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บริบทและข้อมลูส าคัญของสถาบัน 
 

กรรมการสภาสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

1. อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย        เป็น นายกสภาสถาบัน 

2. เลขาธิการสภากาชาดไทย           เป็น อุปนายกสภาสถาบัน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมอ่มราชวงศ์กัลยา  ติงศภัทิย์     เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นายขจร จิตสุขุมมงคล      เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง      เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. ดร.อภิชัย  จันทรเสน        เป็น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย 

8. เหรัญญิกสภากาชาดไทย              เป็น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย 

9. อาจารย์ ดร.อารยา  เจรนุกุล                           เป็น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

10. อาจารย์ ดร.ชยนุช ไชยรตันะ                         เป็น กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

11. อธิการบดี       เป็น กรรมการและเลขานุการ สภาสถาบัน 
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คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ.2559 
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ประวัติความเป็นมาของสถาบัน 
 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ชื่อเดิมคือวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ซึ่งได้

วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยามมาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยสภากาชาด
ไทย จนถึงวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สถาบันการศึกษาแห่งนี้ก าเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ ขอ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 
นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย และได้มีการพัฒนามาเป็นล าดับ  
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้ยกฐานะให้เป็น สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2459 โดยมีการตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
หน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าดัวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่
เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของ
สภากาชาดไทย ซึ่งมผีลบังคับใช้ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษา วิจัย 
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาด
ไทย เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 

ปรัชญา 
“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกส าคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพ่ือนมนุษย์ และเป็นที่พ่ึงของสังคม” 

 
ปณิธาน 
“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพ่ือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพ ใน 
การท าคุณประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อสังคม” 
 
วิสัยทัศน์ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570)  
 “สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐาน
มนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยภายใน พ.ศ. 
2565” 

 
วิสัยทัศน์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)  
“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้น าด้านวิชาการและ
นวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 
พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีอัตลักษณ์บัณฑิต
ของสถาบัน 
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและสอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบัน  
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม 
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การด ารงชีวิต ชุมชน และสังคม 
5. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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เอกลักษณ์สถาบัน 
 

“เป็นที่พ่ึงของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวน าด้านการพยาบาล” 
 
S: Society’s anchor  เป็นที่พึ่งของสังคม  

หมายถึง พัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ประสบภัย ประชาชนและสังคมพหุวัฒนธรรม  

T: Talent development  นิยมการพัฒนา  
หมายถึง พัฒนาตนเอง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสังคม  

I: Integrity for humanity  ศรัทธามนุษยธรรม  
หมายถึง รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานด้านมนุษยธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ 
และด ารงชีวิตแบบพอเพียง  

N: Nursing leaders   ก้าวน าด้านการพยาบาล  
หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการดูแลอย่างมืออาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
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อัตลักษณ์บัณฑิต 
 

“มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม น าการพยาบาล” 
 
S: Service mind   มีจิตอาสา  

หมายถึง จิตที่ให้และกระท าด้วยความสมัครใจในการดูแลช่วยเหลือ ผู้ อ่ืน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย ประชาชนและสังคมพหุวัฒนธรรม  

T: Talent development  พัฒนาก้าวไกล  
หมายถึง พัฒนาตนเอง มีความรอบรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต  

I: Integrity of heart   หัวใจคุณธรรม  
หมายถึง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานมนุษยธรรม และด ารงชีวิต
แบบพอเพียง  

N: Nursing leaders   น าการพยาบาล  
หมายถึง ปฏิบัติการพยาบาลได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้อย่างมืออาชีพ 
 
 

คุณลักษณะ STIN หมายถึงคุณลักษณะ 7 ประการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการพัฒนาประกอบด้วย 
1. มีจิตอาสา 
2. พัฒนาตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรม และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
4. ซื่อสัตย์รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานมนุษยธรรม จริยธรรม 
5. สามารถปรับตัว มีมุมมองเชิงบวก ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง เป็นพลเมืองดีของสังคม 
6. มีความรอบรู้ สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดดเด่นใน

กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มด้อยโอกาส โดยค านึงถึงพหุวัฒนธรรม 
7. สามารถจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารสถาบัน 
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บริบทและข้อมูลส าคัญส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
1. ที่ปรึกษา 

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รายนามคณะกรรมการ 
    2.1 คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์    ประธานคณะกรรมการ 
    2.2 หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานและบริหารการพยาบาล กรรมการ 
    2.3 หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ กรรมการ 
    2.4 หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก    กรรมการ 
    2.5 หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  กรรมการ 
    2.6 หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน   กรรมการ 
    2.7 หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  กรรมการ 
    2.8 นาวสาวมนธีรจ์ุฑา  ศักดิ์เมือง   เลขานุการ 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์   “จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก  

                มีมนุษยธรรม โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย” 

พันธกิจ 

1 .ผลิตบัณฑิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีมนุษยธรรม โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส               

   และผู้ประสบสาธารณภัย ได้มาตรฐานระดับสากล 

2 .ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาพของสังคม เสริมสร้างจุดเน้นของสถาบัน  

3 .สร้างงานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีคุณภาพพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืน 

4. สืบสานความเป็นไทย เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และใช้ภูมิปัญญาไทยในงานพัฒนาด้านสุขภาพ 

5. พัฒนาการบริหารส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ด้วยธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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นิยามบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 
 
1. อาจารย์ใหม่ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการท่ีเพ่ิงได้รับการบรรจุในต าแหน่งอาจารย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยอาจารย์ หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งประเภทบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการในกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ในส่วนงานที่มีภาระงานด้านการเรียนการสอน 

2) อาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน หมายถึง บุคคลที่สมัครเข้ารับเป็นบุคลากรของสถาบันที่อยู่
ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน โดยมีคุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโทหรือเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ 
หรือมีประสบการณ์การท างานทางคลินิก อาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การสอน   

3) อาจารย์ท่ีเป็นบุคลากรสายวิชาการของสถาบัน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของ
สถาบันก่อนลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
2. อาจารย์พี่เลี้ยง  

หัวหน้าสาขาวิชาอาจมอบหมายผู้ดูแลทดลองการปฏิบัติงานให้เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงของอาจารย์ใหม่ โดย
อาจเป็นคนเดียวกับอาจารย์พ่ีเลี้ยงภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติก็ได้  
 1) ผู้ดูแลการทดลองการปฏิบัติงาน หมายถึง อาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือดูแลอาจารย์
ใหม่ มีหน้าที่ในการช่วยส่งเสริม แนะน า สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และสามารถพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีศักยภาพมาก
ขึ้น พร้อมทั้งประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา  
 2) อาจารย์พ่ีเลี้ยง หมายถึง อาจารย์ซึ่งท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลอาจารย์ใหม่ให้สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรสายวิชาการ อาจเป็นหัวหน้าสาขาวิชา และ/หรือ
อาจารย์ในสาขาวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายให้ท าหน้าที่อาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือเป็นอาจารย์สาขาวิชาอ่ืน ทั้งนี้ 
อาจมีจ านวนมากกว่า 1 คนก็ได้  

อาจารย์พ่ีเลี้ยงมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. มีความเต็มใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  2. มีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 5 ปี 
  3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ดี 
  5. มีเจตคติท่ีดีต่อสถาบันและวิชาชีพ 
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 หน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
  1. ให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
  2. วางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในบทบาทอาจารย์ ทั้งด้านการสอน การบริการวิชาการ 
การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ การพัฒนานักศึกษา รวมทั้งภารกิจของสาขาวิชาและส านักวิชา 

3. มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหนึ่งหรือ 
หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ หรือ หัวหน้าสาขาพิจารณาเพ่ือการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสาขาวิชา/ส านักวิชา ได้แก่ การบริหารรายวิชา การจัดท าแผนการสอน การจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล โดยด าเนินการภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
  4. ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  5. เป็นที่ปรึกษาค านวณภาระงาน และ การเตรียมการเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ   
  7. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
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กระบวนการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ใหม่เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้อาจารย์ใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการ

บริหารงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของ รวมทั้ง
มีเจตคติที่ดี  มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูพยาบาล สามารถปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรสาย
วิชาการได้อย่างมีศักยภาพและปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ตามพันธกิจระดับอุดมศึกษาของสถาบัน  

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์จึงจัดโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ โดยค านึงถึงพ้ืนฐาน ประสบการณ์ของ
อาจารย์แต่ละบุคคล ซึ่งแบ่งการจัดโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ออกเป็น 2 ระยะ คือ  

 
1. การพัฒนาระยะที่ 1: ความรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภากาชาดไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย/ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  

 มีรายละเอียดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ตามตารางดังนี้ 

 
  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
หัวข้อและเนื้อหา 
การปฐมนิเทศ 

ระยะ 
เวลา 

1. ส านักงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สภากาชาด
ไทย 

โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ของ
สภากาชาดไทย 
ตามปีงบประมาณ  
 

1.  มีความรู้ เกี่ยวกับหลักการ
กาชาดและการด าเนินงานของ
องค์กรกาชาด 
2. ไ ด้ ท ร า บ แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบัติงาน สิทธิสวัสดิการ และ
นโยบายของสภากาชาดไทย 
3. ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างาน 
4.  ได้ ส ร้ า งสั ม พันธภาพที่ ดี
ระหว่างบุคลากรใหม่ด้วยกัน 

1. จุดประกายกาชาด  
2. บทบาท หน้าที่ สิทธิและ
สวัสดิการส าหรับบุคลากร
สภากาชาดไทย 
3. มนุษย์เงินเดือนรุ่นใหม่อยู่
อย่างไรให้สุขและส าเร็จ 
4. การเปิดบูธประชาสัมพันธ์
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ห น่ ว ย ง า น 
จ านวน 4 แห่ง 
5. การสร้างสัมพันธภาพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กิจกรรม (Learning Activity) 

1 วัน 
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
หัวข้อและเนื้อหา 
การปฐมนิเทศ 

ระยะ 
เวลา 

2. หน่วย
ทรัพยากร
บุคคล ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป 
สถาบันฯ 

การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ 

1. เข้าใจโครงสร้างการบริหาร 
งาน พันธกิจ นโยบาย แผนงาน
องค์กร  
2. ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติ 
งาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิ
ภาพที่พึงได้รับ 
3. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองที่มีต่อสถาบัน ปรับตัวได้
อย่ าง เหมาะสมและมี ความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

1. ประวัติสถาบัน โครงสร้าง
ก า ร บ ริ ห า ร  แ ผ น พั ฒ น า
สถาบันฯ ระยะ10 ปี แผนฯ 
ระยะ 4 ปี เอกลักษณ์สถาบัน 
พันธกิจ นโยบาย แผนงาน
ของสถาบัน  
2. การบริหารงานบุคคล การ

ทธิ และพัฒนาบุ คลากร  สิ
สวัสดิการของบุคลากรตาม
ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน 
3. บทบาทบุคลากรสถาบัน
ด้ านต่าง ๆ  เช่น ด้ านการ
พัฒนานักศึกษา ด้ านการ
ประกั น คุณภ าพและกา ร
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ด้ า น
งานวิจัย 

1 วัน 

3. ส านักวิชา
พยาบาล
ศาสตร์ 

โครงการพัฒนา
อาจารย์ใหม่ 
-การพัฒนาอาจารย์
ใหม่ระยะที่1:การ
ปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ 

1.  เ พ่ือให้อาจารย์ ใหม่ ของ
สถาบัน  มี เจตคติที่ ดี ในการ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 
2.  เ พ่ือให้อาจารย์ ใหม่ ของ
สถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจ
ครอบคลุมด้าน การเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล  
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
งานพัฒนานักศึกษา และการ

ะกันคุณภาพการศึกษาปร  

1. ระบบการบริหารและการ
ด าเนินงานของ ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ สถาบันการ
พ ย า บ า ล ศ รี ส ว ริ น ทิ ร า 
สภากาชาดไทย และสาขาวิชา 
2. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ในพันธกิจและการสร้างความ
เชี่ยวชาญ ทั้ง 4 ด้าน คือ งาน
สอน งานวิจัยและงานวิชาการ 
งานบริการวิชาการ และงาน 

3 วัน 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
หัวข้อและเนื้อหา 
การปฐมนิเทศ 

ระยะ 
เวลา 

  
 
 

3 .  เ พ่ื อ ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ใ ห ม่ มี
ส ม ร ร ถ น ะ ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร

พัฒนานักศึกษา การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
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ในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ อาจารย์จะได้รับเอกสารคู่มืออาจารย์ใหม่และเอกสารที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติ

หน้าที่อาจารย์ ได้แก่ 
- คู่มือหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- คู่มือผู้สอนภาคปฏิบัติส าหรับพยาบาลวิชาชีพ  
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คู่มือการเตรียมผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  
- คู่มือแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติการพยาบาลส าหรับการจัดการศึกษา

ภาคปฏิบัติ พ.ศ.2562  
- คู่มือการใช้แผนการศีกษาผู้รับบริการกรณีศึกษา 
- คู่มือนักศึกษา และข้อปฏิบัติส าหรับนักศึกษา 
- กฎระเบียบต่าง ๆ  
ทั้งนี้อาจารย์ทุกคนของสถาบันมีหน้าที่ศึกษาระเบียบ ประกาศของสถาบันอย่างต่อเนื่อง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าเนินงานทั้ง 4 พันธกิจของ
อาจารย์อุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  ระเบียบ ประกาศของ
ส ถ า บั น  ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน  
4. การเรียนการสอนหลักสูตร
พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
ป รั ช ญ า  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  
เป้าหมายของหลักสูตร วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล 
5 . ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
6. การพัฒนานักศึกษา 
8. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
9. จริยธรรมและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู   
10. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของส านักวิชา และ 
สถาบัน 
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2. การพัฒนาระยะท่ี 2: เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ และประสบการณ์การท าหน้าที่อาจารย์ 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์จะจัดประสบการณ์วิชาชีพให้กับอาจารย์ใหม่ตามพ้ืนฐานและประสบการณ์ของ

อาจารย์ใหม่แต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 สาขาวิชาจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Preceptorship) ในการพัฒนาอาจารย์ใหม ่
2.2 สาขาวิชาวางแผนและจัดประสบการณ์วิชาชีพบนหอผู้ป่วย สถานพยาบาล หรือชุมชนตามลักษณะ

งานของรายวิชาที่สาขารับผิดชอบ 
2.3 การจัดประสบการณ์วิชาชีพในเวรเช้า บ่าย ดึก ในกลุ่มอาจารย์ใหม่ที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษา  และกลุ่ม

อาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางคลินิกแล้วนั้น  หัวหน้าสาขาวิชาจะพิจารณาการจัดประสบการณ์ทางคลินิก
ครอบคลุมความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับรายวิชาที่สาขารับผิดชอบ/ร่วมรับผิดชอบเพ่ือเตรียมพร้อมในการสอน
ภาคปฏิบัติ โดยระยะเวลาในการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานและประสบการณ์ของอาจารย์
ใหม่แต่ละบุคคล ทั้งนี้ การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ที่หัวหน้าสาขาวิชาฯ 
มอบหมาย 

ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีพ้ืนฐานและประสบการณ์ด้านการศึกษามาก่อน สถาบันสนับสนุนให้อาจารย์
ใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือเรียนรู้บทบาทอาจารย์ภายใต้ระบบ
อาจารย์พ่ีเลี้ยง (Preceptorship) อย่างน้อย 6 เดือน หรืออบรมหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนที่สภาการ
พยาบาลให้การเห็นชอบ 

2.4 การจัดประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ดังนี้ 
 สถาบันก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยการอบรมไม่น้อย

กว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  
 การส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งการศึกษาอบรมทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 การส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสภายในและภายนอกสาขาวิชา และภายใน/ภายนอก

สถาบัน 
 การส่งเสริมตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย นวัตกรรม และการน าเสนอผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

2.5 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ดังนี้ 
 การเข้าร่วมประชุมวางแผนการสอน การจัดท าเอกสารรายวิชา ได้แก่ มคอ. 3, 4 และ มคอ. 5, 6 แผน 

การสอนรายวิชา แผนการสอนหน่วยการเรียน เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น 
 การฝึกปฏิบัติงานอาจารย์ โดยศึกษาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ

สาขาวิชา แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 

 การฝึกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและเรียนรู้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน 
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 การฝึกจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

 การฝึกการวัดและประเมินผล ที่เน้นการวัดผลเชิงประจักษ์ หรือ Authentic Assessment 
 การเข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผลทั้งภายในและต่างประเทศ 
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานการประเมิน

ความสามารถทางภาษา ตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
 การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
2.6 การพัฒนาความเชี่ยวชาญ  
 การพัฒนาความเชี่ยวชาญโดยปฏิบัติงานในโครงการ Faculty Practice และโครงการบริการวิชาการต

สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ 
 การจัดท าแผนการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญ การพัฒนาคุณวุฒิ และการพัฒนาต าแหน่ง  

ทางวิชาการ 
 

2.7 การสร้างเสริมประสบการณ์การท าหน้าที่อาจารย์ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์พ่ี
เลี้ยง หรือบุคคลซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ หรือประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของส านักวิชาฯ หรือ สถาบัน
มอบหมาย ดังนี้  

 เรียนรู้งานของสาขาวิชาที่อาจารย์ใหม่สังกัด และเรียนรู้บทบาทของอาจารย์ในสาขาวิชา 
 ฝึกปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เวรรักษาการณ์และอาจารย์เวรประสานงาน 
 ฝึกปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของอาจารย์ 
 การเรียนรู้และรับค าปรึกษาจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นระยะ ๆ เพื่อการเรียนรู้และการปรับตัว  
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Flow chart กระบวนการพัฒนาอาจารย์ใหม่  
 
1. ต าแหน่งอาจารย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
หมายเหตุ ภายหลังบรรจุเป็นอาจารย์ประจ าสถาบัน อาจารย์ทุกคนจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- พัฒนาและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย/งานวิชาการ 
- พัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกให้ตรงตามสาขาและความเชี่ยวชาญ (Faculty Practice) 
- จัดท าแผนพัฒนาตนเองในด้านคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 

*อาจารย์ที่มีคุณสมบัติจบปริญญาโท สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังผ่านระยะที่ 1 – 2 ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบัน  

จนประสบการณ์ครบ 2 ป ี

น้อยกว่า 2 ป ี

ปฏิบัติงานตามบทบาทอาจารย ์
ภายใต้ระบบอาจารยพ์ี่เล้ียง 
(Preceptorship) 3 – 6 เดือน 

 อบรมศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล 
หรือ 

 อบรมหลกัสูตรดา้นการจัดการเรียนการ
สอนที่สภาการพยาบาลให้การเห็นชอบ 
หรือ 

 เรียนรู้บทบาทอาจารยภ์ายใต้ระบบ
อาจารย์พี่เล้ียง (Preceptorship) 
ของส านักวิชา อย่างน้อย 6 เดือน 

 

จนประสบการณ์ครบ 2 
ปี 

กลุ่มไม่มีประสบการณ์สอน 
หรือ ประสบการณ์ < 1 ปี 

ฝึกประสบการณ์คลนิิกตามท่ี
สาขาวิชาก าหนดภายใต้ระบบ
อาจารยพ่ี์เลีย้ง 1-6 เดือน 

ฝึก/ฝึกประสบการณ์คลินิก
ตามท่ีสาขาวชิาก าหนดภายใต้

ระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งจน
ประสบการณ์ครบ 2 ปี 
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2. ต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. การเตรียมการ และการช่วยสอนในรายวิชาทฤษฎี และในรายวิชาปฏิบัติ 
2. การช่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวิจัย 
3. การช่วยงานด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4. การร่วมให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. การร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ ในระยะนี้อาจารย์ใหม่จะต้องพัฒนาภาษาอังกฤษนอกเวลาราชการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
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บทบาทหน้าที่ของอาจารย์สถาบัน 
พันธกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มี 4 

ด้านคือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพันธกิจดังกล่าวถือเป็นพันธกิจหลักของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

อาจารย์พยาบาลจะต้องด าเนินภารกิจทั้งในด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นการ
สร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพยาบาลที่เป็นคนดีและเป็นคนเก่งของสังคม   โดยมีพ้ืนฐานของการท างาน
ด้วยใจ ให้ความรู้โดยมีองค์ความรู้เป็นฐาน และเป็นแบบอย่างอาจารย์ที่ดี ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  อาจารย์
จะต้องเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก สามารถเรียนรู้จากการท างานหรือการลงมือปฏิบัติ เน้น
ประสบการณ์บนรากฐานแห่งองค์ความรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ มีการเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากภายใน มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาตนเองให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมุมมองเชิงบวกในการเรียน  การใช้ชีวิต ทั้ง
ภายใน/ภายนอกสถาบัน ตามบริบทของชุมชนและสังคมโลก  นอกจากนี้อาจารย์จะต้องพัฒนาศักยภาพให้เป็นไป
ตามพันธกิจโดยเฉพาะงานสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความสามารถและทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจ มี
การสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/งานวิชาการเพ่ือการวางแผนการพัฒนารายบุคคลและจัดท าแผนการพัฒนา
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถสรุป
บทบาทของอาจารย์ใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของสถาบันดังนี้ 

1. ด้านงานสอน 
งานสอน เป็นงานหลักที่ส าคัญ ได้แก่ งานสอนภาคทฤษฎี งานสอนในห้องปฏิบัติการ และงานสอน

ภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยหรือในชุมชน ซึ่งอาจารย์ใหมม่ีหน้าทีด่ังนี้  
1) การจัดท าแผนการสอน (มคอ. 3 และ 4)  
2) การจัดท าแผนการสอนหน่วยการเรียน (ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ)  
3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
4) การจัดท ารายงานผลการสอน (มคอ. 5 และ 6) 
5) การพัฒนาและบริหารรายวิชา  
6) มาตรฐานการออกข้อสอบและด าเนินการสอบ  
7) การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การวางแผนการสอน คือการที่ผู้สอนก าหนดรูปแบบขั้นตอนและวิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้  ความรู้สึก/

ทัศนคติและทักษะไปสู่ผู้เรียน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 



_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                      

คู่มืออาจารย์ใหม่    20 

 

ประโยชน์ของการวางแผนการสอน 
 ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอน 
 จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเวลา 
 ก าหนดกิจกรรมผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 ก าหนดสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 ก าหนดวิธีการสอนได้เหมาะสม 
 ปรับปรุงการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น 
 น ามาปรับปรุงเพ่ือสอนใหม่ได้อีก 
 สื่อสารกับผู้สอนท่านอื่นถึงเนื้อหาที่สอนได้ 

 
การจัดการเรียนการสอน    

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยบุคคล 2 ฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งมีบทบาทเป็น
ผู้สอน อีกฝ่ายมีบทบาทเป็นผู้เรียน หรือ เป็นผู้รับทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้จะต้องมีการสร้างสัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กัน การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเน้นวิธีสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายวิชา
และหน่วยการเรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 
องค์ประกอบในการจัดแผนการเรียนการสอน 

การจัดแผนการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จ ควรค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการดังนี้  
1. หลักการและแนวทฤษฎีของวิชาที่ท าการสอน (Approach) ศึกษาหลักการและทฤษฎีของวิชาที่ท าการ

สอนอย่างละเอียดโดยพิจารณาหลักการและเหตุผลของแนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจากต ารา
หรือผลงานวิจัย/หลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน  

2. วิธีการสอน (Method of Teaching) ศึกษาแนวโน้มของหลักการและทฤษฎีหรือผลงานวิจัย วิธีการ
สอนที่ได้ผลของวิชาที่ท าการสอนที่เหมาะสม และจัดล าดับขั้นตอนการสอนให้สอดคล้องตามแนวโน้มของหลักการ
และทฤษฎีที่ได้ศึกษา  

3. เทคนิคการสอน (Techniques of Teaching) ศึกษากลวิธีการสอนต่าง ๆ ที่ท าให้บรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ประสบความส าเร็จในชั้นเรียน เช่น  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  
การจัดการเรียนรู้แบบทีม (Team based learning) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped 
classroom) เป็นต้น  

4. หลักสูตร (Curriculum) ผู้ เรียนต้องเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตร  ตั้งแต่ปรัชญาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายละเอียดของรายวิชาที่ก าหนด รวมทั้งการวัดและประเมินผลเพ่ือการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทั้งในระยะยาวและระยะสั้น  

5. สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน (Teaching Materials) การเตรียมการจะต้องมีการวางแผน
และเตรียมการน าเสนอเนื้อหาหรือแนวคิด ควบคู่ไปกับสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และความสนใจ สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนและรายวิชา 
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6. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน (Roles of Teachers and Students) การเตรียมการจัดการเรียนการ
สอนทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดยพิจารณาบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน   จากกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ 
ในแต่ละข้ันตอน เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีคุณภาพ 
 
การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF (Thai Qualification Framework)  

การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาได้พัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับใน
ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education; TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่ ง
ประกอบด้วยระดับคุณวุฒิการแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่า สามารถผลิตบัณฑิตให้
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้  ( Learning 
Outcomes) ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ผลการเรียนรู้ตาม TQF ทีค่าดหวังให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้ดังนี้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and   

Responsibility)  
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Skills)  
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (Professional Practice Skills) 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ของสถาบัน ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 
1.1 สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนา จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการกาชาด 

ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและสิทธิต่าง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
1.2 เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.3    มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม มีวินัย ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์สุจริต 
1.4   เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงานและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ    

การพยาบาล 
 1.5  ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองและปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ 
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 1.6  มีจิตอาสาและเสียสละ 
2. ด้านความรู้ ประกอบด้วย 

2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  2.2 มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ และศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 2.3  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้ในการให้การพยาบาลได้อย่าง

เป็นองค์รวม 
2.4  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 

กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กร 
2.5  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลและระบบจ าแนกข้อมูล

ทางการพยาบาล 
2.6  มีความรู้ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก

ที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน. 
2.7  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย การพยาบาล และการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
3. ด้านทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 

3.1  ตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเองและพัฒนาให้มีความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3.2  สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3.3  สามารถน าข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาอย่างมี

วิจารณญาณ 
3.4  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและ

ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นฐานในการตัดสินใจให้การ
พยาบาลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

3.5  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ผลงานวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
3.6  สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีความพอเพียงและสอดคล้องกับบริบท

ทางสุขภาพท่ีเปลี่ยนไป 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

4.1  ความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ 
ผู้ร่วมงาน และบุคคลอ่ืน ๆ และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.2  สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ทั้งทีมการพยาบาล ทีมสหสาขา
วิชาชีพและชุมชน 

4.3  แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.4  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
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5.1  สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติในการพยาบาลอย่างเหมาะสม 
5.2    สามารถแปลงข้อมลูให้เป็นขา่วสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และ 
      ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 
5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการ

น าเสนอ 
5.4  สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ และ
มีจริยธรรม 

 
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 

6.1  สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมและปลอดภัย โดย
ประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ 
นวัตกรรม และการสื่อสารเชิงบ าบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

6.2  ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสภาพแก่
ผู้รับบริการตามภาวะสุขภาพในแต่ละช่วงวัย 

6.3  สามารถปฏิบัติการพยาบาลด้วยหลักมนุษยธรรม  เมตตา การุณย์ โดยยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม 

6.4   สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและพหุวัฒนธรรม 
6.5 แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน ท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และชุมชน 
6.6 สามารถปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัยและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ทั้งหมดนี้จะท าให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร มีความรอบรู้ด้านการ

พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นพยาบาล
ที่มีความรู้ ความสามารถในการด ารงตนอย่างพอเพียง และปฏิบัติงานเพ่ือสังคมและประเทศชาติ ตอบสนอง
และสอดคล้องต่อสังคมผู้สูงอายุ พหุวัฒนธรรมและสังคมดิจิทัล 

 
ทั้งนี้อาจารย์ใหม่สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง

ในภาคผนวก เอกสารหลักสูตร และในเว็บไซต์ของสถาบัน 
  

2. ด้านงานวิจัยและงานวิชาการ   
 
การวิจัยเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบตามกระบวนการวิธีวิจัย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอด

องค์ความรู้เดิมท่ีจะน าไปสู่การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจบริการ และชุมชนท้องถิ่น เพ่ือแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
การบริหารจัดการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ ตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
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แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีเกณฑ์พิจารณาจาก
การท าวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการท างานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยงานจะต้องได้รับ
การบันทึกในระบบข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการของสถาบันและมีการตรวจสอบจากผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานวิจัยและวิชาการซึ่งไม่
สามารถเผยแพร่ตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 งานวิจัยและงานวิชาการ ประกอบด้วย 7 ลักษณะงาน ดังนี้ 

1.  จ านวนเงินทุนวิจัย แบ่งเป็นทุนภายนอกและทุนภายใน มีการแบ่งสัดส่วนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ผู้วิจัยแต่ละคน 

2.  ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นผลงานที่เขียนหรือจัดท าขั้นโดยน าเนื้อหาจากผลงานวิจัยที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่หรือท าเสร็จไปแล้วไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ในที่นี้
รวมถึงผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาด้วย ทั้งนี้ต้องมีชื่ออาจารย์ปรากฎอยู่ในฐานะผู้เขียนหลัก/ผู้เขียน
ร่วม 

3.  น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
4.  พัฒนางานนวัตกรรม/ งานสร้างสรรค์ 
5.  น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
6.  ต ารา/หนังสือทางวิชาการ/งานแปล 
7. บทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

       อาจารย์ควรติดตามข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ศึกษาทุนวิจัย 
เช่น ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ทุนนโยบายพิเศษเร่งด่วน เป็นต้น  มีคลินิกวิจัยในการให้
ค าปรึกษา  รวมทั้งการสนับสนุนเงินและรางวัลในการตีพิมพ์บทความวิชาการและวิจัย  มีการสนับสนุนการตรวจ
ภาษาและคุณภาพบทความเพ่ือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  เงินสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
มีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับการปรึกษาด้านงานวิจัย 
 
3. ด้านงานบริการวิชาการ  

เป็นงานที่มีลักษณะน าความรู้ที่มีอยู่แล้วไปช่วยท าความเข้าใจกับปัญหา แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนา
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงานส่งเสริมเผยแพร่ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคลและ 
สังคม ประกอบด้วย 5 ลักษณะงาน ดังนี้ 
 1. การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ เป็นการที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของ
ชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือ
การพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ซึ่งมีรูปแบบ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1.1 โครงการบริการวิชาการ เป็นงานบริการวิชาการ วิชาชีพที่มีการด าเนินการกับหน่วยงานภายนอกแล้ว
มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตน เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่บุคลากรในวิชาชีพ ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม เช่น การเป็นวิทยากร บริการตรวจสุขภาพหรือให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
ตามพระราชด าริ และการอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านสุขภาพ 
 1.2 การให้บริการกลุ่มเป้าหมายตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Faculty Practice) เป็นการให้บริการ
ทางการพยาบาลแก่ผู้รับบริการ โดยมีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์พยาบาลกับพยาบาลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ น าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าเชิงวิชาการและจุดเน้นของสถาบัน 
 1.3 การจัดประชุมวิชาการ/อบรม/การจัดประชุมวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน 
 1.4 การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เป็นงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันหรือหน่วยงานแต่งตั้งและได้รับ
จากสถาบันให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การ
ประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การตรวจสอบคุณภาพของต ารา/บทความวิจัย/บทความวิชาการ การเป็นที่
ปรึกษาโครงการวิจัย กรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอจริยธรรมการวิจัยในคน (primary reviewer) 
ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือเชิญและได้รับอนุมัติจากสถาบัน 
 3. กรรมการวิชาการ ประกอบด้วย กรรมการภายในและกรรมการภายนอกสถาบัน เช่น กรรมการสภา
วิชาการ กรรมการจัดท าร่างหลักสูตร กรรมการจัดท าคู่มือ กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย กรรมการบริหาร
กองทุนด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
กรรมการส่งเสริมการจัดต ารา กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
กรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ รวมทั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เป็นต้น 
 4. กรรมการวิชาชีพ เป็นการเข้าร่วมกรรมการขององค์กรวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ที่
ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะท างานหรือคณะด าเนินการ
เพ่ือพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งและสถาบัน
อนุมัต ิ
 5. งานบรรณาธิการ เป็นบรรณาธิการของวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาการ
พยาบาลหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
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4. ด้านงานพัฒนานักศึกษาและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1 งานพัฒนานักศึกษาและบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์เวรรักษาการณ์/อาจารย์เวร
ประสานงาน  งานพัฒนานักศึกษาหรืองานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในกระบวนการพัฒนานักศึกษา เป็นการ
ปฏิบัติตามการมอบหมายงานในบทบาทประธานอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้น ประธานอาจารย์ที่
ปรึกษาสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษ า 
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา คณะกรรมการอ่ืน ๆ ด้านการพัฒนานักศึกษา เช่น คณะกรรมการพิจารณาทุน
นักศึกษา คณะกรรมการซ้อมรับปริญญา คณะกรรมการปฐมนิเทศ คณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ คณะกรรมการ
อบรมอัคคีภัย ฯลฯ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร/เสริมหลักสูตร ได้แก่ การเสริมทักษะ
เชิงวิชาชีพ การทบทวนความรู้สอบขึ้นทะเบียนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ฯลฯ และงานประกันคุณภาพ
ด้านการพัฒนานักศึกษา เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาองค์ความรู้/ กิจกรรม/ นวัตกรรมทางการพยาบาล
ร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก  

งานพัฒนานักศึกษาเป็นบทบาทของอาจารย์ที่จะได้พัฒนาและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เข้าใจและ
ปรับตัวให้เข้ากับนักศึกษา พัฒนาการสื่อสารเพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัย เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาเป็นไปตามอัตลักษณ์ 
S-TIN และก้าวเป็นบัณฑิตพยาบาลอย่างสมบูรณ์ งานพัฒนานักศึกษาจะประกอบด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา งาน
ธุรการติดต่อประสานงาน งานกิจการนักศึกษา งานด้านสุขภาพ/ การเจ็บป่วย/ สุขภาพจิต งานหอพักนักศึกษา 
และงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการด าเนินการภายใต้ระเบียบการศึกษาและวินัยนักศึกษา ร่วมพิจารณากรณี
นักศึกษามีความประพฤติไม่เหมาะสมที่พบบ่อยได้แก่ ขาดการขึ้นฝึกปฏิบัติงานหรือขึ้นฝึกปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 
พฤติกรรมลักขโมย ไม่ซื่อสัตย์ ให้การเท็จ ทุจริตในการสอบ มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว หรือมีความประพฤติอันเสื่อม
เสียต่อชื่อเสียงของสถาบัน หากพฤติกรรมนั้นมีความร้ายแรงมากอาจท าให้พ้นสภาพความเป็นนักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาทั้งสถาบันจะอยู่ภายใต้การดูแลของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์แนะแนว การอยู่หอพักนักศึกษา
จะได้รับการดูแลจากอาจารย์เวรรักษาการณ์ อาจารย์เวรประสานงานร่วมกับนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย
ให้ขึ้นเวร มีการดูแลสวัสดิการนักศึกษา การให้ทุนและให้การปรึกษาแนะแนว เป็นกรรมการบริหารสโมสร ชมรม
นักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเฉพาะบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
เป็นงานที่อาจารย์สามารถสร้างศรัทธา หลักคิด มุมมองด้านบวกแก่นักศึกษา ท าให้นักศึกษาได้ประสบการณ์เรียนรู้
ที่ดี รู้จักตนเองมากขึ้น และมีความรักความผูกพันกับสถาบัน 

4.2 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การอนุรักษ์สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์เป็นทั้งงานอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาตะวันออก ซ่ึงด าเนนิการโดยสถาบัน เชน่ งานวนัปใีหม่ งานวนั
กตัญญู งานสวมหมวก งานถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ หรือการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การคารวะอดีต
อาจารย์ ผู้มีอุปการะคุณต่อสถาบัน งานศาสนา หรืองานซึ่งจัดโดยนักศึกษาเช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีไหว้ครู     
เป็นต้น 
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5. ด้านงานบริหารและเลขานุการ  
เป็นการได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายโดยสถาบัน ให้ด าเนินงานตามต าแหน่งเป็นคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เช่น ประธานคณะผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เลขานุการคณะ
ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เฉพาะรายวิชาภาคปฏิบัติ กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร กรรมการสภาสถาบัน ประธานโครงการ เลขานุการโครงการ ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาระงานผู้บริหารได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าสาขา  

6. ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันในปี พ.ศ. 2562 จะมีการประกาศใช้

เกณฑ์นานาชาติระดับอาเซียนคือ  ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) Version 3.0 
เป็นรูปแบบการประเมิน 11 เกณฑ์การประเมิน ได้แก่ 

1. Expected Learning Outcomes  
2. Program Specification 
3. Program Structure and Content 
4. Teaching and Learning Approach 
5. Student Assessment 
6. Academic Staff Quality 
7. Support Staff Quality 
8. Student Quality and Support 
9. Facilities and infrastructure 
10. Quality Enhancement 
11. Output 

แต่ละเกณฑ์จะมีการให้คะแนนตั้งแต่ 1-7 คะแนน และมีผลการประเมินคะแนนในภาพรวม ในปัจจุบันมี
สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เริ่มมีการใช้ AUN-QA แล้ว ส่วนการประกันคุณภาพในระดับคณะและสถาบันจะใช้
เกณฑ์ EdPEx และเตรียมการตรวจรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ.2563 

 
7.ด้านการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  

อาจารย์จะต้องมีการวางแผนพัฒนาตนเองให้มีผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศสถาบัน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 
โดยมีหลักเกณฑ์แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดังนี้ 
 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
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คุณวุฒิ 
1) วุฒิปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี และพ้นระยะทดลองปฏิบัติงาน
ตามท่ีสถาบันก าหนด 

 2) วุฒิปริญญาโท ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 4 ปี 
 3) วุฒิปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 6 ปี 

 ภาระการสอน 
 มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยกิต และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และใช้
ประกอบการสอนแล้ว 

 ผลงานทางวิชาการ มีวิธีดังนี้ 
 1) ผลงานวิจัยคุณภาพดี 2 เรื่อง หรือ 

2) ผลงานวิจัยคุณภาพดี 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 
3) ผลงานวิจัยคุณภาพดี 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 
4) ผลงานวิจัยคุณภาพดี 1 เรื่อง และต ารา/หนังสือ 1 เล่ม 
*งานวิจัยตามข้อ (1) – (4) ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณ
กิจ (Corresponding author) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
คุณวุฒิ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ภาระการสอน 

 มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และใช้
ประกอบการสอนแล้ว 

 ผลงานทางวิชาการ มีผลงานอย่างน้อย 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 

1) ผลงานวิจัยคุณภาพดี 2 เรื่อง และต ารา/หนังสือคุณภาพดี 1 เล่ม หรือ 
2) ผลงานวิจัยคุณภาพดี 1 เรื่อง ผลงานทางวิชาการคุณภาพดีในลักษณะอ่ืน 1 รายการ และต ารา/
หนังสือคุณภาพดี 1 เล่ม หรือ 
3) ผลงานวิจัยคุณภาพดี 1 เรื่อง ผลงานวิชาการรับใช้สังคมคุณภาพดี 1 เรื่อง และต ารา/หนังสือ
คุณภาพดี 1 เล่ม หรือ 
*งานวิจัยตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่ กพอ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) อย่างน้อย 1 เรื่อง และ ต าราหรือ
หนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
วิธีที่ 2 
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1) ผลงานวิจัยคุณภาพดีมาก 2 เรื่อง และผลงานวิจัยคุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ 
2) ผลงานวิจัยคุณภาพดีมาก 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการคุณภาพดีในลักษณะอ่ืน 1 เรื่อง หรือ 
3) ผลงานวิจัยคุณภาพดีมาก 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมคุณภาพดี 1 เรื่อง 
*งานวิจัยตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ 
กพอ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (Corresponding author) อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับด ี
 

 ต าแหน่งศาสตราจารย์   
คุณวุฒิ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ภาระการสอน 

 มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และใช้
ประกอบการสอนแล้ว 
ผลงานทางวิชาการ มีผลงานอย่างน้อย 3 วิธี ดังนี้ 
ผลงานทางวิชาการแบบท่ี 1 มีผลงานอย่างน้อย 6 รายการ มีวิธีดังนี้ 

 1) ผลงานวิจัยคุณภาพดีมาก 5 เรื่อง ซี่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในระดับ
นานาชาติตามท่ีสถาบันก าหนด และต ารา/หนังสือคุณภาพดีมาก 1 เล่ม หรือ 

 2) ผลงานวิจัยคุณภาพดีมาก 1 เรื่อง ซี่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในระดับ
นานาชาติตามที่สถาบันก าหนด และ ผลงานทางวิชาการคุณภาพดีมากในลักษณะอ่ืน ซึ่งต้องได้รับ
การเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในระดับนานาชาติตามที่สถาบันก าหนด/ผลงานวิชาการรับใช้
สังคมคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 4 เรื่อง โดยรวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง และต ารา/หนังสือ
คุณภาพดีมาก 1 เล่ม หรือ 
*งานวิจัยตามข้อ (1) – (2) ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณ
กิจ (Corresponding author) อย่างน้อย 2 เรื่อง และ ต าราหรือหนังสือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (First author) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 ผลงานทางวิชาการแบบท่ี 2 มีผลงานอย่างน้อย 5 รายการ มีวิธีดังนี้ 
 1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซี่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในระดับนานาชาติตามที่

สถาบันก าหนด โดยงานวิจัยมีคุณภาพดีเด่น อย่างน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 3 
เรื่อง หรือ 

 2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซี่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในระดับนานาชาติตามที่
สถาบันก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่
อยู่ในระดับนานาชาติตามที่สถาบันก าหนด/ผลงานวิชาการรับใช้สังคมคุณภาพดีเด่น อย่างน้อย 4 
เรื่อง โดยรวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ต้องมี
คุณภาพระดับดีเด่น และอย่างน้อย 3 เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับดีมาก 



_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                      

คู่มืออาจารย์ใหม่    30 

 

3) ผลงานงานวิจัยคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 10 เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในระดับนานาชาติตามที่สถาบันก าหนด 
*งานวิจัยตามข้อ (1) – (2) ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณ
กิจ (Corresponding author) อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับดีเด่นและอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มี
คุณภาพระดับดีมาก  
*งานวิจัยตามข้อ (3) ) ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) อย่างน้อย 6 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับดีมาก 

 
ทั้งนี้ การแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศของสถาบัน       

ยังก าหนดใหค้ านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
1) ต้องมีความซือ่สัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของ

ผู้อ่ืน ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจ
ผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐาน
ของการค้นคว้า 

3) ต้องไม่ค านึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน 
4) ผลงานวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงาน

ตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทาง
วิชาการ 

5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน ผู้ขอด านงต าแหน่งทางวิชาการจะต้อง

ยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ 

  ทั้งนี้อาจารย์ใหม่สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/ค าสั่งที่เก่ียวข้องใน
ภาคผนวกหรือในเว็บไซต์ของสถาบัน
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แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ 
การสอนทางการพยาบาลจ าเป็นต้องสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งการเป็นอาจารย์พยาบาลจะต้อง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนโดยกระบวนการพัฒนา
ตนเองควรเริ่มตั้งแต่การเข้าสู่บทบาทวิชาชีพครู เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หลักการ/ แนวคิดที่ถูกต้องและเหมาะสม 
เป็นผู้ให้ที่รักการพัฒนาและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทักษะการสอน 

1. เรียนรู้หลักการ/ แนวคิดที่ถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

2. เรียนรู้วิธีการจัดการการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
3. เรียนรู้สาระส าคัญท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตนรับผิดชอบ 
4. สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาได้ 
5. เรียนรู้วิธีการประเมินผลการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
6. เรียนรู้ปัญหาที่พบบ่อยในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา 
7. มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นอาจารย์พยาบาล และมีมุมมองต่อนักศึกษาในแง่บวก 

 
 รายละเอียดแนวทางในการฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะของอาจารย์ใหม่มีดังนี้ 

1. การสอนภาคทฤษฎี  จัดให้ Attend class อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน โดยในแต่ละ class ที่จัด
ให้ Attend จะต้องมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย อาจเป็น Class ของอาจารย์ในสาขาวิชาใดก็ได้ 

 
ขั้นตอนการ Attend class 

1.1 ศึกษาแผนการสอน แผนการออกข้อสอบ และเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า 
1.2 เข้าร่วมฟังการสอนพร้อมหัวหน้าสาขาวิชา และ/หรือ อาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ 

- ความสอดคล้องของแผนการสอนกับการจัดการเรียนการสอนจริง  
- รูปแบบการสอนในลักษณะต่าง ๆ  
- เทคนิคและวิธีการน าเสนอที่ท าให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจได้ง่าย  
- เนื้อหาส าคัญที่น าเสนอ 
- การจัดท าสื่อ/ อุปกรณ์การสอนประกอบการน าเสนอ 
- การประเมินผลในชั้นเรียน 
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ในกรณีท่ีมีปัญหา) 

1.3 อภิปรายร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา ประธานวิชา และ/หรืออาจารย์พ่ีเลี้ยง เกี่ยวกับประเด็นที่สังเกตพบ
หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
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1.4 หัวหน้าสาขาวิชา ประธานวิชา และ/หรือ อาจารย์พ่ีเลี้ยงจะต้องถ่ายทอดประสบการณ์และสามารถ
เชื่อมโยงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1.5 หัวหน้าสาขาวิชา ประธานวิชา และ/หรือ อาจารย์พ่ีเลี้ยงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการออกข้อสอบ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่มีอยู่ในการเรียนการสอนจริงและแผนการออกข้อสอบ 
เพ่ือให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของการออกข้อสอบและพัฒนาแนวทางในการ
ออกข้อสอบด้วยตนเอง 

 
2. การสอนภาคปฏิบัติ จัดให้อาจารย์ใหม่ขึ้นฝึกการสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าสาขาวิชา ประธานวิชา 

และ/หรืออาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้รับค าแนะน า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนภาคปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผลการนิเทศภายหลังการฝึกปฏิบัติ เพ่ือน าข้อบกพร่องมาพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป 
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แนวทางในการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตงิานของอาจารย์ใหม ่
 
ในทุกระยะของการปฐมนิเทศจะมีการประเมินผลเพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้ตรวจสอบตนเอง  และเพ่ือการ

พัฒนาโปรแกรมการปฐมนิเทศและปรับก าหนดการให้เหมาะสม ในการปฐมนิเทศตั้งแต่ระยะที่ 2 เป็นต้นไป 
หัวหน้าสาขาวิชาจะต้องรายงานผลการประเมินอาจารย์ใหม่ตามแบบรายงานการพัฒนาอาจารย์ใหม่ส าหรับ
หัวหน้าสาขาวิชา โดยร่วมกับคณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ รวบรวมข้อเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี และติดตามประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน ตามระเบียบสถาบัน อาจารย์
พ่ีเลี้ยงจะช่วยให้ข้อคิดเห็นในการประเมินผู้บังคับบัญชาด้วย 

อาจารย์ใหม่จะต้องประเมินการปฐมนิเทศและประเมินตนเองตามแบบรายงานการประเมินตนเองส าหรับ
อาจารย์ใหม่ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประเมินโปรแกรมปฐมนิเทศที่จัดให้ รวมทั้งแจ้งความประสงค์
ในการปฐมนเิทศหรือฝึกอบรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

1. เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะตามสาขาที่รับผิดชอบสอน ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

2. เพ่ือประเมินรวบยอดเพ่ือพิจารณาการบรรจุในบุคลากรสายวิชาการ 
3. เพ่ือประเมินคุณลกัษณะความเป็นอาจารย์พยาบาล 
4. เพ่ือประเมินทัศนคติต่อสถาบัน 
 
ผู้รับผิดชอบการประเมินผล ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชา และ/หรืออาจารย์พ่ีเลี้ยง ร่วมกับคณบดีส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์ รวบรวมข้อเสนอให้รองอธิการบดฝี่ายวิชาการพิจารณา 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. การประเมินผลการสอนภาคทฤษฎีจะพิจารณาจากกระบวนการสอนได้แก่ การวางแผนการสอน การ
ด าเนินการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 มีการน าแผนการสอนไปใช้จริง 
 เนื้อหาการสอนครอบคลุมประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ 
 ใช้วิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
 การออกข้อสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและระดับของข้อสอบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติให้หัวหน้าสาขาวิชา และ/หรืออาจารย์พ่ีเลี้ยง เข้า Attend การสอนของ
อาจารย์ใหม่และร่วมพิจารณาการออกข้อสอบของอาจารย์ใหม่ 

2. การประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ โดยรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง หัวหน้าหอผู้ป่วย ทีมอาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษาตามกลุ่มที่อาจารย์ใหม่นิเทศ ซึ่งจะมีการการประเมินผลการสอนทั้งในด้านความรู้
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และทักษะเชิงวิชาชีพตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย การประสานงานกับบุคลากรบนหอผู้ป่ วย 
สถานพยาบาล หรือชุมชน คุณลักษณะอาจารย์สถาบันให้ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ 

 ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในภาคปฏิบัติ  
 ความสามารถในการเชื่อมโยง บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ

ให้นักศึกษาเข้าใจไดง้่าย 
 ใช้วิธีการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยการปฏิบัติ

เป็นแบบอย่าง สอนและ/หรือให้ค าแนะน าเพิ่มเติม รวมทั้งประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
สร้างสรรค์ 

 ประสานงานกับบุคลากรบนหอผู้ป่วยทุกระดับเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ 

 เป็นแบบอย่างท่ีดีเชิงวิชาชีพพยาบาลทั้งด้านความรู้ ทักษะและการปฏิบัติการพยาบาล  
 มีคุณลักษณะและคงไว้ซ่ึงภาพลักษณ์ที่ดีของอาจารย์สถาบัน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. การประเมินผลเพ่ือประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ให้ด าเนินการปฏิบัติระหว่างที่
อาจารย์ใหม่สอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าสาขาวิชา และ/หรือ อาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยให้หัวหน้าสาขา วิชา
และ/หรือ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลการสอนและให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาและเตรียม
อาจารย์ใหม่เป็นผู้สอนหลัก 

2. การประเมินรวบยอด (Summative Evaluation) ให้หัวหน้าสาขาวิชานิเทศอาจารย์ใหม่เป็นระยะๆ 
ในระหว่างที่อาจารย์ใหม่ รับผิดชอบเป็นผู้สอนหลัก (ไม่มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงสอนภาคปฏิบัติคู่) และ
ประเมินผลพร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน 

3. หัวหน้าสาขาวิชา รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าหอผู้ป่วย และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
เขียนบันทึกข้อความรายงานผลการประเมินส่งให้คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

4. การประเมินผลทัศนคติต่อสถาบัน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร มุมมองต่อสาขา/ส านักวิชา ณ วันแรกแรกเข้าท างานและในปัจจุบัน พร้อมสรุปผลการ
ประเมิน 
 

ทั้งนี้การปฏิบัติงานในสายบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มี
องค์ความรู้เชิงวิชาชีพและทักษะวิธีการสอน ที่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้อย่างน่าสนใจ และปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันก าหนด ซึ่ งจะต้องศึกษาค้นคว้าแนวปฏิบัติและ/หรือเอกสาร
เพ่ิมเติมตามภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
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ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 
การบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน 
- ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน พ.ศ. 2560 
- ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถาบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
 

ภาระงานขั้นต่ าสายวิชาการ 
- ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2562 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ของบุคลการสถาบัน พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ของบุคลการสถาบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ของบุคลการสถาบัน พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญา
ปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
- ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
- ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
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สิทธิและสวัสดกิาร 
- ระเบียบ ว่าด้วย การลาของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 
- หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายใประเทศและต่างประเทศ  
ของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 
- ประกาศ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561 
- ข้อบังคับ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2561 
 

อื่นๆ 
- ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 
- ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ผู้ท่ีมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ท่ีมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563 
- ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์
ของสถาบัน พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ส าหรับส านักวิชา/ หัวหน้าสาขาวิชา 
  



_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                      

คู่มืออาจารย์ใหม่    40 

 

แบบ ก.บ.ค.-สพศก.01 

 
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบตัิงานของบุคลากรสถาบัน 

 
๑. ผู้ทดลองปฏิบัติงาน 
ชื่อ – สกุล.................................................................................ต าแหน่ง……………………………………  ฝ่าย/กลุ่มงาน/
หน่วย......................................................สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย ระยะเวลาการทดลอง
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที…่.…เดือน…..…พ.ศ. ..…. ถึงวันที่........เดือน…...... พ.ศ. .…..ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง
ปฏิบัติงาน ….…. เดือน 
 
๒. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน (อาจมีได้มากกว่า ๑ คน) 
ชื่อ – สกุล.................................................................................ต าแหน่ง……………………………………   
 
๓. ผลการปฏิบัติงาน 

๓.๑ งานที่มอบหมายและรายละเอียดของงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                    
๓.๒ ภาระหน้าที่อ่ืน ๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………
…………………………………………………… 
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๓.๓ ผลผลิตของงานที่คาดหวัง และตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน  

ผลผลิตของงานที่คาดหวัง ตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน 
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๔. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติงาน  
 ผู้ทดลองปฏิบัติงานจะต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ และพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ และหรือฝึกอบรม
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
 
๕. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  

๕.๑ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
๕.๒. รายละเอียดการประเมิน มี ๓ ด้าน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 ๑) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน เป็นการประเมินความรู้ในหลักวิชา
เฉพาะด้าน (๑๐ คะแนน) ความรู้ในกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (๑๐ คะแนน) และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
(๑๐ คะแนน)   

 ๒) ความสามารถในการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  เป็นการประเมินปริมาณและคุณภาพงาน 
๘ หัวข้อ ข้อละ ๕ คะแนน ประกอบด้วยการปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด คุณภาพของงาน ความ
เชื่อถือได้ในผลงาน การติดตามผลงาน การเรียนรู้งาน ความมีไหวพริบปฏิภาณ ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศเวลา   

 ๓) ความประพฤติในการปฏิบัติงาน   คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน เป็นการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ๖ 
หัวข้อ ข้อละ ๕ คะแนน ประกอบด้วย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จิตส านึก
ในการบริการ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และความมีเหตุผล 

๕.๓ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
          - บันทึกผลการทดลองปฏิบัติงานและการพัฒนาของผู้ทดลองปฏิบัติงานและผู้ดูแล 

- รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
๕.๔  มาตรฐานการประเมิน  ต้องมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่หกสิบคะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการ

ประเมินในแต่ละครั้ง หากว่าการประเมินครั้งใดมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าหกสิบคะแนน ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน 
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การลงช่ือเพื่อมอบหมายงาน และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติงาน 
 
 
 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้ทดลองการปฏิบัติงาน 

             (.............................................................) 
        วันที่.........เดือน.............พ.ศ………….... 
 
 

 
 ลงชื่อ.................................................ผู้ดูแลการทดลองการปฏิบัติงาน 

       (............................................................) 
       ต าแหน่ง................................................ 
       วันที่.........เดือน................พ.ศ……....… 
 
 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน  

                                                            (................................................................) 
  ต าแหน่ง......................................................         
  วันที่.........เดือน.................พ.ศ………………... 
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แบบ ก.บ.ค.-สพศก.02 
 

บันทึกผลการทดลองปฏบิัติงาน คร้ังที่ .......... 
 
เสนอ.....................................................................................................................ผู้บังคั บบัญชา 
๑. ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติงาน.......................................นามสกุล..................................................... .................  

ต าแหน่ง……….…………………............……ระดับ............................................................................ 
สังกัด ฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วย.......................................  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย    

    ตั้งแต่วันที…่…เดือน………..………พ.ศ………..… ถึงวันที่.......…เดือน……………...... พ.ศ..…….…  
 
๒. การพัฒนาตนเอง 
 

หลักสูตร/สาขาที่ฝึกอบรมหรือพัฒนา จัดโดย ระยะเวลา (ชม.) 
   

   

   

   

 
๓. หน้าที่และงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………
……………………………………………………  
๔. ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ …...…เดือน………………พ.ศ……………..ถึงวันที่ ...…

เดือน…………….. พ.ศ………….... ประเมินจาก…………………………………………… 
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๕. ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๖. การประเมินตัวเองในการทดลองปฏิบัติงาน ในด้านความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  และความประพฤติในการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินและเกณฑ์ที่ก าหนด โดยท าเครื่องหมาย  ลง
ในช่องระดับคะแนนในแบบประเมินหน้าที่ ๓ 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนนการประเมิน   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (๓๐ คะแนน) 
  ๑.๑ ความรู้ในหลักวิชาเฉพาะด้านในงาน    

     

    ๑.๒ ความรู้ในกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง         
    ๑.๓ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม         
๒.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 

๒.๑ การปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด   
     

    ๒.๒ คุณภาพของงาน         
    ๒.๓ ความเชื่อถือได้ในผลงาน       
    ๒.๔ การติดตามผลงาน       
    ๒. 5 การเรียนรู้งาน        
    ๒.๖ ความมีไหวพริบปฏิภาณ        
    ๒.๗ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน        
    ๒.๘ ความมุ่งม่ัน เสียสละ และอุทิศเวลา       
๓. ความประพฤติในการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน) 
    ๓.๑ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ   

     

    ๓.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่       
    ๓.๓ จิตส านึกในการบริการ         
    ๓.๔ การตรงต่อเวลา        
    ๓.๕ ความซื่อสัตย์         
    ๓.๖ ความมีเหตุผล        
สรุปคะแนนผลการประเมิน       

 
 
 
 
 

ระดับ ๑ หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ต่ ากว่าความคาดหวังมาก หรือในระดับตอ้งปรับปรุง 
ระดับ ๒ หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ต่ ากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก หรือในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 
ระดับ ๓ หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ เป็นไปตามความคาดหวัง หรือในระดับเป้าหมาย 
ระดับ ๔  หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ สูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก หรือในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 
ระดับ ๕  หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ สูงกว่าความคาดหวังมาก หรือในระดับโดดเด่น 
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 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้ทดลองการปฏิบัติงาน 
                       (............................................................) 
     วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .............. 
 
 

๗. ความคิดเห็นของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน (จุดเด่น และสิ่งที่ควรปรับปรุง) 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
....................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 

 
 
ลงชื่อ..........................................................ผู้ดูแลการทดลองการปฏิบัติงาน 
                   (...........................................................) 
        ต าแหน่ง........................................................ 
            วันที่.......เดือน.............................พ.ศ. .............. 
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แบบ ก.บ.ค.-สพศก.03 
 

แบบประเมินผลการทดลองปฏบิัติงานของบุคลากรสถาบัน  
(ส าหรับคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิัติงาน) 

 
คร้ังที่..……ตัง้แต่วันที่........เดือน....................พ.ศ..........ถึงวันที่.........เดือน......................พ.ศ........... 
ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติงาน(นาย/นางสาว/นาง).................................................................................................. 
ต าแหน่ง………………………ระดบั.................................สังกัด ฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วย................……….........สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย   ทดลองปฏิบตัิงานเป็นระยะเวลา.................เดือน  ตั้งแต่วันที่……………เดือน………………….…
พ.ศ.………ถึงวันที่................เดือน.............................พ.ศ.……… 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนนการประเมิน   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (๓๐ คะแนน) 

  ๑.๑ ความรู้ในหลักวิชาเฉพาะด้านในงาน    
     

    ๑.๒ ความรู้ในกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง         
    ๑.๓ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม         
๒. ความสามารถในการปฏิบัตงิาน (๔๐ คะแนน) 

๒.๑ การปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด   
     

    ๒.๒ คุณภาพของงาน         
    ๒.๓ ความเชื่อถือได้ในผลงาน       
    ๒.๔ การติดตามผลงาน       
    ๒.๕ การเรียนรู้งาน        

    ๒.๖ ความมีไหวพริบปฏิภาณ        
    ๒.๗ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น        
    ๒.๘ ความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศเวลา       
๓. ความประพฤติในการปฏิบตัิงาน (๓๐ คะแนน) 
    ๓.๑ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ   

     

    ๓.๒ ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่       
    ๓.๓ จิตส านึกในการบริการ         
    ๓.๔ การตรงต่อเวลา        
    ๓.๕ ความซื่อสัตย์         
    ๓.๖ ความมีเหตุผล        
สรุปคะแนนผลการประเมิน       
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สรุปผลการประเมิน 
 

 ผ่านการประเมิน     โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ย.................คะแนน 
 ไม่ผ่านการประเมิน  โดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ย.................คะแนน 

      (ให้กรรมการประเมินทุกข้อและให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละข้อตามความเหมาะสมแล้วรวมคะแนน ต้องมี   
      คะแนนผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่หกสิบคะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน  หากว่าการประเมินมี 
      คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าหกสิบคะแนน ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน) 
 

ความเห็นในการประเมินครั้งที่ ……... 
 ๑. ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

……………………………………………………………………………………..............................................  
…………………………………………………….................................................……………………………  
๒. ผลสรุป     

 เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไป 
   เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไป โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

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

  เห็นควรให้ออกจากงานเนื่องจาก.………………..………………………………..………………………… 
…………………………………………………….................................................…………………………… 
  

  เห็นควรให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งต่อไป 
 
 

   (ลงชื่อ) ………….................................           (ลงชื่อ) ……….....………........................………. 
   (………………………………..............……..)           (….........……...…....…………………………..) 
        ต าแหน่ง……………………………….  ต าแหน่ง…………................……………….                                 

ประธานกรรมการ                                  รองประธานกรรมการ 
 
 

        (ลงชื่อ) ……………………........      (ลงชื่อ) ………..................……….........…..……. 
         (………………………………..........……..)       (….........……...…....………………..) 
        ต าแหน่ง……………………….....………     ต าแหน่ง………………………………                                
      กรรมการ                                     กรรมการ 
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(ลงชื่อ) …………............……....…….    (ลงชื่อ) ……….....………........................………. 
          (………………………………............)  (….........……...…....…………………………..) 
        ต าแหน่ง…………………..………….....   ต าแหน่ง…………………………................………....                                 
               กรรมการ                                           เลขานุการ 
 

วันที่…….…../………………/……….. 
 

 แบบ ก.บ.ค.-สพศก.04 
แบบ ก.บ.ค.-สพศก.04 
 

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิงาน 
 

  

 
ผู้ทดลองการปฏิบัติงานรับทราบผลการประเมินครั้งที่..........ลงชื่อ............................................................. ................. 
                                                                             วันที่.........../................./................. 
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(ส าหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน) 
ของ (นาย /นางสาว /นาง)............................................................................... 

 

ตามท่ีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย ได้มีค าสั่ง ที่......../..........ลงวันที่……...... 
เดือน...........................พ.ศ. ............แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ (นาย/นางสาว/นาง)..... ......................................................................                   
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง........................................................ระดับ..................... ........สังกัด 
ฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วย................…………….... ตั้งแต่วันที่…..……เดือน……………….…พ.ศ.………ถึงวันที่...............             
เดือน................. พ.ศ.………นั้น 
             คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ได้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ดังกล่าว ปรากฎผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้   
 

การประเมินครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ............ถึงวนัที่.............. เดือน.....................พ.ศ . ............. 

   ผ่านการประเมิน เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไป 
   ไม่ผ่านการประเมิน เห็นควรให้ออกจากงาน 

เหตุผล....................................................................................................................... ............................... 
.................................................................................................................................................................  
 

                                                  (ลงชื่อ)……………………………………………………. 
                         (…………………….....………………………….) 
           ต าแหน่ง…………………………………………………. 
                 ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

                         วันที่…….… เดือน………………… พ.ศ. …………. 
ความเห็นและค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 

   เห็นด้วยกับการประเมิน และการด าเนินการข้างต้นทุกประการ 
   มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ 

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

          (ลงชื่อ)……….……......................………………………….. 
                   (……………...................………………………………) 
           ต าแหน่ง ….......………………………………………………… 
           วันที่……….. เดือน…………..……..……. พ.ศ………..….. 
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การประเมินครั้งที่ ๒ 
ระหว่างวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ............ถึงวนัที่.............. เดือน.....................พ.ศ . ............. 

   ผ่านการประเมิน เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไป 
   ไม่ผ่านการประเมิน เห็นควรให้ออกจากงาน 
   เห็นควรขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก ๓ เดือน  

เหตุผล....................................................................................................................... ...............................  
.................................................................................................. ............................................................... 
 
                                                  (ลงชื่อ)……………………………………………………. 

                         (…………………….....………………………….) 
           ต าแหน่ง…………………………………………………. 
                 ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
               วันที่…….… เดือน………………… พ.ศ. …………. 
 

ความเห็นและค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
   เห็นด้วยกับการประเมิน และการด าเนินการข้างต้นทุกประการ 
   มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ 

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

               (ลงชื่อ)……….……......................………………………….. 
                   (……………...................………………………………) 
             ต าแหน่ง ….......………………………………………………… 
               วันที่……….. เดือน…………..……..……. พ.ศ………..….. 
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คู่มือและค าช้ีแจงการใช้แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิานของบุคลากรสถาบัน 
 

๑. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือเป็นแนวทางที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้ประกอบการพิจารณาว่าบุคลากรที่ทดลองปฏิบัติงานมีความรู้  
ความสามารถ และความประพฤติเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่  รวมทั้งอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ 
และ ๑๖ แห่งข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานประจ า พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๑ ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
ลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน จึงได้จัดท า
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานนี้ขึ้น 
 

๒. วิธีการ 
     ๒.๑ ในแบบประเมินนี้ 
        “ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น” หมายความถึง หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรงของผู้ทดลองปฏิบัติงาน 
     ๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทดลองผลการปฏิบัติงาน แล้วเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับชั้น และคณะกรรมการประเมิน 
  ๒.๓ การประเมินจะกระท าภายหลังจากได้เริ่มทดลองปฏิบัติงานแล้ว โดยประเมิน ๓ เดือนต่อครั้ง                    
(รวมระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน ๖ เดือน ประเมินทั้งหมด ๒ ครั้ง) และในครั้งท่ี ๒ จะเป็นการประเมินสรุปผล
การทดลองการปฏิบัติงาน 
  ๒.๔ ผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดให้มีการสอนงานแก่ผู้ทดลองปฎิบัติงานก่อนการประเมินผล โดยการฝึกอบรม 
หรือจัดผู้ดูแลที่สามารถสอนแนะ หรือให้ค าปรึกษาในขณะปฏิบัติงานได้ 
     ๒.๕ เมื่อเริ่มทดลองปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมอบหมายงานตามแบบฟอร์มมอบหมายงาน พร้อมทั้ง
แจ้งแก่ผู้ทดลองปฏิบัติงาน เกี่ยวกับรายการประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน และหลักเกณฑ์ในการประเมิน และ
ให้ผู้ทดลองปฏิบัติงานลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน หลังจากการประเมิน
แต่ละครั้งให้แจ้งผลการประเมิน แก่ผู้ทดลองปฏิบัติงานทราบด้วย และหากมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ก็ให้รีบ
ด าเนินการ 
    ๒.๖ แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานเก็บรักษาไว้จนกว่าการประเมินผลจะสิ้นสุด
ลง แล้วส่งให้หน่วยทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
 

๓. การด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน         
 ๓.๑ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติงาน กรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน และประเมินตนเอง                  
เพ่ือน าส่งให้ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชา 
        ๓.๒ หน่วยทรัพยากรบุคคล กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ทดลองปฏิบัติงานในแบบประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน  พร้อมส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาโดยแนบ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และแบบมอบหมายงานประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน 
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 ๓.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ดูแลการปฏิบัติงาน  ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งส่งแบบประเมินดังกล่าวไปยังคณะกรรมการประเมิน และแบบบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการประเมินแต่ละครั้ง 
 ๓.๔ ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน                
เมื่อประเมินเสร็จแล้วแต่ละครั้ง ให้ส่งแบบประเมินไปยังผู้บังคับบัญชาและให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินให้ผู้
ทดลองปฏิบัติงานทราบ 
        ๓.๕ ให้ประธานคณะกรรมการประเมินผลจัดท าแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม 
เพ่ือน าเสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทราบผลการประเมิน ให้ความเห็นและลงนามหลังจากการประเมินแต่ละครั้ง 
 

๔. รายการประเมิน มี ๓ ด้าน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๔.๑ ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน เป็นการประเมินความรู้ในหลักวิชา
เฉพาะด้าน (๑๐ คะแนน)  ความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๑๐ คะแนน) และการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม (๑๐ 
คะแนน)   
 ๔.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  เป็นการประเมินปริมาณและคุณภาพงาน 
๘ หัวข้อ ข้อละ ๕ คะแนน ประกอบด้วยการปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด คุณภาพของงาน ความเชื่อถือได้
ในผลงาน การติดตามผลงาน การเรียนรู้งาน ความมีไหวพริบปฏิภาณ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
และความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศเวลา   
 ๔.๓ ความประพฤติในการปฏิบัติงาน   คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน เป็นการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล 
๖ หัวข้อ ข้อละ ๕ คะแนน ประกอบด้วย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จิตส านึก             
ในการบริการ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และความมีเหตุผล 
 

๕. เกณฑ์การให้คะแนนรายการประเมิน 
 ๕.๑ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  แบ่งออกเป็นระดับค่าคะแนนจ านวน                    
๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับความรู้ ความสามารถ และความประพฤติในการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงานในรอบนั้น ๆ ดังนี้ 

ระดับ ๑ หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ต่ ากว่าความคาดหวังมาก หรือในระดับต้อง
ปรับปรุง 

ระดับ ๒ หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ต่ ากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก หรือใน
ระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับ ๓ หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ เป็นไปตามความคาดหวัง หรือในระดับ
เป้าหมาย 

ระดับ ๔ หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ สูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก หรือใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมาย 

ระดับ ๕ หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ สูงกว่าความคาดหวังมาก หรือในระดับโดด
เด่น 
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        ๕.๒ ให้คณะกรรมการประเมินทุกข้อและให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละข้อตามความเหมาะสมแล้วรวมคะแนน
สรุปผลในแต่ละครั้งโดยคะแนนที่ได้ในแต่ละครั้ง ต้องมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่หกสิบคะแนนขึ้นไปจึงจะ
ถือว่าผ่านการประเมินในแต่ละครั้ง หากว่าการประเมินครั้งใดมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าหกสิบคะแนน ให้ถือว่า  ไม่ผ่าน
การประเมิน 
 

๖. ค าอธิบายแบบประเมิน แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานมี ๔ แบบฟอร์ม 
 แบบฟอร์มที่ ๑  (แบบ ก.บ.ค.-สพศก.01) เป็นแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบัน ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมินให้หน่วยทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กรอกรายละเอียด ส่วนผู้ดูแลการ
ทดลองการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน (ภาระงานประจ า และภาระหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผลส าเร็จของ
การปฏิบัติงาน) และแนวทางการประเมินผลให้ผู้ดูแลและผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้ทดลองปฏิบัติงานเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 แบบฟอร์มที่ ๒  (แบบ ก.บ.ค.-สพศก.02) เป็นแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงานในแต่ละรอบการ
ทดลองปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น การพัฒนาตนเอง หน้าที่และงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมาย ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การประเมินตัวเอง
ในการทดลองปฏิบัติงานตามองค์ประกอบที่ก าหนด  ผู้ทดลองปฏิบัติงานเป็นผู้ด าเนินการ  ส่วนผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติงาน (จุดเด่น และสิ่งที่ควรปรับปรุง) เพ่ือน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 แบบฟอร์มที่ ๓   ( แบบ ก.บ.ค.-สพศก .0 3)  เป็นแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบัน ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมินให้หน่วย
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กรอกรายละเอียด ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการประเมิน                        
ทุกองค์ประกอบ แล้วให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละข้อตามความเหมาะสมของผู้ทดลองปฏิบัติงาน และข้อมูล
ประกอบจากแบบฟอร์มที่ ๑ และ ๒ พร้อมให้เลขานุการสรุปคะแนน ความเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
รวมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ทดลองปฏิบัติงานลงนามรับทราบผลการประเมิน  

แบบฟอร์มท่ี ๔ (แบบ ก.บ.ค.-สพศก.04) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ส าหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด าเนินการ และให้ประธานลงนามเพ่ือน าเสนอส่งผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในแต่ละรอบ
รวมทั้งแนบตารางสรุปคะแนนประเมินตามแบบฟอร์มที่ ๓ ไปให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุให้ความเห็นและลงนาม                
โดยผ่านหน่วยทรัพยากรบุคคล  
 

๗. ค าอธิบายเพิ่มเติมในส่วนแบบประเมิน 
 ๑) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้พิจารณาความรู้ของผู้ทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑.๑) ความรู้ในหลักวิชาเฉพาะด้าน หมายถึง ความรู้เฉพาะของวิชาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ                     
ต้องทราบ 
 ๑.๒) ความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ความรู้ในส่วนของกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ                   
ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานในสายงานของตน 
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 ๑.๓) การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม หมายถึง ความพยายามในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
 ๒) ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาความสามารถของผู้ทดลองปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพงานที่ได้ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๒.๑) การปฏิบัติ งานส าเร็จตามเวลาที่ ก าหนด หมายถึง  ความสามารถในการท างานที่
รับผิดชอบ                ให้เสร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๒.๒) คุณภาพของงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่ ได้จากการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง เรียบร้อย                       
ตามมาตรฐาน 
 ๒.๓) ความเชื่อถือได้ในผลงาน หมายถึง ผลงานที่ได้มานั้นส าเร็จถูกต้องตามเกณฑ์ และไว้วางใจได้ 
 ๒.๔) การติดตามผลงาน หมายถึง การตรวจขั้นตอนการด าเนินงานให้ได้ผลเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๒.๕) การเรียนรู้งาน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเอง 
 ๒.๖) ความมีไหวพริบปฏิภาณ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ได้ทันเหตุการณ์ และเหมาะสม 
 ๒.๗) ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน หมายถึง ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
และท างานกับเพ่ือนร่วมงานได้ตลอดจนการวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
 ๒.๘) ความมุ่งม่ัน เสียสละ และอุทิศเวลา หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
และเป็นผลดีแก่หน่วยงาน ด้วยความพอใจ เต็มใจ ยินดีที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงได้ ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาปฏิบัติงาน 
 
 ๓) ความประพฤติในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ 
 ๓.๑) การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บรรทัด 
ฐานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๓.๒) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง การยอมรับภาระหน้าที่ของตนในการด าเนินงานให้ส าเร็จ
โดยค านึงถึงเป้าหมายของงานเป็นหลักภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 ๓.๓) จิตส านึกในการบริการ หมายถึง การยิ้มแย้ม แจ่มใส  ใจเย็นรับฟังปัญหาจากผู้รับบริการด้วย
กริยาที่เป็นมิตร และเต็มใจที่จะแก้ปัญหาให้กับทุกคนที่เก่ียวข้อง  
 ๓.๔) การตรงต่อเวลา หมายถึง พฤติกรรมหรือการท ากิจการใด ๆ  ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามเวลาที่
ก าหนดไว้ ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง 
 ๓.๕) ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติที่ ตรงและจริงใจ ไม่หลอกลวง  ไม่คดโกงรวมทั้ง                   
ไม่สนับสนุน หรือกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการคดโกง หรือหลอกลวงด้วย 
 ๓.๖) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจต่าง ๆ  โดยอาศัยข้อเท็จจริงในส่วนของกฎระเบียบ                   
ที่สามารถอ้างอิงได ้
 

----------------------------- 



_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                      

คู่มืออาจารย์ใหม่    57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับอาจารย์ใหม่ 
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แบบรายงานผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

ชื่อ........................นามสกุล…………………..... ต าแหน่ง .............. สาขา ………………………………………………………..…. 
ชื่อแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ………………………………………………………………………………………………………………… 
ระยะเวลาการขึ้นฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ ……….......……. เดือน …………………. พ.ศ………………. รวม …………..วัน 
 

ส่วนที่ ๑ 
๑. ประสบการณ์ที่ได้รับ (ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรม วิธีการ จ านวนการฝึก ผู้นิเทศ และสิ่งที่ได้เรียนรู้) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. .. 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
....................................................................................................................................................... ............................. 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
 
๒. สิ่งท่ีตนเองต้องการแก้ไขปรับปรุง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
 
๓. สิ่งท่ีตนเองควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
.................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
.................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ ๒  ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. ความตั้งใจเรียนรู้      
๒. การมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและงานที่ท า      
๓. ความสามารถในการเรียนรู้งาน      
๔. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย      
๕. ความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย      
๖. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
๗. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล      
๘. ความสามารถเชิงวิชาการ      
๙. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา      
๑๐. การมีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษา      
๑๑. การมีคุณธรรมและจริยธรรม      
๑๒. การมีมนุษยสัมพันธ์      
๑๓. การตรงต่อเวลา      
๑๔. ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงาน      
๑๕. การอุทิศและเสียสละเวลาให้กับงานที่ท า      
คิดเป็นคะแนน      
คะแนนรวมทั้งหมด (จากคะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน)  

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 

ผู้เสนอรายงาน ..................................................... 
วันที.่......../.......... /................ 
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ส่วนที่ ๓ 
๑. ความคิดเห็นของหัวหน้าหอผู้ป่วย/อาจารย์นิเทศ (จุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
....................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 

 
  ลงชื่อ........................................................หวัหน้าหอผู้ป่วย/อาจารย์นิเทศ 
               (.......................................................) 
        ต าแหน่ง............................................ 
           วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

 
๒. ความคิดเห็นของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติงาน (จุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. .................................... 
...................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................. .................................................................................... 

 
ลงชื่อ..........................................................ผู้ดูแลการทดลองการปฏิบัติงาน 
                (.......................................................) 
         ต าแหน่ง............................................ 
           วันที่........เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
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คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วศะรงรอง ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส  ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา พูลเพิ่ม  คณะกรรมการ 
อาจารย์ศิริยุพา   นันสุนานนท์ คณะกรรมการ 
อาจารย์ญานิศา   ดวงเดือน คณะกรรมการ 
นางสาวธราทิพย์   เปรมวงศิริ คณะกรรมการและเลขานุการ 


