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ค าน า 
 
 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์เล่มนี้ขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ มากมายใน
คณะฯ ทั้งข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติ และข้อมลูที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการ
อ้างอิงและค้นหา รวมทั้งได้เขียนนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากข้ึน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้อาจารย์ทุกคนในคณะฯ รับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติกลางของคณะฯ และปฏิบัติงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความพึงพอใจ 
 คู่มือปฏิบัติของอาจารย์เล่มนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ นโยบายและแผนการบริหารงานของคณะฯ 
นโยบายและแผนการสื่อสารภายในคณะฯ การสรรหาบุคลากรของคณะฯ การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และการ
ประเมินผลบุคลากร 
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นโยบายและแผนการบริหารงานของคณะ 
 

1. ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
1.1   ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 

   ปณิธาน (Pledge) ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
    มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม 
 

   วิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
    มหาวิทยาลัยรังสิต คือ ขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ  เพ่ือปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคม 
ธรรมาธิปไตย 
   

   พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
     1) ผลิตบัณฑิต อุดมปัญญา มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ จิต
สาธารณะ และพร้อมเป็นพลเมืองโลก 
    2) สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 
    3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสังคมธรรมาธิปไตย 
    4) สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ความรับรู้
และความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ 
  1.2  ปรัชญา / ปณิธาน/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
    ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
     การพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านสุขภาพและความเจ็บป่วย โดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย ดูแลและฟ้ืนฟูสภาพผู้
เจ็บป่วย ผู้พิการ และดูแลผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล 
รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการช่วยเหลือดูแลบุคคล ครอบครัว และสังคมให้มีสุขภาพที่ดี รวมทั้ง
ช่วยเหลือให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือปัญหาทางด้านชีวภาพ จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และจิตวิญญาณ                         
    คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็น
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการออกแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นการใช้
ความคิด เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอื้ออ านวยคลังวิทยาการ
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
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   ปณิธานของคณะพยาบาลศาสตร์  
     คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ และมีวิจารณญาณในการ
ปฏิบัติการพยาบาล มีโลกทัศน์กว้าง มีจริยธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้มี
มนุษยสัมพันธ์และการสังคมดี 
 

    วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในทุก
ระดับของการบริการสุขภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ความ
เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและวิชาชีพ 
 

    พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและการพัฒนาประเทศ โดยการออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นที่การพัฒนาคนองค์รวมทั้งทางด้านความคิดวิจารณญาณ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในการปฏิบัติงาน 
ภาษา เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาบทบาทของคณะฯ ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1.3   การได้มาของปรัชญา และวิสัยทัศน์  
     คณะพยาบาลศาสตร์ ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยผสมผสานกับปรัชญาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งปณิธาน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ถูกก าหนดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มของการเปิดด าเนินการคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 
2529 และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์จวบจนปัจจุบัน 
     คณะพยาบาลศาสตร์ โดยทีมบริหารและคณาจารย์ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เพ่ือให้สอดคล้องไป
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้ปรับให้มีความชัดเจนขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลง และ
ความก้าวหน้าที่เกิดข้ึนในสังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 (ทิศทางและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 
2555-2559) ซึ่งวิสัยทัศน์นี้น าไปสู่พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2555-
2559) 
 
 
 
2.  นโยบายและวัตถุประสงค์ 
  2.1  นโยบาย  
   คณะพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รังสิต โดยจัดท าแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (2555-2559) ซึ่งครอบคลุม 4 พันธกิจ และ 
6 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยที่นโยบายตามแผนนี้ คือ การขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
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ต่างประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการและวิจัย อันจะน าไปสู่
คุณภาพของการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น  

 2.2   วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สนองตอบต่อสังคมทั้งใน
ระดับประเทศ อาเซียน และระดับสากล 
   2.2.2 เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาและบัณฑิต ให้มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นตรงกรณีกับความ
ต้องการของสังคมไร้พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
   2.2.3 เพ่ือสร้างระบบการพัฒนาอาจารย์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัย รวมทั้งคุณวุฒิ
และต าแหน่งวิชาการ 
   2.2.4 เพ่ือพัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีมีการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และ
การพัฒนานักศึกษา 

2.2.5 มุ่งพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรม ทั้งทางด้านวิชาชีพ วัฒนธรรมไทย และสากล ผ่านการเรียน
การสอน กิจกรรมนักศึกษา และวิถีชีวิต 

 2.3  แผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ (2555-2559) 
    การท างานของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งหมด 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การน าองค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาอาจารย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  : การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  : การอนุรักษ์ ท านุบ ารุง และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนา 10 ด้านที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต (ฉบับปรับปรุง) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การน าองค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการบริหารจัดการเชิงรุก มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ มี
ระบบบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า 
 กลยุทธ์  
 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  
 1.2  จัดท าโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
 1.3  พัฒนาทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการที่ดี 
 1.4  มีกลยุทธ์การเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 1.5  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
  มาตรการ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมบริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
  มาตรการ 2 จัดระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยก าหนดตัวชี้วัด
ของคณะ กลุ่มวิชา และคณาจารย์และประเมินตามตัวชี้วัด 
  มาตรการ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
  มาตรการ 4 มีการจัดการความรู้และมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  มาตรการ 8 ก าหนดกลยุทธ์ระบบและกลไกในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  มาตรการ 9 ก าหนดกลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการสอนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 

1. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรของคณะ
ใหม่เพ่ือให้การ
ท างานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
และสอดคล้องกับ
การประเมิน
คุณภาพภายในของ 
สกอ.  

1)  ปรับปรุงโครงสร้าระบบการ
บริหารจัดการ โดยก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของทีมบริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรให้ชัดเจน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
 
2) จัดระบบบริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
โดยก าหนดตัวชี้วัดของคณะและ 
หลักสูตร และคณาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพโดยวางระบบฐานข้อมูล
พ้ืนฐานของคณะเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจและเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
 
 
 
4) มีการจัดการความรู้และมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
5) มีการใช้อาจารย์ร่วมกันระหว่าง
หมวดวิชา/ระหว่างหลักสูตร ในการ

1.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ (สมศ.12)  
 
 
 

2.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน  
(สมศ. 13) 
 
 
 

3.1 ระบบสารสนเทศ
ของคณะเพ่ือการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 
 
3.2 มีระบบฐานข้อมูล
คณะ 
 
1.4 จ านวนครั้งของ
การจัดประชุมวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สภาการพยาบาลใน
การเป็นสถาบันหลัก 

คณบดี และ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 
 
 
คณบดี และ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
ผู้รับผิดชอบ
ด้าน IT ของ
คณะ 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ  
รองคณบดีฝ่าย
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กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
สอนภาคปฏิบัติการพยาบาล 
 
6) มีระบบตรวจสอบและการ
ประเมินองค์กรและผู้บริหารคณะ 
 

(วชก. ประจ าปี 1 ครั้ง 
+ อ่ืนๆ 3 ครั้ง) 
1.6 มีการประเมิน
คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้า
หลักสูตร 

วิจัยและบริการ
วิชาการ 
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

2. การจัดท า
โครงสร้างพื้นฐานที่
ดี 

1) วางแผนการจัดสรรและก าหนด
พ้ืนที่ใช้สอยในคณะได้เหมาะสม 
 
2) มีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัย
สุขภาพ 

2.1มีแผนและระเบียบ
การใช้พื้นท่ีของคณะ 
 
2.2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพที่บูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอน 

คณบดี /  
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
/รองฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
หัวหน้า
หลักสูตร / 
หัวหน้าหมวด
วิชา / นักศึกษา  

 

3. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลและ 
สวัสดิการที่ดี 

1) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์
และความท้าทายต่าง ๆ  

3.1 ความส าเร็จของ
โครงการด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

คณบดี/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  

 

4. มีกลยุทธ์
ทางด้านการเงินที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคณะ
และมหาวิทยาลัย  
 
 

1) มีแผนพัฒนาคณะเป็นแนวทางใน
การด าเนินการ 
 
 
2) มีแผนบริหารความเสี่ยงและมี
ระบบและกลไกในการจัดการความ
เสี่ยงของคณะด้านการปฏิบัติงาน
และกฎ ระเบียบ  

4.1 ระดับผลการ
ด าเนินการตามแผน 
(80%) 
 
4.2 ระดับคะแนน
ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
(ดีข้ึน) 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
 
 
หัวหน้า
หลักสูตร/
หัวหน้าหมวด
วิชา 

 

5. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

1) จัดท าและด าเนินการตามแผน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
2) จัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก  
 

5.1 ระดับคะแนนที่
ได้รับการประเมินจาก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
(สกอ.) 
5.2 ระดับคะแนนที่
ได้รับการประเมินจาก
การประกันคุณภาพ

คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
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กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
 การศึกษาภายนอก 

(สมศ.)  
 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตอุดมปัญญา ยึดหลักธรรมาธิไตย มีความ
เป็นพลเมืองโลก มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญาทั้งทางด้านการเรียนรู้และการแก้ปัญหา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของสังคมที่มีวิชาชีพ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับสากล 
 กลยุทธ์ 2.1 มีหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและแข่งขันได้ใน
ระดับสากล 
 กลยุทธ์ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 
 กลยุทธ์ 2.3 พัฒนากิจกรรมและบริการส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า  

กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
1 มีหลักสูตรที่
ทันสมัยตอบสนอง
ต่อความต้องการ
ของสังคมทั้ง
ระดับประเทศ 
อาเซียน และระดับ
สากล 
 

1) พัฒนาหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของอาเซียนและนานาชาติ 
 
 
 
 
2) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ ในการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อยกระดับของการจัด
การศึกษาให้เข้าสู่สากล และมี
คุณภาพสูง 
 

1.1 หลักสูตรที่เปิดใหม่มี
องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ
มาตรฐานสากล ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ และ
ตอบสนองความต้องการ
ของอาเชียนและนานาชาติ 
 
1.3 การรับนักศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมาย 

คณบดี/รอง
คณบดี/หัวหน้า
หลักสูตร  
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กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
3) มีแผนการรับนักศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพการผลิตบัณฑิตของ
คณะ 
 
4) พัฒนาระบบและกลไกการรับ
นักศึกษาท่ีหลากหลาย 

2. การจัดการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพเป็น 
ไปตามมาตรฐาน
ของประเทศและ
ระดับสากล 

1) มีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

1.1 มีการจัดเตรียมการ
สอบ ตาม TQF ร้อยละ 
100  
 

คณบดี/รอง
คณบดี/หัวหน้า
หลักสูตร 

 

 2) จัดให้มีทรัพยากรการเรียนรู้ 
และสนับสนุนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียน
การสอน และระบบเทคโนโลยี
สาร สนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่
เพียงพอและทันสมัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ห้องสมุด อุปกรณ์การ 
ศึกษาสภาพ แวดล้อมการ
เรียนรู้ (สกอ. 2.5) 
 
1.3 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพ
ของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สมศ.2)  
 
1.4 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพ
ของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
ตามอัตลักษณ์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย  
(สมศ. 16.2)  
 
1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่
สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ 90% ในรอบปี 
 

  

 3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาส 1.6 ร้อยละของบัณฑิต   
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กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ
สุขภาพทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้า
สู่สังคมหลากวัฒนธรรม  
 
4) สร้างความร่วมมือทางด้านการ
จัดการศึกษาร่วมกับสถาบัน 
การศึกษาในต่างประเทศ 
 
 
5) ส่งเสริม สนับสนุนด้านการ
เผยแพร่งานวิจัย ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 
 
 
 
6) เปิดทางเลือกในการศึกษา
ภาษาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การท างานทั้งในและต่างประเทศ 

ปริญญาตรีที่ได้งานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 
(90%) 
 
1.7 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ของหลักสูตร พย.บ. 
(2 ภาษา) 
1.8 มากกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาในหลักสูตร
พย.บ. ที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน 
1.9 ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(สมศ.3) 
1.10 นักศึกษาที่เลือก
เรียนภาษาเข้าร่วม
โครงการเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมในรูปของการ
ฝึกงานอย่างน้อยร้อยละ 
10 ของแต่ละละภาษา 

3. พัฒนากิจกรรม
และการบริการ
ส าหรับนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

1) พัฒนาระบบและกลไกในการ
พัฒนานักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาชีพและอัตลักษณ์ให้เข้มแข็ง 
 
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 
3) พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย  

1.1 ระบบและกลไกในการ
พัฒนาส่งเสริมกิจ กรรม
นักศึกษา (สกอ.3.2) 
 
1.2 ระบบและกลไกในการ
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า (สกอ.3.1)  

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
หัวหน้าหลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาจารย์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ความรู้ความสามารถในการท า
วิจัยและงานวิชาการ รวมทั้งสมรรถนะทางด้านภาษา เทคโนโลยี สมรรถนะการปฏิบัติงานทางคลินิก เป็นครู
มืออาชีพที่ด ารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี 
 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการด าเนินการมีดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 นโยบายการพัฒนาอาจารย์ 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาอาจารย์ 

กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
1. ก าหนดนโยบาย
และแผนในการ
พัฒนาอาจารย์ 
 

1) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
อาจารย์เป็นรายบุคคล 
 
2) ก าหนดหน่วยภาระงานสอน
ลดลงในกลุ่มที่เน้นวิจัย 

1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่บรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาตนเอง 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

2. พัฒนาระบบใน
การสนับสนุนการ
พัฒนาด้านวิชาการ 
การจัดการเรียน
การสอน และ
คุณลักษณะทาง
วิชาชีพของอาจารย์ 

1) จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกของ
อาจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงกับ
ความต้องการในการผลิตบัณฑิตท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 
2) วางระบบสนับสนุนส าหรับการ
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ 
 
3) พัฒนาสมรรถนะด้านการเรียน
การสอนของอาจารย์ใหม่ 

1.1 อาจารย์ประจ า
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2) (สมศ.14) 
 
1.2 อาจารย์ประจ า
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ. 2.3) 
(สมศ. 14)  
 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

 4) พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ใน
การใช้  Self-Direct Learning ใน
การจัดการเรียนการสอน และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะและการเรียนรู้ของ
นักศึกษารวมทั้งการใช้ e-learning 
ในการสอน 
 
5) พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์

1.3 ผลงานวิชาการท่ี
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ. 7) 
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กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
ด้านภาษา วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีด้านการศึกษา  
 
6) ส่งเสริม สนับสนุนด้านการผลิต
ผลงานวิชาการ ได้แก่ ต ารา 
หนังสือ บทความวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ 4.1  การพัฒนาระบบบริหารการวิจัยและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ 
  4.2  การจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  4.3  การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  4.4  สร้างโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมกับเครือข่าย 
 ด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 
 

กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
1. การพัฒนาระบบ
บริหารการวิจัยและ
พัฒนางานวิจัยของ
คณะ 

1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง ด้าน
การวิจัยของคณะ 
 
 
2) ปรับปรุงระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์
ให้มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
3) กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการ
ขอทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 
 
 
 

1.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.4.1)  
 
1.2 ร้อยละงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
(สมศ. 6)  
 
1.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัย / งาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย
ประจ า (สกอ. 4.3)  

หัวหน้า
หลักสูตร/รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
4) บูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ 
นวัตกรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน และการบริการวิชาการ 
 
5) มีระบบการติดตามและการ
รายงานผลด้านการพัฒนาการวิจัย
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

2. การจัดการความรู้
จากงานวิจัย และการ
จัดการเรียนการสอน 

1) พัฒนาระบบการสนับสนุนให้มี
การตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

1.1 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
1.2 ร้อยละค่าถ่วง
น้ าหนักงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
(สมศ.5) 

หัวหน้า
หลักสูตร/รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

3. การพัฒนา
อาจารย์ในการท า
วิจัย 

1) เปิดโอกาสให้อาจารย์มีทางเลือก
ในการพัฒนาตนเองทางด้านการ
วิจัย 
 
 
2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
โครงการในการพัฒนาทักษะในการ
วิจัย 
 
3) พัฒนาระบบพี่เลี้ยงด้านการวิจัย  

1.1 ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย 

หัวหน้า
หลักสูตร/รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

4. การสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัย 
กับเครือข่ายแหล่งฝึก
และ
สถาบันการศึกษา 

1) ก าหนดให้มีหน่วยประสานงาน
ในการร่วมมือท าวิจัยกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลและสถาบัน
แลกเปลี่ยน 
 
 
2) สนับสนุนและส่งเสริมการท า

1.1 ร้อยละงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
(สมศ. 6) 

หัวหน้า
หลักสูตร/รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
วิจัยกับสถาบันแหล่งฝึก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 
  กลยุทธ์ 
   5.1 ก าหนดนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม 
   5.2 ใช้การบริการวิชาการเป็นฐานการเรียนการสอนและการวิจัย  
   5.3    ใช้การบริการวิชาการเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม  
 

 
กลยุทธ์ 

มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 

1. ก าหนดนโยบาย
การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

1) ก าหนดนโยบายการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนที่ชัดเจนโดยเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
2) ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ 
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่
ได้จากงานวิจัยและการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของประชาชนในชุมชน  

1.1 ระดับผลการ
เรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9)  

หัวหน้า
หลักสูตร/ 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
/รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

 

2. ใช้การบริการ
วิชาการเป็นฐานการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย 

1) จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนเชิงบูรณาการที่เอ้ือให้เกิดการ
พัฒนานักศึกษา/การเรียนการสอน/ 
การวิจัย  
 

1.1 ร้อยละของ
โครงการบริการ
วิชาการท่ีน ามา ใช้
ในการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
(สมศ. 8)  

หัวหน้า
หลักสูตร/ 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
/รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 
  6.1 บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 
  6.2 พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
1. บูรณาการท านุ 1) ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักใน 1.1ระดับความส าเร็จ หัวหน้า  
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กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล 
บ ารุงศิลปวัฒน 
ธรรมกับการเรียน
การสอน การวิจัย 
และการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

การด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง  
 
2) สนับสนุนให้นักศึกษาศึกษา
รายวิชาเลือกหรือรายวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เน้นเกี่ยวกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ของการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่
มีให้แก่นักศึกษา 
(สกอ. 2.8)  

หลักสูตร/ 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
/รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

2. พัฒนา
สุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ในการเรียนและ
ในการท างาน 
 
2) มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ของไทยและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

1.1 ระดับการ
ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

หัวหน้า
หลักสูตร/ 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
/รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

 

 
3.  โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
 3.1  โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
   3.1.1 ฝ่ายจัดการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
     การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีการจัดการศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ซึ่งในการจัดการศึกษาส าหรับทั้ง 2 
หลักสูตร ด าเนินการโดยหลักสูตรและหมวดวิชา 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาพ้ืนฐานและเสริมการพยาบาล 
หมวดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หมวดวิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก และหมวดวิชาการพยาบาล
ชุมชนและจิตเวช 
   3.1.2 ฝ่ายบริหาร บริการ และสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยงาน 4 กลุ่มงาน คือ วิจัยและบริการ
วิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารและส านักงานคณะ และความร่วมมือกับต่างประเทศ ดังรูปภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารองค์กร 

 
 ในด้านการบริหารงานบุคคลนั้น ประกอบด้วย ทีมบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. ทีมบริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าหลักสูตร และหัวหน้าหมวดวิชา 
  รองคณบดีท าหน้าที่ด้านการบริหาร/บริการ/สนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารจัดการและบริการในระดับคณะให้เป็นไปตามนโยบาย
และพันธกิจ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   หัวหน้าหลักสูตร ประกอบด้วย หัวหน้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และหัวหน้าหลักสูตร GDIH ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และหัวหน้าหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งรวมถึง หัวหน้าหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและหัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ซึ่งท าหน้าที่จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาพยาบาลศาสตร์ 
   หัวหน้าหมวดวิชา ท าหน้าที่บริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ในรายวิชาที่หมวดวิชารับผิดชอบ และบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรด้านการเรียนการสอน 
รวมถึงทรัพยากรบุคคล และวัสดุ ครุภัณฑ์ในการศึกษาให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ดังรูปภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารบุคคล 

 
   3.2  ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ ก าหนดขอบเขตของความรับผิดชอบสอดคล้องกับภารกิจของ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

(1) ผลิตบัณฑิต โดยจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
(2) พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
(3) ค้นคว้าวิจัย ผลิตเอกสาร ต ารา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และสังคมโดยรวม 
(4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(5) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์  มีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้ 
     1. สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
      1.1 ประสานงานและด าเนินงานด้านธุรการที่เก่ียวกับการสอน ตามขอบข่ายงานของ
ฝ่ายจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
      1.2 บริหารจัดการทั่วไป ซึ่งรวมถึงงบประมาณ การเงิน จัดซื้อ รวมทั้งครุภัณฑ์และวัสดุ
การศึกษาต่างๆของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย 
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      1.3 ด้านบริการนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการด าเนินการด้านธุรการและโครงการที่เก่ียวกับ
นักศึกษา การรับนักศึกษาใหม่ ทุนการศึกษา โครงการต่างๆในระดับหลักสูตรและคณะ 
     2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของหลักสูตร  
      2.1 เลขานุการหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านธุรการของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน จัดให้มีขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับที่มีลักษณะแตกต่าง เช่น หลักสูตรที่สอนให้นักศึกษา
ต่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโท เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างบริหารบุคคลของส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์  

 
   3.3  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับคณะ 
     ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

(1) ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาทางด้านนโยบายและการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ทัง้ทางด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและวิจัย การบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนา
นักศึกษา 
(2) ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ 
(3) ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

     คณบดี 
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(1) จัดท าแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งแผนงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย 
(2) ดูแลและรับผิดชอบกิจการของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคณะ
พยาบาลศาสตร์ และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(3) ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร การสอน การพัฒนาวิชาการ และการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร์ในแต่ละปี 
(4) ดูแลการพัฒนาบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
(5) ดูแลการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของคณะพยาบาลศาสตร์  
และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต 
(6) เป็นผู้แทนของคณะพยาบาลศาสตร์ในกิจการทั่วไป และเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต  รวมทัง้
หน่วยงานต่างประเทศ 
(7) ด าเนินการให้มีการจัดท าและเสนอรายงานผลการจัดการศึกษารวมทั้งการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยรังสิต ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาล 
(8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(1) จัดท าแผนการผลิตผลงานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการจัดการความรู้ ในระดับคณะและ
หลักสูตรให้เป็นไปตามนโนบายและพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
(2) ด าเนินการให้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนการ
วิจัย 
(3) ติดตามการด าเนินการตามแผน และหาทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามตัวชี้วัดทางด้านผลงานวิชาการและวิจัย 
(4) จัดท าแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับคณะและหลักสูตร 
(5) ก ากับ ติดตามและด าเนินการตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคมทุกโครงการ ซึ่งรวมถึง
การบริการวิชาการท่ีได้มีการจัดด าเนินการอยู่แล้ว เพ่ือให้มีการด าเนินการอย่างคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ 
(6) รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ต่อคณบดี กรรมการประจ าคณะทุก
ภาคการศึกษา 
(7) อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(1) จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาในระดับคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
คณะและมหาวิทยาลัย 
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(2) ดูแล การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการให้เป็นไปตามแผน ซึ่งรวมถึงการรับ
นักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศ กิจกรรมนักศึกษาของคณะ การปัจฉิมนิเทศ และแหล่งงาน 
เป็นต้น 
(3) ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการด าเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
นักศึกษา รวมถึง วินัย คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติของนักศึกษา การประกัน
คุณภาพ สุขภาพ เป็นต้น  
(4) ส่งเสริม พัฒนา ประสานงานให้มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่วิชาชีพและสถาบัน 
(5) ก ากับ ดูแล ติดตาม การด าเนินงานด้านทุนการศึกษา (กยศ. กรอ.) และทุนการศึกษาที่
ให้แก่แหล่งฝึก 
(6) รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนและโครงการต่อคณบดี คณะกรรมการ
ประจ าคณะ ทุกภาคการศึกษา 
(7) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพระดับคณะในตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
(8) อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(1) จัดท าแผนอัตราก าลัง แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการบริหารความเสี่ยง ในระดับคณะ
ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 
(2) จัดท าแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในระดับคณะให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่คณะเปิดสอน 
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาจารย์ตามแผน ซึ่งรวมถึงทุนการศึกษา การขอ
ต าแหน่งวิชาการ เป็นต้น 
(4) ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานของส านักงานคณะ เพ่ือให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) ก ากับ ดูแล ให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย สามารถใช้เพ่ือการตัดสินใจในการบริหารได้ 
(6) รับผิดชอบในการด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพในระดับคณะ 
(7) อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(8) ดูแลให้การบริหารจัดการและการประสานงานในระดับคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรวมถึง
การด าเนินงานของส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
หัวหน้าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(1) ก ากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญา

ตรี (มคอ. 3-7) 
(2) ดูแล รับผิดชอบให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายและแผนงาน (มคอ. 2) 
(3) ก ากับ ดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Learning Resource Center) ของคณะให้

มีทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการศึกษาของรายวิชาในหลักสูตร 
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(4) ดูแล รับผิดชอบในการประสานงานแหล่งฝึกและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรร่วมกับหัวหน้าหลักสูตรเพ่ือหาทางพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข 

(5) พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใน
หลักสูตร ในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 

(6) รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณบดี ทุกภาคการศึกษา 

(7) ดูแลและด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในหลักสูตร
ที่รับผิดชอบ 

(8) อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

     หัวหน้าหมวดวิชา 
(1) จัดการเรียนการสอนร่วมกับหัวหน้าหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(2) จัดท าแผนภาระงานของอาจารย์ในหมวดวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดปี
การศึกษา รวมทั้งมีการเกลี่ยภาระงานอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
และสภาการพยาบาล 
(3) ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหมวดวิชา และน าเสนอแผนการ
พัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ ติดตามความก้าวหน้าทุกปีการศึกษา 
และน าเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือเสนอต่อคณบดีและกรรมการประจ าคณะ 
(4) จัดท าแผนในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์
ให้มีศักยภาพในด้านการสอน จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(5) รับผิดชอบด าเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้บังเกิดผลตามตัวชี้วัดด้านอาจารย์ใน
หมวดวิชาที่รับผิดชอบ 
(6) ร่วมจัดท ารายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
(7) อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

หัวหน้าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(1) ด าเนินการให้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและหัวหน้าหมวดวิชา 
(2) ด าเนินการให้มีการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.) ร่วมกับหัวหน้าหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
(3) จัดท า มคอ. 3, 4 ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ. และจัดการ

ศึกษาตามท่ีออกแบบประเมินผลตาม มคอ. 5, 6 ทุกภาคการศึกษาของทุกรายวิชาในหลักสูตร และน าเสนอ
หัวหน้าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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(4) ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการออกแบบและการจัดการเรียนกาสอนในแต่ละรายวิชา
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(5) รับผิดชอบในการรวบรวมข้อสอบ การตัดเกรดและการน าเสนอข้อสอบต่อคณะกรรมการ
ก ากับมาตรฐาน 

(6) จัดท าคลังข้อสอบของรายวิชาในหลักสูตร 
(7) วางแผนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 
(8) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     อาจารย์ประจ า 
(1) จัดท าแผนการสอน สอน และประเมินผลการสอนในหน่วยที่รับผิดชอบ 
(2) ออกข้อสอบ ร่วมพิจารณาข้อสอบและการตัดเกรดในกลุ่มวิชาและร่วมน า 

                    เสนอในระดับคณะฯ และ คณะกรรมการก ากับมาตรฐาน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(3) วางแผนพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและวิจัย และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน และ
นโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย 
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และน าเสนอหัวหน้าหมวดวิชาภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
(5) ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
(6) ร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยในกิจการต่าง ๆ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่
สังคมตามที่คณะก าหนด 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     อาจารย์ท่ีปรึกษา 
(1)  ด้านวิชาการ 

(1.1) ชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจเลือกรายวิชาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
(1.2) ให้ค าปรึกษาแนะน าการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามแผนก าหนดการศึกษา 
(1.3) ประสานงานกับหัวหน้าหลักสูตรในการจัดแผนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ไม่
สามารถเรียนตามแผนปกติ 
(1.4) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเรียน รวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหา
การเรียน 
(1.5) ประสานงานอาจารย์ผู้สอนทั้งในคณะฯ และนอกคณะฯ เกี่ยวกับการเรียนของ
นักศึกษา 
(1.6) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล 
(1.7) ติดตามและสรุปผลการศึกษาของนักศึกษา 
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(2) ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
(2.1) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(2.2) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหา 
 เศรษฐกิจ ปัญหาการปรับตัว และปัญหาการคบเพ่ือน 
(2.3)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ แหล่งสวัสดิการต่าง ๆ ของ 
 มหาวิทยาลัย แหล่งงาน เป็นต้น 
(2.4)  ให้การอบรมหรือชี้แนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริม 
 บุคลิกภาพของนักศึกษา เช่น การแต่งกาย มารยาทสังคม 
(2.5)  ส่งเสริมและช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง การเป็นผู้น า การกล้าแสดงออก 
 อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
(2.6) แนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ทั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ช่วยปลูกฝังคุณธรรมที่ดีต่าง ๆ เช่น มีความเมตตากรุณา ไม่เห็นแก่ตัว ความซื่อสัตย์ 

(3) ด้านอื่น ๆ  
(3.1)  พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
(3.2)  ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
(3.3)  รวบรวมและบันทึกข้อมูลของนักศึกษาในความรับผิดชอบเป็นระยะ 
(3.4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ
มหาวิทยาลัย 

 

     หน้าที่และความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน  
 

     เจ้าหน้าที่งานจัดการทั่วไป การเงินและการงบประมาณ 
(1) ดูแลควบคุมการด าเนินงาน ในส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานของคณะ 
(2) รับผิดชอบติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้งบประมาณของคณะ 
(3) ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ และงบประมาณในการซื้อและตรวจรับวัสดุประกอบการ
ศึกษา วัสดุ สิ้นเปลือง และอ่ืน ๆ ร่วมกับอาจารย์  
(4) ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มวิชา เพ่ือการจัดท างบประมาณของกลุ่มวิชา  แผนฝึก
ปฏิบัติ การขอใช้รถรับส่งในการฝึกภาคปฏิบัติรวมทั้งการขออนุมัติใช้แหล่งฝึก 
(5) รับผิดชอบในการด าเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนต่าง ๆ ของคณะ 
รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนของแหล่งฝึก 
(6) ดูแลรับผิดชอบ และตรวจสอบจ านวน และให้วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีการใช้งานอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่อมแซมเม่ือช ารุด บันทึกและแจ้งเมื่อมีการสูญหาย 
(7) เป็นผู้แทนในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ กับแผนกทะเบียน คณะอ่ืนๆ
ผู้ปกครองของนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาการพยาบาล
ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
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(8) ตรวจสอบให้มีการด าเนินการจัดระบบแฟ้มประวัตินักศึกษา 
(9)  รับผิดชอบจัดห้องเรียนจัดตารางสอนร่วมกับรองคณบดี และประสานงานการคุมสอบ 
(10)  งานธุรการและสารบรรณ 

- รับ-ส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ และพัสดุภัณฑ์ทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ 
- ให้บริการการติดต่อสื่อสาร งานด้านโทรศัพท์ โทรสาร  
-  เวียนหนังสือ ติดประกาศ ค าสั่งและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ
คณะฯ 
- รับผิดชอบการจัดพิมพ์ และการถ่ายเอกสารของคณะ 
- ให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน งานพิมพ์ 
- ติดต่อกับหน่วยแม่บ้าน หน่วยยานพาหนะ แผนกอาคารสถานที่ และแผนก
รักษาความปลอดภัย 

(11)  งานบุคลากรและสวัสดิการ 
- รวบรวมและเก็บทะเบียนประวัติ และข้อมูลอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
- สรุปและรวบรวมใบเซ็นชื่อปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่งส านักงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- ประสานงานส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ สัมมนาทั้งภายในและ 
 ภายนอก รวบร่วมสรุปการประชุม และบันทึกการเข้าร่วมประชุมทั้งภายใน
และภายนอก 
- ด าเนินการเรื่องสวัสดิการของบุคลากรตามระเบียบและค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
และแนวทางปฏิบัติของคณะฯ 
- จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เงินสวัสดิการคณะฯ 
- อ านวยความสะดวกในการจัดประชุมคณาจารย์ และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ 

(12)   งานพัสดุ 
- รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

(13)   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

     เจ้าหน้าที่เลขานุการคณบด ี
(1) ประสานงาน / ติดต่อ / นัดหมายงานคณบดีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
(2) จัดเตรียม / เก็บเอกสารการประชุมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
(3) จัดเตรียมเอกสาร / ข้อมูล / พิมพ์เอกสารการวิเคราะห์งาน / การจัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ 

โครงการเฉพาะกิจและอ่ืน ๆ  
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(4) ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ และเลขานุการคณบดี 
(5) อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

 

      เจ้าหน้าที่เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) 
 (1)  ประสานงานทางด้านธุรการระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ 
      เกี่ยวข้องภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ 
 (2)  ประสานงานเรื่อง การใช้ห้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการในหลักสูตรที่นอกเหนือจากตารางสอน / สอบปกติ 
 (3)  จัดระบบเอกสาร หนังสือเข้าออก รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตรเพื่อเป็น
ข้อมูลอ้างอิงและเป็นหลักสูตรเพื่อการใช้และเพ่ือการรับรองหลักสูตรและสถาบัน 
 (4)  จดบันทึกรายงานเกี่ยวกับประชุมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของหลักสูตร 
 (5) เก็บรวบรวมข้อมูลและการตัดเกรดของหลักสูตรเพ่ือการอ้างอิงและเป็นหลักฐาน 
 (6)  เก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือการประกันคุณภาพของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
 

     เจ้าหน้าที่งานการบริการการศึกษา 
(1) งานบริการนักศึกษา 
- จัดท ารายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี 
- เก็บรักษาทะเบียนประวัตินักศึกษา 
- รวบรวมผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี 
- งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
- การรับนักศึกษาใหม่ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(2) งานบริการการเรียนการสอน 
- รวบรวมและจัดพิมพ์ข้อสอบ ผลการสอบ และเอกสารต่างๆ ส าหรับการประชุม

คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
- จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา 
- ติดประกาศเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

(3)  งานบริการวิชาการและวิจัย  
 -  ประสานงาน / ติดต่องานเกี่ยวกับการบริการวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
- จัดเตรียม / เก็บเอกสารเพ่ือการประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการและวิจัย 
- จัดเตรียมงานในการจัดประชุมวิชาการประจ าปี งานประชุมวิชาการอ่ืนๆ ของคณะ  
- จัดท าเอกสาร /ประสานงานเกี่ยวกับงานหลักสูตรเฉพาะทาง หรือหลักสูตรอื่นๆ ของ
คณะ 
- อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     เจ้าหน้าที่  IT Support 
(1) ดูแลการใช้งานอุปกรณ์ Computer ของคณะทั้งในส านักงาน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
อาจารย์และห้องนักศึกษาปริญญาโทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
(2) รักษาและดูแล จัดท าระบบฐานข้อมูลของคณะ เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพทั้ง 
 ของมหาวิทยาลัย สมศ. สกอ. และสภาการพยาบาล 
(3)  ดูแลและพิจารณา Website ของคณะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
(4) ประสานงานและร่วมทีมในการศึกษาสื่อการสอน/วิดิทัศน์/Slide ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนใน Learning Resource Center 
(5) ดูแลและให้ค าปรึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาในด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
และ  IT ของทั้งอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท 
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

 

     เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการพยาบาล 
(1) รับผิดชอบห้องปฏิบัติการการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ประกอบการสอนทุกชนิด 
(2) รับผิดชอบดูแลศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ (LRC) ร่วมกับทีมอาจารย์ 
(3) รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการประเมิน Course/ Unit evaluation  
      และมีระบบการรับ-ส่งข้อมูล 
(4) อ านวยความสะดวกในการจัดประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ กรรมการคณะ ฯลฯ 
(5) อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีและหัวหน้างานมอบหมาย 

 

 3.2    ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่าง ๆ 
   กลไกในการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยทั้งหน่วยงาน บุคลากรที่ท าหน้าที่
บริหาร คณะกรรมชุดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะท างานมี
ทั้งหมด 9 ชุด คือ   

1. คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
2. คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์   
3. คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
4. คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
5. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ 
6. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  
7. คณะกรรมการประกันคุณภาพ     
8. คณะท างานกิจการพิเศษและงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  
9. คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   

 

   คณะกรรมการ / คณะท างานแต่ละชุดมีหน้าที่ดังนี้ 
   1.  คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
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(1) ให้ความเห็นชอบข้อสอบ และการตัดเกรดของรายวิชาในหมวดวิชาชีพการพยาบาลที่เปิด
สอนทุกภาคการศึกษา 
(2) ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานการออกข้อสอบ และผลการสอบ 
(3) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข ข้อสอบ และการตัดเกรด เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
(4) ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์  

 

   2. คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  
(1) นโยบายด้านหลักสูตร การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนแผนด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
(2) การบริหารและการจัดด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การจัดด าเนินการ 
และการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
(3) การควบคุมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ  
(4) การก าหนดแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ 
(5) การวางระเบียบปฏิบัติภายในคณะฯ  ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับระเบียบค าสั่งและประกาศของ 
       มหาวิทยาลัย 
 (6) พิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 (7) การพิจารณางบประมาณประจ าปี รายงานการเงิน และรายงานประจ าปีของคณะฯ 
 (8) การเสนอการบรรจุ แต่งตั้งหรือถอดถอนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
 (9) อ่ืน ๆ  

 

   3.  คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
(1) จัดท าแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนรวมทั้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
(2) คัดกรองแผนงานโครงการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
(3) ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรภายในคณะฯให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงาน 
(4) จัดท าแผนและด าเนินการในด้านความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

   4. คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะ 
ตลอดจนก ากับและดูแลให้มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน 
 (2) วางแผนและประสานงานให้มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (3)  วางแผนและประสานงานให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
  หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ สกอ. สมศ. และมหาวิทยาลัย 
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   5. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 
(1)  พิจารณาคัดกรองโครงการวิจัยก่อนน าเสนอคณบดีเพ่ือขอรับทุนภายในและภายนอก
สถาบัน 
(2)  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารวิชาการและวิจัย รวมทั้งผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(3)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิจัยของอาจารย์ในคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
(4)  พัฒนาและด าเนินการหลักสูตรเฉพาะทาง / หลักสูตรอบรม ต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาล 
(5)  ด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานและแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลภายนอก
เกี่ยวกับการวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงการจัดหลักสูตรเฉพาะทาง / หลักสูตรอบรม 
ต่างๆ 
(6)  จัดการประชุมวิชาการ เสวนาทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบันตามภารกิจของ
คณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล 
(7)  เก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
(8)  จัดท าฐานข้อมูลการวิจัยและการบริการวิชาการ 
(9)  อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

     
   6. คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา 

(1)  จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคระและมหาวิทยาลัย 
 (2)  วางแผนและด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการนักศึกษาและนักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 
      นักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม 
(4)  ประสานงานการจัดกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
      โครงการ ปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบหมวก พิธีมอบแถบหมวก 
(5) ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินงานกิจการของคณะกรรมการนักศึกษาในระดับคณะ  
       พยาบาลศาสตร์ และ คณะกรรมการนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
(6)  ประสานงานและร่วมด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการขอรับทุนการศึกษา  
        และรางวัลต่าง ๆ 
(7)  ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
(8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

   7.  คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
(1) วางแผนและด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ 
(2) ประสานงานกับตัวแทนด้านประกันคุณภาพในแต่ละกลุ่มวิชาในการพัฒนาการประกัน 
    คุณภาพให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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(3) จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และสภาการพยาบาล 
(4) จัดท ารายงานประจ าปีของคณะ 
(5) จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(6) สรุปผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิต  
(7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดระบบประกันคุณภาพ 

 

   8.  คณะท างานกิจการพิเศษและงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

(1.1) วางแผนและด าเนินการเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนพัฒนาของคณะและมหาวิทยาลัยรังสิต 

(1.2) ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และด าเนินการให้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ทั้งด้านภาษา 
วัฒนธรรม บุคลิกภาพ และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตในต่างประเทศ 

(1.3) ประสานงานกับสถาบันในโครงการแลกเปลี่ยนในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมา
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ 

(1.4) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
ภายในประเทศ เช่น Office of International Affairs, School/Department of Nursing / 
Health Care เกี่ยวกับการรับ-ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติ การท าพาสปอร์ต รายวิชาที่ฝึกปฏิบัติ ที่
พัก และการเดินทาง ส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

(1.5) ประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกในการร่วม
นิเทศนักศึกษา โดยการจัดท าแนวทางการนิเทศ ความพร้อมเรื่องภาษาและวัฒนธรรม ตาม
ความเหมาะสม รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
ต่างประเทศ 

(1.6) ประสานงานกับสถานบริการสุขภาพ เพ่ือการตรวจสุขภาพ และการได้รับวัคซีน
ตามข้อก าหนดของสถาบันแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

(1.7) จัดให้มีการประเมินผล สรุปข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินการ และน าเสนอ
คณบดีต่อไป 
(2) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ 

(2.1)  ติดต่อประสานงานและด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาคณะ
พยาบาล ศาสตร์ เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
(2.2) ร่วมมือและประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในการ
ด าเนินการให้มีการคัดเลือกอาจารย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
(2.3)  รวบรวมรายงานการด าเนินการและการประเมินผลของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐาน และน าเสนอคณบดี เพ่ือเสนอฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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 (2.4)  ประสานงาน ดูแล และสรุปการประเมินผลร่วมกับอาจารย์แลกเปลี่ยนทั้ง
อาจารย์ของคณะ และอาจารย์แลกเปลี่ยนที่มาจากสถาบันต่างประเทศ เป็นข้อมูลเพ่ือ
พิจารณาโครงการ และน าเสนอต่อไป 

(3)   การประสานงานเพ่ือการศึกษาดูงาน และการอบรมของอาจารย์กับสถาบันการศึกษา   
      ต่างประเทศ 

 (3.1)  ด าเนินการประสานงานเพ่ือส่งอาจารย์ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และอบรมใน
ต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาคณะ 

       (4)  งานนักศึกษาภาษาทางเลือก  
       (4.1) จัดแผนการศึกษาของนักศึกษากลุ่มเลือกภาษาเพ่ิมเติมต่างๆ  ให้เป็นไปตาม 
       นโยบายของคณะ 
       (4.2) จัดท าโครงการทางด้านภาษา เพ่ือพัฒนาภาษาทางเลือกต่างๆ ของนักศึกษา 
       (4.3) ประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกในการร่วมนิเทศ 
       นักศึกษา โดยการจัดท าแนวทางการนิเทศ ความพร้อมเรื่องภาษาและวัฒนธรรม ตาม 
       ความเหมาะสม รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาที่เลือกเรียนภาษา 
       ทางเลือกต่างๆ 
       (4.4) จัดให้มีการประเมินผล สรุปข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
       ด าเนินงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินการและ 
       น าเสนอคณบดีต่อไป 
 

   9.  คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพวิชาการของหลักสูตร 
(2) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(3) พิจารณาการเทียบโอนวิชา 
(4) ประสานงาน กับบัณฑิตวิทยาลัย 
(5) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร 
(6)  ด าเนินการให้มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
สกอ. และมหาวิทยาลัย 
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การสรรหาการพัฒนาและประเมินผลบุคลากรของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
- การสรรหาบุคลากรอาจารย์ 
- แนวทางการสรรหาบุคลากรระดับผู้บริหาร 
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
- การประเมิลผลบุคลากร 
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   อาจารย์เป็นบุคลากรส าคัญที่มีส่วนในการจัดการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะ
จงึมีนโยบายและแผนส่งเสริมสมรรถนะพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา การปฐมนิเทศ และพัฒนาทักษะการสอน การประเมินผลเพื่อพิจารณาการ
บรรจุภายหลังการทดลองงาน 4 เดือน และเมื่อรับเข้าเป็นบุคลากรอาจารย์ในคณะแล้ว ยังคงจัดให้มี
แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาด้านความรู้ และทักษะ เช่น ส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
สัมมนาวิชาการ หรือศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพและทักษะในการผลิตหนังสือ / เอกสารค าสอน / สื่อการ
สอนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตทางการพยาบาล หรือเข้าร่วมโครงการ
อาจารย์แลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 ในส่วนของการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในคู่มืออาจารย์เล่มนี้แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ 
เรียงตามล าดับดังนี้  (1) การสรรหาบุคลากร (2) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของ
การปฐมนิเทศ แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติและแนวทางในการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ (3) การประเมินผลบุคลากร 
 
การสรรหาบุคลากร 
 การสรรหาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ ด าเนินการตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบโดยที่คณะฯ โดยคณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นผู้พิจารณาความ
พอเพียงด้วยอัตราก าลัง คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้จะเข้ามาเป็นอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้
เกณฑ์ด้านจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติ จะก าหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล และ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดูเกณฑ์คุณสมบัติ / จ านวนอาจารย์จากข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2545 และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรอง
มาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ  
 
แนวทางการสรรหาบุคลากรอาจารย์ 
 การสรรหาบุคลากรอาจารย์ มีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

1. ก าหนดคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการรับ 
2. คณบดี ท าเรื่องเสนอขออนุมัติต าแหน่งไปยังอธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผู้อ านวยการส านักงานบุคคล 
3. ส านักงานบุคคลประกาศรับอาจารย์ทางสื่อต่าง ๆ โดยแจ้งคุณวุฒิ และคุณสมบัติ พร้อมทั้ง
ก าหนดเวลารับสมัคร และวันสัมภาษณ์ 
4. การสัมภาษณ์จะด าเนินการโดย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าหมวดวิชาที่ต้องการรับอาจารย์ โดย
ในขั้นตอนนี้มีการด าเนินการดังนี้ 

4.1  ผู้สมัครกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น 
4.2  ศึกษาเงื่อนไขการปฏิบัติงานของอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
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4.3  สัมภาษณ์ 
4.4  เปิดโอกาสให้ซักถาม 
4.5  ทีมสัมภาษณ์ประชุม เพื่อพิจารณาสรุปผลการสัมภาษณ์ 
4.6  ประกาศผลการสัมภาษณ์ 

5. เงื่อนไขของการรับอาจารย์จะเป็นตัวก าหนดในการจัดโปรแกรมการปฐมนิเทศแก่ 
อาจารย์ ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน 
6. ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 4 เดือน 
7. ในการจ้างงานจะก าหนดการต่อสัญญาทุก 3 ปี และเม่ือผ่านขั้นตอนการสรรหาบุคลากรอาจารย์
เรียบร้อยแล้ว บุคลากรที่เข้าใหม่จ าเป็นต้องเซ็นรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานของ
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 
เงื่อนไขการปฏิบัติงานของอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 สืบเนื่องจากในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์มีเพียง 1 สาขา คือ สาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) และในระดับ
ปริญญาโทคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)  ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้ จะเป็นไปตามข้อก าหนดของสภาการพยาบาล และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คือ ก าหนดให้อัตราส่วนของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ
ต่อนักศึกษาไม่เกิน 1:8 ดังนั้น การรับบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือเพ่ือให้มีอาจารย์สอนภาคปฏิบัติที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของอาจารย์มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน คณะฯจึงได้ร่าง
เงื่อนไขการปฏิบัติงานของอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้สมัครเข้าปฏิบัติงาน 
อาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ได้อ่านท าความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ก่อนตัดสินใจ   
และเซ็นรับทราบก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. บุคคลที่เข้าปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ต้องมีความสามารถให้การพยาบาล
ทั่วไปแก่ผู้ป่วยทุกวัย นับแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนวัยชราได้อย่างมีคุณภาพไม่ว่า   ผู้ป่วยนั้นจะ
ป่วยอยู่ในครอบครัว ชุมชน หรือโรงพยาบาล 
 2. อาจารย์พยาบาลทุกคนจะต้องท าหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน โดยการสอน
ภาคปฏิบัติการพยาบาลและภาคทฤษฎี เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักวิชาอย่างมี
คุณภาพได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งท าการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 3. อาจารย์พยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์พอเพียงในหน่วยที่จะต้องท าการสอนภาคปฏิบัติตามที่คณะ
พยาบาลศาสตร์ก าหนด อันเป็นเหตุให้ขาดความม่ันใจที่จะให้การพยาบาลทั่วไปตามความในข้อ 1, และ/หรือ
การพยาบาลเฉพาะด้านที่จะได้รับมอบหมาย คณะพยาบาลศาสตร์จะจัดให้อาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติ เพ่ิมเติมใน
ระยะทดลองงานหรือในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือทบทวนให้เกิดความมั่นใจในการให้การพยาบาลด้วย
ตนเอง และในการที่จะสอนการปฏิบัติการพยาบาลแก่นักศึกษาต่อไป 
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 4. อาจารย์พยาบาลต้องสามารถร่วมสอนในหลายรายวิชาทางวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งสามารถย้ายวิชา
สอน และย้ายสถานที่หรือหน่วยงานที่สอนการปฏิบัติการพยาบาลได้เมื่อได้รับมอบหมายตามความจ าเป็น 
ทั้งนี้โดยมเีวลาในการเตรียมตัวเพ่ืองานที่ได้รับมอบหมายใหม่ตามควรแก่คุณวุฒิและประสบการณ์ 
 5. อาจารย์พยาบาลทุกคนจะต้องสร้างสรรค์สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษาพยาบาล และช่วยเสริมสร้างชือ่เสียงอันดีเกี่ยวกับคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษา
พยาบาลของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 6. ผู้เข้าปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ าภาพร พัววิไล) 
               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
ส าหรับผู้สมัครเข้าเป็นอาจารย์พยาบาล 
 ข้าพเจ้า นาง นางสาว นาย....................................................................... ได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ามีเจตนารมภ์
ร่วมกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยรังสิต และมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของเงื่อนไขข้างต้นนี้ทุกประการ หากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่า  ข้อหนึ่งข้อใด 
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยรังสิตเลิกจ้าง 
      ลงนาม 
                  (...............................................) 
                วันที่..........เดือน........................พ.ศ........... 
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แนวทางการสรรหาบุคลากรระดับผู้บริหาร 
ระบบการสรรหาผู้บริหารระดับคณะ 
 บุคลากรระดับผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าหมวดวิชา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหา ใช้กรอบตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
และหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2544” และ “ข้อบังคับสภาการพยาบาล พ.ศ. 2545” โดยระบุหลักเกณฑ์ของการ
สรรหาในเบื้องต้นดังนี้ 

(1)  หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับแก่การสรรหาคณบดี รองคณบดี และผู้ประสานงานวิชา (หัวหน้า
ภาควิชา) ทุกคณะของมหาวิทยาลัย 
(2) คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าหมวดวิชา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ สามารถได้รับ
การสรรหาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกโดยไม่จ ากัดวาระการด ารงต าแหน่ง 
(3)  เมื่อคณบดี พ้นจากต าแหน่งตามวาระ หรือด้วยเหตุอ่ืนใดก็ตาม ให้รองคณบดีของคณะนั้น ๆ พ้นจาก
ต าแหน่งด้วย 
(4)  กรณีท่ีต าแหน่งคณบดีว่างลง ให้ด าเนินการสรรหาคณบดีให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หรือก่อนที่
ต าแหน่งคณบดีจะครบวาระในการสรรหาบุคลากรผู้บริหารแต่ละต าแหน่งจะระบุคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งและวิธีในการสรรหาดังต่อไปนี้ 
 

 คณบดี   
  การสรรหาคณบดี จะด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา จ านวน 5 คน ซึ่งจะท างานอย่างอิสระ และ
อยู่บนพื้นฐานของความคิดจากคณาจารย์ทุกคนในคณะ เพ่ือสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 
 คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  มีดังนี้ (คุณสมบัติข้อ 1-3 เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล 
พ.ศ. 2545) 

(1)  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ/ ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ ในกรณีที่สภาการพยาบาลเคย
รับรองแล้ว 
(2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/การบริหารการศึกษา หรือมี
ต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ 
(3)  มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
(4)  ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
(5)  มีภาระงานสอนไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา 
 

 คุณลักษณะของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
 ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี นอกจากต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของสภาการพยาบาลดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามภารกิจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ด้านวิชาการ 
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(1.1) มีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัย และมีสัมฤทธิผลทาง วิชาการสูง 
(1.2) มีความคิดริเริ่มทางวิชาการ 
(1.3) มีความสนใจ เอาใจใส่ในด้านการศึกษา 

(2)  ด้านการบริหาร 
(2.1) มีความรู้ ความเข้าใจในภาระงานของคณะเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการบริหารและ
วางแผนงาน  
(2.2) มีลักษณะเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพที่จะน าความเจริญ    และชื่อเสียงมาสู่คณะและ
มหาวิทยาลัย 
(2.3) มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม 
(2.4) มีประสบการณ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน ระดับ คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย และนานาชาติ 
(2.5) เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม ในคณะ และในมหาวิทยาลัย 
(2.6) ยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น 

(3) ด้านจริยธรรม   
 (3.1)   เป็นผู้มีประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านงานและส่วนตัว  
 (3.2)   มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดี 

 วิธีการสรรหาคณบดี  มีดังนี้ 
(1)  แต่ละคณะจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะกรณี จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

(1.1)  ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 1 คน รวมเป็น 2 คนแต่งตั้งโดยอธิการบดี 
(1.2)   กรรมการจ านวน 3 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากอาจารย์ประจ าที่มีคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดับ โดยให้คณะกรรมการประจ าคณะ จัดให้มีการเลือกตั้งและเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการสรรหา 

(2)  วิธีการเสนอชื่อบุคคลและการเลือกตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาตามข้อ 1.2 ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะก าหนดและโดยเปิดเผย 
(3)  ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีของคณะ ต้องเป็นอาจารย์ประจ าคณะที่ท าการ
เลือกตั้ง และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย กว่า 1 ปี 
(4)  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องเป็นอาจารย์ประจ าในคณะที่ท าการเลือกตั้ง 
(5) ให้คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่กลั่นกรองและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดี ด้วย
ความเป็นธรรมและโดยอิสระ 
 (6) ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (6.1) ก าหนดวิธีการสรรหาคณบดีตามความเหมาะสม ซึ่งอาจกระท าได้โดยการประกาศรับสมัคร 
การสัมภาษณ์ การเลือกตั้ง หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร 
(6.2) ก าหนดรายละเอียด ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติที่จ าเป็น เพ่ือให้การสรรหาคณบดี
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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(7) การประชุมของคณะกรรมการสรรหาต้องมีประธานและคณะกรรมการสรรหาร่วมกันประชุมไม่น้อย
กว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหา จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยมีแนวทางในการประชุมดังนี้ 

(7.1) ให้ประธานกรรมการสรรหาน ารายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาจ านวนไม่เกิน 3 รายชื่อพร้อม
ประวัติและผลงาน และความเห็นประกอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ดังกล่าว เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณามีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
(7.2)  เมื่ออธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณบดีแล้ว ให้คณบดีเสนออธิการบดีขอแต่งตั้งรองคณบดี
ตามจ านวนที่ระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 รองคณบดี  จะด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาที่แต่งตั้งโดยคณบดีเพ่ือสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ ดังนี้ 
 คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี มีดังนี้ (คุณสมบัติข้อ 1-3 เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการ
พยาบาล พ.ศ. 2545) 
 (1)  เป็นพยาบาลวิชาชีพ วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล 
 (2)  มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 (3)  ท าการสอน 3-6 หน่วยชัว่โมง / สัปดาห์ / ปีการศึกษา  
 (4)  มีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างน้อย 1 ปี 
 วิธีการสรรหารองคณบดี  มีดังนี ้

(1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
(2)   คณะกรรมการสรรหาติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดเพื่อรับการสรรหา 
(3)   เสนอชื่อผู้รับการสรรหา เพื่อให้อาจารย์ประจ ารับรอง 

 (4)   อาจารย์ประจ าเลือก คณะกรรมการสรรหานับคะแนน และเสนอชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก 
ให้คณบดีเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งรอง คณบดี 
 หัวหน้าหลักสูตร 
 คุณสมบัติของหัวหน้าหลักสูตร ดังนี้ 

(1)  การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
(2)  ประสบการณ์ในการสอนทางการพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี 
(3)  ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยรังสิต อย่างน้อย 3 ปี 
(4) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาใดสาขาหนึ่ง อย่างน้อย 3 ปี 
วิธีการสรรหาหวัหน้าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนด อย่างน้อย 2 ชื่อ และเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณารับรอง และคณบดีเสนอชื่อ
แต่งตั้งเป็นหัวหน้าหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

(1)  การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป  
(2)  ประสบการณ์ในการสอนทางการพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี 
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(3)  ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยรังสิต อย่างน้อย 3 ปี 
วิธีการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้สอนเสนอชื่ออาจารย์ในหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด อย่างน้อย 2 ชื่อ และเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณารับรอง และคณบดีเสนอชื่อแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หัวหน้าหมวดวิชา 
 คุณสมบัติของหัวหน้าหมวดวิชา  มีดังนี้ 

(1)  การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
(2)  ประสบการณ์ในการสอนทางการพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี 
(3)  ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยรังสิต อย่างน้อย 1 ปี 
วิธีการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชา ให้อาจารย์ในกลุ่มวิชา สรรหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และเสนอ
ต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 

-  รายละเอียดของการปฐมนิเทศ 
-  แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ 
-  แนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
อาจารย์ใหม่ 
-  แบบฟอร์มใช้ในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 

  
 
 



38 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 อาจารย์นับเป็นบุคลากรส าคัญที่มีส่วนในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยยังมีภาระรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 4 หน้าที่หลัก คือ ด้านการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และคณะ หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเป็นอย่างดี ดังนั้นการจัดปฐมนิเทศ
อาจารย์อย่างเป็นกระบวนการตามล าดับ และมีขั้นตอนจะช่วยพัฒนาให้อาจารย์มีความสามารถครบตาม
มาตรฐานของคณะได้ ซึ่งในส่วนของการปฐมนิเทศ แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้คือ (1) รายละเอียดของ
การปฐมนิเทศ (2) แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ และ (3) 
แนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
รายละเอียดของการปฐมนิเทศ 
 ในส่วนนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ แนวทางการปฏิบัติ และเอกสารประกอบในการ
ปฐมนิเทศ 
วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ 

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต และ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมองเห็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้ครบ 
5. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
6. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต 

แนวทางการปฏิบัติ 
 เนื่องจากนี้อาจารย์ใหม่แต่ละคนมาจากพ้ืนฐานประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ในการจัดปฐมนิเทศจึงควร
พิจารณาให้มีความเหมาะสมตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กรณีไม่เคยมีประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติในสาขาเฉพาะ 
2. กรณีเคยมีประสบการณ์การปฏิบัติที่ตรงสาขา แต่ไม่เคยเป็นอาจารย์มาก่อน 
3. กรณีเคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไม่ตรงสาขา 
4. กรณีเคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ตรงสาขามาก่อน 

 กลุ่มที่ 1 กรณีไม่เคยมีประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติในสาขาเฉพาะ 
 อาจารย์ในกลุ่มนี้ขาดทั้งทักษะในด้านการสอน และการปฏิบัติในสาขาเฉพาะที่ต้องการ เช่น ห้องคลอด 
ไอซียู ห้องผ่าตัด จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถท้ังในด้านการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และฟ้ืนฟู
ทักษะในการปฏิบัติในสาขาเฉพาะ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศในกลุ่มนี้มีดังนี้ 
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1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต และ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมองเห็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้ครบ 
5. เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลที่เฉพาะเจาะจง 
6. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
7. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต 

ก าหนดการปฐมนิเทศ 
วัน-เวลา/ระยะเวลา เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์ที่ 1 1.  พบเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล เพื่อด าเนินเรื่องเอกสาร และการ 
     ปฐมนิเทศ  บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลยัรังสติ 
2.  แนวทางการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระเบยีบการปฏิบัติงาน การ 
     ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยัและคณะ 
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลยัและคณะ 
     แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต และคณะพยาบาลศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
 
 
คณบด/ีรองคณบดีฝา่ยวิจัย
และบริการวิชาการ 
 

4.  บทบาทหน้าท่ีหลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
     การจัดการเรยีนการสอนของคณะ (หลักสูตร แผนการศึกษา แนว    
     ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล) 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 5.  บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา  กิจกรรมเสริมหลักสตูร รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

6. การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหมวดวิชา หัวหน้าหมวดวิชา 
สัปดาห์ที่ 2-3 

 
- ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยเฉพาะ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติของคณะ เพื่อ
ทบทวนประสบการณ์ที่จ าเป็น สร้างสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าท่ี และ
เรียนรูร้ะบบงานของโรงพยาบาลบาล (ในกรณีที่เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะ 
เช่น ห้องคลอด ไอซียู ห้องผ่าตดั อาจพิจารณายดืระยะเวลาการฝึก
ปฏิบัติเป็น  2-4 สัปดาหจ์นกว่าอาจารย์จะเกิดทักษะ) 

หัวหน้าหมวดวิชาและ
โรงพยาบาล 

สัปดาห์ที่ 4-9 
 
 

- เรียนรู้เกีย่วกับลักษณะวิชาและแนวทางการสอนภาคปฏิบัต ิ
- ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยงโดยให้
อาจารย์พี่เลี้ยงเป็นหลักหรือปฏิบตัิงานในคณะโดยให้เรียนรูเ้กี่ยวกบั 

หัวหน้าหมวดวิชา 

       - ประมวลวิชา 
      - แผนการสอนและแผนการออกข้อสอบ 
      - แนวทางการออกข้อสอบ 
      - การประเมินผลและการตดัเกรด 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/รองคณบดี
ฝ่ายบรหิารและหัวหน้า
หมวดวิชา 
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วัน-เวลา/ระยะเวลา เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 
   

สัปดาห์ที่ 4-9  (ต่อ) 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 10-12 

หรือมอบหมายให ้Attend class อาจารย์พี่เลี้ยง/ หัวหน้าหมวดวชิา/ 
อาจารย์อื่นโดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับรูปแบบ/ วิธีการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ก าหนดให้ Attend class อย่าง
น้อย 5 ครั้งก่อนเริม่การสอนจริง 

หัวหน้าหมวดวิชา 

- มอบหมายให้สอนภาคปฏิบตัิตาม  Block rotation 
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎ ีโดยมีหัวหนา้หมวดวิชา/ อาจารยพ์ี่
เลี้ยงประเมินผล 

หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่ 13-15 - มอบหมายให้สอนภาคปฏิบตัิตาม Block rotation โดยมีหัวหน้า
หมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลีย้งประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุก 1 หรือ 2 
สัปดาห์ของการนเิทศ) 
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎตีามความเหมาะสมโดยมี 
หัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลีย้งประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกครั้ง
ภายหลังการสอน) 

หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่ 16 - ประเมินผลเพื่อพิจารณาการบรรจุ คณบดี  
หัวหน้าหมวดวิชา 

 
 
 
 
 
       กลุ่มที่ 2 กรณีเคยมีประสบการณ์การปฏิบัติที่ตรงสาขาแต่ไม่เคยเป็นอาจารย์มาก่อน 
 อาจารย์ในกลุ่มนี้มีทักษะในการปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
จ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัด
ปฐมนิเทศในกลุ่มนี้ มีดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 
และคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
4. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมองเห็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้ครบ 
5. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
6. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต 
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ก าหนดการปฐมนิเทศ 
วัน-เวลา/ระยะเวลา เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์ที่ 1 1.  พบเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล เพื่อด าเนินเรื่องเอกสาร และการ 
     ปฐมนิเทศ  บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลยัรังสติ 
2.  แนวทางการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระเบยีบการปฏิบัติงาน การ 
     ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยัและคณะ 
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลยัและคณะ 
     แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต และคณะพยาบาลศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
 
 
คณบด/ีรองคณบดีฝา่ยวิจัย
และบริการวิชาการ 
 

4.  บทบาทหน้าท่ีหลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
     การจัดการเรยีนการสอนของคณะ (หลักสูตร แผนการศึกษา แนว    
     ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล) 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 5.  บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา  กิจกรรมเสริมหลักสตูร รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

6. การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มวิชา หัวหน้าหมวดวิชา 
สัปดาห์ที่  2-7 

 
-  เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะวิชาและแนวทางการสอนภาคปฏิบัติ  
-   ฝึกสอนภาคปฏิบตัิคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยงโดย   
   ให้อาจารย์พี่เลี้ยงเป็นหลัก 

หัวหน้าหมวดวิชา 

  หรือปฏิบัติงานในคณะโดยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
1. ประมวลวิชา 
2. แผนการสอนและแผนการออกข้อสอบ 
3. แนวทางการออกข้อสอบ 
4. การประเมินผลและการตัดเกรด 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/ รอง
คณบดฝี่ายบริหาร และ
หัวหน้าหมวดวิชา 

 หรือมอบหมายให ้Attend class อาจารย์พี่เลี้ยง/ หัวหน้าหมวดวชิา/ 
อาจารย์อื่นโดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับรูปแบบ/ วิธีการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ก าหนดให้ Attend class อย่าง
น้อย 5 ครั้งก่อนเริม่การสอนจริง 

หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่ 8-10 - มอบหมายให้สอนภาคปฏิบตัิตาม Block rotation 
-มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎ ี โดยมีหัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พี่
เลี้ยงประเมินผลเพื่อประเมินความก้าวหน้า  และพัฒนา 

หัวหน้าหมวดวิชา 

   
สัปดาห์ที่ 11-15 - มอบหมายให้สอนภาคปฏิบตัิตาม Block rotation โดยม ี

หัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุก 1 หรือ 
2 สัปดาห์ของการนิเทศ) 
-มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎตีามความเหมาะสม โดยมีหัวหน้า
หมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกครั้งภายหลัง
การสอน) 

หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่ 16 - ประเมินผลเพื่อพิจารณาการบรรจุ คณบดี และหัวหน้าหมวด
วิชา 
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 กลุ่มที่ 3 กรณีเคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไม่ตรงสาขา 
 อาจารย์ในกลุ่มนี้เคยพัฒนาศักยภาพด้านการสอนมาแล้วจากหน่วยงานเดิม แต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนสาขา
ในการสอน จึงมีความจ าเป็นต้องทบทวนความรู้ในสาขาใหม่และเรียนรู้การท างานในสถานที่แห่งใหม่ เพ่ือให้
สามารถปรับตัวได้ และพัฒนาเป็นบุคลาการของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัด
ปฐมนิเทศในกลุ่มนี้ จึงมีดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยรังสิตและ คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต และ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสาขาใหม่ 
5. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต 

ก าหนดการปฐมนิเทศ 
วัน-เวลา/ระยะเวลา เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์ที่ 1 1.  พบเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล เพื่อด าเนินเรื่องเอกสาร และการ 
     ปฐมนิเทศ  บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลยัรังสติ 
2.  แนวทางการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระเบยีบการปฏิบัติงาน การ 
     ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยัและคณะ 
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลยัและคณะ 
     แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต และคณะพยาบาลศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
 
 
คณบด/ีรองคณบดีฝา่ยวิจัย
และบริการวิชาการ 
 

4.  บทบาทหน้าท่ีหลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
     การจัดการเรยีนการสอนของคณะ (หลักสูตร แผนการศึกษา แนว    
     ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล) 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 5.  บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา  กิจกรรมเสริมหลักสตูร รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

6. การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มวิชา หัวหน้าหมวดวิชา 
สัปดาห์ที่  2-3 - ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยเฉพาะ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติของคณะ เพื่อ

ทบทวนประสบการณ์ที่จ าเป็น สร้างสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าท่ี และ
เรียนรูร้ะบบงานของโรงพยาบาล (ในกรณีที่เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะ เช่น 
ห้องคลอด ไอซียู ห้องผ่าตัด อาจพิจารณายืดระยะเวลาการฝึกปฏบิัติ
เป็น 2-4 สัปดาห์จนกว่าอาจารย์จะเกิดทักษะ) 

หัวหน้าหมวดวิชา และ
โรงพยาบาล 

สัปดาห์ที่  4-5 - เรียนรู้เกีย่วกับลักษณะวิชาและแนวทางการสอนภาคปฏิบัติ     
- ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยงโดยให้
อาจารย์พี่เลี้ยงเป็นหลัก 

หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่ 6-7 - ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยงโดยให้
อาจารย์ใหม่หลักหรือปฏิบัติงานในคณะโดยให้เรียนรูเ้กี่ยวกับ 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/ รอง 
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วัน-เวลา/ระยะเวลา เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

 
 

1. ประมวลวิชา 
2. แผนการสอนและแผนการออกข้อสอบ 
3. แนวทางการออกข้อสอบ 
4. การประเมินผลและการตัดเกรด 

คณบดฝี่ายบริหาร และ
หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่ 8-10 - มอบหมายให้สอนภาคปฏิบตัิตาม Block rotation 
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎ ีโดยมีหัวหนา้หมวดวิชา/ อาจารยพ์ี่
เลี้ยงประเมินผลเพื่อประเมินความก้าวหน้า และพัฒนา 

หัวหน้าหมวดวิชา 

  
 กลุ่มที่ 4 กรณีเคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ตรงสาขามาก่อน 
 อาจารย์ในกลุ่มนี้เป็นอาจารย์ที่พัฒนาศักยภาพด้านการสอนมาแล้วจากหน่วยงานเดิม แต่เมื่อเปลี่ยน
สถานที่ท างานใหม่มีความจ าเป็นที่จะต้องให้อาจารย์เข้าใจ และเรียนรู้การท างานในบทบาทเดิม แต่อยู่ใน
สถานที่ใหม่ เพ่ือให้อาจารย์สามารถปรับตัว และเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ ดังนั้นในการ
ปฐมนิเทศจึงมุ่งเน้นเฉพาะส่วนของการแนะน าให้รู้จักคณะ มหาวิทยาลัย และแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศดังนี้ 

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต และ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต 

สัปดาห์ที่ 11-15 - มอบหมายให้สอนภาคปฏิบตัิตาม Block rotationโดยมีหัวหน้า
หมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลีย้งประเมนิผลเป็นระยะๆ (ทุกกลุ่มนักศึกษาที่
ฝึกปฏิบัต)ิ 
-มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎตีามความเหมาะสมโดยมีหัวหน้า
หมวดวิชา/ อาจารย์พีเ่ลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกครั้งภายหลัง
การสอน) 

หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่ 16 - ประเมินผลเพื่อพิจารณาการบรรจุ คณบด/ี รองคณบดีฝา่ย
บริหาร/ และหัวหน้าหมวด
วิชา 
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ก าหนดการปฐมนิเทศ 
วัน-เวลา/ระยะเวลา เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์ที่ 1 1.  พบเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล เพื่อด าเนินเรื่องเอกสาร และการ 
     ปฐมนิเทศ  บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลยัรังสติ 
2.  แนวทางการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระเบยีบการปฏิบัติงาน การ 
     ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลยัและคณะ 
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลยัและคณะ 
     แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต และคณะพยาบาลศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 
 
 
 
คณบด/ีรองคณบดีฝา่ยวิจัย
และบริการวิชาการ 

4.  บทบาทหน้าท่ีหลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
     การจัดการเรยีนการสอนของคณะ (หลักสูตร แผนการศึกษา แนว    
     ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล) 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 5.  บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา  กิจกรรมเสริมหลักสตูร รองคณบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษา 

6. การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มวิชา หัวหน้าหมวดวิชา 
สัปดาห์ที่  2-4 

 
 

- เรียนรู้เกีย่วกับลักษณะวิชาและแนวทางการสอนภาคปฏิบัติ  
- ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยงโดย    
  ให้อาจารย์พี่เลี้ยงเป็นหลัก 

หัวหน้าหมวดวิชา 

 - ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยงโดยให้
อาจารย์ใหมเ่ป็นหลัก 

หัวหน้าหมวดวิชา 

 
 
 
 

หรือปฏิบัติงานในคณะโดยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
1. ประมวลวิชา 
2. แผนการสอนและแผนการออกข้อสอบ 
3. แนวทางการออกข้อสอบ 
4. การประเมินผลและการตัดเกรด 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/ รอง
คณบดฝี่ายบริหาร และ
หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่  5-8 - มอบหมายให้สอนภาคปฏิบตัิตาม  Block rotation 
-มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎ ี โดยมีหัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พี่
เลี้ยงประเมินผลเพื่อประเมินความก้าวหน้า และพัฒนา 

หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่  9-15 - มอบหมายให้สอนภาคปฏิบตัิตาม Block rotation โดยมีหัวหน้า
หมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลี้ยงประเมนิผลเป็นระยะๆ (ทุกกลุ่มนักศึกษาที่
ฝึกปฏิบัต)ิ 
-มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎตีามความเหมาะสม โดยมีหัวหน้า
หมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกครั้งภายหลัง
การสอน) 

หัวหน้าหมวดวิชา 

สัปดาห์ที่  16 - ประเมินผลเพื่อพิจารณาการบรรจุ คณบดี รองคณบดีฝา่ย
บริหาร และหัวหน้าหมวด
วิชา 
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 นอกเหนือจากการปฐมนิเทศซึ่งจัดโดยคณะแล้ว อาจารย์ใหม่ควรมีโอกาสเข้าร่วมงาน/ เข้าร่วมประชุมที่
ส าคัญ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับมหาวิทยาลัย คณะ การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลงาน/ การประชุมซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนควรเข้าร่วมอย่างน้อยหัวข้อละ 1 ครั้ง ได้แก่ 

1. การปฐมนิเทศทั้งของมหาวิทยาลัย และของคณะ 
2. พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
3. การ Defend ข้อสอบ และเกรดภายในคณะ 
4. การ Defend ข้อสอบ และเกรดกับคณะกรรมการก ากับมาตรฐานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
5. โครงการสาธารณสุขชุมชน 
6. การประชุมวิชาการซึ่งเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
7. อ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะ 

 
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
 เอกสารที่อาจารย์ใหม่จ าเป็นต้องศึกษา และใช้ประกอบในการปฐมนิเทศ มีดังนี้ 

1. คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 
2. คู่มือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. เอกสารระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
5. คู่มือบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต (ขอได้จากแผนกบุคคล) 
6. คู่มือการใช้ห้องสมุด ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  
7. แนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เล่มล่าสุด  
8. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 

 แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ 
 การสอนทางการพยาบาลจ าเป็นต้องสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งทาง
ปัญญา ความคิด ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมท าให้การพยาบาลเป็นไปอย่างด้อยประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้สังคมยังมีความคาดหวังต่อบริการทางการพยาบาลเป็นอย่างมาก ซึ่งครูพยาบาลมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียน โดย
กระบวนการพัฒนาตนเองควรเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกท่ีเป็นครูใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หลักการ/ แนวคิดท่ี
ถูกต้อง และปลูกฝังให้เป็นผู้ที่รักการพัฒนา และเรียนรู้ตลอดชีวิต ในส่วนนี้จึงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาทักษะการสอน ผู้รับผิดชอบ และแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทักษะการสอน 
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1. เรียนรู้หลักการ/ แนวคิดท่ีถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
3. เรียนรู้สาระส าคัญท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่ตนรับผิดชอบ 
4. เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และถ่ายทอดให้นักศึกษาเข้าใจได้ 
5. เรียนรู้วิธีการประเมินผลการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
6. เรียนรู้ปัญหาที่พบบ่อยในการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา 
7. มีทัศนคติต่อการเป็นครูพยาบาล และต่อนักศึกษาในทางบวก 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
  ผู้ประสานกลุ่มวิชา หรืออาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร รวบรวมข้อมูลเสนอคณบดี เพ่ือ
วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และต่อสถาบัน 
 แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางในการพัฒนาทักษะของอาจารย์ใหม่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การพัฒนาทักษะด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานบนหอผู้ป่วย โดยจัดให้สอดคล้องกับประสบการณ์
เดิมของอาจารย์ใหม่แต่ละคน ดังนี้ 

1. อาจารย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ท้ังด้านการสอนและการปฏิบัติในสาขาเฉพาะ จัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ให้ครบทั้ง 3 ด้านข้างต้น 
2. อาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติที่ตรงสาขา แต่ไม่เคยเป็นอาจารย์มาก่อน จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะ 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
3. อาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไม่ตรงสาขา จัดให้มีการพัฒนาทักษะ 2 
ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยจัดในระยะเวลาสั้นกว่าอาจารย์ที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การสอน และการศึกษาดูงานบนหอผู้ป่วย 
4. อาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ตรงสาขามาก่อน จัดให้มีการพัฒนาทักษะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในระยะเวลาสั้นกว่าอาจารย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การสอน เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการให้เป็นไปตามปรัชญาหลักสูตรของคณะฯ 
รายละเอียดแนวทางในการพัฒนาทักษะของอาจารย์ใหม่ มีดังต่อไปนี้ 

1. การสอนภาคทฤษฎี  จัดให้ Attend class อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน อย่างน้อย 5 ครั้ง โดย
แต่ละ Class ที่จัดให้ Attend จะมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน อาจเป็น Class ของอาจารย์ในกลุ่มวิชา
ใดก็ได้ 
ขั้นตอนการ Attend class 
1. ศึกษาแผนการสอน แผนการออกข้อสอบ และเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า 
2. เข้าร่วมฟังการสอนพร้อมหัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยศึกษาเก่ียวกับ 

- ความสอดคล้องของแผนการสอน กับการจัดการสอนจริง 
- รูปแบบการสอนแบบต่างๆ และวิธีการน าเสนอที่ท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 
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- เนื้อหาส าคัญที่น าเสนอ 
- การประเมินผลในชั้นเรียน 
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (กรณีมีปัญหา) 

3. อภิปรายร่วมกับหัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยง เกี่ยวกับประเด็นที่สังเกตพบในข้อ 2 
4. หัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยง เชื่อมโยงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
5. หัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลี้ยงอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนการออกข้อสอบ และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง แผนการออกข้อสอบ กับเนื้อหาที่อยู่ในการเรียนการสอนจริง เพ่ือให้อาจารย์ใหม่
เข้าใจเกี่ยวกับระดับของข้อสอบ และมองเห็นแนวทางในการออกข้อสอบด้วยตนเอง 
6. หัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลี้ยงบันทึกผลการอภิปรายร่วมกันเป็นหลักฐานในแบบฟอร์มบันทึก
ผลการ  Attend class ของอาจารย์ใหม่และรวบรวมส่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

2. การสอนภาคปฏิบัติ  จัดให้อาจารย์ใหม่ขึ้นสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พ่ี
เลี้ยง โดยสลับกันเป็นหลัก เพ่ือให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสอนภาคปฏิบัติ และ
ติดตามประเมินผลการนิเทศภายหลังให้ค าแนะน า เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนการ
ประเมินจริงเมื่อสิ้นสุดระยะทดลองงาน 4 เดือน 

 
  ขั้นตอนการสอนภาคปฏิบัติร่วม 

1. สอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์พี่เลี้ยงเป็นหลัก (ระยะเวลา 
1-4 สัปดาห์ ขึ้นกับประสบการณ์พ้ืนฐานของอาจารย์ใหม่แต่ละคน) เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 

-  ลักษณะวิชา วัตถุประสงค์ ประสบการณ์ที่นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับ และการประเมินผลวิชา 
-  การวางแผนการสอนภาคปฏิบัติ 
-  การก าหนดสถานการณ์จริง/ Case ให้ผู้เรียน 
-  เนื้อหาส าคัญที่ควรสอน และการเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
-  วิธีการสอนภาคปฏิบัติ 
-  วิธีการประเมินผลภาคปฏิบัติ (ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ และทัศนคติต่อการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ใหม่ควรรู้ว่าต้องประเมินอะไร อย่างไร เมื่อไร) 
-  ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
-  การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วย 
-  ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3. สอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์ใหม่เป็นหลัก เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้า (Formative evaluation) และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
3. หัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พี่เลี้ยง ประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ และบันทึกผล
การประเมินและค าแนะน าที่ให้เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์มการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของ
อาจารย์ใหม่ และรวบรวมส่งให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
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 3. แนวทางการศึกษาดูงานบนหอผู้ป่วย นอกเหนือจากการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแล้ว 
อาจมีความจ าเป็นต้องส่งอาจารย์ใหม่ขึ้นไปฝึกปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะใน สาขาที่ไม่ช านาญ การ
ขึ้นไปศึกษาดูงานบนหอผู้ป่วยนั้นอาจารย์ควรสร้างสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับบนหอผู้ป่วย 
ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพยาบาลในทีมการพยาบาล และควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 

- ปัญหา/ โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการสอนภาคปฏิบัติ 
- วิธีการพยาบาลเฉพาะที่ใช้บนหอผู้ป่วย 
- เอกสารและการบันทึก 
- ความสอดคล้องระหว่างทฤษฎีที่เคยเรียนกับการปฏิบัติจริง รวมทั้งแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
- ช่องทางในการติดต่อประสานงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสอนภาคปฏิบัติ 

 
 
 

 แนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงาน ดังนั้นใน
การประเมินผลอาจารย์ผู้สอน จึงควรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ นอกจากนี้วิชาชีพพยาบาลเป็น
วิชาชีพที่ต้องให้การดูแลบุคคล จึงจ าเป็นต้องมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือสามารถ
เป็นแบบอย่างกับบุคคลอื่น และผู้ที่แสดงบทบาทการเป็นครูพยาบาลจ าเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันที่
ตนเองปฏิบัติงานร่วมด้วย จึงจะสามารถปลูกฝังให้นักศึกษารัก และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันได้ ในส่วนนี้จึง
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ เพ่ือพิจารณาว่าอาจารย์มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ในคณะ โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการประเมิน ผู้รับผิดชอบ และ
แนวทางในการประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

1. เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของความรู้ และทักษะเฉพาะใน Area ที่รับผิดชอบสอนทั้งภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติ 
2. เพ่ือประเมินรวบยอดเพ่ือพิจารณาการบรรจุ 
3. เพ่ือประเมินพฤติกรรม และบุคลิกภาพในเชิงวิชาชีพ 
4. เพ่ือประเมินทัศนคติต่อคณะและต่อมหาวิทยาลัย 

 ผู้รับผิดชอบประเมินผล 
 หัวหน้าหมวดวิชา ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา 
 แนวทางการประเมินผล 
 1. การประเมินผลการสอนภาคทฤษฎี จะประเมินจากกระบวนการสอนซึ่งได้แก่ การวางแผนการสอน การ
ด าเนินการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

- มีการน าแผนการสอนไปใช้จริง 
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- เนื้อหาการสอนครอบคลุมประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ 
- ใช้วิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด  
- ข้อสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และระดับของข้อสอบ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ  ให้หัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยง เข้า Attend การสอนของอาจารย์ใหม่ และ
ติดตามการออกข้อสอบของอาจารย์ใหม่ พร้อมเขียนรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มประเมินผลการ
สอนภาคทฤษฎีของอาจารย์ใหม่ และส่งข้อมูลให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพ่ือรวบรวมเสนอต่อคณบดี
เพ่ือพิจารณา 
 2. การประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ  โดยรวบรวมโดยรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง หัวหน้าหอ
ผู้ป่วย และนักศึกษากลุ่มท่ีอาจารย์ใหม่นิเทศ ซึ่งจะประเมินผลทั้งในด้านความรู้และทักษะใน Area ที่สอน 
การสอนภาคปฏิบัติ การประสานงานกับหอผู้ป่วย การเป็นแม่แบบ ความตรงต่อเวลา พฤติกรรมและ
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ ให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

- มีความรู้และทักษะใน Area ที่สอนภาคปฏิบัติ 
- สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้นักศึกษาเข้าใจได้ 
- ใช้วิธีการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา (ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง 
สอน/ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชา รวมทั้งบอกผลการประเมินแก่
นักศึกษาอย่างสร้างสรรค์) 
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วยทุกระดับเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการสอนภาคปฏิบัติได้ 
- เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการปฏิบัติการพยาบาล พฤติกรรม และบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 
- ตรงต่อเวลาในการนิเทศ 

  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. ในการประเมินผลเพ่ือประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) ให้ปฏิบัติระหว่างที่อาจารย์
ใหม่สอนภาคปฏิบัติคู่กับอาจารย์พี่เลี้ยง โดยให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลตามหัวข้อข้างต้น สอน และ
ให้ค าแนะน าเพิ่มเติม เพ่ือเตรียมอาจารย์ใหม่เป็นผู้สอนหลัก พร้อมเขียนรายงานผลการประเมินตาม
แบบฟอร์มการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ส่งให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพ่ือ
รวบรวมเสนอคณบดี 
2. ในการประเมินรวบยอด (Summative evaluation) ให้หัวหน้าหมวดวิชานิเทศอาจารย์ใหม่เป็น
ระยะๆ ในระหว่างที่อาจารย์ใหม่รับผิดชอบเป็นผู้สอนหลัก (ไม่มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงสอนภาคปฏิบัติคู่) และ
ประเมินผลให้ครอบคลุมหัวข้อข้างต้น พร้อมเขียนรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ส่งให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพ่ือรวบรวมเสนอ
คณบดี 
3. หัวหน้าหมวดวิชา รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าหอผู้ป่วยตามแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บนหอผู้ป่วยของอาจารย์ใหม่ และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (กรณีท่ีมีข้อมูล) พร้อมเขียนบันทึก
ข้อความรายงานผลการประเมินส่งให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือรวบรวมเสนอคณบดี 
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4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พบนักศึกษากลุ่มที่อาจารย์ใหม่สอนภาคปฏิบัติ เพ่ือ
ประเมินผลตามแบบฟอร์มการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อม
สรุปผลการประเมินเสนอคณบดี 

 3. การประเมินผลทัศนคติต่อคณะและมหาวิทยาลัย โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารพบอาจารย์ใหม่ เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของคณะ (การสอนในชั้นเรียน และการสอนบนหอ
ผู้ป่วย) มุมมองต่อคณะ และมหาวิทยาลัย ณ วันแรกที่เข้ามาท างาน และในปัจจุบัน พร้อมสรุปผลการประเมิน
ตามแบบฟอร์มการประเมินทัศนคติต่อคณะ และมหาวิทยาลัยของอาจารย์ใหม่เสนอคณบดี 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
แบบฟอร์มบันทึกผลการ Attend class ของอาจารย์ใหม่ 

 
ชื่อสกุลอาจารย์……………………………………….………………………….Attend class ของอาจารย์ ………………..…… 
เรื่องท่ี Attend…………………………………………………..……..วัน-เวลา…………….……ครั้งที่ Attend class………… 
 
1.  สรุปการเรียนรู้ที่ได้รับตามการรับรู้ของอาจารย์ใหม่ 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
2. ประเด็นทีห่ัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยงอภิปรายร่วมกับอาจารย์ใหม่ 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
 

ลายเซ็นหัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยง………………………………………. 
ลายเซ็นอาจารย์ใหม่………………………………………. 

วันที่…………………………………. 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
แบบฟอร์มประเมินผลการสอนภาคทฤษฎีของอาจารย์ใหม่ 

 
ชื่อสกุลอาจารย์…………………………………………………………….……….วิชาที่สอน……… ………….……………………… 
หัวขอ้สอน……….…………………………………………………………..………….วัน-เวลา…………………………………………… 
 
1. ความสอดคล้องของแผนการสอนและการสอนจริง………………………………………..………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
2. เนื้อหาการสอนครอบคลุมประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ (เอกสารประกอบการสอน และการสอนจริงใน
ชั้นเรียน)…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
3. วิธีการสอนเหมาะสม (ถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจ เลือกใช้วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา มีวิธีการสอนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด)……………………………………………………………..……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
4. ข้อสอบที่ออกมีความเหมาะสม (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และระดับของข้อสอบ) 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
 
อาจารย์ใหม่เซ็นชื่อรับทราบการประเมินผล                             ผู้ประเมิน…………………………………… 

ลายเซ็น………………………วันที่…………………               วันที่………………………………
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
แบบฟอร์มการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ 

ใช้เพื่อประเมินผล    ความก้าวหน้าในการนิเทศ   รวบยอดเพ่ือพิจารณาบรรจุ 
ชื่อสกุลอาจารย์……………………………………………………………….หอผู้ป่วยที่นิเทศ……………….……………….… 
โรงพยาบาล………………………………………………………..….……..ระยะเวลาที่นิเทศ…………………………………… 
1. ความรู้และทักษะใน Area ที่นิเทศ……………………………………………….………………………...……………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
การสอนภาคปฏิบัติตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการ……………..…………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
3. เลือกและใช้วิธีการสอน และพัฒนานักศึกษาได้เหมาะสม……………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
4. การประสานงานกับเจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วย……………………………..............……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
5. พฤติกรรมและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ (ค่านิยมเชิงวิชาชีพ การเป็นแบบอย่าง วินัย และความตรงต่อเวลา) 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
6. อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………….……….…………...…………………………. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
 
อาจารย์ใหม่เซ็นชื่อรับทราบการประเมินผล                             ผู้ประเมิน………………………… 
ลายเซ็น………………………วันที่………… ….                            วันที่…………………… 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
แบบฟอร์มการประเมินทัศนคติต่อคณะและมหาวิทยาลัยของอาจารย์ใหม่ 

 
ชื่อสกุลอาจารย์………………………………………………………………………………………..วันที่ ………………….…… 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
2. ความคิดเห็นต่อการเป็นครูพยาบาล 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
4. ความคิดเห็นต่อผู้ร่วมงาน 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
5. ความคิดเห็นต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
 
 
6. ความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยรังสิต 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
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…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..… 
 

ลายเซ็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ…………………………………………. 
วันที่……………………………………… 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของอาจารย์ใหม่ 

ส าหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย 
ชื่อสกุลอาจารย์………………………………………..………….…………….หอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงาน……………………… 
โรงพยาบาล…………………………………………………………………..ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน……………………………… 
1. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………..……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
2. สัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วย………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
3. ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน………………………………….………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
4. พฤติกรรมและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ…………………………………….………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
5. อ่ืน ๆ ……………………………………………………………..………………………………………………..…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

ผู้ประเมิน…………………………………………. 
ต าแหน่ง…………………………………. 
วันที่……………………………………… 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
การประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ (โดยนักศึกษา) 

ชื่อสกุลอาจารย์…………………………………หอผู้ป่วยที่นักศึกษาปฏิบัติงาน………………………… 
โรงพยาบาล………………………………………..ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน……………………………… 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุด 
   “ต้องปรับปรุง” หมายถึง ระดับตั้งแต่พอใช้ลงมา 
1. ตรวจรายงาน ส่งคืน และให้ Feed back ที่ชัดเจนแก่นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขทุกสัปดาห์ 
 ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
 ระบุ………………………………………………………………………..………………………….. 
2.   การสอนภาคปฏิบัติในภาพรวม      ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
      2.1 มีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดและค้นคว้า   ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
ระบุ………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………..……………………………  
1.2มีเทคนิค/วิธีการถ่ายทอดที่ท าให้นักศึกษาเข้าใจ Case และเชื่อมโยงกับทฤษฎีได้ 
 ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
       ร ะบุ…………………………………………………………………………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
2.3 สอนและปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างในสิ่งที่นักศึกษายังไม่สามารถท าได้ 
 ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
ระบุ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………… 
2.4 สอน แนะน าเพ่ิมเติม และร่วมกับนักศึกษาแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างที่นักศึกษาให้การพยาบาลผู้ป่วย
      ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
ระบุ…………………………………………………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
2.5  บอกข้อควรปรับปรุงในการปฏิบัติงานของนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างชัดเจน 
     ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง
ระบุ……………………………………………………………………...…………………………………… 
 
2.6  ให้โอกาสนักศึกษาคิด ตัดสินใจ และปฏิบัติในขอบเขตที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ 
 ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
 ระบุ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………...……………………………………………….. 
 2.7 มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการสอน   ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
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 ระบุ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..………………………………………… 
 2.8 มีการบริหารเวลาในการสอนเหมาะสม   ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
 ระบุ……………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………………………..……………………………………… 
3.    เปิดโอกาส และส่งเสริมให้นักศึกษาคิด พูด และแสดงบทบาทของตนเองในฐานะนักศึกษาพยาบาลอย่าง
เหมาะสม      ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
ระบุ…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
4.    มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วยเพื่อให้การปฏิบัติของนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
       ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
ระบุ…………………………………………………..……………………………………………………… 
………………………………………………………..……………………………………………………… 
5.    แสดงพฤติกรรม และบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม 
 5.1 ความตรงต่อเวลา     ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
 ระบุ…………………………………………………..…………………………………………………… 
 5.2 การแต่งกาย      ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
 ระบุ……………………………………………….……………………………………………………… 
 5.3 การพูดจา      ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
 ระบุ……………………………………………………………………………………………………… 
 5.4 การควบคุมอารมณ์     ดีมาก     ดี     ต้องปรับปรุง 
 ระบุ……………………………………………………………………………………………………… 
6.    อ่ืนๆ ระบุ………………………………………..……………………………………………………… 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

- แนวทางการประเมินผลบุคลากรตามแผนพัฒนาคณะฯ 
- การแจ้งผลการประเมินและหารือการปฏิบัติงาน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 การประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากร เป็นองค์ประกอบส าคัญอันหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งคณะฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งพัฒนาอาจารย์ให้
ครอบคลุมบทบาทหน้าที่หลัก 4 ด้านรวมทั้งด้านการบริหารจัดการ ทัศนคติ และการอุทิศตน เพ่ือสร้างสรรค์ 
และพัฒนางานให้คณะฯ โดยจุดมุ่งหมายคือ เพ่ือให้อาจารย์มีความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และท าให้
สถาบันเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรยึดตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
รังสิต และการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคณะ โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. อาจารย์ หมายถึงอาจารย์ที่ท าหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ 4 ด้านที่สังกัดในคณะ โดยท างานเต็มเวลา 
แบ่งเป็น 

1.1  อาจารย์ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
1.2  อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งบริหาร หมายถึง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหมวดวิชา ผู้จัดการ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และประธานคณะท างานความร่วมมือกับต่างประเทศ 

2. เจ้าหน้าที่ 
2.1  เจ้าหน้าที่ท่ีด ารงต าแหน่งบริหาร หมายถึง เลขานุการคณะฯ 
2.2  เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ด ารงต าแหน่งบริหาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ในส านักงานคณะ 

   กลไกส าคัญในการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ คือ บุคลากรทุกคนในคณะซึ่ง
แต่ละคนจะมบีทบาทแตกต่างกัน โดยบุคลากรทุกคนจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งด้านเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยคณะพยาบาล
ศาสตร์เอง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงานประเมินผลด้านคุณภาพ โดยกรอกความคิดเห็นตาม
แบบฟอร์มของคณะจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบและส่งคณะ กรรมการ
ประจ าของคณะพิจารณา ก่อนส่งข้อมูลการประเมินผลไปยังส านักงานบุคคล และด าเนินตามข้ันตอนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบความเชื่อถือได้ในการประเมินผลก่อนสรุปและเสนอแนะความคิดเห็นต่อ
อธิการบดี 
 
แนวทางการประเมินผลบุคลากรตามแผนพัฒนาคณะฯ 
 ในการประเมินผลบุคลากร สายครูปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ คณะฯ ด าเนินตามแนวทางการประเมินผล
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตทุกประการ แต่ในส่วนบุคลากรอาจารย์ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้จัดท า
เกณฑ์การพิจารณาผลงานประจ าปีของอาจารย์เพิ่มเติม โดยก าหนดดัชนี เครื่องชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน 
ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาคณะ พ.ศ. 2555-2559 โดยแบ่งการวัดผลส าเร็จทั้งในระดับคณะ หมวดวิชา และ
บุคคล 
 ผลส าเร็จระดับคณะ หมายถึงผลงานที่คณะพยายามสร้างสรรค์ และพัฒนาให้มหาวิทยาลัย โดยการ
ก าหนดดัชนีชี้วัด ใช้กรอบตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2545 และให้สอดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งผลส าเร็จระดับคณะจะเป็นผลงานในภาพรวมซึ่งทีม
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ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันสร้างผลส าเร็จระดับกลุ่มวิชา หมายถึง ผลงานที่กลุ่มวิชาพยายามสร้างสรรค์ 
และพัฒนาให้คณะฯ ซึ่งเป็นผลงานในภาพรวมที่อาจารย์ภายในกลุ่มวิชา และผู้ประสานงานกลุ่มร่วมกันสร้าง
ผลส าเร็จระดับบุคคล หมายถึง ผลงานที่บุคคลพยายามสร้างสรรค์ และพัฒนาให้กลุ่มวิชา ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลส าเร็จระดับคณะเช่นกัน โดยผลส าเร็จแต่ละระดับยังแบ่งออกเป็น ดัชนีย่อย ๆ 3 ด้านคือ ด้านนักศึกษา/
บัณฑิต ด้านอาจารย์ และด้านบริหาร (ดังตารางที่   1) 
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ตารางท่ี 1 ดัชนีชี้วัดการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ พ.ศ. 2555-2559 
 

 ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานระดับคณะ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ปีการศึกษา  2557 
 

มาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี ้
เครื่องชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

0 1 2 3 4  
ด้านองค์กรและการ
บริหารองค์กร ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณสมบัติผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบรหิารความเส่ียง  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

1. มีระบบงานที่สอดคล้องกับพนธกิจของ
สถาบัน 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มกีารจัดสรร
งบประมาณคุ้มค่าครอบคลุมทุกพันธกิจและการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 
80 
3. ผู้บริหารระดับรอง มีภาระงานสอนไม่เกิน 8 
หน่วยชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา 
4. มีการวิเคราะห ์ประเมินการใช้งบประมาณที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจและน าผลการประเมินไป
ใช้วางแผนงบประมาณปีถัดไป 
5. ผู้บริหารมีภาระงานสอนไม่เกิน 3 หน่วย
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อการศึกษา 
6. มีแผนบริหารความเส่ียง และติดตามการ
ด าเนินการ รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า
คณะอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนในปีถัดไป 
7. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ที่
ครอบคลุมด้านการบริหาร การเรียนการสอน 
การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

        

        

        

 

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  

 ด้านอาจารย ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติอาจารย์
พยาบาลประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 คุณวุฒิอาจารย์
พยาบาลประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 อัตราส่วนจ านวน
อาจารย์พยาบาลประจ าตอ่
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี้ 8 ภาระงานสอนของ
อาจารย์พยาบาลประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาอาจารย ์
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การประเมินผลการ
สอนของอาจารย ์
 
 
  
  

1. อาจารย์ประจ ามีวุฒิการศึกษาปริญญาโท
ทางการพยาบาลหรือสาขาสัมพันธอ์ย่างน้อยร้อย
ละ 65 ของอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ 
ไม่เกินร้อยละ 15 ของอาจารย์ประจ าทัง้หมด 
3. อัตราส่วนอาจารย์ตอ่จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลา (FTES) เป็น 1: 6  
4. ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ ารวมทุก
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 6 และไม่เกิน 12 หน่วย
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา 
5. อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการอยา่งน้อย 15 ชัว่โมงต่อปกีารศึกษา 
6. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศและ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน การวจิัย 
และการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
7. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดย
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 ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานระดับคณะ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ปีการศึกษา  2557 
 

มาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี ้
เครื่องชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

0 1 2 3 4  
 นักศึกษา ทกุรายวิชาทกุภาคการศึกษา 

8. มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
ผู้รับผิดชอบวิชา/ ผูบ้ังคับบัญชา/ เพื่อนอาจารย์ 
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปีการศึกษา 

ด้านหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน 
และผลการเรียนรู ้
ของนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดทา้ย/ บัณฑิตใหม่
ต่อคุณภาหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 แผนการสอนรายวิชา
ในหมวดวิชาชพี 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงอยา่งน้อยทกุ 5 ป ี
2. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
3. มีแผนการศึกษาและแผนฝึกปฏิบัติทกุชั้นปี
ตลอดหลักสูตร และด าเนินการตามแผน 
4. มีการเผยแพร่หลกัสูตรและรายะเอียดรายวิชา
ให้แก่อาจารยแ์ละนักศึกษาล่วงหนา้ทุกรายวิชา 
5. มีการประเมินผลตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน
ตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 อยู่ในระดับด ี
6. มีการติดตามความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร 
7. มีแผนการสอนทุกหน่วยรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชพี      

  
  

ด้านนิสิต/นักศึกษาและ
การพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระบบการดูแลและให้
ค าปรึกษานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีแผนพัฒนานักศึกษาทีส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ทุกด้านตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และอัตลักษณะของสถาบัน โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาที่เพยีงพอทุกด้าน 
2. มีการประเมินผลโครงการ สรุปตาม PDCA 
ทุกโครงการ  
3. ผลการประเมินโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 มีระดับคะแนนมากกวา่ 3.51  
4. อาจารย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
โดยนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51       

ด้านแหล่งฝึกปฏบิัติการ
พยาบาล 

ตัวบ่งชี้ที่ 16 แหล่งฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตราส่วนจ านวน
อาจารย์พยาบาลประจ าตอ่
นักศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏบิัต ิ 
 
 
 

1. มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานครอบคลุมทุกระดับ ทุก
สาขาและได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ระดับชาติ 
2. มีการน าผลการประเมินการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในปีถัดไป 
3. อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนกัศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็น 1:8  
4. อาจารย์สอนภาคปฏิบัติมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ของสภาการพยาบาล  
5. อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติไม่มากกว่าร้อย
ละ 25 ของจ านวนอาจารย์ประจ าในแตล่ะ       
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 ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานระดับคณะ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ปีการศึกษา  2557 
 

มาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี ้
เครื่องชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

0 1 2 3 4  
รายวิชา 

ด้านการประเมินและ
ผลลัพธ์ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ร้อยละของผู้สอบ
ความรู้ขอขึ้นทะเบยีนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านครั้ง
แรก 
ตัวบ่งชี้ที่ 19  ผลการประเมินการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้าน ของ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 21 การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันการศึกษา 

1.ผลการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ผ่านในปีแรกไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
2. ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 
ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.51 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในแต่ละรุ่น 
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษาไม่น้อยกวา่ 3.51  
 
 
       

ด้านการวจิัยและการ
บริการวิชาการแก่สังคม
และการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 22 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่ออาจารยพ์ยาบาลประจ า
ทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ผลงานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 24 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 25 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ/ หรือภูมิปัญญา
ไทย 
 
 
 
 
 

1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอาจารย์
ประจ ามีค่าถว่งน้ าหนักคะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ ามค่ีาถ่วง
น้ าหนักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
3. มีแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่
บูรณาการในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
4. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรม/
โครงการในปีถัดไป       

ด้านการจัดหาบุคลากร
และการสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 26 บุคลากรสาย
สนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ 27 การจัดการทรัพยากร
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 28 ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 29 หนังสือ ต ารา วารสาร
วิชาชีพ และระบบสืบค้น 
 
 
 
 
 
 

1. มีแผนอัตราก าลังและระบบการสรรหา และ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
2. มีบุคลากรสนับสนุนอยา่งน้อยในด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วชิาการ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล และเจา้หน้าทีก่ารเงินใน
จ านวนที่เหมาะสม 
3. บุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
4. ผลการประเมินทรัพยากรการศึกษาและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.51 ในทุกด้าน 
5. ผลการประเมินระบบการให้บริการของ
ห้องปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 3.51  
6. มีจ านวนหนังสือ ต ารา วารสารวิชาชพี และ       
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 ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานระดับคณะ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ปีการศึกษา  2557 
 

มาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี ้
เครื่องชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

0 1 2 3 4  
 
 

ระบบสืบค้นเพียงพอกบันักศึกษา และเป็นไป
ตามเกณฑข์องสภาการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานระดับหมวดวิชา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ปีการศึกษา  2557 
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ เครื่องชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหต ุ0 1 2 3 4 
ด้านองค์กรและการ
บริหารองค์กร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณสมบัติผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบรหิารความเส่ียง  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบสารสนเทศ 
 
 

1. สามารถด าเนินการตามแผนของหมวดวิชา
ให้บรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ  80 
2. มีการจัดการงบประมาณราบรับ รายจ่าย ใน
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของ
หมวดวิชาอยู่ในจุดคุ้มทุน 
3. มีสรุปรายงานเหตุการณ์/ความเส่ียงของ
หมวดวิชาอยา่งน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง       

 ด้านอาจารย ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติอาจารย์
พยาบาลประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 คุณวุฒิอาจารย์พยาบาล
ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 อัตราส่วนจ านวน

1. ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ ารวมทุก
หลักสูตรในหมวดวิชาไม่น้อยกว่า 6 และไม่เกิน 
12 หน่วยชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา 
2. อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการอยา่งน้อย 15 ชัว่โมงต่อปกีารศึกษา       
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 การประเมินผลการด าเนินงานระดับหมวดวิชา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ปีการศึกษา  2557 
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ เครื่องชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหต ุ0 1 2 3 4 
อาจารย์พยาบาลประจ าตอ่นักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี้ 8 ภาระงานสอนของอาจารย์
พยาบาลประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาอาจารย ์
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การประเมินผลการ
สอนของอาจารย ์
 

3. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศและ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
4. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ทกุรายวิชาทกุภาคการศึกษา 
5. มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
ผู้รับผิดชอบวิชา/ ผูบ้ังคับบัญชา/ เพื่อน
อาจารย์ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปีการศึกษา 

ด้านหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน 
และผลการเรียนรู ้
ของนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดทา้ย/ บัณฑิตใหม่
ต่อคุณภาหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 แผนการสอนรายวิชา
ในหมวดวิชาชพี 
 

1. มีแผนฝึกปฏิบัติของหมวดวิชาทุกชั้นปีตลอด
หลักสูตร และด าเนินการตามแผน 
2. มีการเผยแพร่หลกัสูตรและรายะเอียด
รายวิชา ( มคอ. 3 มคอ. 4) ใหแ้ก่อาจารย์และ
นักศึกษาล่วงหนา้ทุกรายวิชา 
3. มีแผนการสอนทุกหน่วยรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ       

ด้านนิสิต/นักศึกษาและ
การพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระบบการดูแลและให้
ค าปรึกษานักศึกษา 
 
 
 
 

1.  มีการประเมินผลโครงการ สรุปตาม PDCA 
ทุกโครงการ  
3. ผลการประเมินโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 มีระดับคะแนนมากกวา่ 3.51  
4. อาจารย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระบบอาจารยท์ี่
ปรึกษา โดยนักศึกษาไม่น้อยกวา่ 3.51       

ด้านแหล่งฝึกปฏบิัติการ
พยาบาล 

ตัวบ่งชี้ที่ 16 แหล่งฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตราส่วนจ านวน
อาจารย์พยาบาลประจ าตอ่นักศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัต ิ 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานครอบคลุมทุกระดับ 
และได้รับการรับรองคุณภาพจากหนว่ยงาน
ระดับชาติ 
2. มีการน าผลการประเมินการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในปีถัดไป 
3. อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนกัศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็น 1:8  
4. อาจารย์สอนภาคปฏิบัติมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาล  
5. อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติไม่มากกว่าร้อย
ละ 25 ของจ านวนอาจารย์ประจ าในแตล่ะ
รายวิชา       

ด้านการประเมินและ
ผลลัพธ์ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ร้อยละของผู้สอบ
ความรู้ขอขึ้นทะเบยีนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านครั้ง
แรก 

1. ผลการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบยีนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ในวิชาต่างๆของหมวดวิชาผ่าน
ในปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2. มีกระบวนการประกันคุณภาพในหมวดวิชา       



67 

 

 การประเมินผลการด าเนินงานระดับหมวดวิชา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ปีการศึกษา  2557 
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ เครื่องชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหต ุ0 1 2 3 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 19  ผลการประเมินการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้าน ของ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 21 การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันการศึกษา 

 
 
 
 
  
 
 

ด้านการวจิัยและการ
บริการวิชาการแก่สังคม
และการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 22 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่ออาจารยพ์ยาบาลประจ า
ทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ผลงานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 24 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 25 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ/ หรือภูมิปัญญา
ไทย 
 
 
 
 
 
 

1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอาจารย์
ประจ ามีค่าถว่งน้ าหนักคะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของจ านวนอาจารย์ประจ าในหมวดวิชา 
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ ามค่ีาถ่วง
น้ าหนักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน
อาจารย์ประจ าในหมวดวิชา 
3. มีแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่
บูรณาการในการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  
4. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรม/
โครงการในปีถัดไป       

ด้านการจัดหาบุคลากร
และการสนับสนุน
ทรัพยากรทาง
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 26 บุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ 27 การจัดการทรัพยากร
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 28 ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 29 หนังสือ ต ารา วารสาร
วิชาชีพ และระบบสืบค้น 

1. ผลการประเมินทรัพยากรการศึกษาและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.51 ในทุก
ด้าน 
2. มีจ านวนหนังสือ ต ารา วารสารวิชาชพี ที่ใช้
เป็นต าราหลักเพียงพอกับนกัศึกษา และเป็นไป
ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล โดยระบุให้
เห็นชัดเจนใน มคอ. 3 และ มคอ. 4       

  
 ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานของบุคลากรแบ่งตามกลุ่มของบุคลากร 
คือ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 1. อาจารย ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ อาจารย์ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งบริหารและอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1  อาจารย์ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 1.1.1 อาจารย์ กรอกข้อมูลภาระงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และประเมินระดับคะแนนของตนเอง 

โดยให้หัวหน้าหมวดวิชาตรวจสอบความถูกต้องในขั้นแรก และบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ ก่อนน าเสนอเข้ามาในคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาในขั้นที่สอง  
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 1.1.2 คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาผลงานของอาจารย์ ตามข้อมูลภาระงานที่ให้ และ
จากบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ (แบบแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จากเพ่ือนร่วมงานในกลุ่มวิชา) 

 1.1.3 หัวหน้าหมวดวิชาปรับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการประจ าคณะ ให้คณบดีตรวจสอบความ
ถูกต้องขั้นสุดท้าย ลงนามก่อนส่งไปยังส านักงานบุคคล 

 1.1.4 ในการประเมินผลขั้นสุดท้าย จะมีผู้แทนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จากบุคลากรภายนอก 
คณะ เข้ามาเป็นกรรมการร่วมประเมิน 2 คน ภายใต้บทบาทหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 

-    ร่วมพิจารณาและลงความเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ให้ความเห็นและข้อแนะน าเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใช้เป็นผลงานในการประเมินผล 
- โต้แย้งการพิจารณาใด ๆ ที่เก่ียวกับการประเมินผล หากผู้ประเมินไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
- สรุปและเสนอแนะความเห็นใด ๆ ในการประเมินต่ออธิการบดี 

1.2  อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งบริหาร 
1.2.1 หัวหน้าหมวดวิชา ผู้จดัการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประธานคณะท างานความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผู้ช่วยคณบดี และรองคณบดี กรอกข้อมูลภาระงานตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด และประเมินระดับคะแนนของตนเอง โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหัวหน้าหมวดวิชา และคณบดี
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของรอง
คณบดีก่อน น าเสนอเข้ามาในคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาร่วมกับแบบแสดงความ
คิดเห็นที่แนบมา 

-  ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าหมวดวิชา ประกอบด้วย  
แบบแสดงความคิดเห็นจากอาจารย์ในกลุ่มวิชา จากหัวหน้าหมวดวิชาอ่ืน และจากรอง
คณบดีแต่ละฝ่าย 
-  ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยแบบ
แสดงความคิดเห็นจากกลุ่มวิชา และจากรองคณบดีฝ่ายอื่น 

1.2.2  รองคณบดีฝ่ายบริหารปรับแก้ไขผลการประเมินของหัวหน้าหมวดวิชา ตามมติของ
กรรมการคณะ ให้คณบดีตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้าย ลงนาม และส่งไปยังส านักงานบุคคล 
ในส่วนของรองคณบดีทุกฝ่ายให้คณบดีเป็นผู้ปรับแก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนาม 
และส่งไปยังส านักงานบุคคล 
1.2.3  การประเมินผลขั้นสุดท้าย จะมีผู้แทนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จากบุคคลภายนอกคณะเข้ามา
เป็นกรรมการร่วมประเมิน 2 คน ภายใต้บทบาทหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังข้อ 1.1.4 
1.2.4  ส าหรับต าแหน่งคณบดี ประเมินโดยรองอธิการบดี และประเมินผลขั้นสุดท้ายโดย 
คณะกรรมการที่อธิการบดี แต่งตั้ง โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน 
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 2.  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานคณบด ี แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เลขานุการคณะ ฯ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงาน 
  2.1 เลขานุการคณะฯ 
   2.1.1 กรอกข้อมูลภาระงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และประเมินระดับคะแนนของตนเอง โดยให้
รองคณบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบความถูกต้องในขั้นแรก และบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ ก่อนน าเสนอเข้ามาในคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาในขั้นที่สอง  
   2.1.2  คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาผลงานของเลขานุการคณะฯ 
ตามข้อมูลภาระงานที่ให้ และจากบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน (บันทึกการประเมินผลจาก
เจ้าหน้าที่ในส านักงานคณบดี จากรองคณบดีทุกฝ่ายและจากกลุ่มวิชา) 
   2.1.3 คณบดีปรับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการประจ าคณะ ลงนาม และส่งไปยังส านักงานบุคคล 
  2.2  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส านักงานคณบดี 
   2.2.1 กรอกข้อมูลภาระงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และประเมินระดับคะแนน 
ของตนเองให้เลขานุการคณะฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ  
   2.2.2 เสนอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาพร้อมส่งแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จากเพ่ือนร่วมงาน และรองคณบดีทุกฝ่ายกลุ่มวิชา 
   2.2.3  คณบดีลงนาม และส่งไปยังส านักงานบุคคล 
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มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัแต่งตั้งผูแ้ทน 2 คน 

นดัวนัและร่วมประเมินผลขั้น 
สุดทา้ยกบัคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณบดีพิจารณาความถูกตอ้งขั้น 
สุดทา้ยและลงนาม 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาผลงาน 

ส่งให้ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ให้ปรับแกไ้ขตาม
สายการประเมินผล 

คณบดีตรวจสอบความถูกตอ้ง
และบนัทึกความคิดเห็น 

เสนอขอ้มูลของ
เจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์/ 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานคณะ
ให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พิจารณา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบและบนัทึก

ความคิดเห็น 

รองคณบดี 
กรอกภาระงานของตนเอง 

เลขานุการคณะ 

ตรวจสอบและ
บนัทึกความคิดเห็น 

กรอกขอ้มูลภาระ
งานของตนเอง 

เจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานคณะ 

หวัหนา้หมวดวิชา 
 ตรวจสอบและ

บนัทึกความคิดเห็น 
กรอกขอ้มูลภาระ
งานของตนเอง 

อาจารยแ์ต่ละหมวดวิชา
กรอกขอ้มูลภาระงาน 
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บุคลากรอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรส านักงานคณะ 
 

รองคณบดี 

หวัหนา้หมวดวิชา 

รองคณบดีฝ่ายอ่ืน 
 

หวัหนา้หมวดวิชาอ่ืน 

อาจารยแ์ต่ละคนในกลุ่มวิชา อาจารย ์ซ่ึงเป็นผูร่้วมงาน 

อาจารยแ์ต่ละหมวดวิชา 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานคณะ เจา้หนา้ท่ีผูร่้วมงานใน
ส านกังานคณะ 

เลขานุการคณะฯ 
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ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ส านักงานบุคคลจัดส่งแบบประเมินให้คณะ / หน่วยงานภายในเดือน  มีนาคม ของทุกปี 
และให้บุคลากรในสังกัดกรอกแบบฟอร์มส่วนที่เป็นของผู้รับการประเมิน 
2. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการประเมินผลตามแนวทางที่ก าหนด และจัดส่งผลการประเมิน 
ให้ส านักงานบุคคลภายในเดือนเมษายน โดยให้คณะ / ฝ่าย ร่วมหารือกับส านักงานบุคคลก าหนดวัน
ประเมินขั้นสุดท้าย เพื่อเชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 

 
การแจ้งผลการประเมินและหารือการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ร่วมทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองและ
ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงให้คณบดี และ
หรือรองคณบดีร่วมกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้รับการประเมินร่วมกันหารือ โดยให้ด าเนินการภายใน 10 วัน
หลังการประเมินขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แจ้งคะแนนและเกรดต่อผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้รับการประเมิน 
2. ร่วมกันพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของการปฏิบัติงาน 
3. ร่วมกันตกลงในแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานในเรื่องที่เป็นจุดด้อย 
4. ร่วมกันตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงาน และก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันส าหรับการปฏิบัติงาน
รอบปีต่อไป 
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 แบบแสดงความคิดเห็นนี้เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบในการพิจารณา การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับใน
คณะพยาบาลศาสตร์ การบริหารจัดการและบรรยากาศในการท างาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุง 
พัฒนาหรือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ (1) ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ผลงาน และบุคลิกภาพของบุคลากร และ (2) ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการภายในคณะฯ และบรรยากาศในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ลงชื่อ……………………………………... 
                                                                                                

(…………………………………….) 
……./………/…… 

แบบแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 
 

ช่ือ-สกุล ของผู้แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ……………………………………………………..…………………………….. 
ช่ือ-สกุล ของผูร้ับการประเมิน………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผูร้ับการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ผลงาน และบุคลิกส่วนบุคคล
อย่างไรบ้าง …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการภายในคณะ และบรรยากาศในการท างาน 
อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ก. แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ า 
ภาคผนวก ข. ค าอธิบายการให้คะแนนบุคลากรสายอาจารย์ (มรส)  
ภาคผนวก ค. แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ภาคผนวก ง.  ค าอธิบายการให้คะแนนบุคลากรสายเจ้าหน้าท่ี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                                             
                             
 

  
  แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ า 

         มหาวิทยาลัยรังสติ 
 
ประเมินเพ่ือ       สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557 (มิถนุายน 2557  – พฤษภาคม 2558) 
การกรอกแบบรายงาน ฯ 
 ส่วนที่ 1-3  ให้ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอกผลงานท่ีปฏิบัติจริงและสรุปการปฏิบตัิงาน 
 ส่วนที่ 4   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 1 :  ประวัติส่วนตัวและการท างาน 
 ช่ือ...………......................................………...นามสกุล.......................................................................................... 
 อาย.ุ.............…......................………...............ปี  วุฒิการศึกษาสูงสุด..................................................................... 
 วันเริ่มงาน......….................................……….ต าแหน่ง..........................................................................................  
 ภาควิชา/สาขาวิชา/แผนก.…...............……….คณะ/ศูนย์/ส านัก/ส านักงาน............................................................ 
 ต าแหน่งวิชาการ..................…...........……….ต าแหน่งบริหาร.............................................................................. 
         อาจารย์ที่เน้นการสอน             อาจารย์ที่เน้นการบริหาร             อาจารย์ที่เน้นการวิจยั 
ส่วนที่ 2  :  ข้อมลูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   
1. งานสอน  
    1.1 ภาระการสอน 
ภาคการศึกษา……/………..       

ช่ือ(ภาษาไทย)-รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชม. / สัปดาห ์

กลุ่มที ่ จ านวน นศ./กลุ่ม จ านวนผู้ร่วมสอน รวม ชม.ที่สอนจริง 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

        
        
        
        
        

ภาคการศึกษา……/………..          

ช่ือ(ภาษาไทย)-รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชม. / สัปดาห ์

กลุ่มที ่ จ านวน นศ./กลุ่ม จ านวนผู้ร่วมสอน รวม ชม.ที่สอนจริง 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

        
        
        
        

 
ภาคการศึกษา……/………..          

ช่ือ(ภาษาไทย)-รหัสวิชา   หน่วยกิต 
ชม. / สัปดาห ์

กลุ่มที ่ จ านวน นศ./กลุ่ม จ านวนผู้ร่วมสอน รวม ชม.ที่สอนจริง 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

        
        
        
        
        



 2 
สรุปปริมาณการสอน : หน่วยกิต  
ภาคการศึกษา 1/2557   จ านวน...................................หน่วยกิต 
ภาคการศึกษา 2/2557   จ านวน...................................หน่วยกิต 
ภาคการศึกษา 3/2557   จ านวน...................................หน่วยกิต 

    1.2 ข้อสอบและการตัดเกรด 
ภาคการศึกษา 1/2557 

ชื่อวิชา(ภาษาไทย) รหัสวิชา หน่วยกิต ประเภทข้อสอบ จ านวนขอ้ 
กิจกรรมที่รับผิดชอบ (ท าเครื่องหมาย / ) 

 ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน ตัดเกรด 
         
         
         
         
         

ภาคการศึกษา 2/2557 

ชื่อวิชา(ภาษาไทย) รหัสวิชา หน่วยกิต ประเภทข้อสอบ จ านวนขอ้ 
กิจกรรมที่รับผิดชอบ (ท าเครื่องหมาย / ) 

ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน ตัดเกรด 
         

         
         
         
         

           ภาคการศึกษา 3/2557 

ชื่อวิชา(ภาษาไทย) รหัสวิชา หน่วยกิต ประเภทข้อสอบ จ านวนขอ้ 
กิจกรรมที่รับผิดชอบ (ท าเครื่องหมาย / ) 

ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน ตัดเกรด 
         

         
         
         
         

 
 
 
 
 
       1.3 งานคุมสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 
              1.3.1 การคุมสอบ 

ภาคการศึกษา จ านวนครั้งที่ได้รับมอบหมาย จ านวนครั้งที่ขาด หมายเหต ุ
    

    
    

รวม    
 
                1.3.2 การวิเคราะหข์้อสอบและคลังข้อสอบ 

ช่ือวิชา (ภาษาไทย) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการ

วิเคราะห ์
เวลาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ / ภาค 

ผู้ร่วมวิเคราะห ์
จัดท าคลัง 

ข้อสอบ  (/ ) 
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1.4 คุณภาพการสอนประเมินโดยอาจารย์ (ตามแผนการสอนที่ก าหนดโดยคณะวิชา) 

วิชา เรื่อง 
คะแนนท่ีได ้

ภาค 1 ภาค 2 ภาค3/ฤดูร้อน 
     
     
     
     

1.5 คุณภาพการสอนประเมินโดยนักศกึษา (ตามแผนการสอนที่ก าหนดโดยคณะวิชา) 
วิชา คะแนนท่ีได ้

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบตั ิ ภาค 1 ภาค 2 ภาค3/ฤดูร้อน 
     
     
     
     
     

1.6 การผลิตเอกสารประกอบการสอน 

เร่ือง ประกอบการสอนวิชา 
ลักษณะเอกสาร ( / ) 

ผู้ร่วมผลิต 
แต่ง แปล เรียบเรียง 

      
      
      
      

 
 
1.7 การผลิตสื่อการสอนสารสนเทศ หรือเครื่องมือห้องปฏิบตัิการ หรือสื่ออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
      1.7.1 สื่อการสอนสารสนเทศ 

ชื่อเร่ือง ประกอบการสอนวิชา ประเภทของสื่อ ผู้ร่วมผลิต 
เวลาที่ใช้ในการ

ผลิต 

     
     
     

      1.7.2 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 

ช่ือเครื่องมือ ประโยชน์ของเครื่องมือ 
เวลาที่ใช้ในการ
ประดิษฐ์ / ภาค 

ผู้ร่วมประดิษฐ ์

    
    
    

1.7.3 คู่มือปฏิบตัิการ 

เร่ือง ประกอบการสอนวิชา จ านวนหนา้ 
ลักษณะเอกสาร ( / ) 

ผู้ร่วมผลิต 
แต่ง แปล เรียบเรียง 
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1.7.4 สื่ออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

ชื่อ 
ประกอบการ

สอนวิชา 
ประโยชน ์

เวลาที่ใช้ในการ
ประดิษฐ ์ 

ผู้ร่วมผลิต 

     
     
     

 
1.8 การสอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเนื้อหาบทเรียน 

             รายวิชา                                                          สิ่งที่ได้ด าเนินการไป 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

1.9 การผลิตเนื้อหาวิชาเป็น e-Learning 
             รายวิชา                                                          สิ่งที่ได้ด าเนินการไป 
  
  
  
  
  
  
  
  

2. อาจารย์ท่ีปรึกษา 
    จ านวนนักศึกษาท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ…………………..คน 

กิจกรรม 
ระดับของกิจกรรม ( / ) จ านวน 

นักศึกษา(คน) 
เวลาที่ใช้ในการให้
ค าปรึกษา/สัปดาห ์ท า ไม่ท า อื่น ๆ 

2.1  การดูแลเอาใจใสต่ิดต่อผู้ปกครองสม่ าเสมอ      
2.2  การให้เวลาเป็นที่ปรึกษา      
2.3  การจัดท าข้อมลูประวัตินักศกึษา      
2.4  การวางแผนการเรยีนของนักศึกษาในความรับผดิชอบ      

3. งานวิจัย, งานพัฒนาวิชาการ, บทความทางวิชาการ  
              3.1 งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ ์
                   3.1.1 งานวิจัย   

หัวข้อวิจัย 
สถานภาพผู้ท าวิจัย ( / ) ผู้สนับสนุน 

ทุนวิจัย 
ระยะเวลา 

โครงการวิจัย 
เวลาที่ใช้วิจัย / 

ภาค หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย 
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   3.1.2 งานสิ่งประดิษฐ ์  

 ช่ือสิ่งประดิษฐ์ 

สถานภาพผู้
ประดิษฐ(์ / ) 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์
( / ) เวลาที่ใช้ในการ

ประดิษฐ์ / ภาค 
น าไปใช้ในกิจการ(ประโยชน)์ 

หัวหน้า
โครงการ 

ผู้ร่วม
โครงการ 

คิดใหม่ ปรับปรุง 

       
       
       
       

 
            3.2 ต าราหรือเอกสารค าสอน 

เร่ือง ประกอบการสอนวิชา จ านวนหนา้ 
ลักษณะเอกสาร (/) 

ผู้ร่วมผลิต 
แต่ง แปล เรียบเรียง 

       
       
       
       

                 3.3 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทความ หรือสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบัตร) 

เร่ือง ผู้ร่วมผลิต 
เวลาที่ใช้ใน

การผลิต/ภาค 
จ านวนหนา้ 

แหล่งที่เผยแพร่ ( / ) 
ใน มรส. วารสารใน

ประเทศ 
วารสาร

ต่างประเทศ 
       
       
       
       

 
4. งานบริการวิชาการ  

             4.1 การน าผลงานวิชาการไปประยุกต์ใช้ 

ช่ือกิจกรรม 
สถานภาพการเข้าร่วม ( / ) ระดับกิจกรรม( / )  จ านวน 

ระยะเวลา 
ผู้จัด ผู้ร่วม วิทยากร ภายใน ภายนอก ผู้เข้าร่วม 

        
        
        
        
        
        

 
      4.2 การบริการทั่วไป 

                              ช่ือสมาคม ชมรมวิชาชีพ                   ลักษณะของการมสี่วนร่วม 
 เข้าร่วม วิทยากร กรรมการ ประธาน 
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    5. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับการมสี่วนร่วม 
ระดับกิจกรรม ( / ) 

จ านวนเวลาที่ใช้/ภาค 
(เฉลี่ย 2 ภาค) 

ช่ืองาน/กิจกรรม 

ภายนอก มรส. คณะ   
ประธานกรรมการ      
ประธาน อนุกรรมการ/คณะท างาน      
กรรมการ/คณะท างาน      
เข้าร่วมกิจกรรม/ไม่เป็นกรรมการ      

 
         6.  งานบริหารและงานช่วยบริหาร 
               6.1 งานช่วยบริหารงานท่ัวไป  (ส าหรับอาจารย์ประจ าที่ไม่ด ารงต าแหน่งบริหาร) 

งานหรือกิจกรรมที่ไดร้ับมอบหมาย รับมอบหมายจาก 
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัต/ิภาค

(โดยเฉลี่ย) 
    
   
   
   

 
6.2 งานบริหารในต าแหน่งบริหาร 

งานพัฒนา บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผน ( / ) ไม่ได้ด าเนินการ ไม่มีแผน หมายเหต ุ
ทัง้หมด ส่วนใหญ ่ บางส่วน 

ด้านวิชาการและการเรียนการสอน       
ด้านวิจัย       
ด้านบริการวิชาการ       
ด้านการพัฒนาบุคลากร       
ด้านบริหารจัดการงบประมาณ       
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7. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ในการพัฒนาให้บุคลากรมีความรูค้วามสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น หรือมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและเป้าหมายขององค์กรและปฏบิัติตนให้มีคณุค่าต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัได้มากข้ึน  

 หัวข้อ ประเภท ระยะเวลา ชื่อผู้จัด ประโยชน์ที่ได้รับ 
     

 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
“ประเภท”  หมายถึง  ฝึกอบรม  สัมมนา  สัมมนาเชิงวิชาการ ศกึษาดูงาน ฝึกงาน ประชุม หรือ อื่นๆ     
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ส่วนที่ 3    สรุปการปฏิบัติงานและความเห็นของผู้รับการประเมนิ 
    อธิบายถึงปัญหาหรืออุปสรรคทีเ่กิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในองค์ประกอบตา่ง ๆ 
 

 องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
1. งานสอน ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. งานอาจารย์ท่ีปรึกษา ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. งานวิจัย งานพัฒนาวิชาการและ 
   บทความวิชาการ 

……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. งานบริการวิชาการ ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/กีฬา ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. งานบริหาร/งานช่วยบริหารทั่วไป ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. การพัฒนาบุคลากร ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ 
    ทัศนคติ การอุทิศเวลาให้แก่การ 
    ปฏิบัติงาน 

……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงช่ือ………………………………………………… ผู้รับการประเมิน  

            (………………………………………………….)  
            ….. ……………../……………./………………….    
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ส่วนที่ 4  การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 ช่ือ-สกุล ผู้รับการประเมิน………………………………………..ต าแหน่ง……………………………………… 
 ประเภทของผู้รับการประเมิน 
                    อาจารย์ที่เน้นการสอน                     อาจารย์ที่เน้นการวิจัย                            อาจารย์ที่เน้นการ
บริหาร         
 
 4.1 ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต่อผู้รับการประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบในการประเมิน 
 
 องค์ประกอบ ความเห็น 
1. งานสอน ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. งานอาจารย์ท่ีปรึกษา ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. งานวิจัย, งานพัฒนาทาง
วิชาการ 
    บทความทางวิชาการ 

……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. งานบริการวิชาการ ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. งานบริหาร/งานช่วยบริหาร 
     ทัว่ไป 

……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. การพัฒนาบุคลากร ……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ 
    ทัศนคติและการอุทิศเวลาให้แก่ 
    การปฏิบัติงาน 

……………..…………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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องค์ประกอบ 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

แยกตามประเภทอาจารย์ 
คะแนน 

บริหาร การสอน การวิจยั 
คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ าหนกั 1. งานสอน  25 50 40 

 1.1 ภาระงานสอน      
 1.2 แผนการสอน การออกข้อสอบและตัดเกรด      
 1.3 การคุมสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ      
 1.4 คุณภาพการสอนประเมินโดยอาจารย์      
 1.5 คุณภาพการสอนประเมินโดยนักศึกษา      
 1.6 การผลิตเอกสารประกอบการสอน      
 1.7 การผลิตส่ือการสนเทศ หรือเครื่องมือห้อง 

     ปฏิบัติการ หรือสื่ออยา่งอื่นที่เทียบเท่า 
     

 1.8 การสอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน 
      เนื้อหาบทเรียน 

     

 1.9 การผลิตส่ือการสอนเป็น e-learning      
2. งานอาจารย์ท่ีปรึกษา  5 10 10   
3. งานวิจัย พัฒนาวิชาการ 
    บทความทางวิชาการ 

 15 15 25   

 3.1 งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ ์      
      3.1.1 งานวิจยั       
      3.1.2 งานสิ่งประดิษฐ์      
หรือ 3.2 ต าราหรือเอกสารค าสอน      
หรือ 3.3 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทความ 

      วิชาการ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
     

4. งานบริการทางวิชาการ  10 8 8   
 4.1 การน าผลงานทางวิชาการไปประยกุต์ใช้      
 4.2 การบริการทั่วไป      
5. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5 3 3   
6. งานบริหารและช่วย
บริหาร 

      

 6.1 งานบริหารในต าแหน่งบริหาร      
 6.2 งานช่วยงานบริหารทัว่ไป      
7. การพัฒนาบุคลากร       
8. ความรับผิดชอบ ความ
ร่วมมือ ทัศนคติและการ 
อุทิศเวลาให้แก่การ
ปฏิบัติงาน 

 10 10 10   

รวมทุกองค์ประกอบ       
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่ง อำจำรยป์ระจ ำ 
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4.3  สรุปการประเมินผล 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
1. งานสอน  
2. งานอาจารย์ที่ปรึกษา  
3. งานวิจัย งานพัฒนาวิชาการ บทความทางวิชาการ  
4. งานบริการทางวิชาการ  
5. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
6. งานบริหาร และงานช่วยบริหารทั่วไป  
7. การพัฒนาบุคลากร  
8. ความรับผดิชอบ ความร่วมมือ ทัศนคติ การอุทิศเวลาให้แก่การท างาน  

รวม  
 
สรุปความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
   ลงช่ือ………………………………………….. 
            (…………………………………………)  
   ต าแหน่ง……………………………………….ในฐานะประธานกรรมการภาควิชา/สาขาวิชา 
 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
   ลงช่ือ………………………………………….. 
           (…………………………………………)  
   ต าแหน่ง…คณบด/ีผู้อ านวยการ/..……………..ในฐานะประธาน ฯ 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 



1 2
1. งานสอน
    1.1 ปริมาณการสอนตลอดปีการศกึษา 0-3  4-6  7-12
    1.2 แผนการสอน การออกข้อสอบและการตดัเกรด ก. มีประมวลการสอน แผนการสอน ครบทกุหวัข้อ/รายวชิา

ข. มีแผนการออกข้อสอบ และออกข้อสอบทัง้ปรนยัและอตันยั ปฏิบตัิเพียงข้อ ปฏิบตัิได้ 2 ข้อ ปฏิบตัิได้อย่าง
ค. ตดัเกรดรายวชิาทีส่อน ใดข้อหนึง่ น้อย 3 ข้อ
ง. สง่ข้อสอบและผลการตดัเกรดตรงตามทีก่ าหนด

    1.3 การคมุสอบและวเิคราห์ข้อสอบ ก. คมุสอบตามทีไ่ด้รับมอบหมายครบถ้วน ยกเว้นผู้บริหาร
ข. มีการวเิคราะห์ข้อสอบในเร่ืองทีส่อน ปฏิบตัิเพียงข้อ ปฏิบตัิได้ 2 ข้อ ปฏิบตัิได้อย่าง
ค. ปรับปรุงข้อสอบภายหลงัการวเิคราะห์ข้อสอบ ใดข้อหนึง่ น้อย 3 ข้อ
ง. พฒันาคลงัข้อสอบของรายวชิาทีส่อน

     1.4 คณุภาพการสอนประเมินโดยอาจารย์ ให้ใช้
          แบบประเมินของคณะ และหรือ ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
          ของสว่นกลาง ต ่ากวา่ 1.00-1.49 1.50-2.49  2.50-3-49
    1.5 คณุภาพการสอนประเมินโดยนกัศกึษา ให้ใช้
         แบบประเมินผลของแตล่ะคณะ และหรือ ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
         ของสว่นกลาง ต ่ากวา่ 1.00-1.49 1.50-2.49  2.50-3-49
    1.6 การผลิตเอกสารประกอบการสอนและ ผลิตเอกสารประกอบการ ผลิตเอกสารประกอบการ ผลิตเอกสารประกอบการ
         เอกสารค าสอน สอน 1/4 ของเร่ือง/ราย สอน 1/2 ของเร่ือง/ราย สอน 3/4 ของเร่ือง/ราย

วชิาทีส่อน วชิาทีส่อน วชิาทีส่อน
    1.7 การผลิตเคร่ืองมือห้องปฏิบตัิการ หรือคูมื่อ ก. ผลิตหรือปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน
         ปฏิบตัิการหรือสือ่อ่ืนๆทีเ่ทียบเทา่ ข. มีการสอนภาคปฏิบตัิทีเ่น้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

    เชน่ การศกึษาดงูาน, การจ าลองสถานการณ์ ฯลฯ
ค. ผลิต/ดดัแปลง/พฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในห้องปฏิบตัิการหรือสือ่อ่ืนๆ ไม่มี ปฏิบตัิเพียงข้อใดข้อหนึง่ ปฏิบตัิได้ 2 ข้อ
    ทีเ่ทียบเทา่
ง. มีการจดัให้นกัศกึษามีการศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเอง (ผสมผสานวธีิ
    การสอน มอบหมายงานให้ค้นคว้า ดแูลให้มีการศกึษาด้วยตนเอง
    ในห้องปฏิบตัิการ

    1.8  การสอดแทรกการเรียนรู้ภาษาองักฤษใน ก.  มีการเตรียมประมวลการสอนเป็นภาษาองักฤษ
         เนือ้หาบทเรียน ข.  การเตรียมการสอนเป็นภาษาองักฤษ ไม่มี ปฏิบตัิเพียงข้อใดข้อหนึง่ ปฏิบตัิได้ 2 ข้อ

ค.  การผลิตเอกสารประกอบการสอนหรือค าสอนเป็นภาษาองักฤษ
ง.  มีการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สาร

    1.9  การผลิตเนือ้หารายวชิาเป็น e-Learning ก. อยูร่ะหวา่งการผลิตสือ่การสอนอิเล็กทรอนิกส์
ข. ผลิตหรือปรับปรุงเนือ้หารายวชิาเป็นสือ่การสอนอิเล็กทรอนิกส์
   ทีป่ระกอบได้ด้วยข้อความ ภาพและเสียงเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว

องค์ประกอบ/ตัวชีวั้ด หวัข้อที่ต้องปฏิบัติ
เกณฑ์การให้คะแนน

ค าอธิบายการให้คะแนนบุคลากรสายอาจารย์ 



ค. ใช้สือ่การสอนอิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนการสอนในชัน้เรียน ไม่มี ปฏิบตัิเพียงข้อใดข้อหนึง่ ปฏิบตัิได้ 2 ข้อ
ง. ใช้ระบบบริหารการเรียนรู้ของมหาวทิยาลยั เพ่ือบริการสือ่การ
    สอนอิเล็กทรอนิกส์

2. อาจารย์ที่ปรึกษา ก. ดแูลเอาใจใสน่กัศกึษา มีการติดตอ่ผู้ปกครองสม ่าเสมอ
ข. ให้เวลาเป็นทีป่รึกษาในเร่ืองตา่ง ๆ สม ่าเสมอ
ค. ข้อมลูประวตัินกัศกึษาทนัสมยัตลอดเวลา ไม่มี ท าไดเพียงข้อใดข้อหนึง่ ท าได้เพียง 2 ใน 4 ข้อ
ง. นกัศกึษาในความรับผิดชอบ สามารถวางแผนการเรียนได้
    เหมาะสม ไม่เกิดปัญหาในการลงทะเบียนและปัญหาการเรียน
   ทีเ่กิดจากการไม่รู้ข้อมลูของนกัศกึษา

3. งานวิจัย งานพัฒนาวิชาการและบทความ
    วิชาการ
   (ข้อ ก และ ข้อ ข เลือกได้อย่างใดอย่างหนึง่หรือทัง้
  2 ข้อ แตร่วมน า้หนกัแล้วไม่เกินทีก่ าหนด)
    3.1 ก. งานวจิยั ไม่มี เป็นผู้ชว่ยนกัวจิยั เป็นผู้ ร่วมโครงการวจิยัทีมี่แหลง่ทนุ

จากภายใน

หรือ   ข.  ต าราหรือเอกสารค าสอน ไม่มี อยูใ่นระหวา่งด าเนินการยงัไม่แล้วเสร็จ เป็นผู้ ร่วมเรียบเรียงต าราหรือเอกสารค าสอน

3.2  การเผยแพร่ผลงานวชิาการ ไม่มี บทความทัว่ไป บทความปริทรรศน์ในประเทศหรือการเสนอ
ผลงานวชิาการในการประชมุวชิาการ

4. งานบริการทางวิชาการ
   4.1 การน าผลงานวชิาการไปประยกุต์ใช้ ไม่มี เป็นผู้ ร่วมกิจกรรมการบริการวชิาการอย่าง จดัอบรมสมัมนาอาจารย์ภายในสถาบนัหรือ

ใดอย่างหนึง่ บริการชมุชนและสงัคมระดบัคณะและ
มหาวทิยาลยัสม ่าเสมอ

    4.2 บริการทัว่ไป ไม่มี มีสว่นร่วมในกิจกรรมระดบั เป็นวทิยากรในกิจกรรมวชิาการของสมาคม
คณะและมหาวทิยาลยั ชมรมวชิาชีพ

5. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เข้าร่วมพิธีใด ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบางครัง้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ

6. งานบริหาร และงานช่วยบริหารทั่วไป
     6.1 งานชว่ยบริหารทัว่ไป ไม่ให้ความร่วมมือ บริหารจดัการงานทีไ่ด้รับมอบหมาย บริหารจดัการงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้พอใช้

ไม่ส าเร็จ ต้องปรับปรุงเป็นบางสว่น
     6.2 งานบริหารในต าแหน่ง ไม่ได้วางแผนหรือท า ไม่ได้ท าตามแผนหรือโครงการทีว่างไว้ บริหารงานบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์

โครงการใด ๆ เพ่ือเป็น ตามแผนงานและโครงการประจ าปีของคณะ
แนวทางในการปฏิบตัิงาน เป็นบางสว่น ยงัมีสว่นทีต้่องพฒันาเพ่ิมเติม



7. การพฒันาบุคลากร
   หัวข้อที่ต้องปฏิบัติ

ก.       เขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม สมัมนา 
ข.       เขา้ร่วมการอบรม สมัมนา ประชุม
ค.       เป็นวิทยากรการอบรม สมัมนา 
ง.       มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเขา้ ไม่สามารถปฏิบติัได้ ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ขอ้ ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ขอ้

                    ประชุม สมัมนา ฝึกอบรม เผย

            แพร่ผลงานวิจยัทั้งภายในและ
            ภายนอกมหาวิทยาลยั

8. ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ ทศันคติ ขาดความรับผิดชอบ มี มีคณุลกัษณะเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ใน มีคณุลกัษณะบ้างพอสมควร คือ รับผิดชอบ
    การอุทศิเวลาให้แก่การปฏิบัติงาน ทศันคติทีไ่ม่ดีตอ่การเรียน คณุลกัษณะทีก่ าหนด แตอ่ยูใ่นระดบัทีต้่อง และให้ความร่วมมือดี แตมี่ข้อจ ากัดในด้าน

การสอนและสถาบนั ไม่ ปรับปรุง มีข้อจ ากัดในการท างานมาก การชว่ยเหลืองานในบางครัง้
ให้ความร่วมมือใด ๆ



3 4

 13-17 18 นก.ขึน้ไป
ปฏิบตัิได้ครบ

ปฏิบตัิได้ครบ ข้อ ก-ง
ข้อ ก-ง และได้ผลดีเยี่ยม

ปฏิบตัิได้ครบ
ปฏิบตัิได้ครบ ข้อ ก-ง
ข้อ ก-ง และได้ผลดีเยี่ยม

ผลการประเมิน ผลการประเมิน
3.50-4.49 4.5-5.0

ผลการประเมิน ผลการประเมิน
3.50-4.49 4.5-5.0

ผลิตเอกสารประกอบการ ผลิตเอกสารค าสอนทกุหวัข้อ
สอนทกุหวัข้อเร่ือง/ราย เร่ือง/รายวชิาทีส่อน
วชิาทีส่อน

ปฏิบตัิได้ 3 ข้อ ปฏิบตัิได้ 4 ข้อ

ปฏิบตัิได้ 3 ข้อ ปฏิบตัิได้ครบทกุข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน

ค าอธิบายการให้คะแนนบุคลากรสายอาจารย์ 



ปฏิบตัิได้ 3 ข้อ ปฏิบตัิได้ครบทกุข้อ

ท าได้ 3 ใน 4 ท าได้ครบทกุข้อ ก-ง

เป็นผู้ ร่วมโครงการวจิยัทีมี่แหลง่ทนุ เป็นหวัหน้าโครงการวจิยัหรือหวัหน้าทีม
จากภายนอก  หรือน าเสนอผลงาน/บทความ วจิยัหรือผู้จดัการโครงการวจิยัในปีนัน้ ๆ 
วจิยัในงานประชมุวชิาการประจ าปีของ ทัง้แหลง่ทนุจากภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั
เรียบเรียงต าราหรือเอกสารค าสอนทัง้เลม่ แตง่ต าราทัง้เลม่
หรือแตง่ต าราเป็นบท ๆ ในต าราเลม่ใหญ่

บทความวจิยัในวารสารภายในประเทศ บทความวจิยัในวารสารตา่งประเทศหรือ
/บทความปริทรรศน์ตา่งประเทศ สิทธิบตัรทัง้ในและตา่งประเทศ
หรือน าเสนอผลงาน/บทความวจิยัในงาน
ประชมุวชิาการประจ าปีของมหาวทิยาลยั

น าผลการวจิยัไปใช้ในการผลิต ปรับปรุง
จดัอบรมสมัมนาให้บคุคลภายนอก งานในสถานการณ์จริงอย่างเป็นรูปธรรม

เป็นกรรมการของสมาคม ชมรมวชิาชีพ เป็นประธาน นายก สมาคม ชมรมวชิาชีพ

เป็นกรรมการงานพิธีตา่ง ๆ เป็นประธานกรรมการหรืออนกุรรมการ
ของงานพิธีตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั
โครงการทีจ่ดัขึน้

บริหารจดัการงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้ บริหารจดัการงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้
ส าเร็จเป็นสว่นใหญ่ ส าเร็จและประสิทธิภาพทกุครัง้
บริหารงานบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ บริหารงานบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์
ตามแผนงานและโครงการประจ าปีของคณะ ตามแผนงานและโครงการประจ าปีของคณะ
เป็นสว่นใหญ่ ทกุด้าน



ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ ปฏิบติัไดค้รบทุกขอ้

มีคณุลกัษณะสว่นใหญ่ดี คือ รับผิดชอบ มีคณุลกัษณะครบถ้วนทัง้ 4 อย่าง คือ รับผิด
ร่วมมือ มีทศันคติทีด่ี ชอบ ร่วมมือ มีทศันคติทีด่ี และอทุิศเวลาให้

กับการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ



องค์ประกอบ/ตัวชีวั้ด
0 1 2 3 4

3. งานวิจัย งานพัฒนาวิชาการและบทความ
    วิชาการ
   (ข้อ ก และ ข้อ ข เลือกได้อย่างใดอย่างหนึง่หรือทัง้
  2 ข้อ แตร่วมน า้หนกัแล้วไม่เกินทีก่ าหนด)
    3.1 ก. งานวจิยั ไม่มี เป็นผู้ชว่ยนกัวจิยั เป็นผู้ ร่วมโครงการวจิยัทีมี่แหลง่ทนุ เป็นผู้ ร่วมโครงการวจิยัทีมี่แหลง่ทนุ เป็นหวัหน้าโครงการวจิยัหรือหวัหน้าทีม

จากภายใน จากภายนอก  หรือน าเสนอผลงาน/บทความ วจิยัหรือผู้จดัการโครงการวจิยัในปีนัน้ ๆ 
วจิยัในงานประชมุวชิาการประจ าปีของ ทัง้แหลง่ทนุจากภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั

หรือ   ข.  ต าราหรือเอกสารค าสอน ไม่มี อยูใ่นระหวา่งด าเนินการยงัไม่แล้วเสร็จ ผู้ ร่วมเรียบเรียงต าราหรือเอกสารค าสอน เรียบเรียงต าราหรือเอกสารค าสอนทัง้เลม่ แตง่ต าราทัง้เลม่
หรือแตง่ต าราเป็นบท ๆ ในต าราเลม่ใหญ่

3.2  การเผยแพร่ผลงานวชิาการ ไม่มี บทความทัว่ไป บทความปริทรรศน์ในประเทศหรือการเสนอ บทความวจิยัในวารสารภายในประเทศ บทความวจิยัในวารสารตา่งประเทศหรือ
ผลงานวชิาการในการประชมุวชิาการ /บทความปริทรรศน์ตา่งประเทศ สิทธิบตัรทัง้ในและตา่งประเทศ

หรือน าเสนอผลงาน/บทความวจิยัในงาน
ประชมุวชิาการประจ าปีของมหาวทิยาลยั

4. งานบริการทางวิชาการ
   4.1 การน าผลงานวชิาการไปประยกุต์ใช้ ไม่มี เป็นผู้ ร่วมกิจกรรมการบริการวชิาการอย่าง จดัอบรมสมัมนาอาจารย์ภายในสถาบนัหรือ น าผลการวจิยัไปใช้ในการผลิต ปรับปรุง

ใดอย่างหนึง่ บริการชมุชนและสงัคมระดบัคณะและ จดัอบรมสมัมนาให้บคุคลภายนอก งานในสถานการณ์จริงอย่างเป็นรูปธรรม
มหาวทิยาลยัสม ่าเสมอ

    4.2 บริการทัว่ไป ไม่มี มีสว่นร่วมในกิจกรรมระดบั เป็นวทิยากรในกิจกรรมวชิาการของสมาคม เป็นกรรมการของสมาคม ชมรมวชิาชีพ เป็นประธาน นายก สมาคม ชมรมวชิาชีพ
คณะและมหาวทิยาลยั ชมรมวชิาชีพ

5. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เข้าร่วมพิธีใด ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบางครัง้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ เป็นกรรมการงานพิธีตา่ง ๆ เป็นประธานกรรมการหรืออนกุรรมการ
ของงานพิธีตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั
โครงการทีจ่ดัขึน้

6. งานบริหาร และงานช่วยบริหารทั่วไป
     6.1 งานชว่ยบริหารทัว่ไป ไม่ให้ความร่วมมือ บริหารจดัการงานทีไ่ด้รับมอบหมาย บริหารจดัการงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้พอใช้ บริหารจดัการงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้ บริหารจดัการงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้

ไม่ส าเร็จ ต้องปรับปรุงเป็นบางสว่น ส าเร็จเป็นสว่นใหญ่ ส าเร็จและประสิทธิภาพทกุครัง้
     6.2 งานบริหารในต าแหน่ง ไม่ได้วางแผนหรือท า ไม่ได้ท าตามแผนหรือโครงการทีว่างไว้ บริหารงานบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ บริหารงานบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ บริหารงานบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์

โครงการใด ๆ เพ่ือเป็น ตามแผนงานและโครงการประจ าปีของคณะ ตามแผนงานและโครงการประจ าปีของคณะ ตามแผนงานและโครงการประจ าปีของคณะ
แนวทางในการปฏิบตัิงาน เป็นบางสว่น ยงัมีสว่นทีต้่องพฒันาเพ่ิมเติม เป็นสว่นใหญ่ ทกุด้าน

7. การพฒันาบุคลากร
   หัวข้อที่ต้องปฏิบัติ

ก.       เขา้ร่วมกิจกรรมการ
ข.       เขา้ร่วมการอบรม 

เกณฑ์การให้คะแนน
ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนน : อำจำรย์ประจ ำ



ค.       เป็นวิทยากรการ
ง.       มีการแลกเปล่ียน ไม่สามารถปฏิบติัได้ ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ขอ้ ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ขอ้ ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ ปฏิบติัไดค้รบทุกขอ้

                    ประชุม สมัมนา ฝึกอบรม เผย

            แพร่ผลงานวิจยัทั้ง
            ภายนอกมหาวิทยาลยั

8. ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ ทศันคติขาดความรับผิดชอบ มี มีคณุลกัษณะเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ใน มีคณุลกัษณะบ้างพอสมควร คือ รับผิดชอบ มีคณุลกัษณะสว่นใหญ่ดี คือ รับผิดชอบ มีคณุลกัษณะครบถ้วนทัง้ 4 อย่าง คือ รับผิด
    การอุทศิเวลาให้แก่การปฏิบัติงานทศันคติทีไ่ม่ดีตอ่การเรียน คณุลกัษณะทีก่ าหนด แตอ่ยูใ่นระดบัทีต้่อง และให้ความร่วมมือดี แตมี่ข้อจ ากัดในด้าน ร่วมมือ มีทศันคติทีด่ี ชอบ ร่วมมือ มีทศันคติทีด่ี และอทุิศเวลาให้

การสอนและสถาบนั ไม่ ปรับปรุง มีข้อจ ากัดในการท างานมาก การชว่ยเหลืองานในบางครัง้ กับการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ
ให้ความร่วมมือใด ๆ



 
แบบรายงานและประเมนิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

รายงานและประเมินผลเพื่อ       สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2555  เดือนมิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556 
การกรอกแบบรายงานฯ      ส่วนท่ี 1 ให้ผู้รับการประเมินกรอก 
        ส่วนท่ี 2 ส าหรับผู้ประเมิน 
 

 
   
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

                      ช่ือ…………………………………………….นามสกลุ…………………………………อาย…ุ………….ปี 
     วุฒิการศึกษาสูงสดุ…………………………..วันเริ่มงาน……………………………………………………. 
     ต าแหน่ง……………………………………….สาขาวิชา/แผนก…………………………………………….. 
     คณะ/หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………….. 

                      ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ต าแหน่ง……….……………………ช่ือ-สกุล…………………………………………. 
          1.2 ภาระงานและหน้าที่ 

      1.2.1  ภาระงานและหน้าท่ีหลัก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

       1.2.2 ภาระงานและหน้าท่ีพิเศษที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

        1.2.3 ผลงานที่ภูมิใจ หรือประสบความส าเร็จมากที่สุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3 อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

ส่วนที ่1 : ส ำหรับผู้รับกำรประเมิน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XECTsIdMmuvTVM&tbnid=QACfbAfflHJNwM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2719828&ei=s3mDUaGECYjprAe-14BQ&psig=AFQjCNFHtFBtf3kF-56Vdam4BD66-lYzzw&ust=1367657267270578
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
    1.4   การพัฒนาบุคลากร    หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ในการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น หรือมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและเป้าหมายขององค์กรและปฏิบัตตินให้มี
คุณค่าต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น  

หัวข้อ ประเภท ระยะเวลา ชื่อผู้จัด ประโยชน์ที่ได้รับ 
     

 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

“ประเภท”  หมายถึง  ฝึกอบรม  สัมมนา  สัมมนาเชิงวิชาการ ศกึษาดูงาน ฝึกงาน ประชุม หรือ อื่นๆ     
 
 

1.5  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการท างานของหน่วยงาน หรือการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ลงช่ือ…………………………………………….ผู้รับการประเมิน 
              (……………………………………………) 
               ………./………………/………………….  
 
 



 3 
 
 

ส่วนที ่2  :  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 

         2.1 ส าหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น   ให้ประเมินตามประเภทของบุคลากร) 
                                การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เจ้าหนา้ท่ีที่ไม่ด ารงต าแหน่งบริหาร) 

 

องค์ประกอบและตัวชี้วัด 

น้ าหนัก % 
คะแนนท่ีได้ 

0-4 
คะแนนถ่วง 

น้ าหนัก วิชาการ/ งานบริการ งานเทคนิค งานปฏิบัติการ 

วิชาชีพ    
1 คุณภาพและปริมาณงาน       

 1.1 ความถูกต้องแม่นย า       

 1.2 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย        

 1.3 ปริมาณงานที่รับผิดชอบตามต าแหน่ง       

 1.4 ปริมาณงานที่ท านอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบ       

2 การปฏบิัตงิาน       

 2.1 ความรู้ความสามารถตอ่หน้าที ่       

 2.2 ความเชื่อถือไว้วางใจ/ความเอาใจใส่งาน       

 2.3 การประสานงานและความร่วมมอืกบัผู้อื่น       

 2.4 การบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการปฏบิัติงาน       

 2.5 ทักษะการส่ือข้อความ       

 2.6 การแก้ปัญหาในงาน       

3 พฤติกรรมหรือบุคลิกส่วนบุคคล       

 3.1 จิตส านึกในการให้บรกิาร       

 3.2 การประพฤติตนตามระเบยีบวินยั       

 3.3 ความทุ่มเท เสียสละและอุทิศเวลา        

 3.4 การเข้าร่วมกจิกรรมของคณะ/หน่วยงานและ 
     มหาวิทยาลัย       

 3.5 การช่วยเหลอืมหาวิทยาลัยด้านตา่ง ๆ       

4 การพัฒนางาน       

5.  การพัฒนาบุคลากร       

 น้ าหนักรวม 5 องค์ประกอบหลัก 100 100 100 100   

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหนง่เจ้าหน้าที ่
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                                 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ท่ีด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน) 

 
องค์ประกอบและตัวชี้วัด น้ าหนัก (%) คะแนนที่ได้ 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

1 ทักษะการบริหาร    
 1.1 การวางแผนและจัดระบบงาน    
 1.2 การตัดสินใจและแกป้ัญหาในงาน    
 1.3 ความเป็นผู้น าและทักษะในการบังคับบัญชา    
 1.4 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา    
 1.5 การพัฒนาหนว่ยงาน    
2 การปฏบิัตงิาน    
 2.1 ความรู้ความสามารถตอ่หน้าที ่    
 2.2 ความเชื่อถือไว้วางใจ/ความเอาใจใส่งาน    
 2.3 การประสานงานและการให้ค าแนะน า    
 2.4 การบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการปฏบิัติงาน    
 2.5 ทักษะการส่ือข้อความ    
3 คุณภาพและปริมาณงาน    
 3.1 ความถูกต้องแม่นย า    
 3.2 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย     
 3.3 ปริมาณงานที่รับผิดชอบตามต าแหน่ง    
 3.4 ปริมาณงานที่ท านอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบ    
4 พฤติกรรมหรือบุคลิกส่วนบุคคล    
 4.1 จิตส านึกในการให้บรกิาร    
 4.2 การประพฤติตนตามระเบยีบวินยั    
 4.3 ความทุ่มเท เสียสละและอุทิศเวลา     
 4.4 การเข้าร่วมกจิกรรมของคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย    
 4.5 การช่วยเหลอืมหาวิทยาลัยด้านตา่ง ๆ    

5. การพัฒนาบุคลากร    
 รวมน้ าหนักรวม 5 องค์ประกอบหลัก    
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ความเห็นผู้บังคับบัญชาที่ท าการประเมิน 
                 1) ความเห็นต่อผู้รับการประเมินในองค์ประกอบหลัก 
 คุณภาพและปริมาณงาน…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การปฏิบัติงาน……………………..……………………………………………………………………….………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พฤติกรรมหรือบุคลิกส่วนบุคคล…………………………………………………………………………………………..…………..………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทักษะการบริหาร/การพัฒนางาน………………………………………………………………..………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

2) การวางแผนเพ่ือการพัฒนา 
    หัวข้อที่ผู้รับการประเมินควรได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนา……………..……………………………………..……………….. 

……………………………………………………………….………………..………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
             2.2 สรุปความเห็นของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, ผู้อ านวยการ 
……………….………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                         
       ลงช่ือ…………………………………………………… 

 (……………………………………………………) 
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ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนบุคลำกร  :  สำยเจ้ำหน้ำที่ทัว่ไป 

1. คุณภำพและปริมำณงำน 0 1 2 3 4 

1.1 ควำมถูกต้องแม่นย ำ รวมถึงความประณีต และความ
เรียบร้อยของงาน 

งานผดิพลาดบ่อย ๆ และ
มกัจะผดิซ ้าเป็นประจ าจนท า
ใหเ้กิดความเสียหาย 

งานผดิพลาดกวา่ท่ีควรจะ
เป็น 

งานโดยทัว่ไปผา่นการ
พิจารณา มีขอ้ผดิพลาด
พอประมาณ 

งานโดยทัว่ไปมีความถูกตอ้ง 
และเรียบร้อยมีขอ้ผดิพลาด
นอ้ย 

มีความละเอียด รอบคอบใน
การท างาน แทบจะไม่มี
ขอ้ผดิพลาดเลย จนสามารถ
น าไปเป็นบรรทดัฐานได ้

1.2 เวลำทีใ่ช้ในกำรท ำงำนทีไ่ด้รับ : งานแต่ละช้ินหรืองาน
ในความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายไปปฏิบติั 

 ไม่สามารถเสร็จทนัตาม
ก าหนดเวลาเสมอ 

มกัเสร็จไม่ทนัตาม
ก าหนดเวลา 

ใชเ้วลาปกติเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเพ่ือนร่วมงานหรือคน
อ่ืนๆ และเสร็จทนัตาม
ก าหนด  

เสร็จทนัตามท่ีก าหนด  ท างานไดเ้ร็วมาก เสร็จก่อน
เวลาท่ีก าหนด จนสามารถ
มอบหมายงานอื่น ๆ ได้
ต่อเน่ือง 

1.3 ปริมำณงำนทีรั่บผดิชอบตำมต ำแหน่ง : จ านวนผลงาน
ท่ีท าไดส้ าเร็จเทียบเทียบกบัปริมาณงานท่ีก าหนดหรือเวลา
ท่ีควรจะท าไดใ้นเวลาท่ีควรจะเป็น 

ไม่สามารถท างานไดเ้สร็จ
เลย 

ปริมาณท่ีท าไดต้  ่ากวา่
เป้าหมายท่ีก าหนด 

สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จ
โดยส่วนใหญ่ 

ปริมาณท่ีท าไดเ้ท่ากบังานท่ี
มอบหมาย 

ปริมาณงานมากกวา่ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

1.4 ปริมำณงำนทีท่ ำนอกเหนือหน้ำที ่: เป็นผลงานท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบติังาน ในการปฏิบติัตามปกติ
นอกเหนือจากงานประจ า ซ่ึงมีประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
มหาวทิยาลยั  

ไม่สามารถจดัท าได ้ มีบา้งเป็นบางคร้ัง โดยตอ้งมี
คนอ่ืน ๆ แนะน า 

มีผลงานท่ีพฒันาไดบ้า้ง  สามารถคิดงานและมีผลงาน
ใหม่ ๆ และน าไปใชห้รือก่อ
ประโยชน์ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอยา่งไดผ้ล 
เป็นจ านวนมาก 

ผลิตผลงานดว้ยตนเอง
จ านวนมาก  และน าไปใช้
หรือก่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน/

มหาวทิยาลยัอยา่งไดผ้ล 
ก่อใหเ้กิดผลดีต่อ
มหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน 

2. กำรปฏิบัติงำน 0 1 2 3 4 

2.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถต่อหน้ำที ่: รอบรู้ในงานและ
ความสามารถในการเรียนรู้   ความรู้ความเขา้ใจ วธีิ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน รวมทั้ง
ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

ขาดความรู้ความสามารถใน
งานท่ีรับผดิชอบ 

มีความรู้ความเขา้ใจงานใน
หนา้ท่ีอยูบ่า้ง แต่ตอ้งให้
ค  าแนะน าบา้งบางคร้ัง และ
เรียนรู้งานไดช้า้ 

มีความรู้ความเขา้ใจงานใน
หนา้ท่ีเพียงพอ และมี
ความสามารถเรียนรู้งานได้
เป็นท่ีน่าพอใช ้

มีความรู้ความเขา้ใจงานใน
หนา้ท่ีดี สามารถแกปั้ญหา
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ได ้และ
สามารถเรียนรู้งานไดเ้ร็ว 

มีความเขา้ใจงานในหนา้ท่ี
อยา่งลึกซ้ึงทุกแง่ทุกมุม 
สามารถแกปั้ญหา เสนอแนะ
วิธีการด าเนินงานได ้และ
เรียนรู้งานไดเ้ร็วเป็นพิเศษ 
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2. กำรปฏิบัติงำน (ต่อ) 0 1 2 3 4 

2.2 ควำมเช่ือถือไว้วำงใจ / ควำมเอำใจใส่ในงำน : ความ
เช่ือถือไวว้างใจในการท างาน ความตั้งใจ อุตสาหะ 
กระตือรือร้นในการท างาน และติดตามงาน  

ขาดความน่าเช่ือถือในงาน ตอ้งควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบติังานบ่อยคร้ัง 

การปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑท่ี์
พอเช่ือถือและไวว้างใจได ้
แต่ตอ้งอาศยัการควบคุมหรือ
ตรวจสอบอยูบ่า้งเป็น
บางคร้ัง 

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นที่
ไวว้างใจได ้

ปฏิบติังานไดรั้บมอบหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ 
เป็นที่ไวว้างใจไดเ้สมอใน
ทุกสถานการณ์ 

2.3 กำรประสำนงำนและกำรให้ควำมร่วมมือกบัผู้อ่ืน : 
ความส าเร็จในการท างาน ซ่ึงมีการประสานงาน และการ
ใหค้วามร่วมมือท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 

ไม่สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นหรือประสานงานกบั
ผูอ่ื้นไดเ้ลย 

มีปัญหาในการประสานงาน 
มีขอ้ขดัแยง้ และไม่ใหค้วาม
ร่วมมือกบัผูอ่ื้นเสมอ 

มีการประสานงานและให้
ความร่วมมือแก่ผูอ่ื้นตาม
ควรแก่หนา้ท่ีของตน 

มีการประสานงานและให้
ความร่วมมือดีในการปฏิบติั
และช่วยเหลือผูอ่ื้น 

มีการประสานงานและให้
ความร่วมมืออยา่งดียิง่ใน
การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น 
จนเป็นที่ประทบัใจและ
อยากร่วมงานดว้ยอีก 

2.4 กำรบริหำรทรัพยำกรในกำรปฏิบัตงิำน : การประหยดั
ในการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการท างาน ตลอดจนการระวงั
รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 

ไม่ค านึงถึงการประหยดั ไม่
ระวงัรักษาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชห้รือทรัพยากรท่ีใช้
ในการท างาน แมจ้ะไดรั้บ
การตกัเตือนก็ตาม 

ไม่ค่อยประหยดั ไม่ค่อย
ระวงัรักษาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชห้รือทรัพยากรท่ีใช้
ในการท างานและ ตอ้ง
ตกัเตือนบา้งเป็นคร้ัง 

ประหยดัและรักษาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชห้รือทรัพยากรท่ีใช้
ในการท างาน พอสมควร 

ประหยดัและรักษาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชห้รือทรัพยากรท่ีใช้
ในการท างาน อยา่งดี
สม ่าเสมอ 

ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ในประหยดัและระวงัรักษา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชห้รือ
ทรัพยากรท่ีใชใ้นการท างาน
จนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อ
บุคคลอ่ืน 

2.5 ทกัษะในกำรส่ือข้อควำม : ความสามารถในการพดู
และเขียนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งชดัเจนไม่ตอ้งมีการ
อธิบายเพ่ิมเติม 

พูดและเขียนไม่ชดัเจนยากท่ี
จะเขา้ใจเป็นประจ า 

พูดและเขียนไม่ชดัเจนบ่อย 
ๆ ตอ้งมีการอธิบายเพ่ิมเติม 

โดยปกติพูดและเขียนได้
ชดัเจน แต่บางคร้ังไม่ชดัเจน 

พูดและเขียนส่วนใหญ่
ชดัเจนและเขา้ใจไดเ้ป็น
ประจ า 

พูดและเขียนไดใ้จความ
ชดัเจน ไดใ้จความเสมอ ไม่
ตอ้งมีการอธิบายเพ่ิมเติม 

2.6 กำรแก้ปัญหำในงำน : ความรู้ความสามารถหรือทกัษะ
ในการคิดวเิคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ี
เกิดข้ึน 

ไม่ทราบวา่อะไรคือปัญหา 
ตอ้งคอยช้ีแนะและแนะน า
ช่วยเหลือและแกปั้ญหาให้
ตลอดเวลา 

ทราบถึงปัญหา และพยายาม
แกไ้ข แต่ตอ้งคอยช้ีแนะและ
ใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 

สามารถแกไ้ขปัญหาไดบ้า้ง 
แต่ตอ้งคอยก ากบัและ
ตรวจสอบและใหค้ าแนะน า
เป็นบางคร้ัง 

สามารถแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองได ้โดยไม่ตอ้งค า
ช้ีแนะหรือช่วยเหลือใด ๆ  

สามารถแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองได ้โดยไม่ตอ้งค า
ช้ีแนะหรือช่วยเหลือใด ๆ 
และใชเ้วลาในการแกไ้ขนอ้ย
มาก 
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3. พฤติกรรมหรือบุคลกิส่วนบุคคล 0 1 2 3 4 

3.1 จติส ำนึกกำรให้บริกำร : เป็นการตระหนกัถึง
ผูใ้ชบ้ริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายและ
เกิดความรู้สึกและประทบัใจ 

ถูกต าหนิจากผูใ้ชบ้ริการ
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งบ่อยคร้ัง 

ถูกต าหนิจาก
ผูใ้ชบ้ริการหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งนอ้ยคร้ัง 

ไม่เคยถูกต าหนิจาก
ผูใ้ชบ้ริการหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ไดรั้บการชมเชยจาก
ผูใ้ชบ้ริการเป็นบางคร้ัง 

เป็นท่ีประทบัใจและโดดเด่นใน
การใหบ้ริการจนไดรั้บการ
ชมเชยบ่อยคร้ัง 

3.2 กำรประพฤตติำมระเบียบวนิยั : การปฏิบติัตาม
ระเบียบวนิยัของมหาวทิยาลยัและการประพฤติตนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีของเพ่ือนร่วมงาน 

ฝ่าฝืนระเบียบเป็นประจ า 
ตอ้ง ตกัเตือนหรือลงโทษ
อยูบ่่อย ๆ  

ฝ่ายฝืนระเบียบเป็น
บางคร้ังและตอ้ง
ตกัเตือน 

ประพฤติตนตามระเบียบ
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
ตกัเตือนเพียงคร้ังเดียวก็
เช่ือฟังและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องได ้

ประพฤติตนตามระเบียบอยู่
ในเกณฑดี์ โดยไม่ตอ้งให้
ค  าแนะน า 

ประพฤติตนตามระเบียบอยูใ่น
เกณฑดี์มาก วางตนอยา่ง
เหมาะสมเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่
ผูอ่ื้นเสมอ 

3.3 กำรทุ่มเท/เสียสละและอุทศิเวลำ : เป็นความส านึกต่อ
ความรับผิดชอบในฐานะบุคลากรท่ีมุ่งมัน่ใหเ้กิดผลดีต่อ
มหาวทิยาลยั โดยก าลงักาย ก าลงัปัญญา  

ไม่เคยใหค้วามช่วยเหลือ
ใด ๆ แก่เพ่ือนร่วมงาน
หรือมหาวทิยาลยั
นอกเหนือความ
รับผิดชอบของตน  ใน
สภาพท่ีสามารถกระท าได ้ 

ใหค้วามช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงานและ
หน่วยงานนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของ
ตนเป็นบางคร้ัง ตามท่ี
ไดรั้บการร้องขอ 

ใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงานและหน่วยงาน
นอกเหนือความ
รับผิดชอบของตนเป็น
บางคร้ัง โดยไม่ตอ้งร้อง
ขอ  

ใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงานและหน่วยงานหรือ
มหาวทิยาลยันอกเหนือ
ความรับผิดชอบของตน
บ่อยคร้ัง  และอทิุศเวลาใน
การท างานนอกเวลาปกติ 
บ่อยคร้ัง 

อาสาใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงานและหน่วยงานหรือ
มหาวทิยาลยัอยา่งเตม็ใจ และ
อุทิศเวลาในการท างานอยา่ง
มาก โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 

3.4. กำรเข้ำร่วมกจิกรรมของคณะ/หน่วยงำนและ 
        มหำวิทยำลยั 

ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
คณะ/หน่วยงานหรือท่ี
มหาวทิยาลยัจดัข้ึน ทั้งท่ี
ไดรั้บการร้องขอ 

เขา้ร่วมกิจกรรมเป็น
บางคร้ัง ตามท่ีไดรั้บ
การร้องขอ แต่ยงัไม่มี
ส่วนร่วมการจดั
กิจกรรม 

เขา้ร่วมกิจกรรมเป็น
บางคร้ัง โดยไม่ตอ้งร้องขอ 
แต่ยงัไม่มีส่วนร่วมการการ
จดักิจกรรม 

เขา้ร่วมกิจกรรมบางคร้ัง โดย
ไม่ตอ้งร้องขอ และมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมในฐานะ
กรรมการหรืออาสาสมคัร 

อาสาสมคัรในการจดักิจกรรม
บ่อยคร้ัง ในฐานะกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการด าเนินงาน  

3.5 กำรช่วยเหลือมหำวทิยำลยัในด้ำนต่ำง ๆ  ไม่เคยช่วยเหลือ
มหาวทิยาลยัใด ๆ ในการ
รักษาประโยชน ์

มีจิตส านึกในการช่วย
ประหยดั บา้ง แต่
ละเลยเป็นบางคร้ัง 

มีจิตส านึกในการช่วย
ประหยดัดา้นต่าง ๆ และ
ถือปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่  

ในจิตส านึกในการช่วย
ประหยดัดา้นต่าง ๆ 
ตลอดเวลาและถือปฏิบติั
อยา่งจริงจงั 

ในจิตส านึกในการช่วย
ประหยดัดา้นต่าง ๆ ตลอดเวลา
และถือปฏิบติัจริง และใหข้อ้มูล
ในการกระท าความผิดต่อ
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3. พฤติกรรมหรือบุคลกิส่วนบุคคล 0 1 2 3 4 

ช่ือเสียงและทรัพยสิ์นของ
มหาวทิยาลยั  จนสามารถระงบั
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนได ้

4. กำรพฒันำงำน     0 1 2 3 4 

กำรพฒันำงำน : ความสามารถในการพฒันางาน ไดแ้ก่ 
ขั้นตอน , วธีิการ, รวมถึงการน าเทคนิคสมยัใหม่มาใชใ้น
การท างานจนท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อการท างานและ
มหาวทิยาลยั  
 

ไม่สามารถพฒันางานท่ี
รับผิดชอบอยูไ่ดเ้ลย 
ขั้นตอนและวธีิการเป็น
แบบเดิมท่ีปฏิบติัมาทั้งส้ิน 

สามารถพฒันาการ
ท างานทั้งขั้นตอนและ
วธีิการไดบ้า้ง แต่ส่วน
ใหญ่ยงัคงรูปแบบเดิม 

มีการพฒันากระบวนการ
และวธีิการท างานท่ี
รับผิดชอบพอสมควร 
สามารถลดขั้นตอนและ
ใชเ้วลานอ้ยลง   

พฒันากระบวนการและ
วธีิการท างานท่ีรับผิดชอบ
จนสามารถลดขั้นตอน ใช้
เวลานอ้ยลง และสามารถ
ประหยดังบประมาณได ้

พฒันางานท่ีรับผิดชอบและ
นอกเหนือความรับผดิชอบ ท า
ใหส้ามารถลดขั้นตอน ลดเวลา
และงบประมาณไดอ้ยา่งไดผ้ลดี
มาก 

5. กำรพฒันำบุคลำกร     0 1 2 3 4 

   หัวข้อทีต้่องปฏิบตั ิ
ก. เขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม สมัมนา ประชุมเชิง

ปฏิบติัการ ดูงาน ฝึกงาน การประชุมใหญ่ประจ าปี 
ท่ีจดัข้ึนโดยมหาวทิยาลยั  วทิยาลยั คณะ หน่วยงาน 

ข. เขา้ร่วมการอบรม สมัมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ศึกษาดูงาน ฝึกงาน ท่ีจดัข้ึนโดยองคก์ร/หน่วยงาน
ภายนอก 

ค. เป็นวทิยากรการอบรม สมัมนา ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ ฝึกงานท่ีจดัข้ึนโดยมหาวทิยาลยั 
วทิยาลยั คณะ หน่วยงาน 

ง. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเขา้ร่วมประชุม 
สมัมนา ฝึกอบรม เผยแพร่ผลงานวจิยั ทั้งภายใน/
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

 
 
 
 

ไม่สามารถปฏิบติัได ้
 

 
 
 
 

ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 1 
ขอ้ 

 
 
 
 

ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ขอ้ 

 
 
 
 

ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 
 

 
 
 
 

ปฏิบติัไดค้รบทุกขอ้ 
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