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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาใน 10 คณะ 1 วิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ได้มีมติให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น เป็นคณะลำดับที่ 12 โดยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย 
คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นจากนั้นเป็นต้นมา คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงบุคลากร  
ที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ปณิธาน ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำคู่มืออาจารย์ ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
สายวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้อาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในส่วน
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่มีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ จึงใช้คู่มือ
พนักงานมหาวิทยาลัยไปก่อน และหากคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ 
จะกำหนดให้มีขึ้นจะแจ้งระเบียบเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป 

คณะพยาบาลศาสตร์จะทำการปรับปรุงคู่มืออาจารย์ให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไปในโอกาสต่อไป 
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1. ประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา

และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที ่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพ ทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สัง คม วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ มีความพร้อมใน
หลาย ๆ ด้าน ซึ่งต่อมาในวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยอิสระและมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึง
ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิม และยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยมี
การรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 9 แห่ง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นมหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญา
ตรี โท และเอก เพ่ือรองรับการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่
ผู ้จบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญา ซึ่งต่อมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช  
บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา 
 

1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปรัชญา (Philosophy) 
นวัตกรรมสร้างชาติ ราชมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม 
 
ปณิธาน (Determination) 
มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 



 | 2 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ พัฒนานวัตกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 
  2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ 
ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
  3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

  ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
  R – Right   ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

M – Mastery   รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ 
U – Universal Standard มีความเป็นสากล 
T – Technology  ต่อยอดเทคโนโลยี 
T – Trust & Team  เชื่อมั่นในทีม 
 

วัฒนธรรมองค์กร Organization Working Culture 
1. มุ่งเน้นตรงเวลา 
2. จิตอาสาคือชีวิต 
3. รู้คิดอย่างสร้างสรรค์ 
4. ก้าวทันโลกทัศน์ 
5. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
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1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่า 

ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 
4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 

 
1.3 คณะ / วิทยาลัย 

เป็นหน่วยงานหลักที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการกับสังคม 
ปัจจุบันมี 11 คณะ 1 วิทยาลัย คือ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5. คณะบริหารธุรกิจ 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
9. คณะศิลปศาสตร์ 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์* 
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย* 
12. คณะพยาบาลศาสตร์** 

หมายเหตุ : * เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 ** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายในโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ 
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1.4 สถาบัน / สำนัก 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินการสนับสนุนด้านวิชาการ ศึกษาวิจัย ค้นคว้าทดลอง 

และฝึกอบรม 6 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. สำนักสหกิจศึกษา* 
5. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา* 
6. สำนักบัณฑิตศึกษา* 

หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
 
2. ความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ การทำ
การสอน ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ถือเป็นกลุ่มวิชาชีพด้าน
สุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นการจัดตั ้งคณะพยาบาลศาสตร์ จึงมีความ
สอดคล้องกับพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยอาศัยพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่ง “ส่วนงานภายใน” หมายความว่า คณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนงานภายในที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 4 นอกจากการตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาแล้วเมื่อมีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา 
สภาสถาบันอุดมศึกษา อาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยทำ
เป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เร่งด่วนของมหาวิทยาลัยที่เน้นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ การวิจัยและนวัตกรรม การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความ
พร้อมที่จะรองรับการจัดการศึกษา และเพ่ือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบา
ภาระของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนกำลังคนพยาบาลศาสตร์ของประเทศ และเพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับความต้องการบริการด้านสุขภาพของคนไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงมีมติเก่ียวกับคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีมติการรับรองในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการออกประกาศรับรอง ณ วันที่ 6 กันยายน 2558 

2. สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
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3. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีมติการรับรองในการประชุม ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 23 
ธันวาคม 2558 รับรองและประกาศให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารคณะ
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 
นโยบายและแผนการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
2.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ปรัชญา (Philosophy) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรู้ในศาสตร์และศิลป์สาขาการ

พยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติการ
พยาบาลแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และการมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาล ทักษะสร้างนวัตกรรม การสื่อสารภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์การใฝ่รู้และ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้รับการเอื้ออำนวยโอกาส ทรัพยากร บรรยากาศ และเสรีภาพใน
การเรียนรู้ 

 
ปณิธาน (Determination) 
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน

วิชาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรมในการพยาบาล สามารถปรับตัว ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะใน

การปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล กอปรด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดบัประเทศและก้าวสู่ระดับสากล 

 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต

พยาบาลที่มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
บัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 

กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้ 
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พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล 
2. ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล 
3. บริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. การบริหารจัดการที่โปร่งใสและธรรมาภิบาล 
 
ค่านิยมองค์กร (Core Values) 

N – RMUTT 
N – Nurse  พยาบาล 
R – Responsive รับผิดชอบ 
M – Morality  มีคุณธรรม จริยธรรม 
U – Unity  มีความรักองค์กร 
T – Team  ทำงานเป็นทีม 
T – Technology เทคโนโลยี 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
ซื่อสัตย์ อดทน ใฝ่รู้ สู้งาน สร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของ

สังคม 
3. ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน 
4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและ

บริการวิชาการ 
5. ให้บริการทางวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคม โดยเน้นการส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู และรักษา

แบบองค์รวม 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศ

และสากล 
7. ทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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2.2 สีและดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 
สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์  สีขาว 
ดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์  ดอกบัวขาวมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 โครงสร้างการจัดองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ 
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2.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
คณบดี 
1. ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดในระดับคณะ และเป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์และดำเนินการ

บริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะ 
2. ควบคุมกำกับงานติดตามงานการบริหารคณะตามแผนงาน นโยบายตามพันธกิจของคณะ คือ งานด้านบริหาร 

งานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. รับผิดชอบตัดสินใจในการดำเนินงานบริหารคณะตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

4. เป็นตัวแทนคณะในฐานะคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในการประชุม ทำกิจกรรมตามตำแหน่งที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

5. นิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของอาจารย์ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1. ดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด 
2. ควบคุม กำกับการดำเนินการกิจการนักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด 
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการสอนของอาจารย์ การจัดกิจกรรมส่งเสริม

นักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนที่กำหนด 
4. ควบคุม กำกับ การรายงานผลการดำเนินงานตามหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร และมาตรฐาน

ของสภาวิชาชีพ 
5. ตรวจสอบแผนการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามท่ีกำหนดในแต่ละชั้นปี 
6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และการอำนวยความสะดวกในการเรียน

การสอนของอาจารย์และนักศึกษา 
7. เป็นประธานในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการกลุ่มวิชาและ

คณะกรรมการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
8. งานอ่ืน ๆ ที่คณะ/มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 
1. ประสานการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผน 

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ควบคุม กำกับการดำเนินการวิจัย การบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ ความเสี่ยงของคณะ 
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ และการหาทุนการวิจัยจากแหล่งทุน 
4. ควบคุม กำกับการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงของคณะ 
5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
6. เป็นประธานในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริการ

วิชาการ 
7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 
1. กำหนดนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. ดำเนินการพิจารณาออกระเบียบหรือประกาศของคณะที่เอ้ือต่อการบริหารของคณะ 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรก่อนการเสนอมหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาให้ความเห็นในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะเพ่ือให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
5. ให้ข้อเสนอแนะคณะเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการในทุกด้านของคณะให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและ

มาตรฐานการประกันคุณภาพโดยมุ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
1. กำหนดแผนงานด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ขององค์กร

วิชาชีพ 
2. บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกลไกการดำเนิน ให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. ประสานการจัดทำแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาและการเตรียมสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 
4. จัดทำแผนการศึกษาประจำปีการศึกษา (Master Plan) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนการ

ศึกษาของหลักสูตร 
5. พิจารณารายงานผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดและประเมินผล 
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6. พิจารณาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. วางแผนการสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลและการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ 

8. วางแผนการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและติดตามคุณภาพบัณฑิต 
9. พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามระยะเวลาที่กำหนด 
10. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
1. กำหนดแผนงานการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมอัตลักษณ์ของคณะและ

มหาวิทยาลัย 
2. จัดกิจกรรม ประสานการสนับสนุนการให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ติดตาม กำกับ ดำเนินงาน ประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และนำผลการประเมินมา

พัฒนาการจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
4. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาตามแผน 
5. ประสานการจัดสรรทรัพยากร เวลาให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนานักศึกษาตามแผนงานที่กำหนด

ของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
6. ควบคุม กำกับงานการพักอาศัยในหอพัก และการพัฒนานักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยตามระเบียบที่กำหนด 
7. ประสานการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา และการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8. ประสานการหาทุนสนับสนุนนักศึกษา และงานพิเศษให้นักศึกษาที่ขาดแคลน 
9. ประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพ สุขภาพของนักศึกษา 
10. งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1. กำหนดแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2. ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำรงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและประเทศ 
3. จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการตามแผนงานโครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประสบ

ผลสำเร็จ 
4. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
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5. ประสานงาน สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
6. ประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่นำกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าไปบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 
7. งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
คณะกรรมการกลุ่มวิชา 
1. เสนอแผนงาน งบประมาณ ความต้องการทรัพยากร เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรใน

แต่ละรายวิชาของกลุ่มวิชา 
2. เสนอแผนการจัดรายวิชา (มคอ. 3, 4) ให้เป็นไปตามหลักสูตรและผู้รับผิดชอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 
3. เสนออาจารย์พิเศษในการช่วยสอนในแต่ละรายวิชาและประสานการจ่ายค่าตอบแทน 
4. ควบคุมกำกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและภาระงานของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาการ

พยาบาลกำหนด 
5. สื่อสาร ประสานงาน จัดสรรอาจารย์ในกลุ่มวิชาให้ปฏิบัติงานตามการมอบหมายและความรับผิดชอบ 
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสอนของอาจารย์ในการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามกลุ่มวิชา 
7. ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
8. นิเทศการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ 
9. ควบคุมกำกับงานห้องปฏิบัติการพยาบาล ตามช่วงเวลาของการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
10. ติดตาม ดูแล สุ่มตรวจสภาพอุปกรณ์ พร้อมใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
11. ร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาในกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ 
12. ร่วมพิจารณาการจัดทำข้อสอบ การวิพากษ์ข้อสอบ การวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา 
13. งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา 
1. กำหนดแผนการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย 
2. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยและ/หรือความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านการวิจัย 
3. กำหนดแผนงาน ประสานการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4. กระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีการทำวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการ

บริการพยาบาลในคลินิก และการศึกษาพยาบาล 
5. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก ให้ส่งผลงาน

ทันเวลาที่กำหนด 
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6. แสวงหาแหล่งทุน/แหล่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานวิจัย 
7. ประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำสรุปและรายงานเพ่ือการปรับปรุง 
8. งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพและความเสี่ยง 
1. กำหนดแผนงานการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา และความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ 
2. กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและความเสี่ยงโดยภาพรวมของคณะ 
3. วิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงและเสนอให้คณะ

พิจารณาดำเนินการ 
4. กำกับ ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการ และประเมินคุณภาพภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะตาม

เวลาที่กำหนด 
5. ติดตาม รวบรวมแฟ้มสะสมหลักฐานงานของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายใน/สกอ./สมศ./และ

สภาการพยาบาลตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ประสานการนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง 
8. งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
1. จัดทำแผนงาน โครงการการปฏิบัติและดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน และ

สถาบันอื่น ๆ 
2. ประสานการบูรณาการการจัดบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
3. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม 
4. ติดตาม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
6. งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ 
1. เป็นสมาชิกในกลุ่มวิชาตามวิชาทางการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับมอบหมาย 
2. จัดทำแผนการสอน สอน และประเมินผลการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
3. ออกข้อสอบ ร่วมพิจารณาข้อสอบและการตัดเกรดในกลุ่มวิชาและร่วมนำเสนอในการประชุมกลุ่มวิชา 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
4. วางแผนพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและวิจัยตามข้อตกลง (TOR) ที่ให้ไว้กับคณะ และดำเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนงานและทันเวลาที่กำหนด 
5. ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. เข้าร่วมกิจกรรม กิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ ตามที่คณะและ

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ต้องให้อาจารย์มีส่วนร่วม 
7. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของคณะตามความสนใจและตามการมอบหมายงาน 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสายสนับสนุน 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
1. วางแผน ควบคุม กำกับการบริหารจัดการให้งานในสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ 
3. เป็นตัวแทนในการประสานงานกิจการของคณะกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะ 
4. ควบคุมกำกับงานในงานทุกงานของสำนักงานคณบดีให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของคณะอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการคณะให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี

คุณภาพ 
6. ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของคณะเพ่ือการเผยแพร่ 
7. กลั่นกรองงานเพ่ือนำเสนอคณบดี 
8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานบริหารงานทั่วไป 
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ รับ ส่ง เวียนหนังสือทั้งหนังสือ

ภายในและภายนอก 
2. จัดระบบการเก็บเอกสาร รับส่งหนังสือทั้งทาง e-office และสำเนาเอกสารเพื่อการสืบค้นได้สะดวกตามระบบ

สารบรรณ 
3. เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
4. จัดร่าง/พิมพ์ หนังสือ บันทึกโต้ตอบ คัดสำเนา โรเนียว ถ่ายเอกสาร เก็บรวบรวมของสำนักงานคณบดีและ 

งานเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามการมอบหมาย 
5. ติดตามประเมินผลงานและรายงานในงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานการเงินและบัญชี 
1. จัดทำบัญชี เอกสารการเคลื่อนไหวทางการเงินของคณะเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินของคณะตามระเบียบวิธี

ทางบัญชี 
2. ดูแลการรับและจ่ายเงิน นำฝาก และการตรวจเอกสารสำคัญในการเบิกจ่ายตามระเบียบของคณะและ

มหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและรายงานคณบดีตามระเบียบที่กำหนด 
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบแก่บุคลากรในคณะ 
5. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสและรายงานต่อคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานแผนงาน อาคารสถานที่ และพัสดุ 
1. ประสานการดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปี และการทำแผนงานงบประมาณเสนอมหาวิทยาลัยในทันตาม

เวลาที่กำหนด 
2. ควบคุม กำกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
3. ดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยง ควบคุมกำกับการดำเนินการตามแผนและการรายงานการประเมินผลความ

เสี่ยง 
4. ประสานการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีและกำกับติดตามการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติงานประจำปี 
5. วางแผน ดำเนินการในการจัดหา ซ่อมแซม บำรุงรักษา ควบคุม ทำทะเบียน พัสดุ อาคารสถานที่ของคณะให้

พร้อมใช้ 
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6. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะเป็นประจำทุกปี โดยอิงระเบียบราชการว่าด้วยการพัสดุ 
7. ควบคุม กำกับการดำเนินงานพนักงานทำความสะอาด อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบสวยงามอยู่

เสมอ 
8. ดำเนินการเสนอแผนงานเพื่อการซ่อมแซมอาคารที่เกิดปัญหาทรุดโทรมเพ่ือการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 
9. ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่ในคณะและประสานงานหอพักเพ่ือความสะดวก

ของอาจารย์และนักศึกษา 
10. ประสานงาน ดำเนินงานในงานบริหารความเสี่ยงของคณะ 
11. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานบุคคล 
1. รวบรวมประวัติบุคลากรของคณะให้เป็นปัจจุบัน 
2. ดำเนินการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเพ่ือเป็นฐานระบบข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
3. วางแผน ประสานงาน กำหนดเกณฑ์การประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการดำเนินการประเมินความดี

ความชอบให้ทันเวลาในแต่ละปีงบประมาณ 
4. รวบรวมการบันทึกการขออนุมัติเก่ียวกับการลาทุกประเภทเสนอคณบดีทุกเดือน 
5. ดำเนินการประสานด้านการดำเนินการด้านนิติกรรมทำสัญญาทุกประเภทของบุคลากรตามระเบียบที่กำหนด 
6. ดำเนินการตรวจร่างระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ของคณะก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 
7. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นอาจารย์ในคณะให้เป็นไปตามระเบียบของคณะ 
8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานสนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ 
1. สนับสนุนการดำเนินการ รวบรวมแผนงาน ประสานการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มวิชา 
2. จัดหา ประสาน ควบคุมกำกับการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และทำบัญชีการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
3. ประสานการดำเนินการด้านกิจกรรมของนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา การส่งเสริมให้นักศึกษารักษาวินัย ตามระเบียบของนักศึกษา 
5. ประสานงานการดำเนินการด้านวินัยนักศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง 
6. ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรทุนนักศึกษา 
7. ประสานแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
8. ประสานงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9. การจัดทำฐานข้อมูล เว็บไซด์ของคณะ และสื่ออิเลคทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน 
10. ประสานงาน/ดำเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
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11. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามแผนการ
พัฒนางานตามข้อเสนอจากการประกันคุณภาพ 

12. สนับสนุนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์ 
13. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในห้องปฏิบัติการและวิชาในการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้าน

ต่างๆ ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ 
14. ดูแลอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
15. ดูแล แนะนำอาจารย์ นักศึกษา ในการใช้ห้องปฏิบัติการตามระเบียบ 
16. ดูแล รักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
17. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานทะเบียนและประมวลผล 
1. ดำเนินการลงข้อมูลรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาในทุกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนของ

คณะ 
2. ประสานการดำเนินการตรวจสอบการลงทะเบียน การแก้ไขการลงทะเบียน การเพิก ถอนรายวิชาในระบบการ

ลงทะเบียน 
3. ควบคุมกำกับการดำเนินงานตามระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
4. ประสานการจัดส่งเกรดกับคณาจารย์ การลงบันทึกคะแนน/เกรดของนักศึกษาในฐานข้อมูลของงานทะเบียนฯ 
5. ให้คำปรึกษาในการดำเนินการลงทะเบียน การประมวลผลสอบแก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 
6. ประสานการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมเป้าหมายของนักศึกษาของคณะและติดตาม

ประเมินผลเป็นประจำทุกปี 
7. ดำเนินการประสานเพ่ือการรับสมัคร/คัดเลือกนักศึกษาทุกหลักสูตร 
8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3. การสรรหา การพัฒนา และประเมินผลบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ 
3.1 การสรรหาบุคลากรอาจารย์ 

- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
- การประเมิลผลบุคลากร 
อาจารย์เป็นบุคลากรสำคัญที่มีส่วนในการจัดการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะ

พยาบาลศาสตร์ จึงมีนโยบายและแผนส่งเสริมสมรรถนะพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา การปฐมนิเทศ และพัฒนาทักษะการสอน การประเมินผลเพ่ือ
พิจารณาการบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ ภายหลังการทดลองงาน 6 เดือน และเม่ือรับเข้าเป็นอาจารย์ในคณะแล้ว ยังคง
จัดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาด้านความรู้ และทักษะ เช่น ส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
สัมมนาวิชาการ หรือศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพและทักษะในการผลิตหนังสือ / เอกสารคำสอน / สื่อการสอนที่มี
คุณภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตทางการพยาบาล หรือเข้าร่วมโครงการอาจารย์
แลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ในส่วนของการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในคู่มือปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เล่มนี้แบ่ง
ออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ เรียงตามลำดับดังนี้ 

(1) การสรรหาบุคลากร 
(2) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของการปฐมนิเทศ แนวทางการพัฒนาทักษะ

การสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติและแนวทางในการประเมินผล ตลอดจนการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
ในระยะเวลา 6 เดือน 

(3) การประเมินผลอาจารย์ใหม่ 
 
1. การสรรหาบุคลากร 

การสรรหาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งอาจารย์ ดำเนินการตาม
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยคณบดีและคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาความ
พอเพียงของอัตรากำลัง คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้จะเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำของคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ 
เกณฑ์ด ้านจำนวน คุณว ุฒ ิ และคุณสมบัต ิ จะกำหนดให้เ ป ็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล และ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดูเกณฑ์คุณสมบัติ / จำนวนอาจารย์จากข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรอง 
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2545 และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐาน
การศึกษา และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ) 
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แนวทางการสรรหาบุคลากรอาจารย์ 
การสรรหาบุคลากรอาจารย์ มีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
1. กำหนดคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการรับ 
2. คณบดี เสนอขออนุมัติตำแหน่งไปยังอธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการ

สำนักงานบุคคล 
3. สำนักงานบุคคลประกาศรับอาจารย์ทางสื่อต่าง ๆ โดยแจ้งคุณวุฒิ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งกำหนดวันที่ 

เวลาที่รับสมัคร ตลอดจนวันสัมภาษณ์ 
4. การสัมภาษณ์จะดำเนินการโดยคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าหมวดวิชาที่ต้องการรับอาจารย์ โดยใน

ขั้นตอนนี้มีการดำเนินการดังนี้ 
4.1 ผู้สมัครกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น 
4.2 ศึกษาเงื่อนไขการปฏิบัติงานของอาจารย์วิชาพยาบาลศาสตร์ 
4.3 สัมภาษณ์ สอบสอน 
4.4 เปิดโอกาสให้ซักถาม 
4.5 ทีมสัมภาษณ์ประชุม เพ่ือพิจารณาสรุปผลการสัมภาษณ์ และผลการสอน 
4.6 ประกาศผลการสัมภาษณ์ 

5. เงื่อนไขของการรับอาจารย์จะเป็นตัวกำหนดในการจัดโปรแกรมการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ ในระหว่าง
การทดลองปฏิบัติงาน 

6. ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน 
7. ในการจ้างงานจะกำหนดการต่อสัญญาทุก 2 ปี และเมื่อผ่านขั้นตอนการสรรหาบุคลากรอาจารย์ 

เรียบร้อยแล้ว บุคลากรที่เข้าใหม่ ต้องเซ็นรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานของอาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้าย 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

- รายละเอียดของการปฐมนิเทศ 
- แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ 
- แนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
อาจารย์นับเป็นบุคลากรสำคัญที่มีส่วนในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  อาจารย์ใน 

มหาวิทยาลัยยังมีภาระรับผิดชอบในหลาย ๆ ด้าน แบ่งออกได้เป็น 4 หน้าที่หลัก คือ ด้านการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเป็นอย่างดี 

ดังนั้นการจัดปฐมนิเทศอาจารย์อย่างเป็นกระบวนการตามลำดับ และมีขั้นตอนจะช่วยพัฒนาให้อาจารย์มี
ความสามารถครบตามหน้าที่หลัก ๆ ของคณะได้ ซึ่งในส่วนของการปฐมนิเทศ แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้คือ 

(1) รายละเอียดของการปฐมนิเทศ 
(2) แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ 
(3) แนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 
รายละเอียดของการปฐมนิเทศ 

ในส่วนนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ แนวทางการปฏิบัติ และเอกสารประกอบในการ 
ปฐมนิเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และของคณะพยาบาลศาสตร์ 

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี และของคณะพยาบาลศาสตร์ 

3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมองเห็นแนวทางใน 
การพัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

5. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
6. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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แนวทางการปฏิบัติ 
เนื่องจากอาจารย์ใหม่แต่ละคนมาจากพื้นฐานประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดปฐมนิเทศจึงได้

พิจารณาให้มีความเหมาะสมตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กรณีไม่เคยมีประสบการณ์ท้ังด้านการสอนและการปฏิบัติในเฉพาะ 
2. กรณีเคยมีประสบการณ์การปฏิบัติที่ตรง แต่ไม่เคยเป็นอาจารย์มาก่อน 
3. กรณีเคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไม่ตรง 
4. กรณีเคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ตรงมาก่อน 

 
กลุ่มที่ 1 กรณีไม่เคยมีประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติในเฉพาะ 
อาจารย์ในกลุ่มนี้ขาดทั้งทักษะในด้านการสอน และการปฏิบัติในเฉพาะที่ต้องการ เช่น ห้องคลอด ไอซียู 

ห้องผ่าตัด จึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถทั้งในด้านการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และฟื้นฟูทักษะในการ
ปฏิบัติในเฉพาะ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศในกลุ่มนี้มีดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลั ยและคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ 

3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมองเห็นแนวทางใน 
การพัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้ครบ 

5. เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลที่เฉพาะเจาะจง 
6. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
7. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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กำหนดการปฐมนิเทศ 

วัน-เวลา/ 
ระยะเวลา 

เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์ที่ 
1 

1. พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพื่อดำเนินเรื่องเอกสาร และการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และของคณะพยาบาลศาสตร์ 
2. แนวทางการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระเบียบการปฏิบัติงาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยและคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
4. บทบาทหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การ
จัดการเรียนการสอนของคณะ (หลักสูตร แผนการศึกษา แนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล) 
5. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
6. การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหมวดวิชา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
2-3 

- ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยเฉพาะ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติของคณะ เพื่อ
ทบทวนประสบการณ์ที่จำเป็น สร้างสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่ และ
เรียนรู้ระบบงานของโรงพยาบาล (ในกรณีที่เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะ เช่น 
ห้องคลอด ไอซียู ห้องผ่าตัด อาจพิจารณายืดระยะเวลาการฝึก
ปฏิบัติเป็น 2-4 สัปดาห์จนกว่าอาจารย์จะเกิดทักษะ) 

หัวหน้ากลุ่มวิชาและหัวหน้า
หน่วยงานในโรงพยาบาล 

สัปดาห์ที่ 
4-9 

- เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะวิชาและแนวทางการสอนภาคปฏิบัติ 
- ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยให้
อาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นหลักหรือปฏิบัติงานในคณะโดยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

- ประมวลวิชา 
- แผนการสอนและแผนการออกข้อสอบ  
- แนวทางการออกข้อสอบ  
- การประเมินผลและการตัดเกรด 

 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่ม
วิชา 
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วัน-เวลา/ 
ระยะเวลา 

เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

หรือมอบหมายให้ Attend class อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ หัวหน้ากลุ่มวิชา/ 
อาจารย์อ่ืนโดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบ/ 
วิธีการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กำหนดให้ Attend class 
อย่างน้อย 3 ครั้งก่อนเริ่มการสอนจริง 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
10-12 

- มอบหมายให้สอนภาคปฏิบัติตาม Block rotation 
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎี โดยมีหัวหน้ากลุ่มวิชา/ อาจารย์พ่ี
เลี้ยงประเมินผล 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
13-15 

- มอบหมายให้สอนภาคปฏิบัติตาม Block rotation โดยมีหัวหน้า
กลุ่มวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุก 1 หรือ 2 
สัปดาห์ของการนิเทศ) 
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎีตามความเหมาะสมโดยมีหัวหน้า
หมวดวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกครั้งภายหลัง
การสอน) 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
16 

- ประเมินผลเพื่อพิจารณาการบรรจุ ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อ
ผ่านการพิจารณา 

คณบดี  
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

 แจ้งผลการทดลองงานภายใน 119 วัน  

 
กลุ่มที่ 2 กรณีเคยมีประสบการณ์การปฏิบัติที่ตรงแต่ไม่เคยเป็นอาจารย์มาก่อน 
อาจารย์ในกลุ่มนี ้มีทักษะในการปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ขาดประสบการณ์เกี ่ยวกับการถ่ายทอดความรู ้ซึ่ง 

จำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศ
ในกลุ่มนี้ มีดังนี ้

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ 

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ 

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมองเห็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้ครบ 
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5. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
6. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ 

พยาบาลศาสตร์ 
 
กำหนดการปฐมนิเทศ 

วัน-เวลา/
ระยะเวลา 

เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์ที่ 
1 

1. พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพื่อดำเนินเรื่องเอกสาร และการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และคณะพยาบาลศาสตร์ 
2. แนวทางการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระเบียบการปฏิบัติงาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยและคณะ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
4. บทบาทหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การ
จัดการเรียนการสอนของคณะ (หลักสูตร แผนการศึกษา แนวปฏิบัติ
ในภารจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล) 
5. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
6. การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มวิชา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
2-7 

- เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะวิชาและแนวทางการสอนภาคปฏิบัติ 
- ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยให้
อาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นหลัก 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

 
 
 
 
 

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

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร และหัวหน้า
กลุ่มวิชา 
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วัน-เวลา/
ระยะเวลา 

เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 
8-10  

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ 
11-15 

หรือมอบหมายให้ Attend class อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ หัวหน้ากลุ่มวิชา 
อาจารย์อ่ืนโดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบ/ 
วิธีการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กำหนดให้ Attend class 
อย่างน้อย 3ครั้งก่อนเริ่มการสอนจริง 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

- มอบหมายให้สอนภาคปฏิบัติตาม Block rotation  
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎี โดยมีหัวหน้ากลุ่มวิชา/ อาจารย์พ่ี
เลี้ยงประเมินผลเพื่อประเมินความก้าวหน้า และพัฒนา 
 
- มอบหมายให้สอนภาคปฏิบัติตาม Block rotation โดยมีหัวหน้า
หมวดวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุก 1 หรือ 2 
สัปดาห์ของการนิเทศ) 
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎีตามความเหมาะสม โดยมีหัวหน้า
กลุ่มวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกครั้งภายหลัง
การสอน) 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 
 
 
 
หวัหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
16 

- ประเมินผลเพื่อพิจารณาการบรรจุ คณบดี และหัวหน้ากลุ่มวิชา 

 แจ้งผลการประเมินภายใน 119 วัน  
 

กลุ่มที่ 3 กรณีเคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไม่ตรง 
อาจารย์ในกลุ่มนี้เคยพัฒนาศักยภาพด้านการสอนมาแล้วจากหน่วยงานเดิม แต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนในการ

สอน จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนความรู้ในใหม่และเรียนรู้การทำงานในสถานที่แห่งใหม่ เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ 
และพัฒนาเป็นบุคลาการของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศในกลุ่มนี้ จึงมีดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ 

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ 

3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในใหม่ 
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5. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ 
พยาบาลศาสตร์ 
 
กำหนดการปฐมนิเทศ 

วัน-เวลา/
ระยะเวลา 

เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์ที่ 
1 

1. พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพื่อดำเนินเรื่องเอกสาร และการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และคณะพยาบาลศาสตร์ 
2. แนวทางการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระเบียบการปฏิบัติงาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยและคณะ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
4. บทบาทหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การ
จัดการเรียนการสอนของคณะ (หลักสูตร แผนการศึกษา แนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล) 
5. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 
6. การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มวิชา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
2-3 

- ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยเฉพาะ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติของคณะ เพื่อ
ทบทวนประสบการณ์ที่จำเป็น สร้างสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่ และ
เรียนรู้ระบบงานของโรงพยาบาล (ในกรณีที่เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะ เช่น 
ห้องคลอด ไอซียู ห้องผ่าตัด อาจพิจารณายืดระยะเวลาการฝึก
ปฏิบัติ เป็น 2-4 สัปดาห์จนกว่าอาจารย์จะเกิดทักษะ) 

หัวหน้ากลุ่มวิชาและหัวหน้า
หออภิบาลผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลแหล่งฝึก 

สัปดาห์ที่ 
4-5 

- เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะวิชาและแนวทางการสอนภาคปฏิบัติ 
- ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยให้
อาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นหลัก 
 
 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 
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วัน-เวลา/
ระยะเวลา 

เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์ที่ 
6-7 

- ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยให้
อาจารย์ใหม่หลักหรือปฏิบัติงานในคณะโดยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
1. ประมวลวิชา 
2. แผนการสอนและแผนการออกข้อสอบ 
3. แนวทางการออกข้อสอบ 
4. การประเมินผลและการตัดเกรด 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร และหัวหน้า
กลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
8-10 

- มอบหมายให้สอนภาคปฏิบัติตาม Block rotation  
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎี โดยมีหัวหน้าหมวดวิชา/ อาจารย์
พ่ีเลี้ยงประเมินผลเพ่ือประเมินความก้าวหน้า และพัฒนา  

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
11-15 

- มอบหมายให้สอนภาคปฏิบัติตาม Block rotation โดยมีหัวหน้า
กลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกกลุ่มนักศึกษาที่ 
ฝึกปฏิบัติ) 
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎีตามความเหมาะสมโดยมีหัวหน้า
กลุ่มวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกครั้งภายหลัง
การสอน) 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
16 

- ประเมินผลเพื่อพิจารณาการบรรจุ คณบดี/ รองคณบดีฝ่าย 
บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม 
วิชา 

 แจ้งผลการประเมินการทดลองงานภายใน 119 วัน  
 

กลุ่มที่ 4 กรณีเคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ตรงมาก่อน 
อาจารย์ในกลุ่มนี้เป็นอาจารย์ที่พัฒนาศักยภาพด้านการสอนมาแล้วจากหน่วยงานเดิม แต่เมื่อเปลี่ยน 

สถานที่ทำงานใหม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้อาจารย์เข้าใจ และเรียนรู้การทำงานในบทบาทเดิม แต่อยู่ในสถานที่
ใหม่ เพ่ือให้อาจารย์สามารถปรับตัว และเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ ดังนั้นในการปฐมนิเทศจึงมุ่งเน้น
เฉพาะส่วนของการแนะนำให้รู้จักคณะ มหาวิทยาลัย และแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศ
ดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
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2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 
กำหนดการปฐมนิเทศ 

วัน-เวลา/
ระยะเวลา 

เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

สัปดาห์ที่ 
1 

1. พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพื่อดำเนินเรื่องเอกสาร และการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย 
2. แนวทางการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระเบียบการปฏิบัติงาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงสร้างและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยและคณะ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและคณะ  
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ 
4. บทบาทหน้าที่หลัก 4 ด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การ
จัดการเรียนการสอนของคณะ (หลักสูตร แผนการศึกษา แนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล) 
5. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 
6. การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มวิชา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 
 
 
คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
2-1 

- เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะวิชาและแนวทางการสอนภาคปฏิบัติ 
- ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยให้
อาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นหลัก 
- ฝึกสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยให้
อาจารย์ใหม่เป็นหลัก 
หรือปฏิบัติงานในคณะโดยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ  

1. ประมวลวิชา  
2. แผนการสอนและแผนการออกข้อสอบ  
3. แนวทางการออกข้อสอบ  

หัวหน้ากลุ่มวิชา 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร และหัวหน้า
กลุ่มวิชา 
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วัน-เวลา/
ระยะเวลา 

เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ 

4 การประเมินผลและการตัดเกรด 
สัปดาห์ที่ 

5-8 
- มอบหมายให้สอนภาคปฏิบัติตาม Block rotation 
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎี โดยมีหัวหน้ากลุ่มวิชา/ อาจารย์พ่ี
เลี้ยงประเมินผลเพื่อประเมินความก้าวหน้า และพัฒนา 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
9-15 

- มอบหมายให้สอนภาคปฏิบัติตาม Block rotation โดยมีหัวหน้า
กลุ่มวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกกลุ่มนักศึกษาท่ี
ฝึกปฏิบัติ) 
- มอบหมายหัวข้อสอนภาคทฤษฎีตามความเหมาะสม โดยมีหัวหน้า
กลุ่มวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยงประเมินผลเป็นระยะๆ (ทุกครั้งภายหลัง
การสอน) 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

สัปดาห์ที่ 
16 

- ประเมินผลเพื่อพิจารณาการบรรจุ  
 

คณบดี รองคณบดีฝ่าย 
บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม 
วิชา 

 แจ้งการประเมินผลการทดลองงานภายใน 119 วัน  

 
นอกเหนือจากการปฐมนิเทศซึ่งจัดโดยคณะแล้ว อาจารย์ใหม่ควรมีโอกาสเข้าร่วมงาน/ เข้าร่วมประชุมที่ 

สำคัญ เพื ่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี ่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ การจัดการเรียนการสอน และการ 
ประเมินผลงาน/ การประชุมซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนควรเข้าร่วมอย่างน้อยหัวข้อละ 1 ครั้ง ได้แก่ 

1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะ 
2. พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
3. การ Defend ข้อสอบ และเกรดภายในคณะ 
4. การ Defend ข้อสอบ และเกรดกับคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาพยาบาลศาสตร์ 
5. โครงการสาธารณสุขชุมชน 
6. การประชุมวิชาการซึ่งเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
7. อ่ืน ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะ 
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เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
เอกสารที่อาจารย์ใหม่จำเป็นต้องศึกษา และใช้ประกอบในการปฐมนิเทศ มีดังนี้ 
1. คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัย 
2. คู่มือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. คู่มือการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. เอกสารระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
5. คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ขอได้จากแผนกบุคคล) 
6. คู่มือการใช้ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
7. แนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มล่าสุด 
8. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ 

การสอนทางการพยาบาลจำเป็นต้องสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งทาง 
ปัญญา ความคิด ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมทำให้การพยาบาลด้อยประสิทธิภาพ นอกจากนี้สังคม
ยังมีความคาดหวังต่อบริการทางการพยาบาลเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจารย์พยาบาลมีความจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้
มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียน โดยกระบวนการพัฒนา
ตนเองควรเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกที่เป็นอาจารย์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หลักการ/แนวคิดที่ถูกต้อง และปลูกฝังให้
เป็นผู ้ที ่รักการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ในส่วนนี ้จึงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทักษะการสอน 
ผู้รับผิดชอบ และแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทักษะการสอน 

1. เรียนรู้หลักการ/แนวคิดที่ถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และปฏิ บัติที่ยึดผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลาง 

2. เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
3. เรียนรู้สาระสำคัญท่ีจำเป็นต้องใช้ในการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่ตนรับผิดชอบ 
4. เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และสามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาเข้าใจได้ 
5. เรียนรู้วิธีการประเมินผลการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
6. เรียนรู้ปัญหาที่พบบ่อยในการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา 
7. มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นครูพยาบาล และต่อนักศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบ 
ผู้หัวหน้ากลุ่มวิชา หรืออาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร  รวบรวมข้อมูลเสนอคณบดี เพ่ือ 

วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และต่อสถาบัน 
 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางในการพัฒนาทักษะของอาจารย์ใหม่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 
เรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานบนหอผู้ป่วย โดยจัดให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม
ของอาจารย์ใหม่แต่ละคน ดังนี้ 

1. อาจารย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติในเฉพาะ จัดให้มีการพัฒนาทักษะให้
ครบทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น 

2. อาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติที่ตรง แต่ไม่เคยเป็นอาจารย์มาก่อน จัดให้มีการพัฒนาทักษะ 2 
ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 

3. อาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ไม่ตรง จัดให้มีการพัฒนาทักษะ 2 ด้าน 
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยจัดในระยะเวลาสั้นกว่าอาจารย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การสอน 
และการศึกษาดูงานบนหอผู้ป่วย 

4. อาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ตรงมาก่อน จัดให้มีการพัฒนาทักษะดา้น
การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในระยะเวลาสั้นกว่าอาจารย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การสอน เพื่อปรับเปลี่ยน
แนวคิด และวิธีการให้เป็นไปตามปรัชญาหลักสูตรของคณะฯ รายละเอียดแนวทางในการพัฒนาทักษะของอาจารย์
ใหม่ มีดังต่อไปนี้ 

4.1 การสอนภาคทฤษฎี จัดให้ Attend class อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน อย่างน้อย 3 
ครั้ง โดยแต่ละ Class ที่จัดให้ Attend จะมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน อาจเป็น Class ของอาจารย์ในกลุ่มวชิา
ใดก็ได ้

ขั้นตอนการ Attend class 
1. ศึกษาแผนการสอน แผนการออกข้อสอบ และเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า 
2. เข้าร่วมฟังการสอนพร้อมหัวหน้ากลุ่มวิชา/ อาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยศึกษาเก่ียวกับ 

- ความสอดคล้องของแผนการสอน กับการจัดการสอนจริง 
- รูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ และวิธีการนำเสนอที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจง่าย 
- นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญ 
- การประเมินผลในชั้นเรียนได้สอดคล้องกับสมรรถนะของนักศึกษา 
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (กรณีมีปัญหา) 

3. อภิปรายร่วมกับหัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยง เกี่ยวกับประเด็นที่สังเกตพบในข้อ 2 
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4. หัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยง เชื่อมโยงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

5. หัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการออกข้อสอบ และเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการออกข้อสอบกับเนื้อหาที่อยู่ในการเรียนการสอนจริง เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ข้าใจเกี่ยวกับ
ระดับของข้อสอบ และมองเห็นแนวทางในการออกข้อสอบด้วยตนเอง 

6. หัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยงบันทึกผลการอภิปรายร่วมกันเป็นหลักฐานในแบบฟอร์ม
บันทึกผลการ Attend class ของอาจารย์ใหม่และรวบรวมส่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

 
4.2 การสอนภาคปฏิบัติ จัดให้อาจารย์ใหม่ขึ้นสอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ี 

เลี้ยง โดยสลับกันเป็นหลัก เพื่อให้อาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอนภาคปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
การนิเทศภายหลังให้คำแนะนำ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนการประเมินจริงเมื่อสิ้ นสุดระยะทดลอง
งาน 6 เดือน 

ขั้นตอนการสอนภาคปฏิบัติร่วม 
1. สอนภาคปฏิบัติคู ่ก ับหัวหน้ากลุ ่มวิชา/อาจารย์พี ่เลี ้ยง โดยให้อาจารย์พี ่เลี ้ยงเป็นหลัก 

(ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์ ขึ้นกับประสบการณ์พ้ืนฐานของอาจารย์ใหม่แต่ละคน) เพ่ือให้คำชี้แนะเก่ียวกับ 
- ลักษณะวิชา วัตถุประสงค์ ประสบการณ์ท่ีนักศึกษาต้องได้รับ และการประเมินผลวิชา 
- การวางแผนการสอนภาคปฏิบัติ 
- การกำหนดสถานการณ์จริง/Case ให้ผู้เรียน 
- เนื้อหาสำคัญที่ควรสอน และการเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
- วิธีการสอนภาคปฏิบัติ 
- วิธีการประเมินผลภาคปฏิบัติ (ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ และทัศนคติต่อ

การปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ใหม่ควรรู้ว่าต้องประเมินอะไร อย่างไร เมื่อไร) 
- ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
- การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วย 
- ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

2. สอนภาคปฏิบัติคู่กับหัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์ใหม่เป็นหลัก เพ่ือประเมิน 
ความก้าวหน้า (Formative evaluation) และให้คำแนะนำเพิ่มเติม 

3. หัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พ่ีเลี้ยง ประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ และบันทึก
ผลการประเมินที่เป็นไปหลักฐานตามแบบฟอร์มการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ และรวบรวม
ส่งให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
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4. แนวทางการศึกษาดูงานบนหอผู้ป่วย นอกเหนือจากการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแล้ว 
อาจจำเป็นต้องส่งอาจารย์ใหม่ขึ้นไปฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะในที่ไม่ชำนาญการขึ้นไปศึกษาดูงานบนหอ
ผู้ป่วยนั้นอาจารย์ควรสร้างสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับบนหอผู้ป่วย ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นพยาบาลในทีม
การพยาบาล และควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 

- ปัญหา/โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย เพ่ือใช้ประกอบในการวางแผนการสอนภาคปฏิบัติ 
- วิธีการพยาบาลเฉพาะที่ใช้บนหอผู้ป่วย 
- เอกสารและการบันทึก 
- ความสอดคล้องระหว่างทฤษฎีที่เคยเรียนกับการปฏิบัติจริง รวมทั้งแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
- ช่องทางในการติดต่อประสานงานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการสอนภาคปฏิบัติ 

 
แนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการ 
สอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการ
ประเมินผลอาจารย์ผู้สอน จึงควรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ นอกจากนี้วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้อง
ให้การดูแลบุคคล จึงจำเป็นต้องมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อสามารถเป็ นแบบอย่างกับ
บุคคลอื่น และผู้ที่แสดงบทบาทการเป็นครูพยาบาลจำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันที่ตนเองปฏิบัติงานร่วมดว้ย 
จึงจะสามารถปลูกฝังให้นักศึกษารักและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันได้ ในส่วนนี้จึงเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ เพื่อพิจารณาว่าอาจารย์มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ใน
คณะ โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการประเมิน ผู้รับผิดชอบ และแนวทางในการประเมินผล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
1. เพื่อประเมินความก้าวหน้าของความรู้ และทักษะเฉพาะในสาขาที่รับผิดชอบสอนทั้งภาคทฤษฎี และ

ปฏิบัติ 
2. เพ่ือประเมินรวบยอดเพ่ือพิจารณาการบรรจุ 
3. เพ่ือประเมินพฤติกรรม และบุคลิกภาพในเชิงวิชาชีพ 
4. เพ่ือประเมินทัศนคติต่อคณะและต่อมหาวิทยาลัย 

 
ผู้รับผิดชอบประเมินผล 
หัวหน้ากลุ่มวิชา ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณา 
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แนวทางการประเมินผล 
1. การประเมินผลการสอนภาคทฤษฎี จะประเมินจากกระบวนการสอนซึ่งได้แก่ การวางแผนการสอน การ 

ดำเนินการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
- มีการนำแผนการสอนไปใช้จริง 
- เนื้อหาการสอนครอบคลุมประเด็นสำคัญตามวัตถุประสงค์ 
- ใช้วิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 
- ข้อสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และระดับของข้อสอบ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ให้หัวหน้าหมวดวิชา/อาจารย์พี่เลี้ยง เข้า Attend การสอนของอาจารย์ใหม่ และติดตามการออกข้อสอบ
ของอาจารย์ใหม่ พร้อมเขียนรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มประเมินผลการสอนภาคทฤษฎีของอาจารย์ใหม่ 
และส่งข้อมูลให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพ่ือรวบรวมเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณา 

2. การประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ โดยรวบรวมโดยรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์พี่เลี้ ยง หัวหน้าหอ 
ผู้ป่วย และนักศึกษากลุ่มที่อาจารย์ใหม่นิเทศ ซึ่งจะประเมินผลทั้งในด้านความรู้และทักษะในสาขาที่สอน การสอน
ภาคปฏิบัติ การประสานงานกับหอผู้ป่วย การเป็นแม่แบบ ความตรงต่อเวลา พฤติกรรมและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 
ให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

- มีความรู้และทักษะในสาขาที่สอนภาคปฏิบัติ 
- สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้นักศึกษาเข้าใจได้ 
- ใช้วิธีการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา (ปฏิบัติให้ดูเป็น

ตัวอย่าง สอน/ให้คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชา รวมทั้งบอกผลการประเมินแก่ 
นักศึกษาอย่างสร้างสรรค์) 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บนหอผู้ป่วยทุกระดับเพ่ือเอ้ืออำนวยต่อการสอนภาคปฏิบัติได้ 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งในด้านการปฏิบัติการพยาบาล พฤติกรรม และบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 
- ตรงต่อเวลาในการนิเทศ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. ในการประเมินผลเพื่อประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) ให้ปฏิบัติระหว่างที่

อาจารย์ ใหม่สอนภาคปฏิบัติคู่กับอาจารย์พี่เลี้ยง โดยให้อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินผลตามหัวข้อข้างต้น สอน และให้
ชี้แนะเพิ่มเติม เพื่อเตรียมอาจารย์ใหม่เป็นผู้สอนหลัก พร้อมเขียนรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์ใหม่ส่งให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพ่ือรวบรวมเสนอคณบดี 

2. ในการประเมินรวบยอด (Summative evaluation) ให้หัวหน้ากลุ่มวิชานิเทศอาจารย์ใหม่เป็น
ระยะๆ ในระหว่างที่อาจารย์ใหม่รับผิดชอบเป็นผู้สอนหลัก (ไม่มีอาจารย์พี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติคู่) และประเมินผล
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ให้ครอบคลุมหัวข้อข้างต้น พร้อมเขียนรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ
ของอาจารย์ใหม่ส่งให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพ่ือรวบรวมเสนอคณบดี 

3. หัวหน้าหมวดวิชา รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าหอผู้ป่วยตามแบบฟอร์มการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของอาจารย์ใหม่ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (กรณีที่มีข้อมูล) พร้อมเขียนบันทึก
ข้อความรายงานผลการประเมินส่งให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือรวบรวมเสนอคณบดี 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พบนักศึกษากลุ่มที่อาจารย์ใหม่สอนภาคปฏิบัติ เพ่ือ
ประเมินผลตามแบบฟอร์มการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมสรุปผลการ
ประเมินเสนอคณบด ี

3. การประเมินผลทัศนคติต่อคณะและมหาวิทยาลัย โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารพบอาจารย์ใหม่ เพ่ือ 
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ (การสอนในชั้นเรียน และการสอนบนหอผู้ป่วย) 
มุมมองต่อคณะ และมหาวิทยาลัย ณ วันแรกที่เข้ามาทำงาน และในปัจจุบัน พร้อมสรุปผลการประเมินทัศนคติต่อ
คณะ และมหาวิทยาลัยของอาจารย์ใหม่เสนอคณบดี 
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เอกสารแนบ 
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เงื่อนไขการปฏิบัติงานของอาจารย์วิชาพยาบาลศาสตร์ 
สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์มีเพียง 1 หลักสูตร คือ การพยาบาล โดย

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.) การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนี้ จะเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คือ กำหนดให้อัตราส่วนของอาจารย์สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาไม่เกิน 
1:8 ดังนั้น การรับบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งคือเพื่อให้มี
อาจารย์สอนภาคปฏิบัติที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาจารย์มีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงได้ร่างเงื่อนไขการปฏิบัติงานของอาจารย์วิชา
พยาบาลศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สมัครเข้าปฏิบัติงาน อาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ได้อ่าน และทำความ
เข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ก่อนตัดสินใจ และเซ็นรับทราบก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. บุคคลที่เข้าปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ต้องมีความสามารถให้การพยาบาล 
ทั่วไปแก่ผู้ป่วยทุกวัย นับแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนวัยชราได้อย่างมีคุณภาพไม่ว่าผู้ป่วยนั้นจะป่วยอยู่ใน
ครอบครัว ชุมชน หรือโรงพยาบาล 

2. อาจารย์พยาบาลทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน โดยการสอน 
ภาคปฏิบัติการพยาบาลและภาคทฤษฎี เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักวิชาอย่างมี 
คุณภาพได้ตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา รวมทั ้งทำการวิจ ัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

3. อาจารย์พยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์พอเพียงในหน่วยที่จะต้องทำการสอนภาคปฏิบัติตามที่ คณะ 
พยาบาลศาสตร์กำหนด อันเป็นเหตุให้ขาดความมั่นใจที่จะให้การพยาบาลทั่วไปตามความในข้อ 1 , และ/หรือการ
พยาบาลเฉพาะด้านที่จะได้รับมอบหมาย คณะพยาบาลศาสตร์จะจัดให้อาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมในระยะทดลอง
งานหรือในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือทบทวนให้เกิดความมั่นใจในการให้การพยาบาลด้วยตนเอง และในการ
ที่จะสอนการปฏิบัติการพยาบาลแก่นักศึกษาต่อไป 

4. อาจารย์พยาบาลต้องสามารถร่วมสอนในหลายรายวิชาทางวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งสามารถย้ายวิชา
สอน และย้ายสถานที่หรือหน่วยงานที่สอนการปฏิบัติการพยาบาลได้เมื่อได้รับมอบหมายตามความจำเป็น ทั้งนี้โดย
มีเวลาในการเตรียมตัวเพื่องาน ในภาระงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ตามควรแก่คุณวุฒิและประสบการณ์ 

5. อาจารย์พยาบาลทุกคนจะต้องสร้างสรรค์สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ 
สอนของนักศึกษาพยาบาล และช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงอันดีเกี่ยวกับคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลของ
คณะพยาบาล และมหาวิทยาลัย 

6. ผู้เข้าปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ 
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---------------------------------------------- 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข  หิงคานนท์) 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นอาจารย์พยาบาล 

ข้าพเจ้า (นาง/นางสาว/นาย)...................................................................................ได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไข
การปฏิบัติงานของอาจารย์วิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้า
มีเจตนารมณ์ร่วมกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีความยินดี
ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขข้างต้นนี้ทุกประการ หากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่า
ข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเลิกจ้าง 

 
ลงนาม 

 
(.........................................................) 

วันที่..............เดือน....................พ.ศ........... 
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