทารก) 

30 1 : 7-8 
ปฏิบัติการผดุงครรภ 2 1 : 7-8 

45. พว.ดวงเนตร  ภูวัฒนวนิชย ประเด็นแนวโนมและ
กฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(บริหารการพยาบาล)  
 

30 
(หัวหนาพยาบาลวชิรพยาบาล) 

2 

46. ผศ.สมบัติ  พันธคง ประเด็นแนวโนมและ
กฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหาร
การศึกษา) 
 

 9 

47. อ.วณิดา  มงคลสินธุ ประเด็นแนวโนมและ
กฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 

PhD” Education 
Administration มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม  

 3 

48. รศ.ดร.แสงทอง  ธีระทอง ประเด็นแนวโนมและ
กฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 

Ph.D. (Nursing) Virginia 
Commonwealth University 
 

 3 

49. อ.ดร.ปริเวท  วรรณโกวิท ประเด็นแนวโนมและ
กฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 

Ph.D. Department of 
Geography, Michigan State 
University-Michigan, USA 

 10 

50. ผศ.พญ.รพีพร โรจนแสงเรือง การพยาบาลสาธารณภัย อนุมัติบัตรเฉพาะทางสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี 

 1 

51. พว. ทิพวัลย  สังขกล่ิน ปฏิบัติการพยาบาล
ฉุกเฉินและวิกฤต 

พยาบาลมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลผูใหญ) 

15 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 6-7 

52. พว. เกตนชณานี  แวนแกว ปฏิบัติการพยาบาล
ฉุกเฉินและวิกฤต 

พยาบาลมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลผูใหญ) 

16 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 6-7 

53. พว. สาลินีย  นพิลรัมย ปฏิบัติการพยาบาล
ฉุกเฉินและวิกฤต 

พยาบาลมหาบัณฑิต (การ
พยาบาลผูใหญ) 

6 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 6-7 

54. พว. ลิขิต  พงษโสภา  ปฏิบัติการพยาบาล
ฉุกเฉินและวิกฤต 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 6 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 6-7 
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ชื่อ-สกุล รายวิชาที่สอน 
คุณสมบัติอาจารยพิเศษ 

1.คุณวุฒิการศึกษา 2.ระยะเวลาทาํงานฯ  
กับวิชาที่สอน(ป) 

3.จํานวนชั่วโมงสอน
ของรายวชิา 

55. พว. พัฒนา     ศิริพัฒน ปฏิบัติการพยาบาล
ฉุกเฉินและวิกฤต 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 8 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 6-7 

56. พว.ทัศวรรณ   พรมมงคล ปฏิบัติการพยาบาล
ฉุกเฉินและวิกฤต 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 14 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 6-7 

57. พว. สุกัญญา   ทองดี ปฏิบัติการพยาบาล
ฉุกเฉินและวิกฤต 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 15 
ผานอบรมหลักสูตรครูพี่เล้ียง 

1 : 6-7 

58. รศ.สุเชาวน  พลอยชุม ปรัชญา M.A. (Philosophy) University 
of Mysore (India) 2521 

40 18 

59. นายสามารถ  มีสุวรรณ ปรัชญา ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สาขาปรัชญา 
(อิสลาม) ม.สงขลาฯ 2540 

20 4 

60. นายสุริยา  เลิศมาลีวงศ ปรัชญา ปริญญาโทนิเทศศาสตร (Master 
of Arts) Advertising 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

20 4 

61. พระสุทธิสารเมธี,ดร.  
(ชัยยันต  สืบพระพันธ) น.ธ.
เอก.ป.ธ.5, ศน.ด. 

ปรัชญา ปริญญาเอก (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธ
ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย 

10 4 

62. อาจารยสมเกยีรติ  ทพิยทัศน พลวัตกลุม ปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2521 

40 39 

63. ผศ.ชะไมพร  ธรรมวาสี พลวัตกลุม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ) 

30 8 

64. ผศ.วิไล  วิวัฒนชาญกิจ 

การดูแลแบบผสมผสาน
และการบาํบัดทางเลือก 
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วัฒนธรรมศึกษา (สาธารณสุข) 

10 41 
 

65. อ.อุบลรัตน  มโนศิลป - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร (2553) 
-  ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ
การแพทยแผนไทยประยุกต  
อายุรเวทวิทยาลัย (2536) 

26 41 

66. อ.ปราณี  โรจนวิโรจน - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาการบริหารการพยาบาล) 
-  ประกาศนียบัตร หลักสูตร
การแพทยแผนจีน (2555) 

7 1 

67. อ.สมชาย  ชางแกวมณี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย
แผนไทยประยุกต) 

15 41 

68. อ.วันทนา  วงษภกัดี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย
แผนไทยประยุกต) 

16 21 

69. อ.อาทิตย  วิรุฬหอนันต วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย
แผนไทยประยุกต) 

21 21 
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เกณฑการประเมิน 5. ขอ 10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2562 คณะฯ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ไดรับอนุมัติเม่ือ
วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 (หลักฐานอางอิง 1.1.1+2-1 มคอ. 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2559) โดยคณะฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา 5 ป เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย กาว
ทันกับการเปลี่ยนแปลง  

การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

            รอบระยะเวลา 
หลักสูตร 

ป พ.ศ.ท่ีใช 
(เร่ิมตน-สิ้นสุด) 

ป พ.ศ. 
ท่ีครบรอบปรับปรุง 

การพิจารณา 

หลักสตูรปจจบัุน 2559-2563 2564 1. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันท่ี 23 
มีนาคม 2559 
2. สภาการพยาบาล ใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี 
19 สิงหาคม 2559 
3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560  

 ระบบและกลไกลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณบดีจะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ (หลักฐานอางอิง 1.5-1 ระบบและกลไกลการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ในเลมคูมือการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) 
 

ขั้นตอนท่ี การดําเนินงาน 
1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 1.1 ศึกษาเอกสาร ขอมูลพ้ืนฐานตามบริบท งานวิจัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

ผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติจากผูท่ีเก่ียวของ และจัดประชุมสมัมนาการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือสรางความเขาใจ และรวมกันกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตร โดยอาจารย
ทุกคนมีสวนรวม (ใชเวลาประมาณ 6 เดือน) 

2. การพัฒนาหลักสูตร 2.1 นําผลจากข้ันตอนท่ี 1 มาเปนแนวทางการจัดทํารางหลักสูตร โดยคณะดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร/
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการวิชาการ/คณาจารย (ใชเวลาประมาณ 2 เดือน) 
2.2 ดําเนินการวิพากษรางหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ แลวคณะดําเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร/อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรนําผลการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไข
รางหลักสูตรฉบับราง (ใชเวลาประมาณ 2 เดือน) 
2.3 ดําเนินการนํารางหลักสูตรฉบับแกไขประชุมพิจารณาโดยคณะดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรงุแกไขกอนนําเขาพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ (ใชเวลาประมาณ 1 เดือน) 

3. ปรับปรุงหลักสูตร 3.1 ดําเนินการจัดทําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง (เลมสมบูรณ) แลวเสนอตอ
คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
3.2 ประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
3.3 สรุปผลจากการประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร/
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการตอไป 
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 อยางไรก็ตามปการศึกษา 2562 คณะฯ ดําเนินการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2559 และอยูระหวางการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2564 โดยแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร และกําหนดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 ของคณะฯ  

สรุปผลการประเมิน องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

ตัวบงช้ี ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
ตัวบงช้ี 1.1 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 ผานเกณฑ  ผานเกณฑ 

จุดเดน 
1. คณะฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบระยะเวลา 4-5 ป เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย กาวทันการ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพ่ือตอบสนองปญหาดานสุขภาพคนเมือง 
2. คณะฯ มีระบบและกลไกในการกํากับและติดตามมาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร   
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ผลการดําเนินการ 

คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยไดนํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education :  TQF) มากําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู 6 ดาน คือ 1) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ดานทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการติดตามคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 นั้น คณะฯ ไดพัฒนา
แบบสอบถามใหครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน ท้ังนี้คณะฯ ไดจัดสง
แบบสอบถามใหกับผูใชบัณฑิตในโรงพยาบาลท่ีบัณฑิตปฏิบัติงานท้ัง 9 แหง จํานวนท้ังสิ้น 146 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
70.53 จากจํานวนบัณฑิต 207 คน (ไมนอยกวารอยละ 20) ไดรับแบบสํารวจกลับมา จํานวน 146 ฉบับ มีความสมบูรณ
ของขอมูล 146 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสํารวจท่ีแจกไป และคิดเปนรอยละ 70.53 จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 207 คน โดยระดับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรฯ กําหนดไวใน มคอ.2 
คาเฉลี่ย=3.92 SD.=0.72 ดังรายละเอียด (หลักฐานอางอิง 2.1-1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตอคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561) 

เกณฑการประเมิน   
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
สูตรการคํานวณ 
 
 คะแนนท่ีได =   
 
ขอมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 207 คน 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตาม TQF 146 คน  
3. จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับกลบัคืน 146 ฉบับ (สมบูรณ 146 ฉบับ) 
4. ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 70.53 
5. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ภาพรวม คาเฉลี่ย 3.92 (SD.= 0.72) 
  (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม คาเฉลี่ย 3.98 (SD.= 0.16) 
  (2) ดานความรู คาเฉลี่ย 3.60 (SD.= 0.15) 
  (3) ดานทักษะทางปญญา คาเฉลี่ย 3.43 (SD.= 0.10) 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 3.86 (SD.= 0.28) 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย 3.64 (SD.= 0.24) 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ คาเฉลี่ย 3.58 (SD.= 0.24) 

 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559-2561 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ปการศึกษา  
2561 ระดับ 

�̅�𝑥 SD. �̅�𝑥 SD. �̅�𝑥 SD. 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 4.36 0.42 3.95 0.59 3.98 0.16 มาก 
2. ดานความรู 4.05 0.40 3.55 0.65 3.60 0.15 มาก 
3. ดานทักษะทางปญญา 4.10 0.47 3.58 0.63 3.43 0.10 ปานกลาง 
4. ดานความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.11 0.51 3.84 0.58 3.86 0.28 มาก 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี 

4.10 0.43 3.59 0.56 3.64 0.24 มาก 

6. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 3.99 0.35 3.56 0.63 3.58 0.24 มาก 
รวม 4.12 0.43 3.68 0.53 3.92 0.72 มาก 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน ผลการดําเนินงาน คะแนน 

คาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 3.92   
 
จุดเดน   

- 

จุดท่ีควรพัฒนา  
จากผลการสํารวจพบวาผูใชบัณฑิตประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตดานทักษะทางปญญา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ คาเฉลี่ยเทากับ 3.43 (SD=0.10) ในการจัดการเรียนการสอนจึงควร
มุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตดานดานทักษะทางปญญาใหดียิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูใช
บัณฑิต 

แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยพัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยใช active Learning ใชเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนโดยการใชสถานการณจําลอง simulation scenario ในรายวิชาอ่ืน ๆ มากข้ึนจากท่ีมีอยูเดิม 
2. จัดหาอุปกรณการเรียนการสอน และเจาหนาท่ีสายสนับสนุนดูแลหองฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลข้ันสูง 

(Advanced clinical lab) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย และการฝกทักษะการพยาบาลใหกับนักศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2562 มีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จํานวน 
205 คน (หลักฐานอางอิง 2.2.2-1 สําเนารายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 205 คน ผานคณะกรรมการประจํา
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย (วาระพิเศษ) วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 อนุมัติใหสําเร็จการศึกษา เม่ือวันท่ี 3 
กุมภาพันธ 2563 ผานท่ีประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2563 และผานสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2563) และภายหลังสําเร็จการศึกษาไดปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ป ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 2.2.2-2 สําเนา
รายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 205 คน ท่ีไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานในแตละแหลง) 

 
ลําดับ สถานท่ีปฏิบัติงาน จํานวน (คน) 

1 โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 10 โรงพยาบาล 134 
2 โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล)   54 
3 คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย    6 
4 นักศึกษาทุนจากสังกัดสํานักการแพทย    5 
5 นักศึกษาทุนจากสังกัดสํานักอนามัย    5 
6 ปฏิบัติงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร    1 

รวม 205 

 เกณฑการประเมิน   โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป เปนคะแนนระหวาง 0-5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

= 
จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 100 

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

ผลการคํานวณ 
 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตร ี
ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

= 
205 

X 100 
205 

 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี 
ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

= 100 
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 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป X 5 
100 

 

คะแนนท่ีได = 
100 

X 5 
100 

 

คะแนนท่ีได = 5 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน ผลการดําเนินงาน คะแนน 

รอยละ 100 รอยละ 100 5   

จุดเดน 
 นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณยเปนท่ีตองการของโรงพยาบาลและสถานบริการ
สุขภาพตาง ๆ  ท้ังนี้บัณฑิตไดปฏิบัติงานในสาขาท่ีตรงกับหลักสูตรภายใน 1 ปครบทุกคน  

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

แนวทางการพัฒนา 
 - 

สรุปผลการประเมิน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

 ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
คะแนน 

ประเมินจากคณะกรรมการ 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.92  

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5.00  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.46  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 การรายงานการดําเนินงานตัวบงชี้นี้ไดอธิบายกระบวนการและแสดงผลการดําเนินงานครอบคลุม 2 ประเด็น 
ตอไปนี้ ไดแก 1. การรับนักศึกษา และ 2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 3.1.1 การรับนักศึกษา  
 ผลการดําเนินงาน   
 ปการศึกษา 2562 กอนท่ีจะดําเนินการเปดรับสมัครนักศึกษา คณะฯ ไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรโดยจัด
กิจกรรมแนะแนวนักศึกษาเพ่ือเขาเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ซ่ึงไดกําหนด
คุณสมบัติของนักศึกษา กําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก มีความโปรงใส ชัดเจน และเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก
เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะฯ ไดมีระบบและกลไกใน
กระบวนการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

PDCA กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

P 

 - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- หวัหนาฝายบริการ 
 
 

- รายงานการประชุมการรับ
ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

P 
 
 
 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- ฝายบริการทางการศึกษา 

- แผนปฏิทินการรับสมัคร 
- หลักเกณฑ/เง่ือนไข การสมัคร 

P 

 
 
 
 

- คณบดี 
- ฝายบริการทางการศึกษา 
 

- คําส่ังกรรมการรับสมัคร 
- คําสังกรรมการสอบสัมภาษณ
และตรวจรางกาย 
- หลักเกณฑการสอบสัมภาษณ/
ตรวจรางกาย 

P 

 
 
 

- ฝายบริการทางการศึกษา 
 
 
 

- ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองการ
รับสมัครนักศึกษาฯ  

D 

 
 
 

- ฝายบริการทางการศึกษา 
 

- เว็บไซตคณะฯ 
www.kcn.ac.th 
- เว็บมหาวิทยาลัยฯ 
www.nmu.ac.th 

D 

 
 
 

            “                         ไมถูกตอง 
 

      ถูกตอง 
 

- ฝายบริการทางการศึกษา 
 

- Portfolio 
- ผลคะแนน GAT, PAT2 
- ผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  

กําหนด/รับนโยบายการรับสมัครเพื่อดําเนินการ

ประชาสัมพันธเกีย่วกับการรับสมัครนักศึกษาและการแนะ

แนวการศึกษา 

จัดทําแผนและประกาศการรับสมัครนักศึกษาและ

กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไงการรับสมัครนักศึกษา 

กําหนดการรับสมัคร 2 รอบ 

แตงต้ังกรรมการรับสมัครนักศึกษา 
แตงต้ังกรรมการสอบสัมภาษณผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

และตรวจรางกาย 

รับสมัครผานเว็บไซต คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย 
และเว็บมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

 

ตรวจสอบ

เอกสารการ

สมัคร 

แจงผูสมัครผานระบบ

อินเทอรเน็ต 

http://www.kcn.ac.th/
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D 
 - ฝายบริการทางการศึกษา 

 
- ระบบประมวลผลคะแนน 

D 

 
 
 

- ฝายบริการทางการศึกษา 
 

- รายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
และตรวจรางกาย 
- เอกสารการตรวจรางกาย 

D 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 
- กรรมการสอบสัมภาษณตรวจ
รางกาย 

- รายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
และตรวจรางกาย 
- เอกสารประกอบการสัมภาษณ 
(แบบฟอรมสอบสัมภาษณ 
ประวัติ 
แบบประเมินสรุปผลฯ 

D 

 
 
 
 

                                             
                                                       ไมผาน 

                        
 

                    ผาน 

- คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ
และตรวจรางกาย         
- ฝายบริการทางการศึกษา 
 

- รายชือ่ผูผานสัมภาษณและ
ตรวจรางกาย 
- เอกสารการตรวจรางกาย 
- เอกสารประเมินและสรุปผล
ผูสอบสัมภาษณ 

D 

 
 
 
 

- ฝายบริการทางการศึกษา 
 

- รายชือ่ผูมีสิทธิ์รับรหัส 
ยืนยันสิทธิ ์Clearing house 

D 

 - ฝายบริการทางการศึกษา - รายชือ่นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ ์
Clearing house 

D 

 
 

- คณะกรรมการ รับมอบตัวทํา
สัญญาคํ้าประกัน 
- ฝายบริการทางการศึกษา 
 

- รายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- เอกสารทาํสัญญาคํ้าประกนั
เขาศึกษา 
- แบบฟอรมทะเบยีนบิดามารดา 
- แบบประวัติสวนตัวนักศึกษา 
- ใบอนุญาตใหทําการรักษา 

C 

 
 
 

- ฝายบริการทางการศึกษา 
 

- แบบประเมินกระบวนการรับ
สมัคร 
- รายงานผลกระบวนการรับ
สมัคร 

ระบบทําการประมวลผลคะแนน 

 

 
ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและตรวจ

รางกาย ผานหนาเว็บไซตคณะฯ  
และเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ 

 
สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 

ประชุมสรุปรายงานผลการสอบสัมภาษณและตรวจ

รางกาย 

ผลการสอบ

สัมภาษณและ

 

ประเมินกระบวนการรับสมัคร 

นักศึกษารายงานตัวเขาศึกษา/ทาํสัญญาคํ้าประกัน 

ประกาศรายชือ่ผูยืนยันสิทธิ ์Clearing house              

สงใหมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นประกาศบนเว็บไซต 

นํารายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ Clearing house  

จากมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศการมอบมอบตัวและ

ทําสัญญาคํ้าประกัน 
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A 

 
 
 
 
 
 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- ฝายบริการทางการศึกษา 
 

- รายงานการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 คณะฯ ไดมอบหมายใหฝายบริการทางการศึกษาดําเนินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้   
 1. การกําหนดนโยบายและเปาหมายในการรับสมัครนักศึกษา  
 คณะกรรมการประจําคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมกําหนดนโยบาย 
เปาหมายในการรับสมัครนักศึกษา และวางแผนในการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2562 ตามวัตถุประสงคคณะฯ 
คือผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือบริการสุขภาพคนเมือง ดังนั้นการรับสมัครนักศึกษาพยาบาลในแตละปจึงตองตอบสนอง
ตามความตองการของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร พรอมกําหนดหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ตลอดจนเง่ือนไขเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยกําหนดการรับสมัครดวยระบบ TCAS  ท่ีมีแบง
การรับสมัครเปน 5 รอบ แตคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย เลือกวิธีรับสมัครเพ่ือคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาตรบัณฑิต 1 รอบ คือ รอบท่ี 1 รับดวย Portfolio จํานวน 220 คน รับโควตาผูรับทุนจากสํานักการแพทย 
สํานักอนามัย และคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  จํานวน 10 คน  
 2. เกณฑการรับนักศึกษา 
 คณะฯ กําหนดเกณฑการรับนักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 ท้ังหมด 1 รอบ คือ รอบท่ี 1 (รับดวย 
Portfolio) จํานวน 230 คน โดยแบงเปน 6 กลุม ประกอบดวย จํานวน คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร
รายละเอียดดังนี้ 
 

การรับนักศึกษา คุณสมบัติเฉพาะกลุม คุณสมบัติท่ัวไป 
รอบ 1 รับดวย Portfolio  จํานวน 230 คน แบงเปน 6 กลุม ประกอบดวย 
กลุมท่ี 1 รับสมัครนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร  รั บจํ านวน  20  คน 
(ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เ ร่ืองการ รับสมัครนัก ศึกษาประจํ าป
การศึกษา 2562 รอบท่ี 1 กลุม 1) 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 6 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังตอไปน้ี 
  1) โรงเรียนมัธยมบานบางกะป เขตบางกะป 
  2) โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน 
  3) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน เขตจตุจักร 
  4) โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ เขตประชานิเวศน 
  5) โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ เขตประเวศ 
  6) โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
  7) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุถัมภ เขตสวนหลวง 
  8) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 
  9) โรงเรียนนาหลวง เขตทุงครุ 

1. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
2. เปนผู ท่ีอยู ในประเทศไทยอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย 
3. ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ี
สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา การประกอบ
วิชาชีพ/อาชีพ 
4. เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย
และมีความตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม
ความสามารถและเต็มใจปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดย
เครงครัด 

กลุมท่ี 2 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนท่ีเปน
บุตรหรือ บุตรบุญธรรมของข าราชการ 
ข า ราชการ บํานาญ หรื อลู กจ า งสั ง กัด

1. เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมของขาราชการ
ข า ร า ช ก า ร บํ า น า ญ  ห รื อ ลู ก จ า ง สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร หรือ 

นําเสนอผลการดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม  
ประจําปการศึกษา 2562 ตอที่ประชุมกรรมการบริหาร
ห ลัก สูตร เพื่ อพิ จ า รณาแนวทางการพัฒนาและ
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาในปการศึกษา 2563  
ตอไป 
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กรุงเทพมหานคร/ขาราชการ หรือลูกจาง
ก รุ ง เ ท พ ม หา น ครซึ่ ง ปฏิ บั ติ หน า ท่ี ใ น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงาน
มหาวิทยาลัยนมินทราธิราช รับจํานวน 10 
คน โดยกําหนดคุณสมบัติดังน้ี (ประกาศ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เร่ืองการรับ
สมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 
รอบท่ี 1 กลุม 2) 

2. เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรมของขาราชการ 
หรือลูกจางกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหนาท่ีใน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยนมินทราธิราช (กรณีท่ีเปนบุตร
บุญธรรม ตองจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
แลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป) 
หลักฐานเฉพาะ : หนังสือรับรองการทํางาน
ของบิดามารดาท่ีแสดงถึงการเปนขาราชการ
ข า ร า ช ก า ร บํ า น า ญ  ห รื อ ลู ก จ า ง สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร/ขาราชการ หรือลูกจาง
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ซึ่ ง ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ใ น
มหา วิทยาลั ยนวมินทรา ธิราช/พ นัก งาน
มหาวิทยาลัยนมินทราธิราช 1 ฉบับ (กรณีท่ีเปน
บุตรบุญธรรม ตองจดทะเบียนรับรองบุตรบุญ
ธรรมแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ 

5. ตองไมเปนผูท่ีมีประวัติถูกลงโทษ
เน่ืองจากการกระทําผิดหรือรวมกระทํา
ทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถานศึกษาระดับตาง ๆ 
 

กลุม ท่ี 3 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดองคปกครองสวนทองถ่ิน 
รับจํานวน 10 คน โดยกําหนดคุณสมบัติดังน้ี 
(ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เ ร่ืองการ รับสมัครนัก ศึกษาประจํ าป
การศึกษา 2562 รอบท่ี 1 กลุม 3) 

1. เปนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคกรสวน
ทองถ่ิน 

กลุม ท่ี 4 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดท่ี
มีพ้ืนท่ีติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ไดแก 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา รับจํานวน 130 
คน โดยกําหนดคุณสมบัติดังน้ี (ประกาศ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เร่ืองการรับ
สมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 
รอบท่ี 1 กลุม 4) 

1. เปนนักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
และในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกรุงเทพมหานคร 6 
จังหวัด ไดแก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  
 

กลุม ท่ี 5 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียนท่ีไมอยูในกรุงเทพมหานครและใน
จังหวัด ท่ีมี พ้ืน ท่ีติดกรุง เทพมหานคร 6 
จังหวัด ไดแก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา 
รับจํานวน 50 คน โดยกําหนดคุณสมบัติดังน้ี 
(ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เ ร่ืองการ รับสมัครนัก ศึกษาประจํ าป
การศึกษา 2562 รอบท่ี 1 กลุม 5) 

1. เปนนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดอ่ืน ๆ 
นอกจากกรุงเทพมหานครและในจังหวัดท่ีมี
พ้ืนท่ีติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ไดแก  
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมทุรสาคร และฉะเชิงเทรา  
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กลุมท่ี 6 รับสมัครคัดเลือกผูรับทุนจากสํานัก
ก า ร แ พ ท ย  สํ า นั ก อ น า มั ย  แ ล ะ ค ณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาล รับจํานวน 10 
คน โดยกําหนดคุณสมบัติดังน้ี (ประกาศ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เร่ืองการรับ
สมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 
รอบท่ี 1 กลุม 6) 

1. ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัด กทม. 
จากสํานักการแพทย สํานักอนามัย และคณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาลในการเขาศึกษาท่ี
คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 

คุณสมบัติเฉพาะรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 แผนวิทยาศาสตร/แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร คาดวาจะจบ
การศึกษากอนเดือนมิถุนายน 2562 และมีผลการเรียนแตมเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต 2.75 ข้ึนไป หรือ 2. 
 2. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) แผนวิทยาศาสตร/แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต 2.75 ข้ึนไป 
 3. เปนผูท่ีมีแตมเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต 2.75 ข้ึนไป 
 4. เปนผูท่ีมีแตมเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรตั้งแต 2.75 ข้ึนไป 
 5. เปนผูท่ีมีแตมเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีวิทยา) ตั้งแต 2.75 ข้ึนไป 
 6. เปนผูท่ีมีน้ําหนักตัวไมนอยกวา 40 กิโลกรัม สวนสูงไมต่ํากวา 150 เซนติเมตร และมีน้ําหนักไมเกินเกณฑปกติ 
(BMI) มาก จนอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
ท้ังนี้ ถือเอามาตรฐานเครื่องชั่งและเครื่องวัดของของคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณยเปนเกณฑตัดสิน 
 7. เปนผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณและปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการ อันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ดังตอไปนี ้
 7.1 โรคหัวใจท่ีมีพยาธิสภาพท่ีอวัยวะท้ังชนิดท่ีเปนมาแตกําเนิด และ/หรือมาเปนเม่ือภายหลัง 
 7.2 ตาบอดแมแตขางหนึ่งหรือสายตาไมปกติ เม่ือรักษาโดยใชแวนสายตาและยังต่ํากวา 6/18 หรือโรคอ่ืน ๆ ท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลลงความเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 7.3 ตาบอดสี 
 7.4 หูหนวกหรือหูตึงจากระบบประสาท แมเพียงขางเดียว หรือโรคหูอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการคัดเลือกและ
ตัดสินผลลงความเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 7.5 วัณโรคของปอดในระยะท่ียังไมสงบ และโรคปอดเรื้อรังท่ีอาจขัดขวางการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
 7.6 โรคเรื้อน โรคผิวหนังท่ีเปนท่ีรังเกียจแกผูอ่ืน โรคหืด ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวานท่ีควบคุม
ไมได โรคเอดส โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฎอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคลมชักท่ีมีความพิการทางสมอง สงผลใหมี
สุขภาพจิตไมสมบูรณ อารมณกาวราวรุนแรง มีความพิการของรางกาย ท่ีทําใหเสียบุคลิกลักษณะ ติดยาเสพติดทุกชนิด 
และโรคพิษสุราเรื้อรัง พูดติดอาง รางกายวิกลรูป และมีแผลเปน ไฝ ปาน รอยสัก หูดหรือซีสตท่ีสวนตาง ๆ ของรางกาย 
ซ่ึงมีขนาดใหญหรือมาก จนแลดูนาเกลียด 
 7.7 ปญหาทางโรคจิตเวชข้ันรุนแรง ไดแก โรคจิต (Psychotic Disorders) กลุมอาการออทิสซึม (Autistic 
Spectrum) โรคอารมณผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) หรือโรค
บุคลิกภาพผิดปกติ  (Personality Disorders)  โดยเฉพาะ  Antisocial Personality Disorders หรือ  Borderline 
Personality Disorders รวมถึงปญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ   
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 3. เกณฑท่ีใชในการคัดเลือก 
 กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 
 3.1 คะแนน  
   3.1.1 การรับดวย Portfolio สําหรับกลุม 1 ถึง กลุมท่ี 5 พิจารณาจากเกณฑ ดังนี้ 

       1) ผลการเรียนแตมเฉลี่ยสะสม 
       2) ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาตางอังกฤษ 
       3) แฟมสะสมงาน 
       4) ผลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 
  3.1.2 การรับดวย Portfolio สําหรับกลุม 6 พิจารณาจากเกณฑดังนี้ 
       1) หนังสืออนุมัติ 
       2) ผลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 

 3.2 การสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 
   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดกําหนดหลักเกณฑดานสุขภาพไว โดยผูท่ีมีรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ตองไปตรวจรางกายมากอนแลวนําผลการตรวจมาใหคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาพิจารณาพรอมการ
สอบสัมภาษณ เพ่ือดูทัศนคติตอวิชาชีพ (หลักฐานอางอิง 3.1.1-1 ประกาศหลักเกณฑการสอบสัมภาษณ ตรวจ
รางกาย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562) 
 4. ดําเนินการรับสมัคร  
 4.1 ผูสมัครสมัครผานระบบออนไลน ทางเว็บไซต http//www.kcn.ac.th 
 4.2 ผูสมัครสามารถตรวจสอบขอมูลการสมัครทางอินเตอรเน็ต ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 4.3 ชําระเงินผานธนาคาร กรุงไทย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 4.4 ผูสมัครสงเอกสารการสมัครใหคณะฯ ทาง E-mail ท่ีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดจัดไวท่ี 
BNS@NMU.AC.TH ดังนี้ ใบสมัคร ติดรูปถาย 1 นิ้ว ทะเบียนผลการเรียน (ปพ.1) จํานวน 5 ภาคการศึกษา โดยมี
หัวหนาสถานศึกษาหรือนายทะเบยีนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียน ใบรับรองการเปนนักเรียน  
 4.5 ผูสมัครสามารถตรวจสอบผลการสงเอกสารใหคณะฯ ตรวจสอบ ภายหลังสงเอกสารแลวประมาณ 
5-7 วันทําการ 
 5. การสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย ดําเนินการดังนี้ 
 5.1 กําหนดวันสอบสัมภาษณและตรวจรางกายพรอมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 
 5.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสัมภาษณและตรวจรางกาย 
 6. ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์ตรวจรางกาย 
 6.1 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและใหมารายงานตัวเพ่ือตรวจรางกาย ณ ชั้น 6 อาคาร
เพชรรัตน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 6.2 ผูสอบผานเขารับการตรวจรางกาย 
 6.3 ผูสอบผานรายงานตัวรับรหัสผานเพ่ือยืนยันสิทธิ (Clearing House) 
 6.4 ผูสอบผานเขาระบบยืนยันสิทธิ (Clearing House) กับ ทปอ. 
 6.5 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 7. รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม ดําเนินการดังนี้ 
 7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2562 

mailto:BNS@NMU.AC.TH
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 7.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอรายงานตัวพรอมทําสัญญาคํ้าประกัน 
 7.3 จัดทํารายชื่อนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 7.4 สรุปและรายงานผลการรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562  

 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับนักศึกษา ซ่ึงไดจํานวนนักศึกษากอนเปดเทอม ท้ังสิ้น จํานวน 219 คน ฝาย
บริการทางการศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการจัดทําประเมินผลกระบวนการข้ันตอนการรับสมัคร 
ประจําปการศึกษา 2562 (หลักฐานอางอิง 3.1.1-2 รายงานสรุปการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562) พบวา  
 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงจากปการศึกษา 2562 วางแผนการปรับปรุงในการรับสมัครปการศึกษา 2563 
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ 
1. เครื่องมือในการสอบสัมภาษณ มีการนําขอมูลดาน
ความสามารถของผูสมัครมาประกอบการพิจารณาและเกณฑ
การสอบสัมภาษณ มีเพียงประเด็นปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ
ตอวิชาชีพ ความมุงมั่นตั้งใจ และบุคลิกภาพ ซึ่งไมครอบคลมุ
ทุกดาน 

 
1. มีการปรับปรุงขอคําถามก่ึงโครงสรางท่ีใชในการสัมภาษณและ
คําถามรอง (semi structure interview and probing questions) 
เ พ่ือคนหา talent ท่ี เปนคุณสมบัติภายในของผู สมัคร การมี
คุณลักษณะของ KARUN การมีเปาหมายในชีวิตและเจตคติท่ีดีตอ
วิชาชีพพยาบาล และความมั่นคงทางอารมณของผูสมัคร 
2. กําหนดแนวทางการสอบสัมภาษณและเกณฑการใหคะแนนสําหรบั
กรรมการสอบสัมภาษณทุกคนไดทําความเขาใจและเปนเกณฑในการ
ดําเนินการเพ่ือการตัดสินท่ีเทาเทียมกัน 

ขั้นตรวจรางกาย 
1. กําหนดใหผูผานการสอบสัมภาษณ มาตรวจรางกายท่ีคณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาลท้ังหมด โดยมารับการตรวจในวัน
ทําการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พบปญหาคือ ในวันทําการ
มีผู ใชบริการในโรงพยาบาลจํานวนมาก ทําใหตองใช
ระยะเวลาในการตรวจรางกายนาน 

 
1. เปลี่ยนกําหนดวันตรวจรางกาย เปนวันหยุดราชการและวางแผน
จัดเจาหนาท่ีใหบริการตามจุดท่ีสําคัญ 
2. ประกาศกําหนดเวลาการรายงานตัวเขารับการตรวจรางกาย และ
ข้ันตอนการตรวจรางกายให นักศึกษาทราบ ทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยและเว็บไซตของคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 

จุดเดน 
         มีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาท่ีชัดเจน โปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดใน
หลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก วิธีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความพรอม และมุงม่ันท่ีจะเรียน จนจบหลักสูตร      

จุดท่ีควรพัฒนา 
 เนื่องจากในปจจุบันมีสถาบันท่ีเปดสอนทางดานการพยาบาลเพ่ิมข้ึนมากทําใหผูท่ีสนใจศึกษาตอทางดานการ
พยาบาลมีทางเลือกมากข้ึน ดังนั้นควรเพ่ิมวิธีการการประชาสัมพันธใหมีรูปแบบท่ีเขาถึงไดงาย หลากหลายชองทาง
และนาสนใจกวาเดิม 

แนวทางการพัฒนา 
 ปรับปรุงกระบวนการการรับสมัครนักศึกษา ไดแก ข้ันตอนการตรวจ Portfolio ข้ันตอนการสอบสัมภาษณและ 
ข้ันตอนการตรวจรางกายใหมีข้ันตอนท่ีกระชับ ชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนตน 
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ประเด็นการพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
 ผลการดําเนินการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับฝายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดรวมออกแบบระบบ
และกลไกในการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาศึกษาในคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด เนื่องจากนักศึกษา
ของคณะฯ มีความหลากหลายทางดานถ่ินกําเนิด และความเปนพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะฯ มีนโยบายรับนักศึกษา
โควตาพิเศษจากกรุงเทพมหานครท่ีเปนผูชวยพยาบาลมาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 มีจํานวน 9 คน 
ซ่ึงนักศึกษากลุมนี้จะมีความแตกตางจากกลุมนักศึกษาท่ีเขามาศึกษาตามปกติ ท้ังในดานอายุ ประสบการณการทํางาน 
และพ้ืนฐานความรู ดังนั้นเพ่ือใหนักศึกษาท้ังหมดจํานวน 219 คน สามารถปรับตัวและมีกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสม 
คณะฯ จึงไดมีการดําเนินการในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดังนี้ (หลักฐานอางอิง 3.1.2-1 ระบบและกลไกการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 
 1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา            
ปการศึกษา 2562 โดยมีการนําผลการประเมินกระบวนการการเตรียมความพรอมฯ ปการศึกษา 2561 ซ่ึงพบวาเปน
การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาอยางเทาเทียมกันทุกคน ไมไดแยกกลุมนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรูและ
ประสบการณท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะกลุมโควตาท่ีเปนนักศึกษาผูชวยพยาบาลมาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีอายุสูงกวา บางคนมีครอบครัวแลว และเวนการเรียนมา
เปนเวลานานแตกตางกันไป จึงทําใหการเรียนรูทางดานวิชาการลาชากวากลุมนักศึกษาปกติ แตนักศึกษากลุมนี้จะมี
ประสบการณ การใชทักษะชีวิตไดดีกวากลุมปกติ ดังนั้นจึงวางแผนใหมีการดูแลติดตามนักศึกษากลุมนี้อยางใกลชิด
และตอเนื่อง เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดใน 4 ป ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกําหนดใหมีการเตรียม
ความพรอมฯท้ังดานวิชาการ และดานทักษะการใชชีวิตผานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 ซ่ึง
ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 พรอมท้ังจัดสรรงบประมาณ จํานวน 300,000 บาท (สามแสน
บาทถวน) (หลักฐานอางอิง 3.1.2-2  แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2562) เพ่ือใชในการดําเนินงานและ
มอบหมายใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูกํากับติดตาม 
 2. คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการตามแผนฯ มอบหมายใหฝายกิจการ
นักศึกษารับผิดชอบจัดทําโครงการฯ (หลักฐานอางอิง 3.1.2-3 สําเนาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 
2562) เพ่ือขออนุมัติ โดยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะการเตรียมความพรอมกอนศึกษา ในปการศึกษา 2561 
มาดําเนินการ โดยปการศึกษา 2562 ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท่ีจัดข้ึนเปนระยะ เวลา 1 วัน ในวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมหลักเพ่ือทําความเขาใจถึงระเบียบขอบังคับและกฎเกณฑตาง ๆ ในคณะฯ แนะนํา
อาคาร สถานท่ี เพราะนักศึกษาตองพักคางในหอพัก จึงตองมีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบของคณะฯ ขอมูลเก่ียวกับ
สวัสดิการ การติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะฯ วิธีการปรับตัว การสรางความคุนเคย และการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา เปนระยะเวลา 6 วัน ในวันท่ี 1 และ 5-9 สิงหาคม 2562 

3. มีการปรับปรุงกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาผานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ป
การศึกษา 2562 มีการดําเนินการดานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดานวิชาการ คือ มีการใหคําแนะนําเก่ียวกับ
รายละเอียดของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การลงทะเบียนเรียน โดยรองคณบดี
ฝายวิชาการ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปวางแผนจัดการเรียนของตนเองใหสําเร็จภายในระยะเวลา 4 ปตามท่ี
หลักสูตรกําหนด สวนในกลุมนักศึกษาท่ีเปนผูชวยพยาบาลท่ีมาศึกษาตอในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได
ดําเนินการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษา และติดตามดูแลนักศึกษาตอเนื่องจนสิ้นปการศึกษา โดย
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มอบหมายใหคณะกรรมการวิชาการ และอาจารยประจําชั้น อาจารยท่ีปรึกษาท่ีนักศึกษากลุมผูชวยพยาบาลในความ
ดูแลใหการดูแลเปนพิเศษในเรื่องวิชาการ ติดตามใหคําปรึกษาอยางใกลชิดและตอเนื่องหากพบประเด็นปญหาใหรีบ
หาทางชวยเหลือทันที  
 4. ดําเนินการตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนดไว คือ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 
โดยแบงการอบรม เปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 คือ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เปนกิจกรรมปฐมนิเทศการรับนักศึกษา
ใหมและผูปกครอง และ ระยะท่ี 2 คือ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 และ วันท่ี 5-9 สิงหาคม 2562   
 5. ผลการประเมินกิจกรรมการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 พบวา นักศึกษามีความพึง
พอใจในกิจกรรมและการเขารวมโครงการฯ รายละเอียด ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 3.1.2-4 รายงานสรุปโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2562) 
 

วันท่ี เดือน ป กิจกรรม คาเฉลี่ย SD. ระดับ 

31 กรกฎาคม 2562 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ผูปกครอง 3.98 0.74 มาก 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม นักศึกษา 4.09 0.80 มาก 

1 สิงหาคม 2562 รูจักฉัน รูจักเธอ และฐานการเรียนรูอยูบานเก้ือฯ 4.30 0.73 มาก 
5 สิงหาคม 2562 เตรียมความพรอมทักษะวิชาการ โดยวิทยากรจากคณะวิทยฯ  4.01 0.72 มาก 

6 สิงหาคม 2562 
เตรียมความพรอมทักษะวิชาการเรื่องกายวิภาค โดยวิทยากร
จากคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

4.00 0.72 มาก 

7 สิงหาคม 2562 
เตรียมความพรอมทักษะวิชาการการใชหองสมุดและความรู
เก่ียวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

3.97 0.73 มาก 

8 สิงหาคม 2562 
เตรียมความพรอมทักษะชีวิต เรื่อง การบริหารอารมณอยางไร
ใหหางไกลความเครียด  

4.08 0.69 มาก 

9 สิงหาคม 2562 
เตรียมความพรอมทักษะชีวิต เรียนรูใหเปยมสุข รูวิธีคลายทุกข
ดวยธรรมะ และอยูกันแบบเก้ือฯ อยูอยางเอ้ืออาทร 

3.91 0.76 มาก 

 

 6. จากผลการประเมินกิจกรรมการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 ผูรับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการกิจการนักศึกษารวมวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา รวมประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2563  ดังนี้ (หลักฐาน
อางอิง 3.1.2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2562) 
  

ประเด็นการประเมิน ปการศึกษา 2562 
แผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม 

กอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2563 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมทักษะชีวิต เรียนรูให
เปยมสุข รูวิธีคลายทุกขดวยธรรมะ และอยูกันแบบเก้ือฯ 
อยูอยางเอ้ืออาทร กิจกรรมมีขอจํากัดสําหรับนักศึกษาท่ี
ไมไดนับถือศาสนาพุทธ 

วางแผนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับทุกศาสนา 

จุดเดน 
 1. มีกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมท่ีชัดเจนและนําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนา 
 2. มีการปฐมนิเทศผูปกครองกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการจัดการศึกษาและการดูแล
นักศึกษาของคณะฯ 
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 3. มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมดานวิชาการ โดยสํารวจความตองการการเตรียมความพรอมท้ังจาก
นักศึกษาใหม และอาจารยผูสอน 
 4. มีการดูแลนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานแตกตางกันโดยเฉพาะในกลุมนักศึกษาผูชวยพยาบาลท่ีมาศึกษาตอ 
 5. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาอยางเพียงพอและตอเนื่องทุกป 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีระบบติดตามความพรอมในการเรียนดานวิชาการของนักศึกษาโควตาพิเศษอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
พรอมใหการชวยเหลือทันทวงที 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

เปาหมาย 
ผล 

การดําเนินงาน 
คะแนน 

ผล 
การดําเนินงาน 

คะแนน 

3.1.1 การรับนักศึกษา  ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    
คะแนนเฉลี่ย ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4.00 คะแนน  

 
 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 การรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้โดยอธิบายกระบวนการและแสดงผลการดําเนินงานครอบคลุม 2 
ประเด็นตอไปนี้ ไดแก 1. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี และ 2. 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นการพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา  
 ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา โดยฝายกิจการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามระบบ ดังนี้ 
 1. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา (หลักฐานอางอิง 3.2.1-1 คูมือการ
ใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา) สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติงานใหกับอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีหนาท่ีดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาดานวิชาการ ดานการพัฒนานักศึกษา สุขภาพ การใชชีวิต และการเขาสูวิชาชีพพยาบาล 
 2. มีการมอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาใหดูแลนักศึกษาทุกคนตั้งแตเริ่มเขาศึกษาและติดตามดูแลนักศึกษาจน
สําเร็จการศึกษา โดยอาจารย 1 คน จะรับผิดชอบดูแลนักศึกษา 8-14 คน (หลักฐานอางอิง 3.2.1-2 สําเนาคําส่ัง
แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1-4) 
 3. จัดตารางเวลาใหอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาท่ีอยูในความดูแล ทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้เม่ือนักศึกษา
ตองการปรึกษาเพ่ิมเติม นักศึกษาสามารถติดตออาจารยท่ีปรึกษาทางโทรศัพทสวนตัว หรือกลุม Line หรือ Line 
สวนตัว โดยไดจัดหองแนะแนวและใหคําปรึกษาไวบริการเพ่ือสามารถใหคําปรึกษาไดอยางเหมาะสม มิดชิด เปน
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สัดสวน (หลักฐานอางอิง 3.2.1-3 ภาพถายหองแนะแนวและใหคําปรึกษา) ผลการดําเนินการพบวา นักศึกษาไดรับ
คําปรึกษา แนะแนวดานวิชาการ และการใชชีวิตจากอาจารยท่ีปรึกษาทุกคน  
 4. บันทึกการใหคําปรึกษา แนะแนวดานวิชาการ และการใชชีวิตในแบบบันทึกการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล โดยในปการศึกษา 2562 ไดเริ่มมีการบันทึกขอมูลการใหคําปรึกษาลงในระบบ TheDB (หลักฐาน
อางอิง  3.2.1-4 ตัวอยางเอกสารการบันทึกผลการใหคําปรึกษา แนะแนวดานวิชาการและการใชชีวิต TheDB) 
 5. จัดใหมีอาจารยผูเชี่ยวชาญดานการใหการปรึกษาและแนะแนว (หลักฐานอางอิง 3.2.1-5 สําเนาคําส่ัง
แตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญดานการใหคําปรึกษา) เพ่ือคอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีมีปญหาวิกฤต ซับซอนหรือ
ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน หรือสงตอโรงพยาบาล โดยมีการวางแผนและชวยเหลือเฝาระวังอยางตอเนื่อง
และสรุปความคิดเห็นเสนออาจารยอาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลรวมกันตอไป (หลักฐานอางอิง 3.2.1-6 เอกสาร
ตัวอยางบันทึกขอความ เรื่องรายงานผลการใหบริการคําปรึกษาของอาจารยผูเช่ียวชาญดานการใหคําปรึกษาและ
แนะแนว) 
 6. ระบบการรับขอรองเรียน มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนระบุไวในคูมือนักศึกษา 
(หลักฐานอางอิง 3.2.1-7 คูมือนักศึกษา หมวดอุทธรณ) นอกจากนี้นักศึกษาสามารถสงเรื่องรองทุกข รองเรียนตอ
อาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยท่ีนักศึกษาไววางใจ/ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร ผานชองทางตาง ๆ ไดแก พบดวยตนเอง 
ทางโทรศัพท Line เว็บไซต สายตรงคณบดี จดหมายอิเล็กทรอนิกส และหนังสือรองเรียน โดยฝายกิจการนักศึกษาจะ
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือวางแผนการชวยเหลือและแกปญหารวมกับผูท่ีเก่ียวของ และ
บันทึกสรุปรายงานผลเสนอตอคณบดีคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย และคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียน เพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยแนวทางแกไขหรือปองกันตอไป (หลักฐานอางอิง 3.2.1-8 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดการขอ
รองเรียน) 
 7. ดานวิชาการ มีการรายงานความกาวหนาผลการเรียนรูของนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาทุกภาคการศึกษา
ผานทางระบบทะเบียนและประเมินผล (หลักฐานอางอิง 3.2.1-9 ตัวอยางผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
ต่ํากวา 2.25) เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาชวยเหลือและแนะนําในรายท่ีผลการเรียนต่ําใหดีข้ึน (หลักฐาน
อางอิง 3.2.1-10 เอกสารใหคําปรึกษาดานวิชาการในรายท่ีมีผลการเรียนต่ํา 2.25) มีการวางแผนเฝาระวังติดตามผล
การเรียนของนักศึกษากลุมผูชวยพยาบาลเพ่ือทําใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดย
อาจารยผูรับผิดชอบวิชา (ประธานวิชาและรองประธานวิชา) รวมกับอาจารยผูสอนในหัวขอตางๆ สอนทบทวน สอน
ซอมเสริมใหนักศึกษาท่ีประสบปญหาการเรียนออน ใหคําปรึกษาทางดานวิชาการในรายวิชานั้นๆ และกํากับติดตาม
ชวยเหลือเปนระยะ ซ่ึงจะติดตามชวยเหลือ ปญหาในการเรียนท้ังภาคทฤษฎี และการฝกปฏิบัติบนคลินิก 
 สําหรับผลการดําเนินการการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี ใน
ปการศึกษา 2562 พบวา มีนักศึกษาเกิดปญหาสุขภาพจิตในระหวางเรียน จํานวน 8 คน โดยนักศึกษาบางคนเม่ือไดรับ
การดูแลรักษาอยางใกลชิดนักศึกษาก็สามารถปรับตัวเพ่ือเรียนตอไปได จํานวน 5 คน แตนักศึกษาบางคนตัดสินใจ
ลาออกเพ่ือไปศึกษาตอในสาขาอ่ืน จํานวน 5 คน และการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการให
คําปรึกษา ผลการประเมินปการศึกษา 2562 เก่ียวกับข้ันตอนการขอรับบริการใหคําปรึกษา พบวา นักศึกษามีความพึง
พอใจตอกระบวนการใหการปรึกษา รายละเอียด ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 3.2.1-11 รายงานการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาในการการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี) 
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รายการประเมิน คาเฉลี่ย SD. 
1. ความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา 3.69 0.82 
2. ความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาดานแนะแนวและการใชชีวิตแกนักศึกษา 3.70 0.87 
3. สถานท่ีใหคําปรึกษามีความเหมาะสม 3.69 0.86 
4. นักศึกษามีชองทางในการขอรับคําปรึกษาท่ีหลากหลาย 3.68 0.89 
5. ระบบการใหคําปรึกษาเปนประโยชนตอนักศึกษา 3.76 0.87 
6. นักศึกษาพึงพอใจตอการบริการใหคําปรึกษา 3.70 0.85 
7. นักศึกษาพึงพอใจตอระบบการใหคําปรึกษาในภาพรวม 3.71 0.89 

 จากผลการประเมินนักศึกษาเกิดปญหาสุขภาพจิตในระหวางเรียน คณะฯ มีแผนดําเนินการในปการศึกษา 
2563 ไดแก มีการวางแผนเพ่ิมการคัดกรองสุขภาพจิต ในข้ันตอนการสัมภาษณการรับนักศึกษาใหม  

สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 2-4 คณะฯ ใหการดูแลนักศึกษา ดังนี้  
 1. ใหอาจารยประจําชั้นปปจจุบันสงตอขอมูลนักศึกษาแกอาจารยประจําชั้นปตอไปเพ่ือการเฝาระวังท้ังในขณะ
เรียนในชั้นเรียนและการข้ึนฝกปฏิบัติ และติดตามประเมินเปนระยะ ๆ อยางสมํ่าเสมอ หากอาจารยพบความเสี่ยงตอง
รีบรายงานตามลําดับข้ันตอไปเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษา ตองติดตามนักศึกษาอยางตอเนื่องและใกลชิด  
 2. ใหอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําชั้น สงตอขอมูลนักศึกษาใหประธานวิชาภาคปฏิบัติทราบเพ่ือการเฝา
ระวังอยางใกลชิด และประสานกับพยาบาลประจําหอผูปวยท่ีนักศึกษาข้ันฝกปฏิบัติในรวมดูแลนักศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 3.2.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับฝายกิจการนักศึกษารวมกับสโมสรนักศึกษาพยาบาล
เก้ือการุณยไดจัดทําแผนงานพัฒนานักศึกษา (หลักฐานอางอิง 3.2.2-1 แผนงานพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562) 
โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษา (หลักฐานอางอิง 3.2.2-2 สําเนาการแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2562) และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (หลักฐานอางอิง 3.2.2-3 สําเนาการแตงตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย ประจําปการศึกษา 2562) ไดรวมวิเคราะหความสอดคลองของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ พรอมกับ(6) คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะฯ (KARUN) (7) อัตลักษณของมหาวิทยาลัย(จิต
สาธารณะ) และ (8) ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเปนขอมูลนําเขาในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา รวมท้ัง
รวมกันศึกษาบริบทและกลยุทธท่ีเก่ียวของกับการพัฒนานักศึกษา วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ของงาน
พัฒนานักศึกษา (หลักฐานอางอิง 3.2.2-4 รายงานการประชุมการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 
เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษา กําหนดเปาประสงค กลยุทธ โดยกําหนดวัตถุประสงคของแผน จํานวน 5 ขอ 
และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน จํานวน 5 ตัวชี้วัด ซ่ึงประกอบดวย 6 โครงการ ไดแก (หลักฐานอางอิง 3.2.2-
1 แผนงานพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562) 1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2) โครงการพัฒนา
คุณลักษณะแหงการุณย 3) โครงการปจฉิมนิเทศและอบรมธรรมะ 4) โครงนักศึกษาเก้ือสดใสใจสุขภาพ 5) โครงการ
เก้ือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือมุงสูวิชาชีพ ไดรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผน เปนจํานวน 814,680 บาท (หลักฐานอางอิง 3.2.2-5 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563) 
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 คณะฯ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะฯ อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหครบถวน ประกอบดวย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) 
ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะฯ (KARUN) (7) อัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย (จิตสาธารณะ) และ (8) ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะฯ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562         

2. โครงการพัฒนาลักษณะแหงการุณย         

3. โครงการปจฉิมนิเทศและอบรมธรรม         

4. โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือมุงสูวิชาชีพ         

5. โครงนักศึกษาเก้ือสดใสใจสุขภาพ         

6. โครงการเก้ือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม         

7. กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพพยาบาล         

 การดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรมมีผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงคและตัวชี้วดัท่ีตัง้
ไวทุกโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (หลักฐานอางอิง 3.2.2-6 แฟมสรุปโครงการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2562) 
          1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 พบวา 
              1.1 นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ภายหลังการเตรียมความพรอมทางทักษะวิชาการมีระดับคะแนน post 
test เพ่ิมข้ึน (ตัวชี้วัด เพ่ิมข้ึน ≥ รอยละ 85)  
              1.2 อัตราการลาออกของนักศึกษาใหมหลังเปดภาคการศึกษาท่ี 1 เปนเวลา 1 เดือน มีจํานวน 2 คน จาก
จํานวนนักศึกษาใหมท้ังหมด 215 คน คิดเปนรอยละ 0.93 (ตัวชี้วัดมีอัตราการลาออก ≤รอยละ 2)  
           2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะแหงการุณย นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณลักษณะแหงการุณย  
คาเฉลี่ย = 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 (ตัวชี้วัด ≥ 3.51)  
           3. โครงการปจฉิมนเิทศและอบรมธรรมะ ผลการประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูวิชาชีพพยาบาล 
(ตัวชี้วัดคาเฉลี่ยอยูในระดับ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)  ซ่ึงมีผลการประเมินดานตาง ๆ ดังนี้ 
               3.1 ดานบทบาทพยาบาลวิชาชีพ กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพฯ คาเฉลี่ย = 4.23  
              3.2 ดานการเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ และการพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานการบริการ
ของบัณฑิต คาเฉลี่ย = 4.27 
 4. โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือมุงสูวิชาชีพ (โครงการพัฒนานักศึกษาผานกิจกรรมชมรม) นักศึกษามีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ คาเฉลี่ย 3.70 (ตัวชี้วัดของโครงการคือนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ≥3.51 จากคะแนนเต็ม 5) และจํานวนกิจกรรมชมรมท่ีดําเนินการตามวงจร PDCA มี 5 กิจกรรม 
(ตัวชี้วัดของโครงการคือจํานวนกิจกรรมชมรมท่ีดําเนินการตามวงจร PDCA มี≥ 5 กิจกรรม) 
          5. โครงการนักศึกษาเก้ือสดใสใจสุขภาพ ในปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาท่ีเจ็บปวยตองเขาพักในโรงพยาบาล 
จํานวน ≤ รอยละ 2 จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมด  
          6. โครงการเก้ือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พบวานักศึกษามีความรูความเขาใจระดับมาก เพ่ิมข้ึนหลังการอบรม  
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  7. กิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพพยาบาล พบวา นักศึกษาผานการเพ่ิมพูนทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล รอยละ 100 
 ฝายกิจการนักศึกษาไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา โดยนํามาวางแผนกิจการพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2563 (หลักฐานอางอิง 3.2.2-7 แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563) 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.2  
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

เปาหมาย 
ผล 

การดําเนินงาน 
คะแนน 

ผล 
การดําเนินงาน 

คะแนน 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

คะแนนเฉลี่ย ตัวบงชี้ที่ 3.2  
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

4.00 คะแนน  

จุดเดน 
1. มีระบบและกลไกมีการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังในดานวิชาการ ทักษะการใชชีวิต และ

การดูแลสุขภาพอยางใกลชิด และมีความตอเนื่อง เชน อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยประจําชั้น อาจารยท่ีอยูหอพักรวมกับ
นักศึกษาในแตละชั้น (floor) เปนตน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท้ังกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร จัดโดยคณะฯ องคกรนักศึกษาและหนวยงาน
ภายนอก เปนกิจกรรมท่ีหลากหลาย ครอบคลุม สามารถนําไปประยุกตใชและบูรณาการรวมการเรียนการสอน หรือ
นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาพยาบาลไดโดยมุงเนนเพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 และคุณลักษณะแหงการุณย (KARUN) ซ่ึงเปนอัตลักษณของคณะฯ เพ่ือท่ีจะสามารถกาวไปสูการเปนพยาบาล
วิชาชีพไดอยางมีคุณภาพ และเปนท่ียอมรับของสังคม 
 2. คณะฯ สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม ของสโมสรนักศึกษา โดยมีอาจารยท่ี
ปรึกษาโครงการใหขอเสนอแนะ 
 3. มีพ้ืนท่ีหองสันทนาการ อาคาร 2 ใหเปนหองเพลินเรียนเพียรรู (Too fast to sleep) เพ่ือใชในการ self-
study และการทํากิจกรรมนอกเวลา 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 การจัดกิจกรรมและชวงเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักศึกษาควรมีการประชุมวางแผน
งานการพัฒนานักศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมตั้งแตกอนข้ึนปการศึกษา
ตอไป และประกาศใหทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมและนําไปวางแผนการเรียนและการ
ทํากิจกรรมได 
แนวทางการพัฒนา 
  รวมประชุมวางแผนการจัดปฏิทินการจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย โดยใหตัวแทนองคกรนักศึกษา มีสวนรวม
และประกาศใหนักศึกษาทราบอยางท่ัวถึง   
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ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 การรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ไดอธิบายกระบวนการและแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น 3 ประเด็น
ตอไปนี้ ไดแก 1. การคงอยู  2. การสําเร็จการศึกษา และ 3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 3.3.1 การคงอยู และ ตัวบงช้ีท่ี 3.3.2 การสําเร็จการศึกษา 
ผลการดําเนินการ 
 ปการศึกษา 2562 ขอมูลนักศึกษาอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษา (หลักฐานอางอิง 3.3.1+3.3.2-1 

สําเนารายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัย   

นวมินทราธิราช ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 213 คน ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 204 คน และประจําป

การศึกษา 2562 จํานวน 205 คน  ผานท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช + สําเนารายงานสรุป

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนช้ันปท่ี 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัย    

นวมินทราธิราช ประจําปการศึกษา 2557 (รหัส57) (สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560) จํานวน 220 คน ประจําป

การศึกษา 2558 (รหัส58) (สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561) จํานวน 210 คน และประจําปการศึกษา 2559 (รหัส

59) (สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562) จํานวน 210 คน ผานท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ) โดยการคํานวณ

เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษา 3 ป ยอนหลัง มีรายละเอียดดังนี้   

ปการศึกษา 
ท่ีรับเขา 

จํานวน 
ท่ีรับเขา  
(คน) 

จํานวนสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร (คน)  

จํานวนท่ีลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นป
การศึกษา 2562  

อัตราการคงอยู อัตราการสําเร็จ 
2560 2561 2562 

2557 220 213  
 

ลาออก 7 คน  
((220-7)/220) *100 

= 96.82 
(213/220) *100 

= 96.82 

2558 210  204 
 ลาออก 3 คน 

(ลงทะเบียนซํ้า 1 รายวิชา 3 คน) 

((210-3)/210) *100 
= 98.57 

(204/210) *100 
= 97.14 

2559 210   205  
ลาออก 3 คน 

(ซํ้าชั้นจากพกัการเรียน 2 คน) 

((210-3)/210) *100 
= 98.57 

(205/210) *100 
= 97.62 

 จากตารางการเปรียบเทียบอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษา พบวา ท้ังอัตราการคงอยูและอัตรา
การสําเร็จแนวโนมดีข้ึน  

ประเด็นการพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการท่ี
ดําเนินการใหกับนักศึกษาในเรื่องดังตอไปนี้ 
 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการรับนักศึกษา 
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาตอการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี  
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 5. ความพึงใจของนักศึกษาตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
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 ผลการดําเนินการ 
 ปการศึกษา 2562 ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 5 เรื่อง ไดแก        
1) การรับนักศึกษา 2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 3) การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 4) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ 
5) การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 นอกจากนี้คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน (หลักฐานอางอิง 3.3.3-2 สําเนาการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562) ซ่ึงมีหนาท่ีพิจารณาวิเคราะหขอรองเรียนตาง ๆ ของนักศึกษา 
บุคลากร และอาจารย เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแกไข และนําเสนอผูบริหารคณะฯ ตอไป โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินการในการจัดการขอรองเรียน ดังนี้  
 1) รับเรื่องรองเรียน ซ่ึงมีชองทางในการแจงหลายชองทาง เชน ทางไลน ทางโทรศัพท ทาง e-mail อาจารย
ประจําชั้น อาจารยท่ีปรึกษา กลองรับขอรองเรียน ทางจดหมายถึงอาจารย หัวหนาภาควิชาฯ หัวหนาฝาย ผูบริหาร  
 2) ผูท่ีไดรับเรื่องรองเรียนจะนําสงขอรองเรียนตามสายงานบังคับบัญชา แบงเปนเรื่องรองเรียนท่ีไมมีนัยสําคัญ 
เชน เรื่องสาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีตองการแกไข และสามารถแกไขไดไมตองเขาคณะกรรมการฯ สวนเรื่องรองเรียนท่ีมี
นัยสําคัญ เชน เรื่องท่ีผิดจรรยาบรรณของอาจารย บุคลากร หรือนักศึกษา เปนตน หากเปนเรื่องรองเรียนท่ีมีนัยสําคัญ
จะสงมายังคณะกรรมการจรรยาบรรณ (การจัดการขอรองเรียน) (หลักฐานอางอิง 3.3.3-3 สําเนา flow chart การ
จัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562) 
 3) การตรวจสอบเรื่องท่ีรองเรียน เตรียมขอมูลโดยเลขานุการคณะกรรมการฯ  
 4) นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดการขอรองเรียน (ประชุมจนไดขอสรุป)  
 5) นําเสนอผูบริหารทราบ เพ่ือนําเรื่องเขาคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบตอไป  
 

 ในปการศึกษา 2562 พบวา มีประเด็นการจัดการขอรองเรียน ในเรื่องของรานอาหาร การอาศัยในหอพัก การ
รับเหมาะซักเสื้อผา เปนตน (หลักฐานอางอิง 3.3.3-3 รายงานการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562) 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 
การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

เปาหมาย 
ผล 

การดําเนินงาน 
คะแนน 

ผล 
การดําเนินงาน 

คะแนน 

3.3.1 การคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    
3.3.2 การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    
3.3.2 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00   

คะแนนเฉลี่ย ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00 คะแนน  
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สรุปผลการประเมิน องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

 ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
คะแนน 

ประเมินจากคณะกรรมการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4.00  
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00  
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 4.00  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 4.00  

จุดเดน 
 นักศึกษามีการลาออกนอยมาก มีอัตราการคงอยูคอนขางสูงในทุกปและเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป (ปการศึกษา 
2560 - 2562) นักศึกษามีอัตราการคงอยูเพ่ิมข้ึนตอเนื่องใน 3 ป 

จุดท่ีควรพัฒนา 
      ควรพิจารณาวิเคราะหสาเหตุการลาออกของนักศึกษา เพ่ือเปนขอมูลในการหาแนวทางดูแล ติดตาม ชวยเหลือ
นักศึกษาเปนรายบุคคล การลาออกของนักศึกษาทําใหอัตราการสําเร็จการศึกษาลดลง 

แนวทางการพัฒนา 
 1. วิเคราะหสาเหตุของการลาออกหรือสําเร็จการศึกษาลาชานําผลการวิเคราะหมาดําเนินการแกไขปญหาและ
ประเมินผลการดําเนินการ และนําไปพัฒนาในปการศึกษาตอไป จากการวิเคราะหสาเหตุการลาออกของนักศึกษา เพ่ือ
เปนขอมูลในการหาแนวทางดูแล ติดตาม ชวยเหลือนักศึกษาเปนรายบุคคลจากปจจัยท่ีสงผลกระทบตออัตราการคงอยู
ของนักศึกษา สวนมากลาออกกลางคัน ในชั้นปท่ี 1 คือ (1) ยายไปศึกษาตอท่ีสถานศึกษาใกลบาน หรือ ยายไป
สถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงมานาน (2) ตองการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ (3) มีปญหาสุขภาพ (ทุกชั้นป) 

2. การจัดการแกไขขอรองเรียนเพ่ิมชองทางการประสานงานใหมีการจัดการแกไขปญหาไดรวดเร็วและนักศึกษา
เกิดความพึงพอใจมากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีวัตถุประสงคในการบริหารและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี
จํานวน คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑประเมินคุณภาพหลักสูตรตามท่ี สกอ.กําหนด โดยมี
หนาท่ีในการดําเนินงานกํากับดูแลการผลิตบัณฑิตพยาบาลใหมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซ่ึงการบริหารและ
พัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม โดยกําหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารยท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศนของคณะและของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส     
มีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย    
ซ่ึงมีผลการดําเนินงานครอบคลุมใน 3 ประเด็น ตอไปนี้ คือ 1.ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร       
2.ระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ 3.ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 4.1.1 การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

เปาหมายจากเกณฑท่ี สกอ. กําหนด ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายท่ีหลักสูตรกําหนด 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวน 5 คน 
และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีเกณฑกําหนด 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทาง
วิชาการ และดานคุณภาพประสบการณในจํานวนท่ีไมต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี สกอ. กําหนด 

 ในการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกท่ีกําหนดไว ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 4.1.1-1 ระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร) 

 1. ข้ันสรรหา คณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนดใหภาควิชาฯ เสนอชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดย
กําหนดคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑสภาการพยาบาล และ สกอ. โดยพิจารณาจาก 
 - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือมีตําแหนงทางวิชาการ  
 - ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการพยาบาลหลัก 5 สาขา ไดแก 1) การพยาบาลผูใหญหรือ
ผูสูงอายุ 2) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3) การพยาบาลชุมชน 4) การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภและ 5) การพยาบาลเด็ก 

 2. ข้ันเสนอรายช่ือเพ่ือการแตงตั้ง เม่ือไดรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาตามความเหมาะสม แลวเสนอชื่อแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนําเสนอรายชื่อตอสภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล และ สกอ. ตามลําดับ 

 ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนชุดเดิมท่ีมีชื่อใน มคอ.2 (หลักฐานอางอิง 4.1.1-2 มคอ.2 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 หนา 2-3) จํานวน 5 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนี ้
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบัน และปท่ีสาํเร็จการศึกษา 
1. รศ.ดร.บุญทิวา สูวิทย รองศาสตราจารย การศึกษาดุษฎีบัณฑติ (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2556 
2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน ไชยลาภ ผูชวยศาสตราจารย ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2543 
3. ผศ.ดร.สุมิตตา สวางทุกข ผูชวยศาสตราจารย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)              

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 
4. อ.ดร.นุศ ทิพยแสนคํา อาจารย สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ (พยาบาลสาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2555 
5. ผศ.ลดาพร ทองสง ผูชวยศาสตราจารย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (พยาบาลศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 

และมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประจําสาขาหลักทางการพยาบาล ดังนี ้
 

ชื่อ-นามสกุล สาขาหลักทางการพยาบาล (มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร)  
1. รศ.ดร.บุญทิวา สูวิทย สาขาการพยาบาลผูใหญ 
2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน ไชยลาภ สาขาการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจิต 
3. ผศ.ดร.สุมิตตา สวางทุกข สาขาการพยาบาลมารดาและทารก การผดุงครรภ 
4. อ.ดร.นุศ ทิพยแสนคํา สาขาการพยาบาลชุมชน 
5. ผศ.ลดาพร ทองสง สาขาการพยาบาลเด็ก  

 โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน รวมกันบริหารหลักสูตรเต็มเวลา และเม่ือสิ้นปการศึกษา 2562 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมเพ่ือทบทวนระบบและกลไกในการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร          
โดยพิจารณาวิเคราะหวิธีการวางแผนและวิธีการคัดเลือกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑและ
ขอมูลอ่ืน ๆ พบวา ระบบและกลไกท่ีกําหนดไวสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงค คือ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ครบและบริหารหลักสูตรตลอดระยะเวลาในปการศึกษา 2562 และคาดวาจนถึงปการศึกษา 2563 เนื่องจากยังไม
เกษียณอายุราชการและไมมีการลาศึกษาตอ 
 อยางไรก็ตามเนื่องดวย รองศาสตราจารย ดร.บุญทิวา สูวิทย รับตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตรเก้ือ
การุณย ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ดวยความจํากัดในภาระหนาท่ีของคณบดี คณะกรรมการประจําคณะฯ จึง
เห็นชอบใหปรับเปลี่ยนเปน อาจารย ดร.จุฑารัตน อัครวงศวิศิษฎ ปฏิบัติหนาท่ีแทน (หลักฐานอางอิง 4.1.1-3 
หนังสือแตงตั้งรับรองจากสภาการพยาบาล ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2563) 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

เปาหมายจากเกณฑท่ี สกอ. กําหนด ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายท่ีหลักสูตรกําหนด 
ความสําเร็จของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตอการบริหารหลักสูตร 

-ระดับความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการ
บริหารหลักสูตรไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพ  

ในการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิผลในแตละดาน 
 2. เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานและไมเกิดการลาออกจากการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ระบบและกลไกการดําเนินงาน 
 เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานขางตน จึงไดกําหนดระบบและกลไกในการบริหารอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (หลักฐานอางอิง 4.1.2-1 ระบบและกลไกในการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) ดังนี้ 
 1. วางแผนการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยการวิเคราะหสถานการณการคงอยูของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับการสรางแรงจูงใจและการจัดสรรงบประมาณในการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 2. จัดทําแผนการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการวางแผนพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรแตละคน มีการวางแผนทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรในกรณีเกษียณอายุ การลาศึกษาตอ การยายท่ี
ทํางานหรือเปลี่ยนแปลงหนาท่ี มีการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
 3. พิจารณากลั่นกรองแผนบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจําคณะ และอนุมัติแผนฯ 
โดยคณบดี 
 4. ดําเนินการตามแผนในการธํารงรักษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และดําเนินการแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบชุดเตรียมความพรอม 
 5. ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
ปรับปรุงกระบวนการตามขอเสนอแนะ 
 7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการนําผลการประเมินกระบวนการไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีตอไป 
ผลการดําเนินงาน  
 คณะกรรมการวิชาการ (รองคณบดีฝายวิชาการเปนประธานกรรมการ) รวมประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีของการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยกําหนดหนาท่ีรวมกัน ดังนี้ 
(หลักฐานอางอิง 4.1.2-2 คูมือการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 
เรื่อง หนาท่ีรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หนาท่ี 29-30) 
 หนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 มีหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน กํากับ ติดตาม ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตรและปฏิบัติงานประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ โดยทําหนาท่ีดังนี ้
 1. ดําเนินการวางแผนและดูแลการบริหารหลักสูตร การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรท่ีไดรับการ
รับรองจากสภาการพยาบาล 
 2. มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และงบประมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
 3. กํากับ ติดตาม ระบบและกลไกลการปฏิบัติงาน การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (TQF) และดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ.  
 4. วางแผน ควบคุม และจัดใหมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 5. ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาประจําป และจัดทํา มคอ.7 
 6. วางแผนดําเนินการสอบประมวลความรูรวบยอด รวมท้ังเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการสอบข้ึน
ทะเบียนใบประกอบวิชาชพี 
 7. พิจารณาประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน การสอบ หรืออ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการศึกษา 
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพ มีการประชุมรวมกัน มีการแบง
หนาท่ีและความรับผิดชอบหลักในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 

ชื่อ-นามสกุล หนาท่ี 
1. รศ.ดร.บุญทิวา สูวิทย บริหารงานหลักสตูรในภาพรวม 
2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน ไชยลาภ บริหารงานหลักสตูรดานสมรรถนะของนักศึกษาและบัณฑิต 
3. ผศ.ดร.สุมิตตา สวางทุกข บริหารงานหลักสตูรดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4. อาจารย ดร.นุศ ทิพยแสนคํา บริหารงานหลักสตูรดานรับนักศึกษาและการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษา 
5. ผศ.ลดาพร ทองสง บริหารงานหลักสตูรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เม่ือส้ินปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือทบทวนผลการดําเนินงาน พบวา ระบบ
และกลไกท่ีดําเนินการอยูสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คือ อาจารยแตละทาน
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิผลและมีความพึงพอใจในการทํางานและการบริหารอาจารยของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากปการศึกษา 2560 คาเฉล่ีย 
= 4.69 ปการศึกษา 2561 คาเฉล่ีย = 4.75 และปการศึกษา 2562 คาเฉล่ีย = 4.77 ดีข้ึนตามลําดับ (หลักฐานอางอิง 
4.1.2-3 รายงานความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562 + หลักฐาน
อางอิง 4.1.2-4 รายงานความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2561 + 
หลักฐานอางอิง 4.1.2-5 รายงานความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 
2560) สงผลใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหนาท่ีตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 4.1.3 การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

เปาหมายจากเกณฑท่ี สกอ. กําหนด ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายท่ีหลักสูตรกําหนด 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
2. มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ท่ี
ดําเนินการโดยหลักสูตรหรือดําเนินการโดยคณะ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนาดานวิชาการหรือวิชาชีพ 
อยางนอย 15 ชั่วโมง/คน/ป 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนาดานตําแหนงทางวิชาการ
และการศึกษาตอ เปนไปตามแผนอยางตอเน่ือง 
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีจํานวนผลงานวิชาการท่ีเปนไปตามเกณฑ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงคในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 1. เพ่ือใหหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการ 
 2. เพ่ือใหผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 3. เพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
 การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีข้ันตอนระบบและกลไก ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 
4.1.3-1 ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 
 1. วางแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยวิเคราะหความตองการ วางแผน และจัดสรร
งบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 2. จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหครอบคลุมการพัฒนาดานวิชาการ/วิชาชีพ 
การพัฒนาดานตําแหนงทางวิชาการและการศึกษาตอ และมีจํานวนผลงานวิชาการท่ีเปนไปตามเกณฑ 
 3. ขออนุมัติแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
กลั่นกรองและอนุมัติแผนฯ โดยคณบด ี
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 4. ดําเนินการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยสงเสริมใหเขารวมประชุม/อบรม/
สัมมนากับหนวยงานภายนอกในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ความรูตาง ๆ ในการประชุมเวทีการจัดการความรูสูแนวปฏิบัติท่ีด ี
 5. ประเมินผลการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 6. ประเมินกระบวนการการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 7. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสูการพัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

ผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
 1. ดานการฝกอบรมวิชาการและวิชาชีพ 
 ปการศึกษา 2562 คณะฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกท่ีวางไว โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับ
การพัฒนาดานการวิชาการและวิชาชีพ อยางนอย 15 ชั่วโมง/คน/ป ท่ีสามารถนํามาใชประโยชนในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอนได ตามรายละเอียดดังนี้ (หลักฐานอางอิง 4.1.3-2 รายงานสรุปการพัฒนาดาน
วิชาการและวิชาชีพของผูรับผิดชอบหลักสูตร ปการศึกษา 2562 จาก TheDB) 
 

สังกัด/ชื่อ - นามสกุล หลักสูตร ชั่วโมง หนวยงานที่จัด จํานวนเงิน 
ประเภท 
การอบรม 

ระยะเวลา 

1.รศ.ดร.บุญทิวา สูวิทย 1. อบรมเชิ งปฏิบั ติการพยาบาล
ศาสตรศึกษา คร้ังที่ 2 เร่ืองเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู ป 62 

21 ทคพย.  
(ม.เชียงใหม) 

- วิชาชีพ 4–6 พ.ย. 62 

2. ประชุมพยาบาลแหงชาติ คร้ังที่ 
16 พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสูสุข
ภาวะถวนหนาอยางยั่งยืน " 
(Transforming Nursing in a 
Disruptive  World Achieve 
Sustainable Health to ALL)"  

35 สภาการพยาบาล
กับสมาคมพยาบาล 

6,500 วิชาการ 8–22 พ.ย. 62 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สูการเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน  

14 คณะพยาบาล
ศาสตรเกื้อการุณย 

- สัมมนา 23–24 พ.ย. 62 

4. ประกันสุขภาพเชิงสรางสรรคสู
คุณภาพการศึกษา (Creative 
accreditation for better quality 
education) 

14 มูลนิธิพัฒนา 
การศึกษาบุคลากร 
สุขภาพแหงชาติ 
 

- วิชาการ 25–26 พ.ย. 62 

5. เขาถึงเขาใจเทคนิคการจัดทํา
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนองคกร ประจําป
งบประมาณ 2563 รุนที่ 5 

14 ม.สวนดุสิต 3,400 วิชาการ 28–29 พ.ย. 62 

6. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ
วิจัย AI Challenge for Bangkok 
City Life 

7 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 30 ม.ค. 63 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา"
ราง" ขอเสนอเชิงนโยบายเร่ืองการ
จัดการเรียนรูสูการเปล่ียนแปลง 
เพื่อผลิตพยาบาลในอนาคต  
Transformative Education 
for Future Nurse 

14 สภาการพยาบาล
แหงประเทศไทย 

- วิชาการ 3–4 ก.พ. 63 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 
“ราง” ขอเสนอเชิงนโยบายเร่ืองการ
ประกันคุณภาพและการรับรองสถาม
บันเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษา
พยาบาล (Quality Assurance and 
Accreditation for Nursing 
Institutional Development) 

14 สภาการพยาบาล - วิชาการ 12–13 มี.ค. 63 

8. AI: บทบาทของครูผูสอนยุคดิจิทัล
สูการพัฒนาดานการวจิัย 

7 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 26 พ.ค. 63 

9. สัมมนา เร่ือง การจัดทาํ
แผนพัฒนาคุณภาพดานการ
ศึกษาวิจยั และบริการทางวิชาการ 

42 คณะพยาบาล
ศาสตรเกื้อการุณย 

- วิชาการ 27–28 พ.ค.63 4–
5 มิ.ย.63  
17–18 มิ.ย.63 

10. สัมมนา เร่ือง สัมมนารับฟง 
(Public Hearing) ตอ (ราง) แผน
อนุรักษพลังงาน พ.ศ.2561 – 2580 
(EEP 2018) พ.ศ.2561 – 2580 
(EEP 2018) และรับฟงความคิดเห็น
ตอการกาํหนดแผนงาน/โครงการ
สําคัญเพื่อใชทําแผนปฏบิัติการดาน
อนุรักษพลังงาน 

7 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

- วิชาการ 22 มิ.ย. 63 

11. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ
วิจัยภายใตหัวขอ “หลักจริยธรรม
วิจัยในคน Human Research 
Protection : HRP” 

7 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 29 มิ.ย. 63 

12. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ
วิจัยภายใตหัวขอ “การพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจยัเชิงคุณภาพ” 

14 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 30 มิ.ย.–1 ก.ค. 63 

13. อบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชน 
กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

21 สถาบันคลังสมอง 
 

21,000 วิชาการ 15–17 ก.ค. 63 

2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน   
                  ไชยลาภ 

1. อบรมเทคนิคการเขยีนบทความทาง
วิชาการเพือ่ตีพมิพในวารสารนานาชาติ 

14 สมาคมสงเสริมการ
วิจัย 

- วิชาการ 10–11 ก.ย. 62 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลและอาจารยท่ีปรึกษาในการ
ควบคุม ยาสูบ คร้ังที่ 7 

7 เครือขายพยาบาล 
เพื่อการควบคุม  
ยาสูบแหง 
ประเทศไทย 

- วิชาการ 10 พ.ย. 62 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สถิติที่
จําเปนสําหรับการวจิัยทางคลินิก : 
สถิติพื้นฐาน 

7 คณแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล  
ม.มหิดล 

4,000 วิชาการ 14 มี.ค. 63 

4. ประชุม เร่ือง HRP Human 
Research Protection 

7 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 29 มิ.ย. 63 

5. ประชุม เร่ืองโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง 

7 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 14 ก.ค. 63 

3. ผศ.ดร.สุมิตตา  
                     สวางทุกข 

1. ประชุม เร่ือง ประชุมวิชาการ
โภชนาการแหงชาติ คร้ังที่ 13 เร่ือง 
Nutrition, and Lifestyle for 
well-Being 

21 สมาคมโภชนาการ
แหงประเทศไทย 

3,600 วิชาการ 1–3 ต.ค. 62 

2. อบรมนักบริหารวชิรพยาบาล
ระดับสูง รุนที่ 1 (นบส.1) 

987 คณะแพทยศาสตร 
วชิรพยาบาล 

- วิชาการ 31 พ.ค.–18 ต.ค. 
62 



59 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

3. ประชุมวิชาการ เร่ือง “Moving 
Forward for quality of maternal 
and newborn nursing” 

14 ชมรมพยาบาล
มารดา-ทารกและ
ผดุงครรภแหง
ประเทศไทย 

- วิชาชีพ 1 – 2 ส.ค. 62 

4. ประชุมวิชาการ คร้ังที่ 11 เร่ือง
ความกาวหนาทางเวชศาสตรมารดา
และทารกในครรภ “Advances in 
Maternal and Fetal Medicine”   

21 สมาคมเวชศาสตร 
มารดาและทารกใน
ครรภ (ไทย)   
 

- วิชาชีพ 6 – 8 พ.ค. 63 

4. อ.ดร.นุศ  ทิพยแสนคํา 1. อบรมหลักสูตรระยะส้ัน เร่ืองอบรม
หลักสูตรผูบริหาร ระดับสูงดานการ
พัฒนาศักยภาพมหานคร รุน 7 

938 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 31 พ.ค. – 11 ต.ค. 
62 

2. อบรมฟนฟูวิชาการ เร่ือง การบูร
ณาการ Rational Drug USE 

7 คณะพยาบาลฯ  
ม.สวนดุสิต 

800 วิชาการ 23 ม.ค. 63 

3. โครงการฝกอบรมการเพิ่ม
ศักยภาพดานการวิจยั “หลัก
จริยธรรมการวิจยัในคน (Human 
Research Protection : HRP) 

7 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 14 พ.ค. 63 

5. ผศ.ลดาพร   ทองสง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สูการเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

14 คณะพยาบาล
ศาสตรเกื้อการุณย 

- วิชาการ 23 – 24 พ.ย. 62 

2. อบรมเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อดําเนินการที่เปนเลิศ 

7 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 10 ม.ค. 63 

3. อบรม เร่ือง การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานการวิจยั ป 2563 ใน
หัวขอ “หลักจริยธรรม การวจิัยใน
คน (Human Research 
Protection : HRP)” 

7 ฝายสงเสริมการวิจัย 
สํานักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 29 มิ.ย. 63 

4. การฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ดานการวจิัยภายใตหัวขอ “การ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยเชิง
คุณภาพ” 

14 มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 
63 

5. การฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
การวิจัย ประจําป 2563 ภายใตหัวขอ 
“งานสรางสรรคดานศาสตรเขตเมืองสู
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร” 

7 ฝายสงเสริมการวิจัย 
สํานักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 13 ก.ค. 63 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วิเคราะหขอมูลชั้นสูง 

7 ฝายสงเสริมการวิจัย 
สํานักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

- วิชาการ 14 ก.ค. 63 

 ปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาท้ังวิชาการและวิชาชีพ โดยทางดาน
วิชาชีพ คณะฯ มีงบประมาณใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใชในการอบรมดานวิชาชีพท้ังภายในและภายนอก     
สวนดานวิชาการ คณะฯ มีงบประมาณใหอาจารยอบรม โดยมีการจัดอบรมใหอาจารยและอนุญาตใหอาจารยไปอบรม
ภายนอกได อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาความรูท้ังดานวิชาการและวิชาชีพทําใหมีความรูท่ี
ทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงในภาวะปจจุบันนํามาปรับใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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 2. ดานตําแหนงทางวิชาการและการศึกษาตอ 
 คณะฯ ไดวางแผนในการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน คือ สงเสริมให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําผลงานวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย และ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ดังนี ้

แผนการเขาสูตําแหนงวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี ้
 

ชื่อ- สกุล 
ปท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงานตามแผน 
59 60 61 62 63 

1. รศ.ดร.บุญทิวา สูวิทย ผศ. ผศ. ผศ. รศ. รศ. ไดรับการแตงต้ังตําแหนงรองศาสตราจารย วันท่ี 10 ต.ค.2561 

2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน ไชยลาภ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. รศ. อยูระหวางการรวบรวมผลงาน 
3. ผศ.ดร.สุมิตตา สวางทุกข ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. อยูระหวางการรวบรวมผลงาน 
4. ผศ.ลดาพร ทองสง  ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. รศ. อยูระหวางการรวบรวมผลงาน 
5. อ.ดร.นุศ ทิพยแสนคํา - - - - ผศ. อยูระหวางการรวบรวมผลงาน 
       

กระบวนการสงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในดานการสงผลงานวิชาการ 
 1. สนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมวิธีการเขียนหนังสือ ตํารา และงานวิจัย การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ 
 2. จัดระบบพ่ีเลี้ยงโดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตตา สวางทุกข เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ 
เปนผูคอยใหคําแนะนําในการจัดทําเอกสารตาง ๆ เปนกระบวนการสนับสนุน กระตุน ใหสงผลงานเพ่ือใหไดตามแผน
ใหกับ อาจารย ดร.นุศ ทิพยแสนคํา 
 3. จัดชั่วโมงสอนใหนอยลงเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีเวลาในการเขียนตําราและทําวิจัยใหมากข้ึน 
ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธีกาญจน ไชยลาภ และผูชวยศาสตราจารย ลดาพร ทองสง สอนใหนอยลงทําใหมีเวลา
ในการทําผลงานวิจัยและเขียนตํารา สงผลงานตีพิมพและสามารถสงขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมผลงาน 
 เม่ือส้ินปการศึกษา 2562 ไดสรุปผลตามแผนท่ีวางไวปรากฏวาเปนไปตามแผนท่ีวางไว 1 ราย คือ รองศาสตราจารย 
ดร.บุญทิวา สูวิทย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

 3. ดานผลงานทางวิชาการ ดานงานวิจัย บทความท่ีตีพิมพ ตํารา การประชุมวิชาการ 

 สงเสริมดานงานวิจัยและการเผยแพรผลงาน 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไดกําหนดวัตถุประสงคในดานงานวิจัยและเผยแพรผลงาน เพ่ือใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการและมีการเผยแพรผลงานในฐานท่ีมี Impact สูง โดยกําหนดเปาหมาย
สําหรับปการศึกษา 2562 คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีผลงานตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง  
ผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2562 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) 
 

ชื่อ-สกลุ ผลงานวิชาการ แหลมตีพิมพ คาน้ําหนัก 
1. ผศ.ดร.บุญทิวา สูวิทย - - - 

2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน ไชยลาภ 

สุธีกาญจน ไชยลาภ. (2562). สถานการณ
และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา
ของผูสูงอายุในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร 

Vajira Medical Journal, 
63(เพ่ิมเติม), 113-122. 

0.80 

วัลยา ตูพานิช, สุธีกาญจน ไชยลาภ, กิตติ 
ไชยลาภ. (2562). ปญหาและความตองการ
ของผูสูงอายุในเขตเมือง. 

Vajira Medical Journal, 
63(เพ่ิมเติม), 83-92. 

0.80 
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ชื่อ-สกลุ ผลงานวิชาการ แหลมตีพิมพ คาน้ําหนัก 

3. ผศ.ดร.สุมติตา สวางทุกข 

สุมิตตา สวางทุกข , สุริศาฐ  พานทองชัย,     
ปฤษดาพร ผลประสาร. (2562). ประสบการณ
การสอนดวยหองเรียนกลับดานในการพยาบาล
ระยะท่ี 2 ของการคลอด.  

วารสารเก้ือการณุย, 26(2), 
145-155. 

0.80 

ปยธิดา ศรีพงษสุทธ์ิ, สุมิตตา สวางทุกข, 
เฉลิมศรี  เ กิดมากมี ,  สิ ราวรรณ กรุณา. 
(2562). แนวทางปฏิบัติการชวยคลอดกอน
มาถึงโรงพยาบาลในเมืองใหญ.  

วารสารเก้ือการณุย, 26(2), 
169-180. 

0.80 

4 อ.ดร.นุศ ทิพยแสนคํา - - - 
5. ผศ.ลดาพร ทองสง - - - 

สรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงกระบวนการท่ีเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนในประเด็นการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 1. รองศาสตราจารย ดร.บุญทิวา สูวิทย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย 
เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธีกาญจน  ไชยลาภ กําลังดําเนินการจัดทําผลงานเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตตา สวางทุกข มีผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง 
 4. อาจารย ดร.นุศ ทิพยแสนคํา กําลังดําเนินการจัดทําผลงานเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับ
ผูชวยศาสตราจารย 
 5. ผูชวยศาสตราจารย ลดาพร ทองสง กําลังดําเนินการจัดทําผลงานเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย 
 ซ่ึงนับวาเปนผลงานท่ีเกิดจากการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว สงผลใหเกิดคุณภาพของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพรมีมากข้ึน 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  
การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

เปาหมาย 
ผล 

การดําเนินงาน 
คะแนน 

ผล 
การดําเนินงาน 

คะแนน 

4.1 .1  ระบบการรับและแต งตั้ งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ระดับ 4 ระดับ 4 4.00   

คะแนนเฉลี่ย  
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.00 คะแนน  
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ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 ประเด็นพิจารณาตัวบงช้ี ประกอบดวย 3 ประเด็น ตอไปนี้ คือ 1. รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 2. รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ และ 3. ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2562 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ตามเกณฑท่ี สกอ.กําหนด มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 4 คน มีตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 3 คน รองศาสตราจารย 1 คน โดยมีรายละเอียดประเด็น
พิจารณาตัวบงชี้ท่ี 4.2 ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
1. รศ.ดร.บุญทิวา สูวิทย รองศาสตราจารย การศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2556 
2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน ไชยลาภ ผูชวยศาสตราจารย ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2543 
3. ผศ.ดร.สุมติตา สวางทุกข ผูชวยศาสตราจารย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 
4 อ.ดร.นุศ ทิพยแสนคํา อาจารย สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ (พยาบาลสาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ.2555 
5. ผศ.ลดาพร ทองสง ผูชวยศาสตราจารย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (พยาบาลศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี 4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80  
 

 
 

  

คะแนนท่ีได  = 
80 

X 5 = 20 = 5 คะแนน 
20 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี 4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80  
 

 
 

  

คะแนนท่ีได  = 
80 

X 5 = 6.67 = 5 คะแนน 
60 

  

 
 
 

เกณฑคะแนน 
การประเมิน 

= 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
20 

เกณฑคะแนน 
การประเมิน 

= 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 
60 



63 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (1 มกราคม-ธันวาคม 2562)  
 

ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ แหลงตีพิมพ คานํ้าหนัก 
1. ผศ.ดร.บุญทิวา สูวิทย - - - 
2. ผศ.ดร.สุธีกาญจน ไชยลาภ สุธีกาญจน ไชยลาภ. (2562). สถานการณและปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร 
Vajira Medical Journal, 
63(เพิ่มเติม), 113-122. 

0.80 

 วัลยา ตูพานิช, สุธีกาญจน ไชยลาภ, กิตติ ไชยลาภ. (2562). ปญหา
และความตองการของผูสูงอายุในเขตเมือง. 

Vajira Medical Journal, 
63(เพิ่มเติม), 83-92. 

0.80 

3. ผศ.ดร.สุมิตตา สวางทุกข 

สุมิตตา สวางทุกข, สุริศาฐ พานทองชัย, ปฤษดาพร ผลประสาร. 
(2562). ประสบการณการสอนดวยหองเรียนกลับดานในการพยาบาล
ระยะที่ 2 ของการคลอด.  

วารสารเกื้อการุณย, 26(2),  
145-155. 

0.80 

ปยธิดา ศรีพงษสุทธิ์, สุมิตตา สวางทุกข, เฉลิมศรี เกิดมากมี, สิราวรรณ กรุณา. 
(2562). แนวทางปฏิบัติการชวยคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาลในเมืองใหญ.  

วารสารเกื้อการุณย, 26(2),  
169-180. 

0.80 

4 อ.ดร.นุศ ทิพยแสนคํา - - - 
5. ผศ.ลดาพร ทองสง - - - 

 
 
  

  
 

 

คะแนนท่ีได  = 
64 

X 5 = 16.00 = 5 คะแนน 
20 

 
 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  
การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

เปาหมาย 
ผล 

การดําเนินงาน 
คะแนน 

ผล 
การดําเนินงาน 

คะแนน 

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

20 80 5.00    

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

60 80 5.00    

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

20 64 5.00   

คะแนนเฉลี่ย ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  5.00 คะแนน  

 
 

 
 
 
 

เกณฑคะแนน 
การประเมิน  

= 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

X 100 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 

เกณฑคะแนน 
การประเมิน  

= 
3.20 

X 100 
5 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
 รายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้โดยอธิบายกระบวนการและแสดงผลการดําเนินงานใน 2 ประเด็น ตอไปนี้ 
คือ 1. การคงอยูของอาจารย และ 2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกัน
บริหารหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนมา และการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 ป ยอนหลัง มีดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี 4.3.1 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ปการศึกษา 
จํานวน 

อาจารยผูรับผิดชอบฯ 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบฯ 
ของปการศึกษาท่ีผานมาและยังคงเปน

อาจารยผูรับผิดชอบฯในปจจุบัน 

อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบฯ 
เมื่อเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 

2560 5 คน 5 คน คงอยูเทาเดิม 5 คน 100 % 
2561 5 คน 5 คน คงอยูเทาเดิม 5 คน 100 % 
2562 5 คน 5 คน คงอยูเทาเดิม 5 คน 100 % 

 ในชวงเวลาตลอดปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน อยูบริหารหลักสูตรเต็มเวลา ไมมี
การลาออกกลางคันหรือลาศึกษาตอ ทําใหอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโนม 100% 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ี 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ปการศึกษา 2562 มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใน 3 ดาน ไดแก 1) ระบบ
การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2) ระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ3) ระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงไดทําการประเมินดานตาง ๆ พรอมท้ังเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ยอนหลัง 3 ป ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 4.3.2-1 รายงานความพึงพอใจของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562 + หลักฐานอางอิง 4.3.2-2 รายงานความ
พึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2561 + หลักฐานอางอิง 4.3.2-3 
รายงานความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2560) 
 

ดาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 
1. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.85 4.71 
5.00 

2. ระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.77 
3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.42 4.80 4.80 
 คาเฉล่ียความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยรวม 4.69  4.75  4.79  

 เม่ือวิเคราะหผลการประเมินแลวพบวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรโดย
รวมอยูในระดับมากท่ีสุดและเม่ือพิจารณาแนวโนมจากปการศึกษา 2560-2562 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารหลักสูตรโดยรวมมีความพึงพอใจมากข้ึนเนื่องจากคณะไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย 
การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

เปาหมาย 
ผล 

การดําเนินงาน 
คะแนน 

ผล 
การดําเนินงาน 

คะแนน 

4.3.1 การคงอยูของอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

คะแนนเฉลี่ย  
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย 

4.00 คะแนน  

สรุปผลการประเมิน องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
 

 ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4.00  
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 5.00  
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย 4.00  
คาเฉล่ีย ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.33  

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 การรายงานการดําเนินงานตัวบงชี้นี้ไดอธิบายกระบวนการและแสดงผลการดําเนินงาน ครอบคลุม 2 ประเด็น 
ตอไปนี้ คือ 1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และ 2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
 แมวาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ท่ีคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณยเปดการ
เรียนการสอนไดผานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 4-5 ปแลวนั้น อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรวมออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทัน
ความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนน
นักศึกษาเปนสําคัญโดยสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน  

สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2561 คณะผูประเมินมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรโดยควรมีการประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการใหสามารถดําเนินการปรับปรุงท่ีชัดเจนใหเปนรูปธรรม 
ปการศึกษา 2562 คณะฯ ไดดําเนินการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2559 ใหกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 -4 จํานวน 831 คน ซ่ึงไดดําเนินการใชหลักสูตรฉบับนี้มาเปนปท่ี 4 โดย
มีโครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต 138 หนวยกิต แบงเปนหมวดวิชาซ่ึงสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี ้  

1. หมวดการศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 21 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ จํานวน 81 หนวยกิต 
  3.1 รายวิชาทฤษฎี จํานวน 45 หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาปฏิบัติ จํานวน 36 หนวยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการไดรวมกันออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการ
ของผูใชบัณฑิต ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 5.1.1 การออกแบบและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
จากผลการประเมิน มคอ.7 ปการศึกษา 2561 (หลักฐานอางอิง 5.1.1-1 รายงาน มคอ.7 ปการศึกษา 2561 

หัวขอ 2.2 ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา) ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันแบบสหวิชาชีพ 
(Interprofessional Education-IPE) ในประเด็น patient safety และ rational drug use (RDU) โดยจัดใหมีกิจกรรมให
ความรูสูชุมชนครั้งท่ี 2 “เก้ือการุณยใสใจสุขภาพประชาชน”  

ปการศึกษา 2562 มีการเพ่ิมเนื้อหาในประเด็น patient safety และ rational drug use (RDU) ในแผนการ
จัดการเรียนการสอนรายวชิา โดยบูรณาการและเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชาท่ีเก่ียวของ ไดแก วิชาเภสัชวิทยา วิชาการบริหารการ
พยาบาล วิชาแนวโนมวิชาชีพการพยาบาล วิชาเวชบริบาลข้ันตน และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชา โดยดําเนินการ
ตามระบบและกลไกการจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียน ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 5.1.1-2 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนรูและการประเมินผูเรียน ในเลมคูมือบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

1. กอนเปดภาคการศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการรวมวางแผนการจัดการเรียนรู 
(Master plan) พิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดลําดับการเรียงลําดับการเรียนกอนและหลังของแตละวิชาในแตละชั้นป 
รวมถึงการนําประเด็น patient safety และ RDU ซ่ึงเปนนโยบายชาติ บรรจุเนื้อหาลงในรายวิชาท่ีเก่ียวของ  

2. มอบหมายรายวิชาใหแตละภาควิชาเปนผูรับผิดชอบใหตรงตามสาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
3. ภาควิชากําหนดผูรับผิดชอบรายวิชา ไดแก ประธานวิชา รองประธานวิชา 
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาพิจารณาเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยและกําหนดผูสอนใหเหมาะตรงตามเนื้อหา 
5. ประธานวิชาจัดทํา มคอ.3 และ 4 นําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
6. ประธานวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนรูตามท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ 4 
7. ประธานวิชาจัดทํา มคอ.5 และ 6 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน 
8. กรรมการวิชาการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
9. กรรมการทวนสอบดําเนินการทวนสอบ 

ผลการดําเนินงาน 
จากแผนการดําเนินงานท่ีวางไวขางตน ผูเก่ียวของทุกสวนไดดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว โดยนําประเด็นการ

ปรับปรุงสาระรายวิชามาปรับปรุง ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 5.1.1-3 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ประจาํปการศึกษา 2562 + หลักฐานอางอิง มคอ.3 และ มคอ.4 รายวิชาท่ีเกี่ยวของ) 

 

ช้ันปท่ี รายวิชา สาระเนื้อหาท่ีปรับปรุง 
2 เภสัชวิทยา RDU. 
3 เวชบริบาลข้ันตน  RDU. 
4 การบริหารการพยาบาล  Patient Safety 
4 แนวโนมวิชาชีพการพยาบาล Patient Safety 

2, 3 และ 4 ปฏิบัติการพยาบาล 14 วิชา RDU. 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ  
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการรวมดําเนินการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย

ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของไปพรอม ๆ กับการวางแผนการออกแบบและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรตามระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร (หลักฐานอางอิง 5.1.2-1 
ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ในเลมคูมือบริหารหลักสูตร) โดยในปการศึกษา 
2561 คณะฯ ไดดําเนินการใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559 มาเปนปท่ี 3 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการไดรวมดําเนินการประเมินหลักสูตรรายป หลักสูตรปรับปรุง 2555 (หลักฐานอางอิง 
5.1.2-2 รายงานประเมินหลักสูตร 2555) และการประเมินผลรายวิชา (หลักฐานอางอิง 5.1.2-3 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2561) นําผลการประเมินมาวางแผนการปรับปรุง
รายวิชาท่ีจะเปดสอนในปการศึกษา 2562 โดยพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนสอนใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียน (หลักฐานอางอิง 5.1.2-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน ป
การศึกษา 2561) สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต (หลักฐานอางอิง 5.1.2-4 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตท่ีจบการศึกษาปการศึกษา 2560) และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง รวมถึงการนํา
ขอมูลจากการประชุมระหวางคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณยกับฝายบริการ ไดแก คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย 
และโรงพยาบาลศรีธัญญา มาวิเคราะหคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาลท่ีพึงประสงคและสาระสําคัญในการ
จัดการเรียนรูภาคปฏิบัติ (หลักฐานอางอิง 5.1.2-5 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเครือขายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล ปการศึกษา 2561) และมีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาโดยมีการทบทวนผลการดําเนินงานตาม มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7 ของปการศึกษา 2561 (หลักฐานอางอิง 5.1.2-6 รายงาน มคอ.7 ปการศึกษา 2561 หัวขอ 2.2 
ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา) รวมท้ังคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของศาสตรสาขาการพยาบาล
สาขาตาง ๆ นําเอาองคความรูจากการไปประชุม สัมมนา อบรมของอาจารยมาบูรณาการในเนื้อหาวิชา ปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนรู โดยการปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ในรายวิชาท่ีทําการเปดสอนในปการศึกษา 2562 รายละเอียด 
ดังนี ้ 

 

แหลงขอมูล 
ประเด็นการประเมิน 
ปการศึกษา 2561 

วางแผนการปรบัปรุงพัฒนา  
ปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินการ 
เมื่อสิ้นปการศึกษา 2562 

วางแผนการดาํเนินการ 
ปการศึกษา 2563 

1. รายงานประเมินหลักสูตร 
2555 

- - - - 

2. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2561 

- - - - 

3. รายงานผลการประเมิน
ความพึ งพอใจของผู ใช
บัณฑิตที่ จบการศึกษาป
การศึกษา 2560 

- - - - 

4.  ร า ย ง า น โ ค ร ง ก า ร
สั ม ม น า เ ค รื อ ข า ย เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล  ป
การศึกษา 2561 

ทบทวนความรู ทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลกอนขึ้น
ฝกภาคปฏิบัติ 

จัดทบทวนความรู ทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลกอนขึ้นฝก
ภาคปฏิบัติ 

มี การจั ดทบทวนความ รู  
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
กอนขึ้นฝกภาคปฏิบั ติ  14 
รายวิชา 

จัดทบทวนความรู ทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลกอนขึ้น
ฝกภาคปฏิบัติ 14 รายวิชา 

ควรใหนักศึกษามีประสบการณ
ฝ กภาคปฏิบั ติ ในเวรเสาร  
อาทิตย และเวรบายดึก 

จัดใหนักศึกษามีประสบการณ
ฝ กภาคปฏิ บั ติ ในเวรเสาร  
อาทิตย และเวรบายดึก 

จัดใหนักศึกษามีประสบการณ
ฝกภาคปฏิบั ติ ในเวรเสาร  
อาทิตย และเวรบายดึก ใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุน การบริหาร
พยาบาล 

จัดใหนักศึกษามีประสบการณ
ฝ กภาคปฏิบั ติ ในเวรเสาร  
อาทิตย  และเวรบายดึก ใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ น การบริหารการ
พยาบาล 

ค ว ร เ น น ค ว า ม รู วิ ช า ชี พ 
กฎหมาย เพื่อใหพยาบาลตอง
ตระหนักถึงขอกฎหมายไวเปน
สวนหนึ่งของการทํางาน 

เนนความรูวิชาชีพ กฎหมาย ใน
ร า ย วิ ช า จ ริ ย ศ าส ต ร แ ละ
กฎหมายวิชาชีพ 

เนนความรูวิชาชีพ กฎหมาย 
ในรายวิชาจริยศาสตรและ
กฎหมายวิชาชีพ 

เนนความรูวิชาชีพ กฎหมาย 
ในรายวิชาจริยศาสตรและ
กฎหมายวิชาชีพ 

5. ม คอ . 7 ป ก า ร ศึ กษา 
2561 

การใชยาอยางสมเหตุผล บรรจุในรายวิชาเภสัชวิทยา 
(นักศึกษาชั้นปที่ 2)  
รายวิชา เวชบ ริบาลขั้ นตน 
(นักศึกษาชั้นปที่ 3) 
รายวิชาภาคปฏิบัติทุกรายวิชา 

บรรจุในรายวิชาเภสัชวิทยา 
(นักศึกษาชั้นปที่ 2)  
รายวิชาเวชบริบาลขั้นตน 
(นักศึกษาชั้นปที่ 3) 
รายวิชาภาคปฏิบัติทุกรายวิชา 

บรรจุในรายวิชาเภสัชวิทยา 
(นักศึกษาชั้นปที่ 2)  
รายวิชาเวชบริบาลขั้นตน 
(นักศึกษาชั้นปที่ 3) 
รายวิชาภาคปฏิบัติทุกรายวิชา 

Patient Safety บรรจุในรายวิชาการบริหาร
การพยาบาล และรายวิชา
แนวโนมวิชาชีพพยาบาล 

บรรจุในรายวิชาการบริหาร
การพยาบาล และรายวิชา
แนวโนมวิชาชีพพยาบาล 

บรรจุในรายวิชาการบริหาร
การพยาบาล และรายวิชา
แนวโนมวิชาชีพพยาบาล 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

เปาหมาย 
ผล 

การดําเนินงาน 
คะแนน 

ผล 
การดําเนินงาน 

คะแนน 

5.1 .1 การออกแบบและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

คะแนนเฉลี่ย  
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

4.00 คะแนน  

จุดเดน 
 1. หลักสูตรฯ มีเอกลักษณชัดเจนท่ีเนนการพยาบาลสุขภาพคนเมือง  
  2. โครงสรางหลักสูตรฯ เปนไปตามเกณฑ สกอ. และสภาวิชาชีพ สาระรายวิชาสอดคลองและตอบสนองคุณภาพ
ชีวิตคนเมือง และนโยบายชาติ 
 3. กระบวนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู มีเปาหมายเพ่ือสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
และมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ  

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรูรวมกันแบบสหวิชาชพี (IPE) ใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
 เสนอเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 
 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชาโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอนและเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให
นักศึกษาไดรับความรูประสบการณและไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุค
ศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนดและไดรับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเองทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวมความสามารถในการใชเทคโนโลยีความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยีและทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็
ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู  
 การรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ไดอธิบายกระบวนการและแสดงผลการดําเนินงานครอบคลุมประเด็น 3 
ประเด็น ตอไปนี้ คือ 1. การกําหนดผูสอน 2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.
4) และการจัดการเรียนการสอน และ 3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ผลการดําเนินงาน  
 สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2561 คณะผูประเมินมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาใน 
4 ประเด็น คือ  
 1. เขียนผลการประเมินและนําผลจากการประเมินไปปรบัปรุงใหชัดเจนเปนรูปธรรม  
 2. ระบบและกลไกในการกําหนดผูสอนควรประกาศใหอาจารยทุกคนทราบและดําเนินการไปในทางเดียวกัน  
 3. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ระบบและกลไกการตรวจสอบ
การจัดทําแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูแตละรายวิชาท่ีกําหนดใน มคอ.2 ใหชัดเจน  
 4. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยฯ ควรเขียนใหชัดเจน  
 การวางระบบและกลไกในการกําหนดผูสอน การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 5.2.1 การกําหนดผูสอน 
ปการศึกษา 2562 คณะฯ มีจํานวนอาจารยพยาบาลประจําหลักสูตร จํานวน 68 คน อาจารยประจํา จํานวน 10 

คน และอาจารยพิเศษ จํานวน 69 คน ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนท้ังดานคุณวุฒิและประสบการณเก่ียวของกับรายวิชาท่ี
รับผิดชอบสอนท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และยังคงดําเนินการตอเนื่องในการบริหารหลักสูตร โดยมีเปาหมายในการ
ดําเนินการ คือ การกําหนดผูสอนตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในดานวิชาการและมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายและสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา โดยมีการวางระบบและกลไกกําหนดผูสอนในแตละเนื้อหารายวิชา ดังนี้ 
(หลักฐานอางอิง 5.2.1-1 ระบบและกลไกการกําหนดผูสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในคูมือบริหารหลักสูตร) 

กอนเปดภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ รวมประชุมจัดการศึกษา ดังนี ้
1. วางแผนการจัดการศึกษาตลอดป (Master plan) 
2. มอบหมายใหภาควิชาฯ ตาง ๆ รับผิดชอบในรายวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
3. หัวหนาภาควิชาฯ ประชุมเพ่ือมอบหมาย ผูรับผิดชอบแตละรายวิชา ไดแก ประธานวิชา และรองประธานวิชา 

โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ วุฒิการศึกษา และประสบการณตรง 
4. ประธานวิชา ประชุมเพ่ือกําหนดผูสอนและ/หรือทีมผูสอนในแตละเนื้อหาตามแนวปฏิบัติการวางระบบผูสอนฯ 

ของคณะฯ โดยกําหนดคุณสมบัติผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความรู ประสบการณตรงตามเนื้อหารายวิชานั้นๆ และ
นําเขาท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

5. ประธานวิชาและรองประธานวิชา จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 นําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
6. หัวหนาภาควิชาฯ หรือประธานวิชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ติดตามประเมินการสอนของอาจารย และผลการ

ประเมินการสอนของนักศึกษาแตละเนื้อหาตลอดภาคการศึกษา 
จากการวางแผนขางตนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ หัวหนาภาควิชา และประธานวิชา 

ดําเนินการตามแผนท่ีวางไวดังนี้  
1. ประธานวิชา พิจารณาเนื้อหาและหัวขอรายวิชา เสนออาจารยผูสอนในการประชุมภาควิชาฯ โดยพิจารณา

อาจารยผูสอนท่ีมีประสบการณการสอนหรือศึกษาวิจัยหรือฝกอบรมเฉพาะสาขาในรายหัวขอท่ีสอน โดยผูสอนอาจเปน
อาจารยจากภาควิชาฯตางๆ รวมสอนเพ่ือใหผูเรียนในหลักสูตรไดเรียนรูกับผูสอนท่ีมีเชี่ยวชาญ และความหลากหลาย อีกท้ัง
จุดมุงหมายท่ีสําคัญเพ่ือใหผูเรียนไดรับการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณจริงในแตละเนื้อหา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ในกรณีจําเปนบางรายวิชาจะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ ประธานวิชา/ผูรับผิดชอบรายวิชาตอง
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นําเสนอคุณวุฒิ ประสบการณ ความชํานาญเฉพาะของอาจารยพิเศษ เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารยพิเศษสอนในหัวขอท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะประธานวิชา/ผูรับผิดชอบรายวิชาจะเขาไปเรียนรูและสังเกตการสอนของอาจารยพิเศษ (หลักฐาน
อางอิง 5.2.1-2 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ปการศึกษา 2562) 
  ปการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ไดดําเนินการใชหลักสูตร
ฉบับนี้มาเปนปท่ี 4 จากโครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต 138 หนวยกิต แบงเปนหมวดวิชาซ่ึงสอดคลองกับท่ีกําหนดไว
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมีการกําหนดผูสอนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามความรูความสามารถ ดังนี ้

1. หมวดการศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาการศึกษาท่ัวไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ ซ่ึงสอนโดย

อาจารยประจําภาควิชานั้นตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ กําหนด (หลักฐานอางอิง 5.2.1-3 มคอ.3 รายวิชาท่ีเปดสอน
หมวดการศึกษาท่ัวไป ปการศึกษา 2562 จํานวน 13 รายวิชา) 

2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 21 หนวยกิต 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะพยาบาลศาสตร

เก้ือการุณย ซ่ึงสอนโดยอาจารยประจําภาควิชานั้นตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ กําหนด (หลักฐานอางอิง 5.2.1-4 มคอ.3 
รายวิชาท่ีเปดสอนหมวดวิชาเฉพาะวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2562 จํานวน 9 รายวิชา) 

3. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ จํานวน 81 หนวยกิต 
  3.1 รายวิชาทฤษฎี จํานวน 45 หนวยกิต 
  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย ซ่ึงสอนโดยอาจารย

ประจําภาควิชาท่ีเชี่ยวชาญในสาขานั้น และอาจารยพิเศษท่ีมีคุณสมบัติครบตามท่ี สกอ. กําหนด (หลักฐานอางอิง 5.2.1-5 
มคอ.3 รายวิชาท่ีเปดสอนหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ ปการศึกษา 2562 จํานวน 22 รายวิชา) 

  3.2 รายวิชาปฏิบัติ จํานวน 36 หนวยกิต 
  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย ซ่ึงสอนโดยอาจารยประจําภาควิชาท่ี

เชี่ยวชาญในสาขานั้น และอาจารยพิเศษท่ีมีคุณสมบัติครบตามท่ี สกอ.และสภาการพยาบาลกําหนด (หลักฐานอางอิง 5.2.1-
6 มคอ.4 รายวิชาท่ีเปดสอนหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ ปการศึกษา 2562 จํานวน 14 รายวิชา) 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย ซ่ึงสอนโดยอาจารยพิเศษท้ังหมดจํานวน 12 คน 

(หลักฐานอางอิง 5.2.1-7 มคอ.3 รายวิชาท่ีเปดสอนหมวดวิชาเลือกเสรี ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 รายวิชา) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ ได

ตรวจสอบผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 พบวา  
 1. ทุกรายวิชามีอาจารยผูสอนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด (หลักฐานอางอิง 1.1.4-1 เอกสารแสดงจํานวน 
รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา ปการศึกษา 2562 + หลักฐานอางอิง 1.1.4-2 
เอกสารแสดงจํานวน รายช่ือ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ระยะเวลาประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชา
ท่ีสอนของอาจารยพิเศษ ปการศึกษา 2562 + คําส่ังแตงตั้งอาจารยพิเศษ)  

2. ผลการประเมินการดําเนินการตามข้ันตอนการกําหนดผูสอน ท้ังจากตัวผูสอน ประธานวิชา คณะกรรมการ
วิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา วิธีการดังกลาวสามารถปฏิบัติไดและใหผลดี ไมมีปญหาในการดําเนินการ 
(หลักฐานอางอิง 5.2.1-8 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ปการศึกษา 2562)  
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จากผลการประเมินขางตนถึงแมวาไมมีปญหาและอุปสรรคในการวางระบบผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และประธานวิชาไดเล็งเห็นปญหาในกรณีเกษียณอายุ ลาออก ลาเรียน ฯลฯ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจึงขอใหภาควิชาวางแผน
จัดเตรียมอาจารยผูสอนใหมเพ่ือทดแทน จึงมีการปรับระบบผูสอนจากการมอบหมายหัวขอสอนตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารยแตละทานท่ีมีอยูเดิมเปลี่ยนเปนการมอบหมายใหอาจารยใหมท่ีสนใจสอนในเนื้อหาท่ีอาจารยผูสอนเดิม เขาสังเกต
การสอน ฝกฝนเทคนิควิธีการสอนกับอาจารยผูสอนเดิมท่ีเชี่ยวชาญ เปนการถายทอดความรู (Tacit knowledge) และ
ประสบการณจากผูสอนเดิมไปสูผูสอนใหมเพ่ือเตรียมความพรอมสอนในปการศึกษาถัดไป 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  
 ปการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปดสอน จํานวน 61 รายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และคณะกรรมการวิชาการไดดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) โดยมี
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียน (หลักฐานอางอิง 5.2.2-1 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียน อยูในเลมบริหารหลักสูตร) ดังนี้ 

1. การวางแผน กอนเปดภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการรวมประชุม โดย
นําผลจาก มคอ.7 ปการศึกษา 2561 และแนวโนมจากสถานการณปจจุบันมาวางแผนการจัดการเรียนการสอน มอบหมาย
รายวิชาใหแตละภาควิชารับผิดชอบ  

2. หัวหนาภาควิชาประชุมภาควิชาเพ่ือมอบหมายประธานวิชาในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา จัดทําและนําเสนอ
แผนการจัดการเรียนรู มคอ.3 (ภาคทฤษฎี) และ มคอ.4 (ภาคปฏิบัติ) โดยพิจารณาขอมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 พรอม
นําเสนอในท่ีประชุมกรรมการวิชาการรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ กอนเปดภาคการศึกษา 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการพิจารณาความถูกตองและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
เรียนรู การประเมินผล และความสอดคลองตามผลการเรียนรู (LO.) ในแตละดาน รวมถึงการกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา 

4. ประธานวิชานําเสนอ มคอ.3 (ภาคทฤษฎี) และ มคอ.4 (ภาคปฏิบัติ) ตามวันเวลาท่ีกําหนดและแกไขใหเสร็จสิ้น 
กอนเปดภาคการศึกษา 

5. เลขานุการคณะกรรมการวิชาการทําหนาท่ีติดตามและเก็บรวบรวม มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีปรับปรุงแลวไวเปนหลักฐาน 
6. ประธานวิชาจัดทําคูมือรายวิชาเผยแพรผาน Intranet ติดประกาศหนาหองเรียน และภาควิชา เพ่ือเปนแนวทาง

ในการวางแผนการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนและนักศึกษา  
จากแผนการดําเนินการดังกลาวขางตนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการวิชาการทําหนาท่ีกํากับ

ดูแลใหหัวหนาภาควิชาฯ ประธานวิชา ไดดําเนินการตามตามแผนท่ีวางไว ประธานวิชาไดนําเสนอ มคอ.3 (ภาคทฤษฎี) และ 
มคอ.4 (ภาคปฏิบัติ) ครบทุกรายวิชา ระหวางการนําเสนอจะใหความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองและความ
สอดคลองของ มคอ.3 (ภาคทฤษฎี) และ มคอ.4 (ภาคปฏิบัติ) กับ มคอ.2 ในทุกรายวิชา (หลักฐานอางอิง 5.2.2-2 แฟม
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ปการศึกษา 2562) 
 จากการดําเนินการขางตนเม่ือสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ
ไดทําการประเมินผล พบวา มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการจัดการเรียนรูฯ ในรายวิชาท่ีดําเนินการจัดการเรียน
การสอนโดยคณะฯ ครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอน โดยมีรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 ท่ีทําการจัดการเรียนสอนโดยคณะฯ 
จํานวน 31 รายวิชา และมีรายละเอียดรายวิชา มคอ.4 จํานวน 14 รายวิชา นําเสนอกอนการเปดภาคการศึกษาทุกรายวิชา 
(หลักฐานอางอิง 5.2.2-3 รายงานสรุปการกํากับติดตามรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 ปการศึกษา 2562 
+ หลักฐานอางอิง 5.2.2-4 แฟม มคอ.3 และ มคอ.4) และเนื่องจากสถานการณ โควิด-19 ระบาดในประเทศไทย คณะ
พยาบาลศาสตรเก้ือการุณย ไดปรับวิธีการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน ตั้งแตวันท่ี 16 มีนาคม 2563 (หลักฐาน 5.2.2-5 
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ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ฉบับ
ท่ี 2 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563) เปนตนมา แมนวาจะปรับการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน การควบคุมคุณภาพผลการ
เรียนรู ไดมีการกํากับติดตามใหประธานวิชานําเสนอการจัดการเรียนรูโดยวิธีการเรียนออนไลนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการวิชาการ ซ่ึงมีรายวิชาท่ีจัดการเรียนรูแบบในหองเรียนรวมกับแบบเรียนออนไลน จํานวน 12 รายวิชา ไดแก 
1) วิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 2) สุขภาพคนเมืองและการสรางเสริมสุขภาพ 3) ชีวสถิติและสถิติเพ่ือการวิจัย 4) วิทยาการ
ระบาด 5) จริยศาสตรและจริยธรรมเชิงพุทธ 6) การพยาบาลเด็ก 1 7) การพยาบาลมารดาและทารก 8) การพยาบาลผูใหญ 
2 9) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 1 10) นโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ 11) ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1 
และ12) การดูแลแบบผสมผสานและบําบัดทางเลือก (หลักฐานอางอิง 5.2.2-6 แฟมรายงานการประชุมคณะวิชาการ ป
การศึกษา 2562) 
 จากการประเมินผลการดําเนินการและผลการประเมินกระบวนการการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ในปการศึกษา 2562 พบวา การดําเนินการการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) สามารถดําเนินการไดตามแผน แตเพ่ือใหการกํากับติดตามมีความสะดวกรวดเร็ว ลด
การใชทรัพยากร และตรวจสอบได ในปการศึกษา 2562 จึงเริ่มนําระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (TheDB) มาใช ป
การศึกษา 2563 หลกัสูตรฯ จึงวางแผนนําระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจมาใชอยางเต็มรูปแบบ  
 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการวิชาการ หัวหนาภาควิชา ไดรวมดําเนินการวางแผนงานกอน
เปดภาคการศึกษา ปการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. วางแผนการจัดการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ในรายวิชาตาง ๆ ท่ีมีความเปนไปไดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 (หลักฐานอางอิง 5.2.3-1 แผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ 2563) 

2. มอบหมายหัวหนาภาควิชาฯ ใหบูรณาการพันธกิจอ่ืนๆ กับการจัดการเรียนการสอนโดยใหอาจารยหัวหนา
โครงการ/กิจกรรม ระบุวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ใหชัดเจน  

3. อาจารยหัวหนาโครงการ/กิจกรรม เสนอขออนุมัติตามลําดับข้ัน  
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กํากับใหอาจารยหัวหนาโครงการดําเนินการตามแผนการจัดการศึกษาปการศึกษา 

2562 อาจารยหัวหนาโครงการ ดําเนินการเขียนโครงการโดยกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และสอดคลองกับผลลัพธการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง (LO. รายวิชา) ใหชัดเจนตามท่ีวางแผนไว 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กํากับติดตามการเขียนโครงการ การขออนุมัติโครงการการดําเนินโครงการ และ
การประเมินผลโครงการใหเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด พรอมชวยเหลือสนับสนุนหากเกิดปญหาอุปสรรคระหวางข้ันตอนการ
ดําเนินการและดําเนินการตามข้ันตอน 

จากการดําเนินการตาม ขอ 1-5 ขางตน ในปการศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับพันธกิจดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแก
สังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 5.2.3-2 มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ.5 และ มคอ.6) 
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รายวิชา 
ดานการวิจัย  
(ชื่อเรื่อง) 

ดานบริการวิชาการแกสงัคม  
(ชื่อโครงการ) 

ดานการทาํนุบํารุงศิลปะฯ 
(ชื่อโครงการ) 

1. สุขภาพคนเมืองและการสงเสริมสุขภาพ - โครงการสรางเสริมสุขภาพ 
ในแตละวัย 

- 

2. การพยาบาลมารดาและทารก - / - 
3. การพยาบาลพื้นฐาน - / - 
4. ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก - โครงการวันเด็ก 2563 - 
5. การดูแลผสมแบบผสมผสานฯ - - โครงการสุขภาพคนเมืองดี 

ดวยภูมปิญญาไทย 
6. ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน - / - 
7. ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ศาสตร 

กิจกรรมสงเสริมประสบการณวิชาชีพ
ในการเสริมสรางความรู ทัศนคติ และ
ทักษะการปองกันพิษภัยจากบุหร่ีของ
นักศึกษาพยาบาล 

- - 

    

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการวิชาการ รวมวิเคราะหคุณภาพของการดําเนินการของแตละ
โครงการ พบวา มีประเด็นในการปรับปรุงพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563 เพ่ือใหเกิด
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีในปการศึกษาตอไป รายละเอียด ดังนี ้
 

ผลการประเมินการดําเนินการและกระบวนการ 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและ 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562 

แผนการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการและกระบวนการ 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2563 

1. รายวิชาสุขภาพคนเมืองและการสงเสริมสุขภาพ 
 อาจารยท่ีปรึกษาโครงการควรกระตุนนักศึกษาในการนํา
ทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ มาบูรณาการในการจัด
โครงการสรางเสริมสุขภาพในแตละวัย 

 
มอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการกระตุนนักศึกษาในการ
นําทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ มาบูรณาการใน
การจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพในแตละวัย 

2. รายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 
    - 

- 

3. รายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 
    - 

- 

4. รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
    - 

- 

5. รายวิชาการดูแลผสมแบบผสมผสานฯ  
    ควรจัดเตรียมเอกสารความรูเปนท้ังแบบแผนพับ และ ใช 
Scan QR code 

 
เตรียมเอกสารความรูเปนท้ังแบบแผนพับ และ ใช Scan QR 
code เพ่ือแจกแกผูรวมงาน 

6. รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
    - 

- 

7. รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
    - 

- 
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ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  
การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน ผลการดําเนินงาน คะแนน 
5.2.1 การกําหนดผูสอน ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    
5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ
ทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

คะแนนเฉลี่ย ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4.00 คะแนน  

จุดเดน 
1. มีการกําหนดผูสอนไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชาโดยคํานึงถึง

ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารยในวิชาท่ีสอน 
2. มีการกํากับติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ใหเปนไปตามแนวทางการบริหารหลักสูตรฯ 
3. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการฯ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนสูแนวปฏิบัติท่ีดี  
แนวทางการพัฒนา 
 เผยแพรแนวปฏิบัติการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหหนวยงานภายในหรือภายนอก
สามารถนําไปใชประโยชนได 
 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
 การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให 1. ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) 2. 
การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปนและมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเอง
ใหมจนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และ 3. การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรู
ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลังคือเนนการได
ขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสอง
ประการแรกดวย ท้ังนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีการกํากับใหมีการประเมินตาม
สภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลายใหผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไข
จุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา 
 การรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ไดอธิบายกระบวนการและแสดงผลการดําเนินงานครอบคลุม 3 ประเด็นตอไปนี้ 
คือ 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา และ 3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
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ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) และคณะกรรมการวิชาการรวมทํา
หนาท่ีในการดําเนินการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2562 โดยรวมกันวางแผนการจัดการศึกษา 
ตลอดจนวางแผนการประเมินผูเรียนครอบคลุม 3 ประเด็น ตอไปนี้ คือ  
 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
 3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
 โดยทุกรายวิชามีการประเมินผูเรียนเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามระบบและกลไก
การประเมินผูเรียน รายละเอียดดังนี้ (หลักฐานอางอิง 5.3-1 ระบบและกลไกการจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียน ใน
เลมคูมือบริหารหลักสูตรฯ) 
 

หัวหนาภาควิชามอบหมาย

ประธานวิชา

คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร

สราง/ปรับปรุงหลักสูตร

ที่มีคุณภาพตามเกณฑ สกอ. 

และสภาพยาบาล

กอนเปดภาคการศึกษา

ประชุมนําผล จาก มคอ.7 ปกอน และแนวโนม 

จากสถานการณปจจุบันมาวางแผนจัดการเรียนการสอน 

มอบหมายรายวิชาใหภาควิชา

ปรับเนื้อหารายวิชา 

จัดทําและนําเสนอแผนการจัดการเรียนรู  

มคอ. 3, 4 ในที่ประชุมกรรมการวิชาการ

พิจารณาความเหมาะสม

วิธีการจัดการเรียนรู การประเมินผล 

ความสอดคลองตาม LO 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และกรรมการวิชาการ

ผาน

ไมผาน

แกไข

ระหวางภาคการศึกษา

จัดการเรียนรู ตาม มคอ. 3,4 ประเมินผลการเรียนรูตาม LO 

จัดทํา มคอ. 5,6 

ประธานวิชา

แตงตั้งกรรมการทวนสอบ

กรรมการวิชาการ

จัดประชุมประเมินผลจากผูใชบัณฑิตอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และกรรมการวิชาการ

จัดทํา มคอ. 3. 4 

ฉบับสมบูรณ คูมิอรายวิชา

สิ้นสุดภาคการศึกษา

รวบรวมคะแนน ตัดเกรด 

ตามแนวทางของคณะฯและมหาวิทยาลัย

นําเสนอเกรด พรอมแนวทาง 

การวัดประเมินผลตาม มคอ 3, 4 

นักศึกษา

ฝายระเบียน

และประมวลผล

มคอ. 7 รายป

มคอ. 7 ฉบับสมบูรณ

เมื่อครบ 4 ป

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และกรรมการวิชาการ

กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน สังเกตการสอน 

แจงเกรด

ทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู (รายวิชา)

- คะแนน วิธีการวัด เครื่องมือวัด ความสอดคลองกับ LO

รายงานผลการประเมิน 

รายวิชาจากนักศึกษา

จัดทํารายงานการทวนสอบรายวิชา

ระบบและกลไกการจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียน

คณะกรรมการประจําคณะฯ

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาการ

ขอมูลปอนกลับ

กํากับการวัดประเมินผล การวิพากษขอสอบ 

ตรวจสอบความตรงของแบบประเมิน การนําแบบประเมินไปใช

จัดทําวิจัยประเมินผลจากผูใชบัณฑิต

ทวนสอบมาตรฐาน 

การเรียนรูระดับหลักสูตร

ประเมินผลรายวิชา
ทวนสอบการคิดคะแนน วิธีไดมา 

ของคะแนน สัดสวนการใหคะแนน

สภาวิชาการ
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ประเด็นการพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 มีจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน
ในหลักสูตร จํานวน 61 รายวิชา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะฯ รายละเอียดรายวิชา มคอ.3 จํานวน 31 
รายวิชา และมีรายละเอียดรายวิชา มคอ.4 จํานวน 14 รายวิชา จํานวนท้ังสิ้น 45 รายวิชา แตละวิชาไดจัดวิธีการเรียนรูและ
มีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ Learning Outcome ท้ัง 5 ดาน ในรายวิชาทฤษฎี และ 6 ดาน ในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 (หลักฐานอางอิง 5.3.1-.1 มคอ.3 และ มคอ.4 จํานวน 45 รายวิชา ท่ี
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะฯ)  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการวิชาการ มีแผนดําเนินการการประเมินผลการเรียนรูและการ
ทวนสอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยสรุป ดังนี ้

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการรวมประชุมมอบหมายรายวิชาใหหัวหนาภาคแตละภาค
มอบหมายใหประธานวิชา ประธานวิชาวางแผนการจัดการเรียนการสอน ระบุอาจารยผูสอน จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 โดย
พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนรู การประเมินผลกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีระบุไวใน มคอ.2  

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการรวมประชุมวางแผนระบบการประเมินผูเรียนซ่ึงจะ
สอดคลองไปกับแผนการจัดการเรียนรูประจําปการศึกษาและระบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูท้ังระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตรดังนี้  

 2.1 กอนเปดภาคการศึกษา ประธานวิชาดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 นําเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการพิจารณาเรื่องแนวทางการประเมินผูเรียนของแตละรายวิชา เครื่องมือในการประเมิน แตละเนื้อหา  

 2.2 ระหวางภาคการศึกษา ประธานวิชาดําเนินการและกํากับติดตามจัดการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน มคอ.3, 4  

 2.3 สิ้นสุดภาคการศึกษา  
  - ประธานวิชารวบรวมคะแนนตามสัดสวนการประเมินท่ีระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ตัดเกรด ตามแนวทางของคณะฯ นําเสนอเกรดตอผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ แจงผลการตัด
เกรดตอนักศึกษา และฝายระเบียนและประเมินผล  

  - ประธานวิชานําผลการประเมินรายวิชาท่ีไดจากฝายระเบียนและประเมินผลจัดทํา มคอ.5 และ 
มคอ.6 เสนอคณะกรรมการวิชาการ  

  - คณะกรรมการวิชาการ เสนอแตงตั้งกรรมการทวนสอบเพ่ือทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษา  
   - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มอบหมายอาจารยผูรับผิดชอบจัดประชุมประเมินผลรวมกับผูใช
บัณฑิต และอาจารยผูรับผิดชอบจัดทําวิจัยความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต  
   - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ รวบรวม มคอ.5 และ มคอ.6 รายงาน
ผลการทวนสอบรายวิชา ผลการประเมินจากการประชุมรวมกันกับผูใชบัณฑิต และผลวิจัย จัดทํา มคอ.7 เสนอตอ
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ และเปนขอมูลยอนกลับ
ใหกรรมการพัฒนาหลักสูตรในวงรอบตอไปในปการศึกษา 2563 
 จากแผนการดําเนินการขางตน นําสูการปฏิบัติดังนี้  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับกรรมการประเมินผลของคณะฯจัดการประชุมหารือพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงการประเมินผูเรยีนตามขอเสนอแนะของกรรมการประกันคุณภาพ ดังนี้  
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 - ใหทุกรายวิชาทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผูเรียนดวยวิธีการท่ีนอกเหนือจากการสอบ เชน 
การประเมินรายงาน การประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ใหระบุหมายเลขกํากับมาตรฐานการเรียนรูในแตละขอ
ของการประเมินใหสอดคลองกับท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ 4 เพ่ือเปนการทวนสอบเบื้องตนวาในรายวิชานั้น ๆ ไดออกแบบวัด
และประเมินไดครบถวนสอดคลองกับ มคอ.2 มคอ.3 และ 4   

 - คณะกรรมการวิชาการ ประชุมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับ มคอ.3 
และ 4 และตรวจสอบความตรงระหวางผลลัพธการเรียนรู (LO.) กับแผนท่ีการเรียนรูท่ีปรากฏใน มคอ.2   

 - ใหทุกรายวิชาบันทึกผลสรุปการบรรลุผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละรายวิชา ลงใน มคอ.5 และ 6 
2. ประธานวิชา ดําเนินการกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ 4 ตามแผนท่ีวางไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการทวนสอบรายวิชาโดย  
 - ในรายวิชาท่ีมีการสอนแบบกลุม จะมีการประชุมกลุมผูสอน เพ่ือวางแผนการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยแจกคูมือการสอน ซ่ึงมีขอคําถาม คําตอบ เครื่องมือประเมินการเรียนรู แนว
ทางการใหคะแนนเปนสวนประกอบ  

 - สังเกตการสอนและกํากับใหนักศึกษาประเมินผูสอนภายหลังเสร็จสิ้นการสอนทันทีผานระบบ QR code  
 - ประสานงานกับหัวหนาฝายบริการทางการศึกษา เพ่ือประมวลการประเมินการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ ดําเนินการตามแผนท่ีวางไวกอนเปด ระหวาง และ

เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ พัฒนาปรับปรุงระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาใหสะทอนถึงระบบกลไกการทวนสอบท้ังระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร บรรจุไวใน
คูมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัย      
นวมินทราธิราช  

ปการศึกษา 2562 กอนเปดภาคการศึกษาทุกรายวิชาไดนําเสนอ มคอ.3 และ 4 ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการได
ตรวจสอบความตรงระหวางผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (LO.) ท่ีประธานวิชานําเสนอกับแผนท่ีการเรียนรู (Curriculum 
mapping) ท่ีปรากฏใน มคอ.2 ผลคือทุกวิชามีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกันกับ มคอ.2, 3 และ 4  

มีการปรับปรุงแบบประเมินใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (LO.) ของทุกภาควิชาฯ มีการพัฒนาแบบประเมิน
เพ่ิมเติม มีแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบผานการปฏิบัติหรือการลงมือทํา (Active learning) ระหวางภาค
การศึกษา ประธานวิชา/หัวหนาภาควิชาไดกํากับติดตามการประเมินผล ท้ังเรื่องการทําผังขอสอบ การวิพากษขอสอบ การ
ประเมินตามสภาพจริงโดยเขาสังเกตการสอน และการกํากับใหอาจารยดําเนินการใหนักศึกษาประเมินการสอนในชั่วโมงนั้น  

เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการรวมพิจารณาตัดเกรดทุกรายวิชา ในการ
ประชุมเพ่ือตัดเกรด โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนดังนี้ 

 1. ประธานวิชาตองนําเสนอขอมูลท่ีสําคัญอยางนอย 4 ขอ คือ 1) ท่ีมาและสัดสวนของคะแนนตาม มคอ.3 และ 
4  2) ผลการวิเคราะหขอสอบในกรณีเปนขอสอบเลือกตอบ  3) คะแนนรวม  และ 4) วิธีการกําหนดจุดตัดเกรดซ่ึงเปนกลไกสําคัญ
ท่ีทําใหแนใจไดวาทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับ มคอ. 2, 3, 4 และเหมาะสมกับผูเรียน  

 2. ประธานวชิาบันทึกผลสรุปการบรรลุผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละรายวิชา ลงใน มคอ.5 และ 6   
  3. หัวหนาฝายบริการทางการศึกษาดําเนินการประเมินผลครบทุกรายวิชาโดยใชระบบสารสนเทศของคณะฯ 
สงขอมูลใหประธานวิชา ครบถวนทุกวิชาเพ่ือนําไปจัดทํา มคอ.5 และ 6 แตมีการลาชาเนื่องจากจํานวนนักศึกษาทําแบบ
ประเมินนอยกวารอยละ 80 มีการแกไขโดยอาจารยประจําชั้นพบนักศึกษาและแจงใหนักศึกษาทําแบบประเมินใหครบถวน  
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 4. คณะกรรมการทวนสอบดําเนินการทวนสอบรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ท่ีเปดสอนในระดับชั้นนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ครบทุกรายวิชา โดยดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 จํานวน 10 รายวิชา จากท้ังหมด 10 รายวิชา รายวิชาคิดเปนรอย
ละ 100 ผลการทวนสอบพบวาทุกรายวิชาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเปนไปตาม มคอ.3, 4 และ 
จัดทํา มคอ. 5, 6 เรียบรอยในทุกวิชาท่ีทวนสอบ  

 5. เลขาคณะกรรมการวิชาการ ทําใบสรุปผลการจัดการเรียนรู ตาม มคอ. 5, 6 จากผลการดําเนินการในป
การศึกษา 2562 พบวา มีประเดน็ท่ีควรพัฒนาเก่ียวกับการประเมินผลลัพธการเรียนรูโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิชาการไดประชุมพิจารณาเพ่ือหาทางแกปญหาและวางแผนปรับปรุงในปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

  1. ระหวางภาคการศึกษาใหประธานวิชา/หัวหนาภาค เขาสังเกตการสอนและการประเมินผลใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ อยางไรก็ตามหากประธานวิชา/หัวหนาภาค ไมสามารถเขาสังเกตการสอน และการประเมินผลไดทุก
รายวิชา ใหอาจารยทานอ่ืนท่ีรวมสอนเขาสังเกตการณ โดยใชแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบฟอรมเดียวกับท่ี
มหาวิทยาลัยฯ ใชประเมินการสอบสอนอาจารยเพ่ือขอรับตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงคาดวาผลการปฏิบัติดังกลาวจะเอ้ือ
ประโยชนตอผูสอนในการเตรียมสอบสอนในโอกาสท่ีจะมาถึงในอนาคต และเปนประโยชนตออาจารยผูเขาสังเกตการณใน
การเรียนรูแนวทางการสอนของอาจารยทานอ่ืนท่ีสําคัญท่ีสุดการประเมินการจัดการเรียนการสอนจะเปนการใชขอมูลให
ผูสอนทราบถึงขอดีและขอควรพัฒนานําไปสูการปรับการวิธีการสอนใหดีข้ึนสงผลดีตอผูเรียนในท่ีสุด  

  2. การพิจารณาเกรด โดยประธานวิชานําเสนอในท่ีประชุมกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณาเกรด 
ประธานวิชาตองนําเสนอ ขอมูลท่ีสําคัญอยางนอย 4 ขอคือ 1) ท่ีมาและสัดสวนของคะแนนตาม มคอ.3,4  2) ผลการ
วิเคราะหขอสอบในกรณีเปนขอสอบเลือกตอบ 3) คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน และ 4) วิธีการกําหนดจุดตัดเกรด ซ่ึงบาง
รายวิชาประธานวิชาเตรียมขอมูลมาไมครบถวน ทําใหใชเวลามากในการพิจารณาเกรด ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิชาการจึงไดนําแบบฟอรมการนําเสนอขอมูลประกอบการตัดเกรด มากําหนดใหประธานวิชานําเสนอ ทําให
การตัดเกรดมีขอมูลครบถวนข้ึน อยางไรก็ตามพบวาเม่ือตรวจสอบลงในรายละเอียดท่ีมาของคะแนน พบวามีขอบกพรองใน
บางรายวิชา แนวทางปรับปรุง กําหนดใหภาควิชา มีกระบวนการตรวจสอบท่ีมาของคะแนน การรวมคะแนน การตัดเกรดใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบใหถูกตองกอนนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ  

  3. การประเมินผลรายวิชา โดยฝายระเบียนและประเมินผลดําเนินการ พบวามีนักศึกษาเขาระบบ
การประเมินนอย ฝายระเบียนและประเมินผลไดจัดทํา QR code ใหอาจารยทุกทาน นําติดตัวไปสอน เม่ือสอนเสร็จให
แสดง QR code และกระตุนใหนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนทันที  

ท้ังนี้จากผลการดําเนินการดังกลาวขางตน คณะฯ จึงมีวางแผนในการปรับกระบวนการอยางตอเนื่องเพ่ือการ
พัฒนาสูการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติตอไป  
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ประเด็นพิจารณา 5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 ผลการดําเนินงาน 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ ดําเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนรูของนักศึกษา ใชการประเมินตามสภาพจริงและวิธีการประเมินท่ีมีความหลากหลาย 
เชน การสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน การมอบหมายงาน การสอบดวยขอสอบ การสอบดวยการทดลอง การสอบปฏิบัติ  
 ปการศึกษา 2562 ไดดําเนินการ ดังนี ้
  1. ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการไดตรวจสอบความตรงระหวางผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
(LO.) ท่ีประธานวิชานําเสนอกับแผนท่ีการเรียนรู (Curriculum mapping) ท่ีปรากฏใน มคอ.2 ผลคือทุกวิชามีการวัดและ
ประเมินผลท่ีสอดคลองกันกับ มคอ.2, 3 และ 4  

 2. ประธานวิชา/หัวหนาภาควิชา กํากับติดตามการประเมินผล เรื่องการทําผังขอสอบ การวิพากษขอสอบ 
การประเมินตามสภาพจริงโดยเขาสังเกตการสอน และการกํากับใหอาจารยดําเนินการใหนักศึกษาประเมินการสอนในชั่วโมงนั้น  

 3. การพิจารณาตัดเกรดทุกรายวิชา ในการประชุมเพ่ือตัดเกรด โดยประธานวิชานําเสนอขอมูลท่ีสําคัญ
อยางนอย 4 ขอ คือ 1) ท่ีมาและสัดสวนของคะแนนตาม มคอ.3 และ 4  2) ผลการวิเคราะหขอสอบในกรณีเปนขอสอบ
เลือกตอบ  3) คะแนนรวม  และ 4) วิธีการกําหนดจุดตัดเกรดซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหแนใจไดวาทุกรายวิชาในหลักสูตรมี
การวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับ มคอ. 2, 3, 4 และเหมาะสมกับผูเรียน   

 4. คณะกรรมการทวนสอบดําเนินการทวนสอบรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ท่ีเปดสอนในระดับชั้นนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ครบทุกรายวิชา โดยดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 จํานวน 10 รายวิชา จากท้ังหมด 10 รายวิชา รายวิชาคิดเปนรอย
ละ 100 ผลการทวนสอบพบวาทุกรายวิชาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเปนไปตาม มคอ.3 และ 4 
และ จัดทํา มคอ. 5 และ 6 เรียบรอยในทุกวิชาท่ีทวนสอบ  

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการรวมพิจารณาปรับปรุงแบบฟอรมการนําเสนอขอมูลประกอบการ
ตัดเกรด เพ่ือทําใหการตัดเกรดมีขอมูลครบถวนข้ึน อยางไรก็ตามพบวาเม่ือตรวจสอบลงในรายละเอียดท่ีมาของคะแนน 
พบวามีขอบกพรองในบางรายวิชา แนวทางปรับปรุง กําหนดใหภาควิชา มีกระบวนการตรวจสอบท่ีมาของคะแนน การรวม
คะแนน การตัดเกรดในรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหถูกตองกอนนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
 ท้ังนี้จากผลการดําเนินการดังกลาวขางตน คณะฯ จึงมีวางแผนในการปรับกระบวนการอยางตอเนื่องเพ่ือการพัฒนา
สูการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติตอไป  

ประเด็นพิจารณา 5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
 ผลการดําเนินงาน 
 ผูรับผิดชอบหลักสูตร (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) ประชุมรวมกับคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
พิจารณาผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) เม่ือสิ้นสุด
การเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา และ จัดทํา มคอ.7 เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา ตามข้ันตอนดังนี ้
 1. ฝายทะเบียนและประมวลผลสงผลการประเมินรายวิชาใหประธานวิชาทราบ 
 2. ประธานวิชาประชุมอาจารยผูรวมสอน เพ่ือแจงผลการประเมินอาจารยเปนรายบุคคล รวมพิจารณาปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู พรอมดวยแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 3. ประธานวิชานําขอมูลจากการประเมินผลรายวิชาและการรวมประชุมทีมผูรวมสอน มาจัดทํา มคอ.5 และ 6 
ภายใน 30 วนั หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
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 4. เลขาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมขอมูล มคอ.5 และ 6 เพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทํา มคอ.7  
 5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอ มคอ.7 ในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการเพ่ือรับรองผลการดําเนินงาน 
 6. รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอ มคอ.7 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือใหการรับรองและเสนอตอ
สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 7. คณบดีนําเสนอ มคอ.7 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ปการศึกษา 2562 มีรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 61 รายวิชา มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จํานวน 47 
รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (มคอ.4) จํานวน 14 รายวิชา กอนการเปดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
คิดเปนรอยละ 100 มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จํานวน 47 รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) จํานวน 14 รายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนครบทุกรายวิชา มี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในรายวิชาท่ีเปดสอนในนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 4  
มคอ.3 จํานวน 4 รายวิชา และ มคอ.4 จํานวน 6 รายวิชา จากท้ังหมด 10 รายวิชา คิดเปนรอยละ 100  
 การจัดการเรียนการสอนปการศึกษา 2562 สิ้นสุดเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีการรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ในวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสนอตอ
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 และกําหนดการนําเสนอตอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
 จากการดําเนินการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) พบวา การดําเนินการทุกข้ันตอนเปนไปตามท่ีกําหนดตามระบบและกลไกท่ีวางไว แต
ในข้ันตอนของการจัดเก็บขอมูลยังมีความยุงยากอยู ดังนั้นในปการศึกษา 2563 คณะฯ จึงไดวางแผนในการกํากับและ
จัดเก็บขอมูลตางๆ ใหเปนสารสนเทศมากข้ึน เพ่ือชวยในเรื่องของการบริหารหลักสูตรใหปรับเปลี่ยนพัฒนาไดทันทวงทีตอ
เหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

เปาหมาย 
ผล 

การดําเนินงาน 
คะแนน 

ผล 
การดําเนินงาน 

คะแนน 

5.3.1 การประเมินผลการเ รียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) 

ระดับ 4 ระดับ 4 4.00    

คะแนนเฉลี่ย ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4.00 คะแนน  

จุดเดน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประเมิน และวัดผลการเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดแก การประเมินโดยการทํา

รายงาน การรวมอภิปราย การลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง (การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม active learning) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

การสอบรวบยอดในแตละรายวิชา การสอบ OSCE โดยพิจารณาถึง learning outcome ของรายวิชา ตามแผนการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู ท่ีเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู 
จุดท่ีควรพัฒนา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรมีการตรวจสอบในทุกรายวิชาวามีการพัฒนา ปรับปรุงการประเมิน และวัดผล
การเรียนรูท่ีหลากหลาย เพียงพอตอการกอใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาหรือไม โดยประเมินจากผลลัพธการ
เรียนรู หากยังไมบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามท่ีกําหนดตองพัฒนาตอไป 
แนวทางการพัฒนา 
           การสรางแนวปฏิบัติท่ีดีอันนําไปสูการประเมินนักศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของผูสอนและนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาซ่ึงบรรลุตามผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
เกณฑการประเมิน 
 มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 0 
 มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 3.50 
 มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.00 
 มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.50 
 มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 4.75 
 มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละปมีคาคะแนนเทากับ 5.00 

ตารางรายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบงช้ี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
การบรรล ุ
เปาหมาย 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย
รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วา งแผนติ ดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ทุกคนปฏิบัติหนาท่ีตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาและเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ 80 เพ่ือ
วางแผน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูรรวมกับทีม
กรรมการบริหารหลักสูตร  ปการศึกษา 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ท้ังหมดจํานวน 6 ครั้ง (หลักฐานอางอิง : แฟมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562)  

√ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตรในทุกประเด็นเปนอยางนอย 

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร ใน 6 ประเด็น ในหมวดวิชาเฉพาะ ไดแก 
1)คุณธรรม จริยธรรม จํานวน 7ขอ 2)ความรู จํานวน 5ขอ 3)ทักษะทางปญญา 
จํานวน 4ขอ 4)ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ จํานวน 4ขอ 
5)การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4ขอ 
และ 6)การปฏิบัติทางวิชาชีพ จํานวน 5ขอ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ผาน
การเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติหลักสูตร เมื่อ
วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ใชหลักสูตรปรับปรุงน้ี ปการศึกษา 2559 เปน
ปแรก (หลักฐานอางอิง : รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559) 

√ 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
การบรรล ุ
เปาหมาย 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียด ของประสบการณภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการ
เปดหลักสูตรครบทุกรายวิชา 

ปการศึกษา 2562 มีรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 61 รายวิชา มีรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3)  จํานวน  47 รายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม  (มคอ.4) จํานวน 14 รายวิชา กอนการเปด
หลักสูตรครบทุกรายวิชาคิดเปนรอยละ 100 (หลักฐานอางอิง : แฟม 
มคอ.3 และ มคอ.4 ) 

√ 

 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของร าย วิชาและราย งานผลกา ร
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

ปการศึกษา 2562 มีรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 61 รายวิชา มีรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5) จํานวน 47 รายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) จํานวน 14 รายวิชา 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน ครบทุกรายวิชา 
(หลักฐานอางอิง : แฟม มคอ.5 และ มคอ.6 ปการศึกษา 2562) 

√ 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนปการศึกษา 2562 สิ้นสุดเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 มีการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
เสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
(หลักฐานอางอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังท่ี 
7/2563 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563)  

√ 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยรอยละ 25 ของจํานวนรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

ปการศึกษา 2562 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 จํานวน 4 รายวิชา และ มคอ.4 จํานวน 6
รายวิชา จากท้ังหมด 10 รายวิชา คิดเปนรอยละ 100 (หลักฐานอางอิง : 
แฟมเอกสารการทวนสอบ จํานวน 10 รายวิชา ปการศึกษา 2562) 

√ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว 
 

ปการศึกษา 2561 เสนอใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงดานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยการพัฒนาการสอบ OSCE จํานวน 1 รายวิชาไดแก วิชา
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน  
ในปการศึกษา 2562 ไดมีการนําการสอบ OSCE จํานวน 3 รายวิชา  

√ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

(8) อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมี
คุณสมบัติครบตามกําหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาล
ศาสตรเปนอยางนอย 
 

อาจารยพยาบาลประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร คิดเปนรอยละ 
100 

√ 

( 9)  อาจารย ใหม ทุกคนได รั บการ
ปฐมนิ เทศหรือคํ าแนะนําด านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2562 มีอาจารยใหมจํานวน 2 คน โดยไดรับการปฐมนิเทศการ
ทํางานในภาควิชาจากหัวหนาภาควิชาและมอบหมายอาจารยพ่ีเลี้ยง ดังน้ี 
  1. ราย อาจารยศิราพร ปนวิหค  ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและ
พ้ืนฐานวิชาชีพ 
  2. ราย อาจารยศุภวรรณ ใจบุญ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและ
ศัลยศาสตร 
 

√ 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
การบรรล ุ
เปาหมาย 

(10) อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒนาในดานวิชาการและวิชาชีพไม
นอยกวา 15 ช่ัวโมง/ป 

อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการอยู
ระหวาง 21-1,176 ช่ัวโมง เฉลี่ย 234 ช่ัวโมง 

√ 

(11) บุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอนไดรับการพัฒนาตรงตามงานท่ี
รับผิดชอบทุกคนในแตละปไมนอยกวา
คนละ 10 ช่ัวโมงตอป 

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาตรงตามงานท่ี
รับผิดชอบทุกคนในแตละปอยูระหวาง อยูระหวาง 14-308 ช่ัวโมง เฉลี่ย 147 
ช่ัวโมง 

√ 

(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร  เฉลี่ ยมากกว า  3 .5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ
หลักสตูร คาคะแนนเฉลี่ย = 3.65 (SD.=0.69)  

√ 

(13)  ระดับความพึงพอใจของผู ใช
บั ณ ฑิ ต ต อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิต เฉลี่ย
มากกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

N/A - 

(14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต อคุณภาพการสอนของอาจารย
พยาบาล เฉลี่ยมากกวา 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาล 
มีคาคะแนนเฉลี่ย = 4.56 (SD.=0.52) 
 

√ 

(15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน เฉลี่ยมากกวา 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5 หรือ รอยละ 80 เปนอยางนอย
ของทุกรายวิชา 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา มีคาเฉลี่ย = 3.76 (SD.=0.69) 

√ 

(16) จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพคนเมืองอยางนอย 1 โครงการ/
กิจกรรมตอป 

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสุขภาพคนเมือง จํานวน 2 โครงการ ไดแก  
1. โครงการสรางเสริมสุขภาพ ในรายวิชาสุขภาพคนเมืองและการสราง
เสริมสุขภาพ 

√ 
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2. โครงการสุขภาพคนเมืองดีดวยภูมิปญญาไทย ในรายวิชาการดูแลแบบ
ผสมผสานและการบําบัดทางเลือก 

( 1 7 )  จั ด โ ค ร งก า ร / กิ จก ร รมการ
ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน/สาธารณภัย
อยางนอย 1 โครงการ/กิจกรรมตอป 

จัดโครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการสาธารณภัย จํานวน 1 โครงการ ไดแก 
โครงการฝกอบรมการปองกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ วันท่ี 3 
กุมภาพันธ 2563 

√ 

(18) จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝง
จิตสาธารณะอยางนอย 2 โครงการ/
กิจกรรม/ป 

จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝงจิตสาธารณะ จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
1. โครงการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
นักศึกษาจิตอาสาชวยดําเนินงานท้ังในคณะฯ และนอกคณะฯ 
2. โครงการนวมินทรอาสา 

√ 

หมายเหตุ : ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานอาจเปล่ียนแปลงในแตละป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไมประเมินดัชนีบงชี้ท่ี 13 เนื่องจากผูสําเร็จ

การศึกษายังทํางานไมครบ 1 ป 
การบรรลุเปาหมาย 
 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 บรรลุเปาหมายครบท้ัง 17 ตัวบงชี้   

ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ผลการดําเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน ผลการดําเนินงาน คะแนน 

รอยละ 100 รอยละ 100 5   

สรุปผลการประเมิน องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

 ตัวบงช้ี 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.00  
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 4.00  
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 5.00  

คาเฉล่ียผลการประเมิน  
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

4.25  
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 ในการจัดการเรียนการสอนทางสาขาพยาบาลศาสตร คณะฯ ไดกํากับคุณภาพดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (หลักฐานอางอิง 6.1-1 มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร ขอ 13. ทรัพยากรการเรียนการสอนและ
การจัดการ)  
 13.1 ทรัพยากรการเรียนการสอน          
  13.1.1 มีอาคารเรียนและหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน รวมถึงหองเรียนกลุมยอยอยางพอเพียง 
          13.1.2 มีหองทํางานท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร          
  13.1.3 มีสถานท่ีทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา          
  13.1.4 มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอ 
          13.1.5 มีหองปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขาวิชา ในการฝกทักษะหรือเปนหองปฏิบัติการพยาบาลท่ีสามารถใชได
ทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล ในการฝกทักษะและมีอุปกรณท่ีทันสมัยเพียงพอและพรอมใช โดยมีหุนฝกทักษะการ
พยาบาลพ้ืนฐาน หุนฝกทักษะการฟนคืนชีพ หุนทําคลอด และอุปกรณ ฝกทักษะอ่ืนๆ ครบถวนเพียงพอ ตามทักษะการ
พยาบาลในรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  
          13.1.6 มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและมีคอมพิวเตอรท่ีสามารถสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในจํานวนท่ี
เพียงพอกับการเรียนของนักศึกษา          
  13.1.7 มีหองเรียนและอุปกรณโสตท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรและรายวิชา          
  13.1.8 มีหองสมุดท่ีมีตําราหลักทางการพยาบาลท่ีทันสมัยครบทุกสาขาวิชาตามท่ีปรากฏในทุกรายวิชาเปน
อยางนอยและมีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในจํานวนท่ีเพียงพอตอการศึกษาคนควาและอางอิง
ทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย  หรือสามารถสืบคนไดจากระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาตอง
สามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดทุกโอกาส          
  13.1.9 มีวารสารทางการพยาบาลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบทุกสาขาวิชาหลักทางการพยาบาลท่ีเปน
ปจจุบันโดยมีการรับตอเนื่อง หรือมีฐานขอมูลวารสารพยาบาลอิเล็กทรอนิกส  โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงระบบการสืบคน
ไดอยางสะดวกและทุกโอกาส          
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  13.1.10 มีแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมการบริการสุขภาพทุกระดับ ทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล 
อยางครบถวนสอดคลองตามท่ีกําหนดในผลการเรียนรูของรายวิชาตางๆ           
  13.1.11 มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาและอาจารยเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด
ระหวางการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหวางการเดินทางไปและกลับจากการฝกปฏิบัติงาน ในแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล  
 13.2 การจัดการ  
  13.2.1 มีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาโดยเฉพาะ   
  13.2.2 มีการวางแผนความตองการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอยางตอเนื่อง  
  13.2.3 มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอและอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา          
  13.2.4 มีการประเมินคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาลอยาง
ตอเนื่องอยางนอยทุกภาคการศึกษา          
  13.2.5 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ ภายหลังการสิ้นสุดการ
เรียนการสอน 
 รายงานการดําเนินงานตัวบงชี้นี้ไดอธิบายกระบวนการและแสดงผลการดําเนินงานครอบคลุม 3 ประเด็น ตอไปนี้ 
คือ 1) ระบบการดําเนินงานของคณะมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู           
2) จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และ 3) กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 ปการศึกษา 2562 คณะฯ ไดดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูครอบคลุม 3 ประเด็น ตอไปนี้ คือ  
 1) ระบบการดําเนินงานของคณะมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 2) จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
 3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 โดยระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 6.1-2 ระบบและกลไกการจัดหา
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ในเลมคูมือบริหารหลักสูตร) 
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ประเด็นการพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 6.1.1 ระบบการดําเนินงานของคณะมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
 ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2562 คณะฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริการทางการศึกษา ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หลักฐาน
อางอิง 6.1.1-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริการทางการศึกษา ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู) โดยทําหนาท่ี 
 1. วางแผนในการจัดซ้ือ ซอมแซม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 2. ดําเนินการจัดซ้ือ ซอมแซม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 3. ติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการใชงานสิ่งสนับสนุนการเรยีนเรียนรู (เพียงพอ เหมาะสม พรอมใช) 
 4. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 5. นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
 6. ดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะและจัดทําแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษาถัดไป 
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ประเด็นการพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 6.1.2 จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการฯ ไดรวมกันวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ของนักศึกษา อาจารย และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ปการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ปการศึกษา 2561 แผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 
1. ปรับปรุงและซอมแซมหอพักในสวนท่ีชํารุด 1. โครงการปรับปรุงซอมแซมหอพักอาคารการุณยสภา ตั้งแตช้ันท่ี 8-23 

และเปลี่ยนลิฟตโดยสาร จํานวน 2 ตัว 
2. พัฒนาในสวนของสื่อการเรียนการสอน 2. จัดซื้อ SIMMOM 
3. เพ่ิมหนังสือในหองสมุดใหมีความทันสมัย 3. จัดซื้อตําราหลักทางการพยาบาลและหนังสือท่ีทันสมัย 
4. เพ่ิมเวลาใหบริการในหองสมุด 4. เปดบริการเวลาใหยืมคืนหนังสือเพ่ิมข้ึน 
5. ปรับปรุงอุปกรณในหองเรียนใหพรอมใช 5. ของบประมาณใหการจัดซื้ออุปกรณในหองเรียน 
6. เพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอรทุกฝายฯ ใหทันสมัยอยูเสมอ 6. Up Grade เครื่องคอมพิวเตอรทุกสวนงาน 
7. เพ่ิมความเร็วอินเตอรเน็ต 7. + 8. โครงการความเร็ว Internet และ เพ่ิมจุด WiFi ใหครอบคลุม

พ้ืนท่ีท้ังหอพักและอาคารเรียน 8. เพ่ิมจุด WiFi ใหครอบคลุม 
9. ปรับปรุงในสวนของรถบริการนักศึกษา 9. ปรับปรุงบริการรถรับสงนักศึกษาใหเพียงพอ 
10. เพ่ิมคุณคาทางดานโภชนาการของอาหาร 10. พัฒนาศูนยอาหาร ใหบริการโดยเนนความสะอาดและคุณภาพ

อาหารตามหลักโภชนาการ 

 ปการศึกษา 2562 ไดมีการดําเนินการจัดซ้ือ ซอมแซม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุกดาน 
 2. จัดหางบประมาณในการจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 
  2.1 หองสมุด จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปน 2 ประเภทโดยหองสมุดมีแนวปฏิบัติในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ เขาหองสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีเปดสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1.1 จัดหาหนังสือ วารสาร รวมท้ังวัสดุ/อุปกรณตาง ๆ ใหเพียงพอตอการใชงานในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน โดยการจัดซ้ือ และจากการไดรับความอนุเคราะหจากแหลงอ่ืน ๆ โดยการจัดนิทรรศการเพ่ือให
คณาจารย/นักศึกษาคัดเลือกทรัพยากร เขาหองสมุด 
   2.1.2 สารสนเทศออนไลนจัดทําแบบสอบถามความตองการสารสนเทศออนไลน จัดหาสื่อสารสนเทศ
ออนไลน ใหคณาจารยในคณะฯ ทดลองใช 
  2.2 อุปกรณโสตทัศนูปกรณ สามารถแยกออกเปน 2 กรณี  คือ 
   2.2.1 กรณีวัสดุอุปกรณ ชํารุด  กระบวนการดําเนินการ คือ ผูใชบริการสงใบแจงซอมมายังฝายบริการฯ 
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการซอมบํารุงวัสดุ/อุปกรณ ใหมีสภาพพรอมใชงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
   2.2.2 กรณีวัสดุ/อุปกรณชํารุดไมสามารถใชงานได และไมเพียงพอตอความตองการ ฝายบริการทาง
การศึกษาดําเนินการ ดังนี้  2.2.2.1 จัดทําคําของบประมาณในการซ้ือทดแทนหรือซ้ือเพ่ิมเติม 
      2.2.2.2 จัดทําคําขออนุมัติจัดซ้ือตามราคากลางหรือเปรียบเทียบราคาจากคูเทียบ 
      2.2.2.3 หลังจากผานความเห็นชอบอนุมัติใหจัดซ้ือ จัดทําบันทึกขอความสง
สํานักงานคณบดี ใหหนวยพัสดุดําเนินการจัดซ้ือ 
      2.2.2.4 เม่ือหนวยพัสดุจัดซ้ือและกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว ตรวจสอบ
ความถูกตองของวัสดุครุภัณฑท่ีจัดซ้ือ กอนนําไปติดตั้งเพ่ือใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน 
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  2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแยกออกเปน 2 กรณี  คือ 
   2.3.1 กรณีวัสดุอุปกรณ ชํารุด กระบวนการดําเนินการคือ ผูใชบริการสงใบแจงซอมมายังฝายบริการฯ 
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการซอมบํารุงวัสดุ/อุปกรณ ใหมีสภาพพรอมใชงานในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
   2.3.2 กรณีวัสดุ/อุปกรณชํารุดไมสามารถใชงานได และไมเพียงพอตอความตองการ ฝายบริการทาง
การศึกษาดําเนินการ ดังนี้  2.3.2.1 จัดทําคําของบประมาณในการซ้ือทดแทนหรือซ้ือเพ่ิมเติม 
      2.3.2.2 จัดทําคําขออนุมัติจัดซ้ือตามราคากลางหรือเปรียบเทียบราคาจากคูเทียบ 
      2.3.2.3 หลังจากผานความเห็นชอบอนุมัติใหจัดซ้ือ จัดทําบันทึกขอความสง
สํานักงานคณบดี ใหหนวยพัสดุดําเนินการจัดซ้ือ 
      2.3.2.4 เม่ือหนวยพัสดุจัดซ้ือและกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว ตรวจสอบ
ความถูกตองของวัสดุครุภัณฑท่ีจัดซ้ือ กอนนําไปติดตั้งเพ่ือใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการกํากับติดตามและรายงานผลการใชงานส่ิงสนับสนุนการเรียนเรียนรู โดยใช
กรอบการวางแผน ดําเนินการ กํากับติดตาม และประเมินผลดานทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ จาก 
มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร ขอ 13. พบวาจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีดังนี้  

1. คณะฯ มีอาคารเรียน หองเรียนรวม และหองเรียนกลุมยอย จํานวนเพียงพอ ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบของการสอนท่ีกําหนดไวในหลักสูตร โดยมีอาคาร จํานวน 3 อาคาร สําหรับนักศึกษา
พยาบาลชั้นปท่ี 1-4 จํานวน 831 คน มีหองเรียนท่ีมีความจุท่ีนั่ง ตั้งแต 15-400 คน ในการจัดสอบภาคทฤษฎีจะใช
หองประชุมและหองเรียนในการจัดสอบ โดยจัดใหนักศึกษาสอบหองละ 50-220 คน หองเรียนรวมและหองเรียนกลุม
ยอยทุกหองมีเครื่องปรับอากาศท่ีสามารถใชงานได (หลักฐานอางอิง 6.1.2-1 รายงานสรุปพ้ืนท่ีความจุของหอง
จําแนกตามประเภทของหอง พรอมภาพถายอาคารเรียนและหองเรียน) 

2. คณะฯ มีหองทํางานท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการทํางานของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะมี
หองปฏิบัติงานของผูบริหาร อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน รวมจํานวน 14 หอง โดยทุกหองมีเครื่องปรับอากาศ และ
ครุภัณฑอุปกรณสํานักงาน รวมท้ังคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหาร อาจารย และบุคลากร จํานวน 1:1 และเครือขาย
อินเตอรเน็ตทุกจุดพรอมใช และมีความเหมาะสมและเอ้ือตอการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรทุกคน ดังนี้ 
(หลักฐานอางอิง 6.1.2-2 รายการบัญชีพ้ืนท่ี จํานวนความจุของหองจําแนกตามประเภทของหองปฏิบัติงานพรอม
ภาพถาย และหลักฐานอางอิง 6.1.2-3 บัญชีทะเบียน ครุภัณฑ ประจําแตละหองปฏิบัติงาน) 

3. คณะฯ มีหองสําหรับทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา คือ หอง Too fast to Sleep (ชื่อหองเพลิน
เรียนเพียรรู) จํานวน 1 หอง (หลักฐานอางอิง 6.1.2-4 รูปภาพหอง) 

4. คณะฯ มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอ 
โดยในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตรและสรีวิทยา พยาธิสรีรวิทยา เคมีในชีวิตประจําวัน ฟสิกส
ในชีวิตประจําวัน ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท่ีคณะแพทยศาสตรวชิรพยา
บาล สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนภาคทดลองไดอยางเพียงพอ โดยจัดใหมีอุปกรณ เชน หุนจําลองรางกาย
มนุษย มีโสตทัศนูปกรณ และมีเจาหนาท่ีสายสนับสนุนเปนผูรับผิดชอบดูแลตลอดการจัดการศึกษา (หลักฐานอางอิง 
6.1.2-5 รูปภาพรายการอุปกรณทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ) 

5. คณะฯ มีหองฝกปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงสอดคลองกับสถานการณจริงของหนวยบริการสุขภาพท่ี
เพียงพอ มีอุปกรณเหมาะสมสําหรับการฝกปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขา จํานวนเพียงพอ พรอมใช เอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 2 หอง ไดแก 1. หองปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5 หอง ท่ีใชสําหรับฝกปฏิบัติการ



91 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 2562 

พยาบาล รายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน การปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน การประเมินภาวะสุขภาพ ปฏิบัติการพยาบาล
ผูใหญ 1 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก เวชบริบาลข้ันตน โดยจัดใหมีอุปกรณฝกและจัดสภาพหองใหเสมือนหอผูปวย 
ประกอบดวย เตียง หุนมนุษย อวัยวะมนุษย และอุปกรณปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล นอกจากนี้ยังมีกลองวงจรปดท่ี
ขยายสัญญาณสูโทรทัศน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถดูการสาธิตของอาจารยอยางใกลชิดผานจอโทรทัศน และมีกลอง
วิดีโอ สําหรับการถายข้ันตอนในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการฝกปฏิบัติดวยตนเอง หรือสงผลงานการปฏิบัติแก
อาจารย (หลักฐานอางอิง 6.1.2-6 รายการบัญชีครุภัณฑหองปฏิบัติการพยาบาลพรอมภาพถาย ประจําปการศึกษา 
2562) และ 2. หองปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง (Advance Learning Resource Center) จํานวน 1 หอง ใชสําหรับ
การฝกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต การพยาบาลผดุงครรภ การพยาบาลผูใหญ 
2 โดยจัดใหมีหุนปฏิบัติการข้ันสูงผูใหญ เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณเพ่ือใชในการสรางสถานการณจําลองและ
ประเมินสมรรถนะในการตัดสินใจแกปญหาทางคลินิก (หลักฐานอางอิง 6.1.2-7 รายการบัญชีครุภัณฑหองปฏิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงพรอมภาพถาย ประจําปการศึกษา 2562) มีระบบการบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษาพยาบาล จัดใหมีงานบริการทางการศึกษาท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแลหองปฏิบัติการตาง ๆ ทุกหอง และหองท่ี
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีระเบียบการใชงานบรรจุไวในคูมือการใชงานหองปฏิบัติการตาง ๆ และ
ประกาศใหทราบโดยท่ัวกันใน website ของคณะ (หลักฐานอางอิง 6.1.2-8 คูมือศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล) 
จัดใหมีคูมือการใชหองปฏิบัติการพยาบาลและมีกําหนดการใชหอง กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติการขอใชหองนอกเวลา 
การยืมคืนอุปกรณ และสื่อสารกับผูรับบริการ อาจารย และนักศึกษา โดยจัดทําตารางการใชหองติดประกาศไวหนาหอง 
(หลักฐานอางอิง 6.1.2-9 ตารางการใชหองปฏิบัติการพรอมภาพถาย) คณะฯ มีเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ จํานวน 1 
คน ท่ีทําหนาท่ีหลักในการจัดเตรียมหองปฏิบัติการและอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และในกรณีท่ีมีการใช
ปฏิบัติการพรอมกันในหลายสาขาจะมีเจาหนาท่ีเสริมอีกจํานวน 2-3 คน มารวมบริการเพ่ิม (หลักฐานอางอิง 6.1.2-10 
คําส่ังแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนประจําหองปฏิบัติการพยาบาลและหนาท่ีความรับผิดชอบ) 

6. คณะฯ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและมีคอมพิวเตอรท่ีสามารถสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ในจํานวน
ท่ีเพียงพอกับการเรียนของนักศึกษา โดยมีคอมพิวเตอร จํานวน 56 เครื่อง เชื่อมตอกับสัญญาณอินเตอรแบบโครงขาย 
(LAN) และสัญญาณอินเตอรเน็ตแบบไรสายพรอมกับเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน มีเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรเปน
ผูรับผิดชอบ 3 คน (หลักฐานอางอิง 6.1.2-11 คูมือการใชงานหองเรียนคอมพิวเตอร) 

7. คณะฯ มีหองเรียนและอุปกรณโสตท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรและรายวิชา โดยมีโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย มีจํานวนเพียงพอและพรอมใชงาน ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 6.1.2-12 
บัญชีครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ประจําปงบประมาณ 2562-2563 และหลักฐานอางอิง 6.1.2-13 ภาพถายหองเรยีน
พรอมโสตทัศนูปกรณและหองบริการโสตทัศนูปกรณ และหลักฐานอางอิง 6.1.2-14 สําเนาคําส่ังมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบโสตทัศนูปกรณ) 

หองประชุม/หองเรียน รายการโสตทัศนูปกรณ 
จํานวน  
(เคร่ือง) 

1. หองเรียนขนาดใหญ 
(หองประชุมอาจารยอบทิพย) 
ขนาดความจุ 400 คน 

1. คอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ต 1 
2. ชุดเครื่องเสียง 1 
3. Projector 1 
4. จอภาพ 1 
5. Visualizer 1 
6. ไมโครโฟนแบบมีสาย 1 
7. ไมโครโฟนแบบไมมีสาย 1 
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2. หองเรียนขนาดใหญ 
(หองประชุมอินทิรา วงศเสรี) 
ขนาดความจุ 250 คน 

1. คอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ต 1 
2. ชุดเครื่องเสียง 1 
3. Projector 1 
4. จอภาพ 1 
5. Visualizer 1 
6. ไมโครโฟนแบบมีสาย 1 
7. ไมโครโฟนแบบไมมีสาย 1 
8. Smart TV 2 

3. หองเรียนขนาดกลาง 
ขนาดความจุ 120 คน  

1. คอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ต 1 
2. ชุดเครื่องเสียง 1 
3. Projector 1 
4. จอภาพ 1 
5. Visualizer 1 
6. ไมโครโฟนแบบมีสาย 1 
7. ไมโครโฟนแบบไมมีสาย 1 

4. หองเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดความจุ 15-20 คน  

Smart TV 10 

นอกจากนี้คณะฯ ไดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณสําหรับการสอน ไดแก ชุดเครื่องเสียง Projector 
Visualizer จอภาพ ไมโครโฟน แบบมีสายและไรสาย ไวสําหรับใชในระบบเคลื่อนยายไปใชในหองเรียนแตละขนาดได
ตามความตองการของผูใชไดตลอดเวลา รวมท้ังสามารถใชนอกสถานท่ีไดอีกดวย จํานวน 4 ชุด โดยมีเจาหนาท่ี
โสตทัศนูปกรณ จํานวน 3 คน ทําหนาท่ีรับผิดชอบและใหบริการท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (หลักฐาน
อางอิง 6.1.2-15 สําเนาคําส่ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบการใหบริการของงานโสตทัศนูปกรณ) 
     8. คณะฯ มีหองสมุดท่ีมีตําราหลักทางการพยาบาลท่ีทันสมัยครบทุกสาขาวิชา ตามท่ีปรากฏในทุกรายวิชา 
มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในจํานวนท่ีเพียงพอตอการศึกษาคนควาและอางอิงทางวิชาการของ
นักศึกษาและอาจารย สามารถสืบคนไดจากระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาตองสามารถเขาถึงระบบการ
สืบคนไดทุกโอกาส โดยมีตําราหลักทางการพยาบาลท่ีพิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป รวมท้ังส้ิน 1,523 ช่ือเรื่อง โดยแบง
ตาม 5 สาขาวิชาหลักทางการพยาบาล (หลักฐานอางอิง 6.1.2-16 ทะเบียนรายการตําราหลัก 5 สาขาวิชาหลัก
ทางการพยาบาล ปการศึกษา 2562) ท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 6.1.2-17 มคอ.3 และ 
มคอ.4 ปการศึกษา 2562)  

 

ลําดับ สาขาวิชา จํานวนชื่อเร่ือง (เร่ือง) 
1 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 173 
2 การพยาบาลจิตเวชศาสตร 117 
3 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 786 
4 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 156 
5 การพยาบาลอนามัยและชุมชน 188 
6 การบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ 103 

รวม 1,523 
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มีการบริหารจัดการใหนักศึกษาทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเพียงพอ โดยจัดซ้ือหนังสือตําราหลัก อยางนอย 5 
เลมในแตละชื่อเรื่อง จัดทําระเบียบการยืมใหนักศึกษาสามารถยืมหนังสือตําราหลักได 7 วัน และจัดทําเปนหนังสือ
สํารองสําหรับอานเฉพาะในหองสมุดชื่อเรื่องละ 1 เลม ท้ังนี้นักศึกษาสามารถตออายุการยืมผานระบบออนไลนจาก
ภายนอกสถานท่ี มีการบริการคืนหนังสือนอกเวลาทําการ มีบริการตอบคําถามและแจงการคืนนอกเวลาผานระบบ
หองสมุดออนไลน (หลักฐานอางอิง 6.1.2-18 ระเบียบการใหบริการตําราหลัก 5 สาขาวิชาหลักทางการพยาบาล) 
 คณะฯ มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพและฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ท่ี
เขาถึงไดงายและมีความตอเนื่องไมนอยกวา 1 ป ใหบริการครอบคลุมสาขาทางการพยาบาล ดังนี้ 
 

รายการ ชื่อเร่ือง (จํานวน) จํานวน (เลม) 
1. หนังสือทางการพยาบาลและหนังสือวิทยาศาสตรสุขภาพ 7,470 31,664 
2. หนังสือท่ัวไป 2,048 5,238 
รวมหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพและหนังสอืท่ัวไป 9,518 36,902 

3. ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book) 
   3.1 E-book: EBSCO 180 Title 
   3.2 E-book: Library McGraw Hill 66 Title 
   3.3 E-book: Nursing Collection 655 Title 
   3.4 E-book: Proquest 188 Title 

ท้ังนี้ผูใชสามารถเขาใชงานผานระบบอินเตอรเน็ตไดไมจํากัดสถานท่ี (หลักฐานอางอิง 6.1.2-19 Print Out 
สําเนาภาพถายการเขาถึงฐานขอมูล CINAHL และหลักฐานอางอิง 6.1.2-20 Print Out สําเนาภาพถายการเขาถึง
ฐานขอมูล ProQuest + หลักฐานอางอิง 6.1.2-21 Print Out สําเนาภาพถายการเขาถึงฐานขอมูล Clinical Key +
หลักฐานอางอิง 6.1.2-22 Print Out สําเนาภาพถายการเขาถึงฐานขอมูล https://library.nmu.ac.th/index.php/e-
resources) และมีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมจํานวน 31,644 เลม มีจํานวนนักศึกษา ป
การศึกษา 2562 เทากับ 831 คน คิดเปนอัตราสวนนักศึกษาตอจํานวนหนังสือ 1:38.08 เลม (หลักฐานอางอิง 6.1.2-23 
บัญชีรายช่ือหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2562) 

นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) ท่ีมีรายชื่อวารสารใหบริการครอบคลุมสาขาการพยาบาล 
ซ่ึงผูใชงานสามารถเขาใชงานผานระบบอินเตอรเน็ตไดไมจํากัดสถานท่ี (หลักฐานอางอิง 6.1.2-24 Print Out สําเนา
ภาพถายการเขาถึงฐานขอมูล https://library.nmu.ac.th/index.php/e-resources) มีระบบการเขาถึงขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยจัดบริการ ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 6.1.2-25 Print out หนาจอการ
สืบคนขอมูลระบบหองสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://library.nmu.ac.th/) 
 1. มีระบบหองสมุดอัตโนมัติ โดยเชื่อมตอผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท้ังระบบสายสัญญาณและไรสายสัญญาณ 
สําหรับบริการสืบคนขอมูลหนังสือ บทความ วารสาร และสื่อตาง ๆ ท่ีมีใหบริการในหองสมุดคณะและภายนอกคณะ 
 2. มีการใหบริการฐานขอมูล สําหรับการสืบคนขอมูลเอกสารฉบับเต็มของงานวิจัยและวิทยานิพนธท่ีรวบรวม
จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
 3. มีระบบการสืบคนขอมูลตางประเทศ ไดแก ฐานขอมูล ProQuest, CINAHL, Clinical Key for Nursing 
โดยเชื่อมตอผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท้ังระบบสายสัญญาณและไรสายสัญญาณ 
 ภายในหองสมุดคณะยังติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล จํานวน 6 เครื่อง (หลักฐานอางอิง 
6.1.2-26 สําเนาภาพถายคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล) สามารถสืบคนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตตลอด 24 

https://library.nmu.ac.th/index.php/e-resources
https://library.nmu.ac.th/index.php/e-resources
https://library.nmu.ac.th/index.php/e-resources
https://library.nmu.ac.th/
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ชั่วโมง ทางระบบโครงขายอินเตอรเน็ตท้ังระบบสายสัญญาณและไรสายสัญญาณดวยความเร็ว 120Mbs. ณ จุดบริการ
การเรียนรู เชน ภายในหองสมุด หองปฏิบัติการ หองเรียน และหอพักนักศึกษา  
  9. คณะฯ มีวารสารทางการพยาบาลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบทุกสาขาวิชาหลักทางการพยาบาล
ท่ีเปนปจจุบันโดยมีการรับตอเนื่องและมีฐานขอมูลวารสารพยาบาลอิเล็กทรอนิกส  โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงระบบ
การสืบคนไดอยางสะดวกและทุกโอกาส  

      คณะฯ มีวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ จํานวน 11 ชื่อเรื่อง ซ่ึงมีการบอกรับตอเนื่อง (หลักฐานอางอิง 
6.1.2-27 บัญชีรายช่ือวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ ปการศึกษา 2562) ไดแก 

 

ลําดับ รายการวารสารวารสารวิชาชีพพยาบาลในประเทศ 
1 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร 
2 วารสารกองการพยาบาล 
3 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
4 วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
5 วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
6 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 
7 วารสารพยาบาลทหารบก 
8 วารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
9 วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
10 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 
11 วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
มีวารสารการพยาบาลภาษาอังกฤษ จํานวน 11 ช่ือเรื่อง ซ่ึงมีการบอกรับตอเนื่อง (หลักฐานอางอิง 6.1.2-28 

บัญชีรายช่ือวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศ ปการศึกษา 2562) ไดแก 
 

ลําดับ รายการวารสารการพยาบาลภาษาอังกฤษ 
1 Archives of Psychiatric Nursing  
2 Health Promotion Practice  
3 Journal of Gerontological Nursing 
4 Journal of Nursing Education  
5 Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing (JOGNN) 
6 Journal of Pediatric Nursing  
7 Journal of Professional Nursing 
8 Nursing Clinics of North America  
9 Nursing Research  
10 Journal of hospice & palliative nursing 
11 Journal of Community Health Nursing 
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นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) ท่ีมีรายชื่อวารสารใหบริการครอบคลุมสาขาการพยาบาล 
ซ่ึงผูใชงานสามารถเขาใชงานผานระบบอินเตอรเน็ตไดไมจํากัดสถานท่ี (หลักฐานอางอิง 6.1.2-29 Print Out สําเนา
ภาพถายการเขาถึงฐานขอมูล https://library.nmu.ac.th/index.php/e-resources) มีระบบการเขาถึงขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (หลักฐานอางอิง 6.1.2-30 Print out หนาจอการสืบคนขอมูลระบบ
หองสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://library.nmu.ac.th/) 
 10. คณะฯ มีแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมการบริการสุขภาพทุกระดับทุกสาขาวิชาทางการ
พยาบาล อยางครบถวนสอดคลองตามท่ีกําหนดในผลการเรียนรูของรายวิชาตาง ๆ  
         ปการศึกษา 2562 คณะฯ มีแหลงฝกปฏิบัติครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการพยาบาลและครอบคลุมการบริการ
สุขภาพทุกระดับ ท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 6.1.2-31 สรุปขอมูลแหลงฝกปฏิบัติ
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย ปการศึกษา 2562) 
 1. ระดับปฐมภูมิ มีแหลงฝก จํานวน 7 แหง เปนแหลงฝกปฏิบัติในสาขาการพยาบาลชุมชน (สาธารณสุขศาสตร) 
ไดแก    1) ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 
    2) ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 30 วัดเจาอาม 
    3) ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 31 เอิบ-จิตร-ทังสุบุตร 
    4) ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 33 วังหงสรัตนาราม 
    5) ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 38 จี๊ด-ทองคํา บําเพ็ญ 
    6) ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 40 บางแค 
    7) ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 49 วัดชัยพฤกษมาลา  
 2. ระดับทุติยภูมิ มีแหลงฝก จํานวน 5 แหง ไดแก 
    1) โรงพยาบาลสิรินธร เปนแหลงฝกปฏิบัติในสาขาการพยาบาลมารดาทารก การพยาบาลผดุงครรภ และ
ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยมีระยะเวลา 3 ป 
ระยะเวลาการรับรองวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 ถึง วันท่ี 12 มิถุนายน 2563 
    2) โรงพยาบาลเวชการุณรัศม์ิ เปนแหลงฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการเวชบริบาลเบื้องตน และรายวิชา
ปฏิบัติการเสริมทักษะการพยาบาลสุขภาพคนเมืองและไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยมีระยะเวลา 3 ป ระยะเวลาการรับรองวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 สิงหาคม 
2561 ขณะนี้อยูระหวางรอผลการรับรองจากการเขาเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เม่ือ
วันท่ี 18-19 เมษายน 2562 
    3) โรงพยาบาลราชพิพัฒน เปนแหลงฝกปฏิบัติในสาขาการพยาบาลมารดาทารก การพยาบาลผดุงครรภ 
รายวิชาปฏิบัติการเวชบริบาลเบื้องตนและรายวิชาปฏิบัติการเสริมทักษะการพยาบาลสุขภาพคนเมือง และไดรับการรับรอง
กระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยมีระยะเวลา 3 ป ระยะเวลาการ
รับรองวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ถึง วันท่ี 18 ธันวาคม 2564 
    4) โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เปนแหลงฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการเสริมทักษะการพยาบาล
สุขภาพคนเมือง และไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
โดยมีระยะเวลา 3 ป ระยะเวลาการรับรองวันท่ี 14 พฤศจกิายน 2560 ถึง วันท่ี 13 พฤศจกิายน 2563 

https://library.nmu.ac.th/index.php/e-resources
https://library.nmu.ac.th/
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    5) โรงพยาบาลลาดกระบัง เปนแหลงฝกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการเสริมทักษะการพยาบาลสุขภาพคน
เมือง และไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยมี
ระยะเวลา 3 ป ระยะเวลาการรับรองวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันท่ี 12 พฤศจกิายน 2564 
 3. ระดับตติยภูมิ มีแหลงฝก จํานวน 6 แหง ไดแก 
     1) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปนแหลงฝกปฏิบัติในสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ การพยาบาลเด็ก 
การพยาบาลมารดาทารก การพยาบาลผดุงครรภ และไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพข้ันกาวหนา (Advanced HA) 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระยะเวลาการรับรองวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ถึง วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 
     2) โรงพยาบาลกลาง เปนแหลงฝกปฏิบัติในสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ การพยาบาลเด็ก การ
พยาบาลมารดาทารก การพยาบาลผดุงครรภ และไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยมีระยะเวลา 3 ป ระยะเวลาการรับรองวันท่ี 23 เมษายน 2562 ถึง วันท่ี 22 
เมษายน 2565 
     3) โรงพยาบาลตากสิน เปนแหลงฝกปฏิบัติในสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ การพยาบาลเด็ก การ
พยาบาลมารดาทารก การพยาบาลผดุงครรภ และไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยมีระยะเวลา 3 ป ระยะเวลาการรับรองวันท่ี 24 มกราคม 2560 ถึง วันท่ี 23 
มกราคม 2563 
     4) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ เปนแหลงฝกปฏิบัติในสาขาการพยาบาลมารดาทารก การพยาบาล
ผดุงครรภ และไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยมี
ระยะเวลา 3 ป ระยะเวลาการรับรองวันท่ี 24 มกราคม 2560 ถึง วันท่ี 23 มกราคม 2563 
    5) โรงพยาบาลศรีธัญญา เปนแหลงฝกในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร และไดรับการ
รับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยมีระยะเวลา 3 ป ระยะเวลาการรับรอง
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ถึง วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
    6) สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท เปนแหลงฝกปฏิบัติในสาขาการพยาบาลเด็ก 
 11. คณะฯ มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาและอาจารยเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด
ระหวางการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหวางการเดินทางไปและกลับจากการฝกปฏิบัติงาน ในแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาล 
คณะฯ มีสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต (healthy workplace) ของนักศึกษา 
มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น จํานวน 7 ไร 37 (3 4� ) ตารางวา โดยมีสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูนอกหองเรียนและเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (healthy workplace) ของนักศึกษาพยาบาล ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 6.1.2-32 ภาพถายและเอกสาร
แสดงพ้ืนท่ีภาพรวม อาคาร สถานท่ี กลองวงจรปด ระบบรักษาความปลอดภัย ส่ิงแวดลอมของคณะพยาบาลฯ) 
  1. หอพักนักศึกษา สามารถรองรับนักศึกษาไดท้ังหมด จํานวน 831 คน  
  2. หอพักอาจารย หอง ละ 1 คน 
  3. ท่ีจอดรถ รองรับจํานวนรถยนตได 80 คัน  
  4. พ้ืนท่ีออกกําลังกายในรม 3 ท่ี ไดแก 1) การุณยยิม 2) ชั้นดาดฟา อาคาร 6 ชั้น และ 3) หองฟตเนส 
ชั้น 7 อาคารการุณยสภา  
  5. หอง Too fast to Sleep จํานวน 1 หอง 
  6. โรงอาหาร รองรบัไดประมาณจํานวน 600 คน 
  7. สนามหญา สวนหยอม ศาลาริมน้ํา เพ่ือการพักผอนหยอนใจ จํานวน 10 จุด  

จัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวก ดังนี ้   
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1) จัดหองพักใหนักศึกษาทุกคน โดยมีระบบอินเตอรเน็ตไรสายท่ัวท้ังหอพัก มีหองสันทนาการ มี
หองสมุด หองสําหรับสวดมนต หองออกกําลังกาย หองอานหนังสือ หองกิจกรรมนักศึกษา สนามกีฬา สวนหยอม  
  2) หองสําหรับพบญาต ิ
  3) หองรับ-สงไปรษณีย 
  4) ตูเอทีเอ็ม 
  5) โทรศัพทสาธารณะ 
  6) หองพยาบาล มียาเวชภัณฑท่ีจําเปน มีบริการดูแลสุขภาพ 24 ชั่วโมง โดยเจาหนาท่ีฝายกิจการ
นักศึกษา อาจารยเวรแมบาน นักศึกษาอยูเวรและเจาหนาท่ีพยาบาล 
 จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ (Healthy) ดังนี้  
  1) ไดรับวัคซีนท่ีจําเปน ไดแก วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ วัคซีนสุกใส  
  2) จัดกิจกรรมเก้ือสดใสใสใจสุขภาพ  
  3) เขารวมกิจกรรมกีฬาเฟรซชี่ กีฬาสีมหาวิทยาลัย และกีฬาพยาบาลแหงประเทศไทย  
 จัดระบบรักษาความปลอดภัย (Safety) ดังนี้ 
  1) จัดอาจารยเวรแมบาน เจาหนาท่ีพยาบาล ปฏิบัติหนาท่ีดูแลนักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง  
  2) จัดเจาหนาท่ีเวรระบบและเจาหนาท่ีเวรแมบาน ตรวจดูแลความเรียบรอยบริเวณหอพัก  
  3) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยและติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณรอบคณะ 
  4) จุดตรวจ ตูแดง ตํารวจ สน.สามเสน 
  5) จุด AED จํานวน 1 จุด 

6) จัดการโครงการอบรมฝกซอมปองกันอัคคีภัยและการใชอุปกรณดับเพลิง ใหแกนักศึกษาทุกคน 
เปนประจําทุกป จัดระบบปองกันอัคคีภัยภายในหอพักและภายในคณะ โดยการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตามจุดตาง ๆ 
โดยมีการติดตั้งชุดอุปกรณดับเพลิง 

 
 

ประเด็นพิจารณา ตัวบงช้ีท่ี 6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ไดจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และดําเนินการสํารวจความตองการและความพึงพอใจโดย 24ฝายบริการทางการศึกษาเปน
ผูดําเนินการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุกปการศึกษา แบงการประเมินเปน 2 ครั้งสําหรับนักศึกษา คือ หลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 1 และประเมินอีกครั้งเม่ือสิ้นสุดปการศึกษา โดยนักศึกษาจะดําเนินการประเมินหลังเสร็จสิ้น
ภาคการศึกษาท่ี 1และเสร็จสิ้นปการศึกษา สวนอาจารยประเมินหลังจากเสร็จสิ้นปการศึกษา เนื่องจากพิจารณาแลว
เห็นวาการประเมินครั้งเดียวสิ้นสุดแตละปการศึกษาสําหรับนักศึกษานั้นไมสามารถนําขอมูลมาใชในการจัดหา
ทรัพยากรและพัฒนาไดทันตามความตองการของผูรับบริการได24 (หลักฐานอางอิง 6.1-1 ระบบและกลไกการประเมิน
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ในคูมือบริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562) 
24 ปการศึกษา 2562 24การประเมินผลภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา มี
รายละเอียด ดังนี้ (หลักฐานอางอิง 6.1.3-1 รายงานผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2562) 
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รายการประเมิน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
จํานวนผูประเมิน 526 คน 

คิดเปนรอยละ 63.30 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
จํานวนผูประเมิน 473 คน 

คิดเปนรอยละ 56.92 
คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ 

หองเรียน     
1. ความเพียงพอของหองเรียน 3.90 มาก 3.68 มาก 
2. ความเพียงพอของอุปกรณการเรียนการสอน 3.81 มาก 3.53 มาก 
3. ความพรอมใชงานของอุปกรณการเรียนการสอน 3.82 มาก 3.42 พอใช 
4. เทคโนโลยีของอุปกรณสอดคลองกับยุคสมัย 3.93 มาก 3.69 มาก 
หองปฏิบัติการพยาบาล     
1. ความเพียงพอของหองปฏิบัติการพยาบาล 3.78 มาก 3.66 มาก 
2. ความเพียงพอของสื่อและอุปกรณหองปฏิบัติการพยาบาล 3.79 มาก 3.59 มาก 
3. ความพรอมใชงานของสื่อและอุปกรณหองปฏิบัติการพยาบาล 3.78 มาก 3.64 มาก 
แหลงสืบคนสารสนเทศ     
1. ระบบบริการท่ีทําใหสามารถเขาถึงสื่อการเรียนการสอนและการ
เรียนรูท้ังในและนอกหลักสูตรไดอยางเพียงพอ 

3.91 มาก 3.79 มาก 

2. การบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสเพียงพอตอการเรียนการสอนและการ
เรียนรูนอกหลักสูตร 

3.90 มาก 3.68 มาก 

3. ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยของการใหบริการสืบคนแหลง
เรียนรูอ่ืน ๆ ผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.86 มาก 3.68 มาก 

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม     
1. อาคารสถานท่ีมีความปลอดภัย 3.96 มาก 4.03 มาก 
2. ความสะอาดของหองเรียน/หองปฏิบัติการพยาบาล 3.96 มาก 3.88 มาก 
3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการพยาบาลมีแสงสวาง 
อากาศถายเทท่ีเหมาะสม 

3.94 มาก 3.82 มาก 

4. สภาพหองเรียนเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 3.93 มาก 3.81 มาก 
5. พ้ืนท่ีสันทนาการมีความเพียงพอ สะดวกสบาย และปลอดภัย 3.87 มาก 3.59 มาก 
6. หอพัก มีความเพียงพอ สะดวกสบาย และปลอดภัย 3.77 มาก 3.62 มาก 
แหลงฝกภาคปฏิบัติ     
1. สถานท่ีฝกปฏิบัติเหมะสมกับรายวิชา (14 รายวิชาภาคปฏิบัติ)  4.56 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวมตอทรัพยากรการเรียนรู 3.79 มาก 3.67 มาก 
ขอเสนอแนะจากนกัศึกษา  
 พบวา นักศึกษาตองการใหคณะฯ เพ่ิมความเร็ว Internet  เพ่ิมจดุ WiFi ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในคณะฯ 

 

 การประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวนผูประเมิน 58 คน จากจํานวน 68 
คน คิดเปนรอยละ 85.29 พบวา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
หองเรียน   
1. ความเพียงพอของหองเรียน 3.84 มาก 
2. ความเพียงพอของอุปกรณการเรียนการสอน 3.97 มาก 
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3. ความพรอมใชงานของอุปกรณการเรียนการสอน 3.91 มาก 
4. เทคโนโลยีของอุปกรณสอดคลองกับยุคสมัย 3.88 มาก 
หองปฏิบัติการพยาบาล   
1. ความเพียงพอของหองปฏิบัติการพยาบาล 3.83 มาก 
2. ความเพียงพอของสื่อและอุปกรณหองปฏิบัติการพยาบาล 3.76 มาก 
3. ความพรอมใชงานของสื่อและอุปกรณหองปฏิบัติการพยาบาล 3.86 มาก 
แหลงสืบคนสารสนเทศ   
1. ระบบบริการท่ีทําใหสามารถเขาถึงสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรูท้ังในและนอกหลักสูตรได
อยางเพียงพอ 

4.19 มาก 

2. การบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสเพียงพอตอการเรียนการสอนและการเรียนรูนอกหลักสูตร 4.14 มาก 
3. ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยของการใหบริการสืบคนแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ผานระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.07 มาก 

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม   
1. อาคารสถานท่ีมีความปลอดภัย 4.21 มาก 
2. ความสะอาดของหองเรียน/หองปฏิบัติการพยาบาล 4.07 มาก 
3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการพยาบาลมีแสงสวาง อากาศถายเทท่ีเหมาะสม 4.07 มาก 
4. สภาพหองเรียนเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 3.93 มาก 
5. พ้ืนท่ีสันทนาการมีความเพียงพอ สะดวกสบาย และปลอดภัย 3.74 มาก 
6. หอพัก มีความเพียงพอ สะดวกสบาย และปลอดภัย 3.88 มาก 
แหลงฝกภาคปฏิบัติ   
1. สถานท่ีฝกปฏิบัติเหมะสมกับรายวิชา 4.19 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวมตอทรัพยากรการเรียนรู 3.91 มาก 

  
 ประธานคณะกรรมการฯ นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 (หลักฐานอางอิง 
6.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563) 
คณะกรรมการประจําคณะไดใหขอเสนอแนะในประเด็นผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาถึงแมวาผลการ
ประเมินในภาพรวมจะอยูในระดับความพึงพอใจมาก แตมีแนวโนมลดลงในทุกดาน 

 คณะกรรมการฯ นําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมถึง
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ มารวมวางแผนการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา 2563 
ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ปการศึกษา 2562 แผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2563 
1. ความเร็วของ Internet ชา เพ่ิมความเร็วของ Internet  
2. การเขาถึง Wi-Fi ไมครอบคลุมพ้ืนท่ี  มีโครงการเพ่ิมจุด WiFi ท้ังในหอพักและอาคารเรียน โดยไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณกองทุนมหาวิทยาลัยและเงินสะสม
เพ่ือพรอมรับการเรียนการสอน แบบออนไลน 

3. ผลการประเมินความพรอมของอุปกรณในหองเรียน ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 อยูในระดับพอใช (คาเฉลี่ย 3.42) 

ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณในหองเรียนใหพรอมใชกอนมี
การเรียนการสอนทุกครั้ง 
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4. ผลการประเมินในภาพรวมแมจะอยูในระดับความพึง
พอใจมาก แตมีแนวโนมลดลงในทุกดาน 

วางแผนการประเมินความพึงพอใจใหครอบคลุมและมีความ
ชัดเจนมากข้ึน 

ผลการประเมิน องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ระดับ 4  ระดับ 4  4   

จุดเดน 
1. มีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแกนักศึกษา 
2. มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถนําผลการประเมินมาใชในการ

จัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนไดทันตามความตองการ 
3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนดานการใชเทคโนโลยี ในหอง advanced clinical lab เพ่ือ

สนับสนุนใหการพยาบาลสาขาตาง ๆ เปนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรมีการกําหนดใหมีการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หุน Sim Man ในหลักสูตรอยางนอยรอยละ 10 ของ
รายวิชาทางการพยาบาล 

แนวทางการพัฒนา 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกัน
กําหนดใหทุกภาควิชาฯ มีการสรางสถานการณเสมือนจริง (scenario) รวมกับการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการเรียน
การสอนหมวดวิชาชีพ โดยระบุใน มคอ.3 และ 4 
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สวนท่ี 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 โดยแยกเปนผล
การประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ ดังตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ ท่ี 1.1 การบริหารจัดการ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ กณฑ ม าต ร ฐ าน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน บรรล ุ ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

3.51 
คะแนน 

คาเฉลี่ย 3.92 บรรล ุ 3.92 คะแนน 

ตัวบงชี้ ท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

100 % (205/205)*100 = 100 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉล่ีย 4.46 คะแนน 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรล ุ 4.00 คะแนน 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉล่ีย 4.00 คะแนน 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย     5.00 คะแนน 
  - รอยละของอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 (4/5)*100 = 80 บรรล ุ 5.00 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรล ุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

  - รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 60 (4/5)*100 = 80 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

  - ผลงาน วิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รอยละ 20 (1.60/5)*100 = 32 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 อาจารย เฉล่ีย 4.33 คะแนน 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรยีน ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรล ุ 4.00 คะแนน 
ตัวบงชี้ ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 100 (17/17)*100 = 100 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เฉล่ีย 4.25 คะแนน 
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เฉล่ีย 4.00 คะแนน 

คาเฉล่ีย 13 ตัวบงช้ี 
54.92/13 = 4.22 คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบ คะแนนผาน 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการ 
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกตัวบงชี ้
ในองคประกอบ 

ท่ี 2-6 

2 - - 3.92+5 4.46 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 4+4+4 - - 4.00 ดี 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 3 4+5+4 - - 4.33 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

4 4 4+4+5 - 4.25 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 - 4 - 4.00 ดี 
รวม 13 7 4 2 

4.22 ดีมาก 
ผลการประเมิน 

4.14 4.25 4.46 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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