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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2562 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึง

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2565 หลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งส้ิน            

5 คน ซึ่งอาจารย์ทั้ง 5 คนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนี้ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร เป็น

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 3 คน คุณวุฒิปริญญาเอก 2 คน และมีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 1 คน มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 20 คน และอาจารย์ประจำ 3 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน  

รวมทั้งส้ิน 28 คน  

ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรฯในปีการศึกษา 2564 ได้นำระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน                 

เมื่อส้ินสุดการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 ได้ทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment  Report)  

ในระดับหลักสูตร เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 5 องค์ประกอบ 

ยกเว้นองค์ประกอบท่ี 2 เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต 12 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 

1 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

กำหนดโดยสกอ. ผลการประเมินตนเอง ปริญญาตรีเกณฑ์ 8 ข้อ 

การประเมินตนเอง 

   ผ่าน 

3 ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 4 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนาแก่นักศึกษา 4 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4 คะแนน 

4 ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.89 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 4 คะแนน 

5 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 4 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 4 คะแนน 

 ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 คะแนน 

6 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 คะแนน 

 รวม 4.08 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขท่ี 41 หมู ่5 ถนนรักศักดิ์ชมูล 
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  

ที่ทำการชั ่วคราวของคณะพยาบาลศาสตร์ คือ อาคาร 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี           
เป็นอาคารที่ใช้ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีห้องสำนักงานคณบดี ห้อง
ทำงานคณบดี ห้องทำงานสำหรับอาจารย์ มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสำหรับอาจารย์และบุคลากรทุกคน ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการพยาบาล ห้องสโมสรนักศึกษาและห้องสำหรับ
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เป็นสัดส่วนและมีความเป็นส่วนตัว อาคารที่ทำการถาวรของคณะพยาบาลศาสตร์ 
คือ อาคาร 41 เป็นอาคาร 6 ช้ันซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดตั ้งขึ ้นด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึง

ความสำคัญที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตเพื ่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ 
ในวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยรังสิตตอบรับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เล้ียง และวันท่ี               19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น
สถาบันพี่เล้ียง วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลจิต
เวช สระแก้วราชนครินทร์ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ความ
เห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 
2562 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรและให้การรับรองการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 เมษายน 
พ.ศ. 2562 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
1.1  ปรัชญา 

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชื่อว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีต้องปฏิบัติ
โดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน การพยาบาลเป็นบริการท่ีมีความจำเป็นต่อสังคม มุ่งให้บริการอย่าง
เป็นองค์รวมแก่ผู้รับบริการที่เป็นบุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกมิติ ทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงชีวิต                  
โดยมีเป้าหมายให้มนุษย์มีสุขภาพระดับสูงสุดตามศักยภาพของตนเอง พยาบาลวิชาชีพจึงต้องใช้ศาสตร์             
และศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้อง ภูมิปัญญาท้องถิ ่นและหลักฐานเชิงประจักษ์                                        
ในการปฏิบัติการพยาบาล  โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ การเปล่ียนแปลงของสังคม 
ความก้าวหน้าของศาสตร์สาขาวิชา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนองตอบความ
ต้องการผู้รับบริการ  

การจัดการศึกษาทางการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้สอนและผู้เร ียน                 
ภายใต้ทรัพยากรที่เพียงพอและเอื้ออำนวยการเรียนรู้ เพื ่อพัฒนาให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง                        
มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้สู่การฝึกปฏิบัติการพยาบาลท้ังในสถานการณ์จำลอง
เสมือนจริงและสถานการณ์จริง เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้รับบริการ และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ                
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเช่ือมั่นว่าประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้รับจาก
หลักสูตรนี้จะสร้างบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นผู้นำทางวิชาชีพในอนาคต  

1.2  ความสำคัญ 
  หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศที่ยังคงมีภาวะขาดแคลนบุคลากร
วิชาชีพพยาบาลและมีความต้องการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อให้สามารถส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ของผู้รับบริการท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผู้สูงอายุท่ีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลักสูตรนี้ออกแบบให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

1.3  วัตถุประสงค ์
            เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลท่ีมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท 

2. มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงชีวิตและทุกภาวะสุขภาพ 
คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
บูรณาการความรู้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์  

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะการแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์  
4. มีทักษะด้านดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนานวัตกรรมการ

พยาบาล 
5. มีภาวะผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 
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6. แสดงออกถึงทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประชาคมโลก 

การบริหารองค์กร 
   มีโครงสร ้างองค์กรและการบร ิหารงานขององค์กรเหมาะสม ครอบคลุมพ ันธก ิจของ
สถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
   คณะพยาบาลศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารงานโดยคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดี
จำนวน  2 คน คือรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีผู้ช่วยคณบดีจำนวน 
2 คน คือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าท่ีรับผิดชอบช่วยงานบริหาร
ของคณบดี มีร ักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี ทำหน้าที ่ร ับผิดชอบงานบริหารสำนักงานคณบดี มี
คณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการบริหารและ
ดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2556 หน้า 5 ข้อที่ 19 ระบุว่า ในส่วนงานภายในให้มีคณะกรรมการ
ประจำส่วนงานภายใน ประกอบด้วย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา ผู้แทนอาจารย์จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 2 คนเป็นกรรมการ มีอาจารย์
จำนวน 1 คนเป็นเลขานุการและหัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ แต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อรับผิดชอบงานตามพันธกิจของคณะ ภายใต้การกำกับของคณบดี  รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี  ดังนี้ 
  1. พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต รับผิดชอบโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
ดังนี้ 
    -  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    -  ประธานกลุ่มวิชา 5 กลุ่มวิชา 
    -  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    -  อาจารย์ประจำช้ันและอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
       -  ผู้รับผิดชอบทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  2. พันธกิจด้านวิจัย รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และคณะกรรมการวิจัย 
   3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาและคณะกรรมการ
บริการวิชาการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
   4. พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
   5. พันธกิจด้านบริหารจัดการองค์กร กำกับดูแลและรับผิดชอบโดย  คณบดี  รองคณบดี ผู ้ช่วย
คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความ
เส่ียง และการจัดการความรู้ และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 



 

5 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์
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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

รหัสหลักสูตร 25621601100022 

 

 

กลุ่มวิชา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย  

เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2562   

(สภาเห็นชอบหลักสูตร)  

(ตาม มคอ.2) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปรับแก้ไข ครั้งที่ 1 อนุมัติโดยสภา

มหาวิทยาลัย  

เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2562 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปรับแก้ไข ครั้งที่ 2 อนุมัติโดยสภา

มหาวิทยาลัย 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปรับแก้ไข ครั้งที่ 3 อนุมัติโดยสภา

มหาวิทยาลัย 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก 

และวัยรุ่น 

อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพ

ชุมชน 

อาจารย์ ดร.อัญชลี เหมชะญาติ อาจารย์ ดร.อัญชลี เหมชะญาติ อาจารย์ ดร.อัญชลี เหมชะญาติ 

(ลาออกวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) 

อาจารย์ณัฐฐพชัร์ จันทร์ฉาย 

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่

และผู้สูงอาย ุ

อาจารย์ ดร.มุกดา สีตลานชุิต 

 

อาจารย์จุรีภรณ์    เจริญพงศ์ 

อาจารย์ ดร.มุกดา สีตลานชุิต  

(สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที ่30 กันยายน 2562) 

อาจารย์จุรีภรณ์  เจริญพงศ์ 

อาจารย์จุรีภรณ์  เจริญพงศ์ อาจารย์จุรีภรณ์  เจริญพงศ์ 

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต 

อาจารย์โศภิณสิริ  ยุทธวิสุทธิ  

(ลาออก วันที่ 16 พฤษภาคม 2562) 

อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ 

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-

ทารก และการผดุงครรภ์ 

รองศาสตราจารย์วิไลพรรณ สวัสด์ิ

พาณชิย์ 

รองศาสตราจารย์วิไลพรรณ สวัสด์ิพาณชิย์ 

(ลาออก วันที่ 1 มีนาคม 2563) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
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ตารางแสดงคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้านตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา/ สาขา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ประสบการณ์ด้านการสอน และผลงานวิจัย 

ลำดับ 

ชื่อ-สกุล 

สาขาที่รับผิดชอบ 

วันที่บรรจุ 

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ 

สาขาสถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ์สอน 

ในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

(ระบุช่วงปี สถาบันที่ทำการสอน) 

ผลงานวิจัย 

1. นางกัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

บรรจุวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 

อาจารย์ พย.ม. การบริหารการ

พยาบาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2558 - 2562  

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

วิชาที่สอน 

- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

- การพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาทางสุขภาพ 

- วิจัยทางการพยาบาล 

- ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 1 

- ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 2 

- ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 3 

กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์. (2560). การพยาบาลผู้ป่วย

เด็กโรคหืดกำเริบเฉียบพลัน. วารสารวิทยาลัย

พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี . 28(1), 149-160.  

กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์. (2560). การพยาบาลผู้ป่วย

เด็กโรคหืดในการใช้ยาพ่นสูด: หลักการและแนว

ปฏิบัติ.วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 

จันทบุรี . 28(2), 192-201.  

กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ และสุภา คำมะฤทธิ์. (2562). 

การพยาบาลเพื่อลดการค่ังค้างของเสมหะในผู้ป่วย

เด็ก. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบุรี 

. 30(1), 216-225. 

2. นางสาวณัฐฐพัชร์   

จันทร์ฉาย  

อาจารย์ Ph.D. (Nursing Science) 

International Program 

พ.ศ. 2550 -2553   

วิทยาลัยบรมราชชนนีสงขลา 

อารี พุ ่มประไวทย์, บรรจง เจนจัดการ, ปาหนัน 

กนกวงศ ์น ุ ว ัฒน์ , อ ัญชล ี  เหมชะญาต ิ  และ         



 

8 
 

ลำดับ 

ชื่อ-สกุล 

สาขาที่รับผิดชอบ 

วันที่บรรจุ 

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ 

สาขาสถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ์สอน 

ในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

(ระบุช่วงปี สถาบันที่ทำการสอน) 

ผลงานวิจัย 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

บรรจุ 1 มีนาคม 2562 

 

พย.ม. การพยาบาล 

เวชปฏิบัติชุมชน, 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ 

พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล 

สภากาชาดไทย     

วิชาที่สอน 

- การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้น   

พ.ศ. 2553 – 2555 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วิชาที่สอน 

- การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  

พ.ศ. 2556 – 2561 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

วิชาที่สอน 

- การพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ

ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย (2562). ผลของโปรแกรม

การสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะ

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบล บ่อพลอย อำเภอสาม

โคก จังหวัดปทุมธานี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร,์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 27(1), 33-41. 

ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย และวรรณี เดียวอิศเรศ. 

(2563). ปัจจัยที่มีผลต่อความฉลาดทางสุขภาพใน

ผู ้ส ูงอายุที ่ม ีโรคความดันโลหิตสูง:การทบทวน

วรรณกรรมเช ิงบ ูรณาการ . วารสารพยาบาล

โรคหัวใจและทรวงอก, 31(1), 17-26. 

Janchai, N., Deoisres, W., & Chaimongkol, N. 

(2021). A Improving Health Literacy using 

the Health Education and Health 

Empowerment Program in Thai Adults with 

Uncontrolled Hypertension: A Randomized 
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ลำดับ 

ชื่อ-สกุล 

สาขาที่รับผิดชอบ 

วันที่บรรจุ 

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ 

สาขาสถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ์สอน 

ในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

(ระบุช่วงปี สถาบันที่ทำการสอน) 

ผลงานวิจัย 

Controlled Trial. Pacific Rim International 

Journal of Nursing Research, 25(4), 600-613. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจุรีภรณ์ เจริญพงศ์ 

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอาย ุ

บรรจุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ พย.ม.  การพยาบาล

ผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยบูรพา 

ประกาศนียบัตรการ

พยาบาล 

เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ

ท่ัวไป (การรักษาโรค

เบ้ืองต้น)   

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

พย.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ 

พ.ศ. 2550 - 2552  

คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วิชาที่สอน 

- ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 

 - การพยาบาลผูสู้งอาย ุ

- ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอาย ุ

- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2   

พ.ศ. 2552 – 2558  

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

วิชาที่สอน 

- การพยาบาลพื้นฐาน 

- ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 

- การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

อารี พุ่มประไวทย์, สุระพรรณ พนมฤทธิ์,  

จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ และ ทัตติยา นครไชย. 

(2561). ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริม

สุขภาพและการบริหารสมองต่อคะแนนการทดสอบ

สภาพสมองเบื้องต้นของผู้สูงอายุในชุมชน อ.บ้าน

นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี. วารสารการพยาบาล การ

สาธารณสุข และการศึกษา, 19(3), 134–144. 
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ลำดับ 

ชื่อ-สกุล 

สาขาที่รับผิดชอบ 

วันที่บรรจุ 

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ 

สาขาสถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ์สอน 

ในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

(ระบุช่วงปี สถาบันที่ทำการสอน) 

ผลงานวิจัย 

- การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2 

พ.ศ. 2558 – 2561  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

วิชาที่สอน 

- การพยาบาลพื้นฐาน 

- ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 

- การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 

- การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 

- การประเมินภาวะสุขภาพ 

- การรักษาโรคเบ้ืองต้น 

4. นางสาวฐิตวันต์  

หงษ์กิตติยานนท์ 

อาจารย์ ศษ.ด. หลักสูตรและการ

สอน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 เมษายน 2553-1 พฤษภาคม 2554 

วิชาที่สอน 

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

-ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ และอารยา              ทิพ

วงศ์. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรง
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ลำดับ 

ชื่อ-สกุล 

สาขาที่รับผิดชอบ 

วันที่บรรจุ 

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ 

สาขาสถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ์สอน 

ในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

(ระบุช่วงปี สถาบันที่ทำการสอน) 

ผลงานวิจัย 

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต 

บรรจุ 15 พฤษภาคม 2562 

 

พย.ม. การบริหารการ

พยาบาล 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ปพ.ย. พยาบาลศาสตร์และ 

ผดุงครรภ์ขั้นสูง วิทยาลัย 

พยาบาลพระปกเกล้า

จันทบุรี 

- ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

7 กรกฎาคม 2554-27 กุมภาพันธ์ 2556 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

วิชาที่สอน 

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

- ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

3 มิถุนายน 2556- 10 พฤษภาคม 2562 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสนุันทา 

วิชาที่สอน 

- กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล 

- การวิจัยทางการพยาบาล 

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

- ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

- ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 

- นวัตกรรมการพยาบาล 

สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยจิตเภท. 

วารสารพยาบาลทหารบก, 19 (1), 487–495.  

 - ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์, อารยา                ทิพ

วงศ์,ลักขณา ยอดกลกิจ และสายสมร เฉลยกิตติ. 

(2562). ผลของโปรแกรมการรับรู ้ความสามารถ

ของตนเองต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด

ของเยาวชน. เวชสารแพทย์ทหารบก, 72(1), 33-

40. 

ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ และบุญเลี ้ยง ทุมทอง. 

(2564). โรคสมาธิสั ้นในเด็กนักเรียน: บทบาทครู

และแนวทางการช่วยเหลือในโรงเรียน. วารสารการ

พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีที ่ 35 ฉบับที่ 2 

(พ.ค-ส.ค. 2564).  

บุญเลี้ยง ทุมทอง, ประทวน วันนิจ, และ             ฐิต

วันต หงษกิตติยานนท์. (2564). ผลการประเมินการ

รับรู ้ความสามารถของตนเองเพื ่อป้องกันภาวะ
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ลำดับ 

ชื่อ-สกุล 

สาขาที่รับผิดชอบ 

วันที่บรรจุ 

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ 

สาขาสถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ์สอน 

ในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

(ระบุช่วงปี สถาบันที่ทำการสอน) 

ผลงานวิจัย 

- ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติการพยาบาล 

ซ ึ ม เศร ้ า และการต ิ ด เฟซบ ุ ๊ คของน ักศ ึกษา

มหาว ิ ทยาล ั ย ร าชภ ั ฎ ในย ุ ค ว ิ ถ ี ใ หม่ .วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (ก.ค–ธ.ค 256 

5.  นางศศินาภรณ์ โลหิตไทย 

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก 

และผดุงครรภ์ 

บรรจุ 4 กันยายน 2562 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

พย.บ. มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร ์

1 เมษายน 2551-31 สิงหาคม 2562 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

นราธิวาสราชนครินทร ์

วิชาที่สอน 

- การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 

- ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง

ครรภ์ 1 

- การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 

- ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ 

การผดุงครรภ์ 2 

- กระบวนการพยาบาล 

- การพยาบาลพื้นฐาน 1 

- ศศินาภรณ์ โลหิตไทย, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และนิซ

รีน เจ๊ะมามะ. (2560). ผลของการอ่านอัลกุรอาน

ร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการรับรู้การ

สนับสนุนของครอบครัวและระดับความเจ็บปวดใน

ระยะที ่ 1 ของการคลอดในหญิงตั ้งครรภ์มุสลิม

ครรภ์แรก.วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและ

การสาธารณสุขภาคใต้, 4 (พิเศษเดือนเมษายน), 

115-130. 

- ศศินาภรณ์ โลหิตไทย และบุญยิ่ง  

ทองคุปต์. (2562). ประสิทธิผลของการพัฒนา

รูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อระดับความ

ปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผา่ตัดคลอดทางหน้า
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ลำดับ 

ชื่อ-สกุล 

สาขาที่รับผิดชอบ 

วันที่บรรจุ 

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/ 

สาขาสถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ์สอน 

ในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

(ระบุช่วงปี สถาบันที่ทำการสอน) 

ผลงานวิจัย 

- การพยาบาลพื้นฐาน 2 

- โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด 

- การพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ

- ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 

- วิจัยทางการพยาบาล 

ท้อง. วารสาร 

คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, 27(1), 

23-32. 

มลิษา รอดพิพัฒน์, ศศินาภรณ์ โลหิตไทย และณัฐ
วิโรจน์ ชูดำ. (2564). บทบาทพยาบาลกับการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง,วารสารวิชาการ ชมรมสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย 17(2).30-36 
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จำนวนอาจารย์ผู้สอนจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จำนวน 
ปริญญาเอกสาขาตรง 2 
ปริญญาเอกสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 4 
ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 
ปริญญาโทสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 1 

รวม 24 
 
จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ 
 

วุฒิการศึกษา จำนวน 
รองศาสตราจารย์ 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
อาจารย์ 21 

รวม 24 
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อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร (ภายในและนอกสถาบนั) 
รายช่ือ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

1. ผศ. ดร ชุตาภา คุณสุข   

รหัสวิชา 2501101 

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย ์

Ph.D. (Biological Sciences)  
วทม.สัตววิทยา 
วท.บ. ชีววิทยา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2552 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2549 
มหาวิทยาลัยบูรพา/2546 

2. เภสัชกรประเสริฐ สกุลนิยมพร 

รหัสวิชา 2502104 

เภสัชวิทยาพืน้ฐานสำหรับการพยาบาล 

 

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) 

รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2525 
มหาวิทยาลัยบูรพา/2546 

3.นางสาวธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์ 

รหัสวิชา 2502106 

กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการ

พยาบาล 

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) 

น.บ. (นิติศาสตร์) 

วท.ม. (สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต) 

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า/2532 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/2538 
มหาวิทยาลัยมหิดล/2551 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ห้องเรียน 221, 234, 235 และห้องกายวิภาคศาสตร์ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1) หลักสูตรปริญญาตรี 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
พิจารณา 

รายการ 
หลักฐาน 

ครบ ไม่
ครบ 

1. จำนวน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
5 คน และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร ได้แก่ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
2) อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ 
3) อาจารย์ ดร.ณัฐฐพชัร์ จันทร์ฉาย 
4) อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 
5) อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ 

 

√  1.1-1.1 มคอ.2 
หลักสูตรคณะ
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562 
1.1-1.2 รายช่ือ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตาม
สมอ.08 
1.1-1.3 คำส่ัง
เรื่องการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

2. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2 คน และปริญญาโท 3 คน ท้ังหมดมีคุณวุฒิระดับปริญญาโททางการพยาบาล 
และมีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลระหว่าง 5 – 
12 ปี ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาหลักทางการพยาบาล ได้แก่ การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลมารดาทารก และการ
ผดุงครรภ์ การพยาบาลสุขภาพชุมชน และการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
และมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2564 
 

√  1.1-1.4 ทำเนียบ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
พิจารณา 

รายการ 
หลักฐาน 

ครบ ไม่
ครบ 

3. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจำ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 21 คน อาจารย์ประจำ 3 คน มีวุฒิปริญญาเอก
ทางการพยาบาล 2 คน ปริญญาเอกสาขาท่ีสัมพันธ์ฯ 4 คน ปริญญาโท
ทางการพยาบาล 18 คน อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

√  1.1-1.4 ทำเนียบ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ และ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจารย์
ประจำ 

4. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอน 

    ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มีอาจารย์ผู้สอนจำนวน 24 คน ทุกคนมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 มีวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล           
2 คน ปริญญาเอกสาขาท่ีสัมพันธ์ 4 คน ปริญญาโททางการพยาบาล 18 คน 
ปริญญาโทสัมพนัธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 1 คน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 21 
คน อาจารย์ประจำ 3 คน ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตร มีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในการพจิารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2560 - 2564 และมีประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนอย่างน้อย 6 เดือน - 38 ปี วิทยากรเชิญสอนวิชา
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์และสรีรวิทยา 1 คน มีวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยากรเชิญสอนรายวิชาเภสชัวิทยาพื้นฐานสำหรับการพยาบาล จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การเป็นเภสัชกรมากกว่า 30 ปี และ
วิทยากรเชิญสอนรายวิชากฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาลจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การเป็นนิติกรในโรงพยาบาลมากกว่า 20 ปี ทุก
รายวิชาท่ีมีวิทยากรสอนมชีั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 

√  1.1-1.5 ทำเนียบ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ และ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจารย์
ประจำ 

10. การ
ปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอระยะเวลา
ท่ีกำหนด 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เปิดการเรียนการสอนปี
การศึกษา 2564 เป็นปีท่ี 3 ซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลาตามเกณฑ์กำกับมาตรฐาน จึง
ยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 

√   

 
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ข้อ 
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หมวดท่ี 2 อาจารย์ 
อธิบายผลการดำเนนิงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1       การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

1. ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้ประจำหลักสูตร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2562 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรครบ 5 คน  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

    ปีการศึกษา 2564 มีระบบกลไกในการรับอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้ 
• ระบบกลไก/กระบวนการ 

กรณีที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออกหรือลาศึกษาต่อหรือเกษียณอายุ

ราชการ 

   1. หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรของการประกันคุณภาพการศึกษา 

สกอ. และสภาการพยาบาล เพื่อรับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กลุ่มวิชาละ 1 คน โดยครอบคลุม 5 สาขาวิชา ได้แก่ การพยาบาลมารดา ทารกและ

ผดุงครรภ์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาล

สุขภาพชุมชน และการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและเสนอ 

ช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตรต่อคณบดี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   2. ติดต่อทาบทาม เพื่อขอความร่วมมือในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   3. ประธานหลักสูตรจัดทำสมอ.08 เพื่อขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสภาการพยาบาล 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

กรณที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออกหรือลาศึกษาต่อ แต่หากหลักสูตร

ประชุมพิจารณาแล้วไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตาม

ต้องการได้หลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   1. หลักสูตรทำบันทึกเสนอขออัตรากำลังเพิ่มต่ออธิการบดี โดยกำหนดคุณวุฒิ

การศึกษาและคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตาม

ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  2. มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตรากำลังตามท่ีขอ 

  3. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ และดำเนินการคัดเลือกตามข้ันท่ี

ระบุไว้ในข้อบังคับ 

  4. มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก และรับรายงานตัวอาจารย์ใหม่พร้อมท้ัง

จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และ

ภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ 

  5. หลักสูตรจัดทำสมอ.08 เพื่อขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ

สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสภาการพยาบาล 

  6. หลักสูตรมอบหมายภาระงานแก่อาจารย์ใหม่ให้รับผิดชอบตามพันธกิจของ

อุดมศึกษาท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และ

ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม พร้อมแต่งต้ังอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อทำหน้าท่ีดูแลและให้

คำปรึกษาแก่อาจารย์ นอกจากนี้อาจารย์ใหม่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

โดยประธานหลักสูตรมอบหมายงานให้ตามความถนัดก่อน แล้วจึงมอบหมายงาน

ด้านอื่นๆต่อไป 

• ผลการดำเนินงาน 

   ปีการศึกษา 2562 มีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประธานหลักสูตรหลักสูตรแก้ไขสมอ.08 ในการปรับเปล่ียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
ตามระบบกลไกกรณีท่ี 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออกหรือลาศึกษาต่อหรือ
เกษียณอายุราชการดังนี้ (4.1-1.1) 
      1. แก้ไขครั้งท่ี 1 เนื่องจากอาจารย์โศภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตลาออก หลักสูตรพิจารณาให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-1.1  
สมอ.08 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และเป็นประธานกลุ่มวิชาฯ แทนอาจารย์โศภิณสิริ 
ยุทธวิสุทธิ 
       2. แก้ไขครั้งท่ี 2 เนื่องจากรศ.วิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ และประธานกลุ่ม
วิชา ลาออก เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ หลักสูตรพิจารณาให้ผศ. ศศินาภรณ์ 
โลหิตไทยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ และประธานกลุ่มวิชาแทนรศ.วิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย์ 
        3. แก้ไขครั้งท่ี 3 เนื่องจากอาจารย์ ดร.มุกดา สีตลานุชิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่อาจารย์ส้ินสุดสัญญาจ้าง ไม่ต้อง
หาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนเนื่องจากมีอาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาเดียวกัน 
หลักสูตรพิจารณาปรับผู้รับผิดชอบหลักสูตรกลุ่มวิชาการพยาบาลการพยาบาล
ผู้สูงอายุ และการพยาบาลผู้ใหญ่ เป็นการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 
    ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ ดร.อัญชลี เหมชะญาติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กลุ่มวิชาสุขภาพชุมชนลาออกเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 

พฤษภาคม 2563 หลักสูตรได้สรรหาอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตรกำหนดให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์  

ดร.อัญชลี เหมชะญาติ  ได้แก่ อาจารย์ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย ซึ่งอาจารย์ณัฐฐพัชร์ 

จันทร์ฉาย มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนด และอยู่ปฏิบัติงานครบ

ตลอดปีการศึกษา มีผลงานการตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี จากนั้นหลักสูตรจัดทำสมอ.08 

เพื่อขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภาวิชาการ และสภา

มหาวิทยาลัย  

  ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ประจำหลักสูตรตลอดปี

การศึกษา ไม่มีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

 

ตารางสรุปการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสมอ.08 
มคอ.2 ปรับแก้ไข 

คร้ังที่ 1 
ปรับแก้ไข 
คร้ังที่ 2 

ปรับแก้ไข 
คร้ังที่ 3 

1.รศ.วิไลพรรณ  
 สวัสด์ิพาณิชย์ 

1.รศ.วิไลพรรณ  
 สวัสด์ิพาณิชย์ 

1.รศ.วิไลพรรณ  
 สวัสด์ิพาณิชย์ 

1.ผศ.ศศินาภรณ ์
โลหิตไทย 

2. ดร.อัญชลี  
 เหมชะญาติ 

2. ดร.อัญชลี  
 เหมชะญาติ 

2. ดร.อัญชลี  
 เหมชะญาติ 

2. อ.ณัฐฐพัชร์ 
จันทร์ฉาย 

3. อ. โศภิณสิริ   
 ยุทธวิสุทธิ 
(ลาออก 16พ.ค. 62) 

3.อ. ดร.ฐิตวันต์ 
หงษ์กิตติยานนท์ 

3.อ. ดร.ฐิตวันต์ 
หงษ์กิตติยานนท์ 

3.อ. ดร.ฐิตวันต์ 
หงษ์กิตติยานนท์ 

4. ดร.มุกดา  
สีตลานุชิต 

4. ดร.มุกดา  
สีตลานุชิต 
(สิ้นสุดสัญญาณ 
จ้าง30 ก.ย.62) 

- - 

5. อ.จุรีภรณ์  
 เจริญพงศ ์

5. อ.จุรีภรณ์  
 เจริญพงศ ์

4. อ.จุรีภรณ์  
 เจริญพงศ ์

4. อ.จุรีภรณ์  
 เจริญพงศ ์

6. อ.กัลยพัทธ์ 
 นิยมวิทย์ 

6. อ.กัลยพัทธ์ 
 นิยมวิทย์ 

5. อ.กัลยพัทธ์ 
 นิยมวิทย์ 

5. อ.กัลยพัทธ์ 
 นิยมวิทย์ 

ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มีคำส่ัง 075/2564 แต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 11 

มิถุนายน 2564 (4.1-1.2) ดังนี้ 

1. อาจารย์กัลยพัทธ์  นิยมวิทย์ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)     ประธานหลักสูตร 

2. ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)         รองประธานหลักสูตร 

3. อาจารย์ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  กรรมการ 

4. อาจารย์ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)     กรรมการ 

6. อาจารย์สุริศาฐ์ พานทองชัย                                  กรรมการ 

7. อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ                              กรรมการ 

8. อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)       กรรมการและเลขานุการ 

9. อาจารย์ณจิต วงศ์ชัย                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

10. อาจารย์ณัฎฐา ดวงตา                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-1.2  
คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

11. นางสาวภาวิณี จันทรังษี                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

• การประเมินหรือทบทวนระบบและกลไก  
    จากการทบทวนกระบวนการและกลไกพบว่าหลักสูตรยังไม่มีแผนการรับอาจารย์
ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดมาทดแทน
อัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรลาออก/ลาศึกษาต่อท่ีชัดเจน  
  ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจึงได้มีการวางแผนการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดมาทดแทนอัตรากำลังของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก/ลา

ศึกษาต่อ เพื่อให้มีการคงอยู่ตลอดปีการศึกษา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรที่

มีคุณสมบัติตรง 

1. การพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น 

อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ ไม่ม ี

2. การพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุง
ครรภ์ 

ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย อาจารย์สุริศาฐ ์
พานทองชัย 

3. การพยาบาล
สุขภาพชุมชน 

อาจารย์ณัฐฐพชัร์ จันทร์ฉาย ไม่ม ี
 

4. การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต 

อ.ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ อาจารย์บรรจง เจนจัดการ 

5. การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอาย ุ

อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ ผศ.ดร.พิชา คนกาญจน ์

 

หมายเหตุ  

 1. กลุ่มวิชาการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 คน ได้แก่ 

อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ และอาจารย์ณฐพร บุญประเสริฐ ซึ่งอาจารย์ณฐพร ไม่มี

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี จึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

2. การพยาบาลสุขภาพชุมชน มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน ได้แก่ 

 1) อาจารย์ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย 

 2) อาจารย์ ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน ์

 3) อาจารย์ ดร.ประภาศรี วงศ์แสงน้อย 

 4) อาจารย์จารุณี ขาวแจ้ง 

 5) อาจารย์ณัฐรดา แฮคำ 

อาจารย์ประจำ 1 คน ได้แก่ อาจารย์ณัฐวิโรจน์ ชูดำ  

     จากการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนพบว่า 

- อาจารย์ ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ และอาจารย์จารุณี ขาวแจ้ง เกษียณอายุ

ราชการในปีงบประมาณ 2564 จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 

- อาจารย์ ดร.ประภาศรี วงศ์แสงน้อย และอาจารย์ณัฐรดา แฮคำ เป็นอาจารย์ใหม่

ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ และ มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลใน

สถาบันการศึกษา การพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องไม่ถึง 2 ปี ซึ่งตาม

เกณฑ์สภาการพยาบาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีประสบการณ์สอนการ

พยาบาลในสถาบันการศึกษา การพยาบาลฯอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงมี

คุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ทบทวนและพิจารณาแผนการรับอาจารย์ประจำ

หลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดมาทดแทนอัตรากำลัง

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาออก/ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มีการคงอยู่ตลอดปีการศึกษาอีกครั้ง ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรที่

มีคุณสมบัติตรง 

1. การพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น 

อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ อาจารย์ปรีดาวรรณ  

บุญมาก 

2. การพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุง
ครรภ์ 

ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย ไม่ม ี
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

3. การพยาบาล
สุขภาพชุมชน 

อาจารย์ณัฐฐพชัร์ จันทร์ฉาย ไม่ม ี

4. การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต 

อ.ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ อาจารย์บรรจง เจนจัดการ 

5. การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอาย ุ

อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ อาจารย์รัชต์วรรณ ตู้แก้ว 

หมายเหตุ  

ปีการศึกษา 2564 พบว่า 

  1) คณะฯได้รับอาจารย์ปรีดาวรรณ บุญมากเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในกลุ่ม

วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยอาจารย์ปรีดาวรรณมีคุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบตรงตามเกณฑ์กำหนด หลักสูตรจึงพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เป็นอัตรากำลังทดแทนในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นต่อไป 

2) อาจารย์สุริศาฐ์ พานทองชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มการพยาบาลมารดา

ทารก และการผดุงครรภ์ลาออก และกลุ่มวิชานี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 คน 

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศินาภรณ์ โลหิตไทย ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

เดิม จึงยังไม่มีอัตรากำลังทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจึงต้องมี

การวางแผนรับสมัครอาจารย์ในกลุ่มนี้ต่อไป 

3) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามเกณฑ์ จึงยังไม่มีอัตรากำลังทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ง

หลักสูตรจึงต้องมีการวางแผนรับสมัครอาจารย์ในกลุ่มนี้ต่อไป 

4) ผศ.ดร.พิชา คนกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุลาออก หลักสูตรพิจารณาเห็นชอบให้อาจารย์รัชต์วรรณ ตู้แก้ว อาจารย์

ประจำหลักสูตรในกลุ่มวิชาเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตรงเกณฑ์ท่ีกำหนด ให้เป็นอัตรากำลังทดแทนในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุต่อไป 

• ปรับปรุงระบบและกลไกตามผลการประเมินหรือทบทวน 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

    ปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรใน 3 กลุ่มวิชาลาออกกลุ่มวิชาละ 1 

คน ส่งผลต่อการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนกรณีท่ีลาออกหรือไป

ศึกษาต่อ หลักสูตรจึงต้องพัฒนาอาจารย์ประจำ ให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

และพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงวาง

ระบบกลไกในการธำรงรกัษาอาจารย์ให้คงอยู่ในคณะฯต่อไป 

2. การบริหารอาจารย์ 

  ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการทบทวนและประเมินกระบวนการดำเนินงานท่ี

ผ่านมาในปีการศึกษา 2563 - 2564 พบว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรลาออกจำนวน         

5 คน 1 ใน 5 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งผลต่อการสรรหาอัตรากำลังทดแทน

และการรับนักศึกษาในอัตราส่วน 1:8 ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกำหนด หลักสูตรจึง

ได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการบริหารอาจารย์ โดยมีการดำเนินการตามระบบ

กลไก ดังนี ้

• ระบบกลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินงาน 

  ปีการศึกษา 2564 มีระบบกลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินงานดังนี้ 

 1. หลักสูตรกำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำในหลักสูตร และประชุม

อาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 โดยจัดรายวิชาให้เหมาะสม

กับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์การทำงาน การ

สอนของอาจารย์ 

   ผลการดำเนินงาน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 หลักสูตรได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการรายวิชา (4.1-1.3)  ในการบริหารจัดการรายวิชาท่ีรับผิดชอบ และให้

คณะกรรมการรายวิชาร่วมกับกลุ่มวิชาท่ีพิจารณาเลือกอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความ

เช่ียวชาญ/ประสบการณ์มาสอน หากวิชาใดท่ีต้องการผู้เช่ียวชาญโดยตรงท่ีอาจารย์

ในคณะฯไม่สามารถสอนได้ เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับระบบเซลล์ วิชาเภสัช

พื้นฐานสำหรับการพยาบาลเกี่ยวกับเกี่ยวกับเภสัชจลศาสตร์ และวิชากฎหมายและ 

จริยศาสตร์ทางการพยาบาลท่ีเกี่ยวกับวิเคราะห์กรณีศึกษา การกระทำความผิดท่ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-1.3 

คำส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการ

รายวิชา 2564 

4.1-1.4 คำส่ัง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 
4.1-1.5 คำส่ัง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องวิทยากรผู้เช่ียวชาญ

โดยตรงมาสอนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  

  2. หลักสูตรมีการแบ่งหน้าท่ีให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบงานของคณะท่ี

นอกเหนือจากงานสอน ได้แก่ งานพฒันานักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม งานบริการวิชาการ งานพัฒนางานวิจัย เป็นต้น 

  ผลการดำเนินงาน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการแบ่งความรับผิดชอบ

ในงานต่างๆนอกเหนือจากงานสอน โดยคณะฯได้มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ

ดังนี ้

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (4.1-1.4) 

2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (4.1-1.5) 

3) คณะกรรมการพัฒนานกัศึกษา (4.1-1.6) 

4) คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-1.7) 

5) คณะกรรมการจัดการความรู้ (4.1-1.8) 

6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (4.1-1.9) 

 4. มีการวางแผนการศึกษาต่อของอาจารย์ และมีแผนอัตรากำลังทดแทน 

การศึกษาต่อและการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเรียนต่อเต็มเวลา 

5. หลักสูตรประชุมวางแผนอัตรากำลังของ อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์

ประจำต่อนักศึกษา (1:8) ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกำหนด หากสัดส่วนจำนวน

นักศึกษาต่ออาจารย์ไม่เหมาะสม หลักสูตรต้องรีบดำเนินการขออัตรากำลังเพิ่ม

ต่อไป  

6. มีระบบการธำรงรักษาอาจารย์ หลักสูตรได้มีการธำรงรักษาให้อาจารย์คงอยู่ใน

คณะดังนี้ 

     6.1 มีสวัสดิการบ้านพักให้กับอาจารย์ท่ีมาจากต่างจังหวัด  

     6.2 มีการประกาศช่ืนชมอาจารย์ท่ีมีผลงานวิชาการ นำเสนอในเวทีระดับชาติ 

นานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร TCI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-1.6 คำส่ัง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
พัฒนา
นักศึกษา 
4.1-1.7 คำส่ัง
แต่งต้ัง 

คณะกรรมการ
ทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1-1.8 คำส่ัง
แต่งต้ัง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

      6.3 พัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าท่ี โดยการสนับสนุนการขอ

ทุนการศึกษา การลาศึกษาต่อ การสนับสนุนทุนในการพัฒนาอบรม สัมมนา ประชุม

วิชาการ และวิชาชีพ 

      6.4 ส่งเสริมส่ิงอำนวยความสะดวกในการทำงานและสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีใน

การทำงาน 

      6.5 การป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมความปลอดภัย 

      6.6 มีสวัสดิการเยี่ยมไข้ในกรณีท่ีบุคลากรเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยใน

โรงพยาบาล 

ผลการดำเนินงาน 

 1) หลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะผู ้บริหารได้พัฒนาและปรับปรุงห้อง

ผู ้บร ิหาร ห้องทำงาน ห้องพักอาจารย์  ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องเรียนและสถานที ่โดยรอบให้สะอาด ปลอดภัย           

น่าทำงาน (5ส.) มีการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน work 

from home และการจัดการเรียนการสอนทั ้งในรูปแบบ Online และ Onsite          

มีการปรับพื้นที่ห้องทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 ตามาตรการของมหาวิทยาลัย 

2) เรื่องสวัสดิการหอพัก อาจารย์ท่ีมาจากต่างจังหวัดจำนวน 10 ท่านพักอาศัยใน

หอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้       

3) หลักสูตรได้ทำการประกาศช่ืนชมอาจารย์ท่ีมีผลงานวิชาการ นำเสนอในเวที

ระดับชาติ นานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐานข้อมูล ผลงานทางวิชาการ/วิจัย

ของอาจารย์ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของคณะฯhttp://www.nurse.rbru.ac.th/ 

และในเฟสบุ๊คของคณะฯ โดยมีผลงานทางวิชาการ/วิจัยของอาจารย์ ตีพิมพ์เผยแพร่  

ปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนท้ังส้ิน 19 เรื่อง 

4) ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าท่ี

โดยใหทุ้นในการพัฒนาอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และวิชาชีพปีการศึกษาละ 

8,000 บาท ท้ังทางออนไซด์ และออนไลน ์

4.1-1.9 คำส่ัง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียง 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

5) หลักสูตรมีการติดต้ังวงจรปิดรอบคณะการป้องกันทรัพย์สินและลดเหตุร้ายท่ีอาจ

เกิดขึ้น ทำให้อาจารย์รู้สึกปลอดภัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีประกันอุบัติเหตุ

สำหรับอาจารย์และนักศึกษา 

 7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามตาม

กระบวนการการบริหารอาจารย์  

8. นำผลการทบทวนการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบริหาร

อาจารย์ 

 9. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรปี

การศึกษา 2564 ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51มีแนวโน้มสูงกว่า

ปีการศึกษา 2563 ในทุกด้าน ดังตาราง  

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์   4.12 4.16 
2. ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร    4.31 4.36 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน     4.12 4.32 
4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้         3.75 3.80 
4. ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรโดยรวม 4.05 4.10 

(4.1-2.2) 

3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำเข้า
ร่วมประชุมทางวิชาการและวิชชาชีพอย่างน้อย 15 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  
2. มีการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมท้ังอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ใหม่ท่ีไม่มี
ประสบการณ์สอนทางการพยาบาล 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำได้

พัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  

 

 

 

 

4.1-2.2 ผล

ประเมินความ

พึงพอใจของ

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต่อ

การบริหาร

หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำได้
พัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ ดังนี้  
      จากปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้กำหนดระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ และได้ดำเนินการตามระบบ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ปรับ
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 
• ระบบกลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินงาน 

    ปี 2562 - 2564 หลักสูตรได้วางระบบกลไกของการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนใหม่ท่ี

ไม่เคยผ่านการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาก่อน เพื่อให้มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท้ัง 4 ด้านตาม มคอ.2 

 (4.1-3.1) ดังนี้ 

1. ด้านการสอน จัดอาจารย์พี่เล้ียงหลัก 1 คน ให้กับอาจารย์ใหม่แต่ละคน เพื่อทำ

หน้าท่ีให้คำแนะนำในการพัฒนาบทบาทการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และช่วย

อาจารย์ใหม่ในการวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สอน ให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การ

จัดทำ มคอ. 3-6 การออกข้อสอบและการวิพากษ์ข้อสอบ การตัดเกรด ฯลฯ 

ผลการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่ท่ีไม่มีประสบการณ์สอน 3 ท่าน และ

แต่งต้ังอาจารย์พี่เล้ียง ได้แก่  

  1) อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ เป็นพี่เล้ียง อาจารย์ ดร.ประภาศรี วงศ์แสงน้อย 

คำส่ัง ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2564 (4.1-3.2) 

  2) อาจารย์จารุณี ขาวแจ้ง เป็นพี่เล้ียง อาจารย์วาสนา สุขไพศาล คำส่ัง ณ วันท่ี 

25 พฤษภาคม 2565 (4.1-3.3) 

  3) อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ เป็นพี่เล้ียง อาจารย์พิมพ์มาดา อัจฉริยพัฒนา คำส่ัง 

ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 (4.1-3.4) 

 

2. อาจารย์ผู้สอนใหม่ จัดทำโครงการการเตรียมความพร้อมในการสอนภาคทฤษฎี 

(วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพการพยาบาล) อย่างน้อย 15 ช่ัวโมง ในคณะ/

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-3.1 มคอ.2 

4.1-3.2 

คำส่ังแต่งต้ัง

อาจารย์พี่เล้ียง

อาจารย์ ดร.

ประภาศรี วงศ์

แสงน้อย 

4.1-3.3 

คำส่ังแต่งต้ัง

อาจารย์พี่เล้ียง

อาจารย์ 

วาสนา  

สุขไพศาล  

4.1-3.4 

คำส่ังแต่งต้ัง

อาจารย์พี่เล้ียง

อาจารย์  

พิมพ์มาดา 

อัจฉริยพัฒนา  
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

สถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีทำหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในเตรียมความพร้อมในรายวิชานั้น 

ๆ โดยอาจารย์พี่เล้ียงรายวิชาทำหน้าท่ีให้คำแนะนำ ก่อนทำหน้าท่ีเป็นผู้สอนหลัก

รายวิชาภาคทฤษฎีต่อไป  

3. อาจารย์ผู้สอนใหม่ จัดทำโครงการการเตรียมความพร้อมในการสอนภาคปฏิบัติ 

อย่างน้อย 1 หน่วยกิต ในคณะ/สถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีทำหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง

เตรียมความพร้อมในรายวิชานั้น ๆ โดยอาจารย์พี่เล้ียงในรายวิชาทำหน้าท่ีให้

คำแนะนำก่อนทำหน้าท่ีเป็นผู้สอนหลักรายวิชาภาคปฏิบัติต่อไป  

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใหม่เข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ หรือ

หน่วยงานอื่น  

5. ด้านการวิจัย สนับสนุนให้รับการอบรมเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอ

งบประมาณ ในการทำวิจัย เข้าร่วมทีมชุดโครงการวิจัย เข้าร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัย

อาวุโสภายในหรือภายนอกคณะ สนับสนุนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยท่ีประชุมใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

6. ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมให้

อาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านบริการ

วิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและคณะ การ

เขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  แนว

ทางการบริหารโครงการ  การบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอนและส่งเสริม

ให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นกรรมการโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

  ปี 2562 - 2564 หลักสูตรได้วางระบบกลไกของการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนใหม่ท่ีมี

ประสบการณ์การสอน 

1. จัดอาจารย์พี่เล้ียงหลัก 1 คน ให้กับอาจารย์ใหม่แต่ละคน เพื่อทำหน้าท่ีให้

คำแนะนำเกี่ยวกับระบบของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผลการดำเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

ปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์สอน 2 ท่าน และอาจารย์พี่เล้ียงดังนี้ 

1) อาจารย์ปรีดาวรรณ บุญมาก อาจารย์พี่เล้ียง อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 

คำส่ัง ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 (4.1-3.5) 

2) อาจารย์จิรกุล ครบสอน อาจารย์พี่เล้ียง อาจารย์กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 

คำส่ัง ณ วันท่ี 19 มกราคม 2565 (4.1-3.6) 

3) อาจารย์ ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ เป็นพี่เล้ียง อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์          

ตันตินันทตระกูล คำส่ัง ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 (4.1-3.7) 

2. อาจารย์ผู้สอนใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย/คณะ

พยาบาลศาสตร์ 

3. อาจารย์ผู้สอนใหม่เข้าร่วมประชุม/อบรม/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวิชาชีพ 

ด้านวิชาการ (อาทิเช่น การทำผลงานทางวิชาการ การเขียนตำรา/หนังสือ ฯลฯ) 

ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านอื่น ๆ ท่ีจำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติ

บทบาทอาจารย์ ท่ีจัดโดยหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

• ระบบกลไก/กระบวนการของการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ 
1. จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดย 
สนับสนุนทุนการศึกษาจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ทุน  
(4.1-3.8) 
ผลการดำเนินงาน 

จากแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 
2563 – 2564 อาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนอกเวลา 1 ท่าน ได้แก่  
อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ  
2. จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยทำแผนพัฒนา 
รายบุคคล เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ โดยกำหนดจำนวนช่ัวโมงในรายวิชาท่ีสอน 
และจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารการสอน รวมท้ังส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับ
การอบรม/ประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ  การผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ฯลฯ (4.1-3.9) 

 

 

 

 

4.1-3.5 คำส่ัง

แต่งต้ังอาจารย์

พี่เล้ียงอาจารย์

ปรีดาวรรณ 

บุญมาก 

4.1-3.6 คำส่ัง

แต่งต้ังอาจารย์

พี่เล้ียงอาจารย์

จิรกุล ครบสอน 

4.1-3.7 คำส่ัง

แต่งต้ังอาจารย์

พี่เล้ียงอาจารย์ 

ดร.สุภาภรณ์          

ตันตินันท

ตระกูล 

4.1-3.8 แผน

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

4.1-3.9 แผน

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

ผลการดำเนินงาน 
แผนพัฒนาอาจารย์ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 อาจารย์
กำลังดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่ง 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ 
3. ด้านการวิจัย มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำวิจัย  

เช่นการพัฒนาโครงร่างวิจัย จริยธรรมการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
จัดสรรทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ในการทำวิจัยและทุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ โดยงบประมาณจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย (4.1-3.10)  
ตารางแสดงโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับ รายชื่อโครงการวิจัย หัวหน้า 

โครงการ 
แหล่งทุน ผลพิจารณา

ทุน (บาท) 
1 ความฉลาดทางสุขภาพและ

การพัฒนากิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ในจังหวัด
จันทบุรี 

อ.ณัฐฐพัชร์ 
จันทร์ฉาย 

กองทุนวิจัย 
มรภ รำไพ
พรรณ ี

60,000 

2 การพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุในตำบลเขาวงกต 
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี 

อ.ดร.ปาหนัน 
กนกวงศ์
นุวัฒน์ 

กองทุนวิจัย 
มรภ รำไพ
พรรณ ี

60,000 

3 โปรแกรมการสร้างเสริมการ
รอบรู้ทางสุขภาพ และ
สมรรถนะแห่งตน เพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ในชุมชน ยุค ปกติวิถีใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

 รศ.ดร.ทรง
ศักด์ิ น่ิมกระ
โทก และ 
อ.ดร.ฐิตวันต์ 
หงษ์กิตติยา
นนท์ 

กองทุนวิจัย 
มรภ รำไพ
พรรณ ี

60,000 

4 การพัฒนารูปแบบการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ ในเด็กปฐมวัย
ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 

อ.กัลยพัทธ์ 
นิยมวิทย์ 

กองทุนวิจัย 
มรภ รำไพ
พรรณ ี

60,000 

5 ผลของโปรแกรมการจัดการ
ตนเองในการออกกำลังกาย

อ.ณจิต  
วงศ์ชัย 

กองทุนวิจัย 
มรภ รำไพ
พรรณ ี

60,000 

4.1-3.10     

ค่าสนับสนุน

ผลงานตีพิมพ์

ผลงานวิจัย 

งานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

ด้วยยงยืดต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุร ี

6 ผลของโปรแกรมการจัดการ
ตนเองในการออกกำลังกาย
ด้วยยงยืดต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุร ี

อ.ศักด์ินรินทร์ 
 หลิมเจริญ 

กองทุนวิจัย 
มรภ รำไพ
พรรณ ี

60,000 

7 ประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเอง ในการบริหารการ
หายใจต่อการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองและประสิทธิภาพ
การหายใจของผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังในผู้สูงอายุ 

อ.ณัฏฐา 
ดวงตา 

กองทุนวิจัย   

มรภ รำไพ

พรรณ ี

60,000 

 
4. ด้านวิชาการและวิชาชีพ  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์
คนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา (4.1-3.11)  
 5. ด้านการเรียนการสอน ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้ารับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ฯลฯ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก  
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 (มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำได้อบรมด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างน้อย 15 ช่ัวโมง/ปีการศึกษาท้ังแบบออนไลน์และออนไซด์โดยใช้
ค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์คนละ 8,000 บาท/ปีและแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (4.1-3.12)  
ดังนี ้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ด้าน
วิชาการ 
(ชม.) 

ด้าน 
วิชาชีพ 
(ชม.) 

ภาษา 
อังกฤษ 
(ชม.) 

ด้าน
วิจัย 
(ชม.) 

 
อ่ืนๆ 
(ชม.) 

1 รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ 16 34.5 - - - 
2 อ.ศักด์ินรินทร์ หลิมเจริญ 16 164 - 8 - 
3 อ.ณัฐรดา แฮคำ 36 50 32 32 12 
4 อ.ปรีดาวรรณ บุญมาก 16 28.5 - 16 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-3.11 

สรุปโครงการ

งบประมาณ 

ประจำปี

งบประมาณ 

2565 

4.1-3.12 

สรุปประวัติการ

ฝึกอบรม/

ประชุม/ศึกษา

ดูงานคณะ

พยาบาล

ศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

5 อ.เกศสุดา ขาวสร้อย 16 66.5 32 16 - 

6 อ.รัชต์วรรณ ตู้แก้ว 16 20.5 24 29 - 

7 อ.บรรจง เจนจัดการ 16 20.5 24 29 - 

8 อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ ์ 16 40.5 24 - - 

9 อ.ณฐพร บุญประเสริฐ 16 20.5 32 12 - 

10 อ.ดร. ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ 16 20.5 - 6 6 

11 อ.ณจิต วงศ์ชัย 16 18.5 24 - - 

12 อ.นงลักษณ์ วิชัยรัมย์ 16 93 - 7 - 

13 อ.วันวิสา คำสัตย์ 16 18 - - - 

14 อ.ณัฏฐา ดวงตา 16 20.5 - - - 

15 อ.จารุณี ขาวแจ้ง 16 20.5 24 29 - 

16 อ.ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ 16 20.5 - 31 - 

17 ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 16 56 32 24 - 

18 อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์ 24 16 32 24 8 
19 อ.ดร.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย 16 133.5 36 44 - 
20 อ.ดร.ประภาศรี วงศ์แสงน้อย 16 30 32 32 - 

 
 
6. การพัฒนาอาจารย์ด้านการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice)  คณะได้
จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ แจ้งให้อาจารย์ทราบและถือปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2564 
คณะพยาบาลศาสตร์จัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วย
บริการสุขภาพของอาจารย์ (Faculty practice) โดยอาจารย์  ทุกคนมีการ
ปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพท่ีตรงตามความเช่ียวชาญแต่ละสาขา 
(4.1-3.13) 
ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมอบหมายให้ประธานกลุ่มวิชา 5 กลุ่มวิชาทำแผนพัฒนาอาจารย์ด้าน
การปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) ใหอ้าจารย์ในสาขาครบ 80 ช่ัวโมงตาม
สภาการพยาบาลกำหนดในระยะเวลาต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2564 - เดือนมิถุนายน 
2565 (4.1-3.14)  

• การประเมินกระบวนการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-3.13 

ประกาศแนว

ปฏิบัติ 

Faculty 

practice 

4.1-3.14 สรุป

แผนปฏิบัติ 

Faculty 

practice 

4.1-3.15 แผน

ยุทธศาสตร์ของ
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

ประเด็นเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการน้อย และอาจารย์ประจำยังไม่มีผลงานทางวิชาการจึงยังไม่
สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

   • การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
   ปีการศึกษา 2563 คณะฯจึงส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำวิจัย 
เช่นการพัฒนาโครงร่างวิจัย จริยธรรมการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
จัดสรรทุนวิจัย ปีการศึกษา 2564 คณะฯการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ทำวิจัย 
สร้างนวัตกรรม ท่ีมีความสอดคล้องของความเช่ียวชาญของอาจารย์กับปัญหาวิจัยท่ี
เป็นความต้องการสังคมและของชุมชนท้องถิ่น และนำใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และ
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567         
(4.1-3.15) โดยมีคณบดีท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยเป็นผู้ให้คำปรึกษาในกรณีท่ีมี
ปัญหาในการทำวิจัย 

• ผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
  ปี พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติในฐานข้อมูล TCI1 ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 19 ฉบับ  
ดังแสดงในตาราง 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงผลงานทางวิชาการ/วิจัยของอาจารย์ ตีพิมพ์เผยแพร่  ปี พ.ศ. 2564 

ลำ 
ดับ 

ชื่อผู้เขียน ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์ ประเภทผลงาน 

1 นุชรีย์ แสงสว่าง, 
นุจรี ไชยมงคล, และ 
 วรรณี เดียวอิศเรศ 
(4.1-3.16) 

โมเดลโครงสร้างเชิง
สาเหตุของความผูกพัน
รักใคร่ระหวา่งมารดา
วัยรุ่นและแม่ของตนเอง  

วารสารไทยเภสัช
ศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ 
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
(ม.ค.-มี.ค.2564) 
หน้า 23-29. 

บทความวิจัย 
วารสาร
ระดับชาติ TCI 1 
 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ พ.ศ. 

2563-2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-3.16

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 1 

4.1-3.17 

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 2 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

2 เขมิกา ณภัทรเดชา
นนท์,วรรณี เดียวอิศ
เรศ*, 
และ นุจรี ไชยมงคล 
(* = Corresponding 
author) 
(4.1-3.17) 

ความชุกของการถูก
กลั่นแกล้งในที่ทำงาน
ของพยาบาลวชิาชีพ
อาวุโส 

วารสารไทยเภสัช
ศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ 
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
(ม.ค.-มี.ค. 
2564) หน้า 38-
45 

บทความวิจัย 
วารสาร
ระดับชาติ 
TCI 1 

3 จุฑามาศ ผลมาก, 
วรรณี เดียวอิศเรศ*,  
และ นุจรี ไชยมงคล 
(* = Corresponding 
author) 
(4.1-3.18) 

ผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมพัฒนาการทาง
ภาษาโดยย่า/ยายต่อ
ความรูข้องย่า/ยาย 
และพัฒนาการทาง
ภาษาในเด็กวัยหัดเดิน 

วารสารไทยเภสัช
ศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ 
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 
(ม.ค.-มี.ค.2564) 
หน้า 30-37. 

บทความวิจัย 
วารสาร

ระดับชาติ 
TCI 1 

4 อำนวยพร เทศนา และ 
พิชา คนกาญจน์* 
(* = Corresponding 
author) 
(4.1-3.19) 

คุณภาพบริการ
พยาบาลงานแผนก
ผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
ตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

วารสาร 
สหศาสตร์ 
ศรีปทุม ชลบรุี ปี
ที่  7 ฉบับที่ 1  
(ม.ค.-
เม.ย. 2564) 
หน้า 83-98. 

บทความวิจัย

วารสาร

ระดับชาติ 

TCI 2 

5 ปาหนัน กนกวงศ์
นุวัฒน์, จุรีภรณ์ เจริญ
พงศ,์ รัฐวุฒิ สมบูรณ์
ธรรม, 
ณจิต วงศ์ชัย, และ 
ณัฏฐา ดวงตา 
(4.1-3.20) 

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนา
พฤฒิพลังของผูสู้งอายุ
ในอำเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี 

วารสารศูนย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์
คลินิก 
โรงพยาบาล
พระปกเกล้า 
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 
(เม.ย-มิ.ย. 
2564) หน้า 
170-177    

บทความวิจัย

วารสาร

ระดับชาติ 

TCI 1 

6 Jiranee Panyapin 
Wannee Deoisres* 
Nujjaree 
Chaimongkol 
(* = Corresponding 
author) 
(4.1-3.21) 

Factors Explaining 
Nurses’ 
Implementation of 
Evidence-Based 
Practice for 
Postpartum 
Hemorrhage 
Management 

Pacific Rim 
International 
Journal of 
Nursing 
Research. 
2021; 25(3) 
(July-Sept) 
421-436 

บทความวิจัย

(SJR, Q3; 

Scopus;) 

4.1-3.18 

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 3 

4.1-3.19 

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 4 

4.1-3.20 

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 5 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

7 บุศรา แสงสวา่ง, 
วรรณี เดียวอิศเรศ*, 
และภรภัทร เฮงอุดม
ทรัพย์ 
(* = Corresponding 
author) 
(4.1-3.22) 

Is There a Role of 
Social Support from 
the Family and 
Midwives 
to Prevent the 
Development of 
Postpartum 
Depression in 
Adolescent 
Mothers? 
A Feasibility Pilot 
Study   

Thai 
Pharmaceutica
l and Health 
Science 
Journal. 
2021;16(2) 
(April-
June):109-119 

บทความวิจัย

วารสาร

ระดับชาติ 

TCI 1 

8 ศิรินภา แก้วพวง, 
วรรณี เดียวอิศเรศ, และ 
จันทิมา ชินสร้อย 
(4.1-3.23) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รับประทานกรด 
โฟลิกของสตรีต้ังครรภ์ 

วารสารวิจัย
สุขภาพและการ
พยาบาล 
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 
(พ.ค-ส.ค. 2564) 
หน้า 192-202. 

บทความวิจัย
วารสาร

ระดับชาติ 
TCI 1 

9 Sangsawang, B., 
Deoisres, W.*, & 
Hengudomsub P. 
(* = Corresponding 
author) 
(4.1-3.24) 

Effectiveness of 
psychosocial 
support provided 
by midwives and 
family on 
preventing 
postpartum 
depression among 
first-time 
adolescent mothers 
at 3-month follow-
up: A randomized 
controlled trial 

Journal of 
Clinical 
Nursing. 
2021;00 (July) 
:1–14 

บทความวิจัย 

(SJR, Q1) 

10 ขจี  พงศธรวิบลูย์, นิร
มนต์ เหลาสุภาพ,  
สุริศาฐ์  พานทองชัย, 
บุญทิวา สูว่ิทย์ และ 
จุฑารัตน์ อัครวงศ์วศิิษฏ์ 
(4.1-3.25) 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับผลการสอบเพ่ือขึ้น
ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ชั้น 1 ของบัณฑิต

วารสารเก้ือ

การุณย์. 28(2) 

(ก.ค.-ธ.ค.) 2564 

 

บทความวิจัย

วารสาร

ระดับชาติ 

TCI 1 

4.1-3.21 

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 6 

4.1-3.22

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 7 

4.1-3.23 

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 8 

4.1-3.24

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 9 

4.1-3.25

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 10 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

คณะพยาบาลศาสตร์
เก้ือการุณย์. 
 

11 ณัฐรดา แฮคำ และ 
 
 สิงห์คำ รักปา่ 
(4.1-3.26) 

การส่งเสริมความรัก 
ความอบอุ่น ความเอา
ใจใส่ ในครอบครัว และ
ชุมชนเชิงพุทธ 

วารสาร มจร 
มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีทึ่7 
ฉบับที่ 1 (ม.ค –
มิ.ย.) 2564 หน้า 
481-497. 

บทความวิจัย 
วารสาร

ระดับชาติ 
TCI 2 

12 ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยา
นนท์  และ บุญเลี้ยง  
ทุมทอง 
(4.1-3.27) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
บกพร่องด้านสมาธิสั้น
ของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ในช่วงการเรียนรู้ยุควิถี
ปกติใหม่ 

วารสารบัณฑิต
วิทยาลัย 
พิชญทรรศน์ ปีที่ 
16 (2) เดือน
พฤษภาคม 
สิงหาคม 2564 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 

บทความวิจัย 
วารสาร

ระดับชาติ 
TCI 2 

13 ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์, 
ชาญชลักษณ์ เย่ียมมิตร, 
และฐิตวันต์ 
หงษ์กิตติยานนท์ 
(4.1-3.28) 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออก
กำลังกายของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองท่า
ช้าง จังหวัดจันทบุร ี

วารสารราชภัฎ
กรุงเก่า สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
(พ.ค-ส.ค. 2564) 

บทความวิจัย 
วารสาร

ระดับชาติ 
TCI 2 

14 Thitaone 
Hongkittiyanon, 
Boonleang 
Thumthong 
(4.1-3.29) 

Digital Disruption 
under the Covid-19 
Situation: Impact on 
Thai Education 
Management 

International 
Journal of 
Arts, 
Humamities & 
Social Science 
Vol2; Issue no. 
09:September, 
2021. 

บทความวิจัย 
(SJR, Q4) 

15 ศิรินภา แก้วพวง, 
วรรณ ีเดียวอิศเรศ และ 
จันทิมา ชินสร้อย 
(4.1-3.30) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รับประทาน 
กรดโฟลิกของสตรี
ต้ังครรภ์ 

วารสารวิจัย
สุขภาพและการ
พยาบาล ปีที่ 37 
ฉบับที่ 2 (พ.ค-
ส.ค. 2564) 

บทความวิจัย 
วารสาร

ระดับชาติ 
TCI 1 

16 มลิษา รอดพิพัฒน์, บทบาทพยาบาลกับการ
ให้บริการผูป้่วยนอก 

วารสารวิชาการ 
ชมรม

บทความวิจัย 

 

 

 

 

4.1-3.26

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 11 

4.1-3.27

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 12 

4.1-3.28

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 13 

4.1-3.29

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 14 

4.1-3.30

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 15 

4.1-3.31

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 16 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
และณัฐวิโรจน์ ชูดำ 
(4.1-3.31) 

โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

สาธารณสขุแห่ง
ประเทศไทย ปีที่ 
17 ฉบับที่ 2 
(พ.ค-ส.ค. 2564) 
 

วารสาร
ระดับชาติ 

TCI 2 

17 Nattaphat Janchai, 
Wannee Deoisres, 
Nujjaree 
Chaimongkol 
(4.1-3.32) 

Improving Health 
Literacy using the 
Health Education 
and Health 
Empowerment 
Program in Thai 
Adults with 
Uncontrolled 
Hypertension: A 
Randomized 
Controlled Trial 

Pacific Rim 
International 
Journal of 
Nursing 
Research 
2021; 25(4): 
600-613 
 

บทความวิจัย 
(SJR, Q4) 

18 ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยา
นนท์ และ 
บุญเลี้ยง ทุมทอง 
(4.1-3.33) 

โรคสมาธิสั้นในเด็ก
นักเรียน: บทบาทครู
และแนวทางการ
ช่วยเหลือในโรงเรียน 

วารสารการ
พยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต 
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 
(พ.ค-ส.ค. 2564) 

บทความวิชาการ 
วารสาร

ระดับชาติ 
TCI 1 

19 บุญเลี้ยง ทุมทอง, 
ประทวน 
วันนิจ, และ 
ฐิตวันต หงษกิตติยา
นนท์ 
(4.1-3.34) 

ผลการประเมินการรับรู้
ความสามารถของ
ตนเองเพื่อป้องกันภาวะ
ซึมเศร้าและการติด
เฟซบุ๊คของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฎัใน
ยุควิถีใหม ่

วารสาร
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนนันทา 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 
(ก.ค–ธ.ค 2564) 

บทความวิจัย 
วารสาร

ระดับชาติ 
TCI 2 

 
 นอกจากนี้คณะฯผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะในการสนับสนุน
ทุนวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีไม่ได้ขอทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี โดยทำเป็นประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 
เรื่องผลพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ 2565 
  โครงการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุน ท้ังหมด 5 โครงการ ทุน
วิจัยโครงการละ 5,000 บาท คิดเป็นเงินสนับสนุนการวิจัยท้ังส้ิน 25,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-3.32

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 17 

4.1-3.33

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 18 

4.1-3.34

งานวิจัยลำดับ

ท่ี 19 

4.1-3.35
ประกาศ ผล
พิจารณาทุน
สนับสนุนการ
วิจัยคณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงาน 

 
รายการ
หลักฐาน 

(4.1-3.35) 

 
การประเมินผลตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2564 

ผลการดำเนินงาน คะแนน 
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ
หลักฐาน 

4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

1.ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีวุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอกท่ีสัมพันธ์กับหลักสูตร 2 คนได้แก่ ดร.ฐิตวันต์ หงษก์ิตติยานนท์  
และดร.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย (4.2-1.1) 

1) สามารถคำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตามสูตรได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

2) แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี - 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท 3 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2 
ร้อยละอาจารย์ประจำท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 40 

2 
X 100 = 40  

5 

4.2-1.1 
คุณสมบัติ
อาจารย์ประจำ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

  จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก    x100 

             จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

คะแนนท่ีได้ = ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก     x 5 

          ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกได้คะแนนเต็ม5  
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ
หลักฐาน 

 

 

40 
X 5 =  10 คะแนน 

20 
 

ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5 คะแนน 

 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ
หลักฐาน 

4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

2. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1 คนได้แก่ 
ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวนอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
รองศาสตราจารย์ - 
ร้อยละอาจารย์ประจำท่ีมีตำแหน่งวิชาการ 20 

 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
x 100   

 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรล/ุไม่บรรลุ 

4.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก      

5 คะแนน ร้อยละ 40 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ
หลักฐาน 

 แทนค่าสูตร 

2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

แทนค่าสูตร 

 20 
x 5 = 1.67 

 60 

ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.67 คะแนน 

      

 1 
x 100    = 20 

 5 

 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ          x 5   

 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ
หลักฐาน 

 1. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (4.2-1.2) 

1) คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของค่าน้ำหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ ชื่องานวิชาการ ชื่องาน

ประชุม 
ช่ือ-สกุล ระดับคุณภาพ

ฐานข้อมูล 

คะแ
นน 

4.2-1.2 
คุณสมบัติ
อาจารย์ประจำ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
4.2-1.3 
วิจัยลำดับท่ี 1 
4.2-1.4 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรล/ุไม่บรรลุ 

4.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  

5 คะแนน ร้อยละ 20 1.67 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ
หลักฐาน 

1 บทบาทพยาบาลกับการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 
(4.2-1.3) 

 มลิษา รอด
พิพัฒน์, 
ศศินาภรณ์ 
โลหิตไทย 
และณัฐวิโรจน์ ชู
ดำ 
 

วารสารวิชา 
การชมรม
สาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย ปีที่ 
17 ฉบับที่ 2 
(พ.ค-ส.ค. 2564) 

0.6 

2 โรคสมาธิสั้นในเด็ก
นักเรียน: บทบาทครูและ
แนวทางการช่วยเหลือใน
โรงเรียน 
(4.2-1.4) 

 ฐิตวันต์ หงษ์
กิตติยานนท์ 
และ  
บุญเลี้ยง ทุม
ทอง 

วารสารการ
พยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต ปี
ที่ 35 ฉบับที่ 2 

(พ.ค-ส.ค. 2564) 

0.8 

3 ผลการประเมินการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
เพ่ือป้องกันภาวะซึมเศร้า
และการติดเฟซบุ๊คของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎในยุควิถีใหม่ 
(4.2-1.5) 

 บุญเลี้ยง ทุม
ทอง, ประทวน 
วันนิจ, และ 
ฐิตวันต หงษ
กิตติยานนท์ 

วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนนันทา 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 
(ก.ค–ธ.ค 2564) 

0.6 

4 Improving Health 
Literacy using the 
Health Education and 
Health Empowerment 
Program in Thai 
Adults with 
Uncontrolled 
Hypertension: A 
Randomized 
Controlled Trial 
(4.2-1.6) 

 Nattaphat 
Janchai, 
Wannee 
Deoisres, 
Nujjaree 
Chaimongkol 

Pacific Rim 
International 
Journal of 
Nursing 
Research 2021; 
25(4): 600-613 
 

0.8 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการทางวิชาการของอาจารย์ 2.8 

 
ปีการศึกษา 2564 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ท้ังหมด จำนวน 4 เร่ือง 

แสดงวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

บทความ
วิชาการ 
ลำดับท่ี 2 
4.2-1.5 
วิจัยลำดับท่ี 3 
4.2-1.6 
บทความ
วิชาการ 
ลำดับท่ี 4 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ
หลักฐาน 

วิธีการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร  

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

x 100   
           จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรท้ังหมด 

 

แทนค่า 

 2.8 

x 100 = 56                                   5 

 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
x 5   

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้คะแนนเต็ม 5 

   2 ) แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 56 
x 5 = 14 คะแนน 

 20 

ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 
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สรุปการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ สกอ. 4.2 (2) 
 

ประเด็น ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน 
ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 40 5 
ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทาง
วิชาการ 

20 1.67 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ 56 5 
คะแนนเฉลี่ย 3.89 

4.2 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5 คะแนน ร้อยละ 56 5 คะแนน บรรลุ 
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  ตัวบ่งชี้ 

4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 

1. การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา การคงอยู่ 

จำนวนอาจารย์ (คน) ร้อยละ 

2562 5 100 

2563 5 100 

2564 5 100 

 

    ในปีการศึกษา 2563 มีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในกลุ่ม

สาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชนเนื่องจากอาจารย์ ดร.อัญชลี เหมชะญาติ ได้ลาออก

มีผลต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 หลักสูตรจึงได้สรรหาอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตรง

มาเกณฑ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์ ดร.อัญชลี เหมชะญาติ ได้แก่อาจารย์

ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉายมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป   

  ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี 5 คน ครบ

ตามเกณฑ์กำหนดคิดเป็นอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2564 
  หลักสูตรฯได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 
    ตารางความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร            
ปีการศึกษา 2562-2564 (4.3-1.1) 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
2562 2563 2564 

1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์   3.95 4.12 4.16 
2. ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร    4.15 4.31 4.36 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน     4.06 4.12 4.32 
4. ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้         3.68 3.75 3.63 
4. ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรโดยรวม 3.93 4.05 4.10 

    

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3-1.1 ผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อการบริหาร
หลักสูตรของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปี
การศึกษา 
2564 
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  ตัวบ่งชี้ 
จากตารางสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรฯ พบว่า 
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรฯในระดับ
ความพึงพอใจระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10  ซึ ่งมีแนวโน้มสูงขึ ้นเมื ่อเทียบกับปี
การศึกษา 2562 และ 2563 
 

 

 
สรุปการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ สกอ.องค์ประกอบท่ี 4 

 
ข้อ ผลดำเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 
4.1 4 ข้อ 4 

4.2 (1) ร้อยละ 20 5 
4.2 (2) ร้อยละ 40  
4.2 (3) ร้อยละ 56 5 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  3.89 
4.3 4 ข้อ 4 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปกีารศึกษา 
2562 2563 2564 

ปีการศึกษา 2562 รุ่น 621 (57)55 52 52 
ปีการศึกษา 2563 รุ่น 631 - (56)50 50 
ปีการศึกษา 2564 รุ่น 641 - - (56)48 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2562  

นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรจำนวน 57 คน ลาออก 4 คน พ้นสภาพนักศึกษา 1 คน รวมนักศึกษา
ท้ังส้ินจำนวน 52 คน ดังนี้ 

1. นางสาวกนกวรรณ เกิดศิริ    ลาออกไปเรียนท่ีวิทยาลัยพยาบาลใกล้บ้าน 
2. นางสาวปนัดดา ต้ังใจ         ลาออกไปเรียนคณะวิศกรรมศาสตร์ 
3. นางสาวฮายานะห์ อาแว      ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ 
4. นางสาวชาฏิมาภรณ์ บุตรคำ  ลาออกไปเรียนคณะเภสัชศาสตร์ 
5. นางสาวไอลดา เพ็งคุ้ม        เรียนไม่ครบภาคการศึกษา1/2563 พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากปัญหา 

สุขภาพ 
ปีการศึกษา 2563  

          นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 56 คน ลาออกจำนวน 6 คน รวมนักศึกษาท้ังส้ินจำนวน 50 คน ดังนี้ 
1. นางสาวปณิดา เกิดศิริ        ลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2563 
2. นางสาวชลาลัย สว่างภพ     ลาออกไปเรียนคณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน 
3. นางสาวพรพิมล สายใหม    ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ 
4. นางสาวศยามลมนี เสดา     ลาออกไปเรียนท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
5. นางสาวทิพากร น้ำจันทร์    ลาออกไปเรียนท่ีวิทยาลัยพยาบาลใกล้บ้าน 
6. นางสาววรญา สิงห์ยอง      ลาออกไปเรียนวิทยาลัยพยาบาลใกล้บ้าน 

ปีการศึกษา 2564 
    นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 54 คน ลาออกจำนวน 5 คน พ้นสภาพนักศึกษา 1 คน รวมนักศึกษา
ท้ังส้ินจำนวน 48 คน ดังนี้ 

1.  นางสาวจุฑามาศ แซ่โง้ว         ลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2564 
2.  นายธนาดล หงส์นัย              ลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2564 
3.  นางสาวพิมลวรรณ สมบูรณ์     ลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2564 
4.  นางสาวฟิรดาส์ ซัยฟุลอิสลาม   ลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2564 
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5.  นางสาววิลาลักษณ์ นามกัง      ลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2564 
6.  นางสาวทิพานัน ศรีพัฒโนทัย   เรียนไม่ครบเทอมเนื่องจากปัญหาสุขภาพเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง พ้น

สภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียนเรียน) 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

3.1 การรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การรับนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จำนวนนักศึกษาเข้ามาในหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 50 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรกำหนดตามประกาศรับ

สมัครของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

• ระบบกลไก/กระบวนการ และผลดำเนินงาน 

1. หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติของ
นักศึกษา และเกณฑ์ในการคัดเลือก 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมสรุปการรับ
นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และทบทวนแผนเพื่อรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2564 ท่ีประชุมพิจารณารับนักศึกษาจำนวน 50 คน รับ
นักศึกษา 2 รอบ เดิมปีการศึกษา 2563 ไม่มีการสอบข้อเขียน มติท่ี
ประชุมเห็นว่าควรมีการสอบข้อเขียนโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และความ
ถนัด ทางวิชาชีพพยาบาล คิดคะแนนสัดส่วนดังนี้ 
• GPAX 20%  
• เกรดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 30% (คณิตศาสตร์ 10% วิทยาศาสตร์ 
10%) ภาษาต่างประเทศ 10%) 
 • แบบทดสอบความรู้ และความถนัด ทางวิชาชีพพยาบาลออนไลน์ 30%         
 • สอบสัมภาษณ์ 20% การคัดรองสุขภาพจิตเบ้ืองต้น ผ่าน / ไม่ผ่าน รวม 
100% (3.1-1.1) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วางแผนกำหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาตามเกณฑ์ของสภาการ
พยาบาลกำหนด (อาจารย์:นักศึกษา = 1:8) ตามแผนการรับนักศึกษาใน
มคอ.2 (3.1-1.2) ดังตาราง 
ตารางแสดงแผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี ตามมคอ.2 

ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

จำนวนรับเข้า (ปีท่ี 1) 50 50 50 50 50 
นักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 - 50 50 50 50 
นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 - - 50 50 50 
นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

 
3. หลักสูตรประชุมวางแผนรับนักศึกษาใหม่สอดคล้องกับปฏิทินการรับ
สมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 (3.1-1.3) 3 รอบท่ี 5 
ระหว่างวนัท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รอบท่ี 7 ระหว่างวนัท่ี 1 – 30 
เมษายน 2564  
4. หลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร          
(3.1-1.4) มีหน้าท่ีดำเนินการแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ จัดทำแผ่นพับ 
เอกสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และวิธีการ
รับสมัครผ่านส่ือออนไลน์ ได้แก่ Facebook (Nursing Rbru) เว็บไซต์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
(http://www.nurse.rbru.ac.th/) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณี (http://www.rbru.ac.th/)  
5. ทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจหลักฐานของผู้สมัคร และกรรมการ
สอบสัมภาษณ์  
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบ
คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบท่ี 5 และรอบท่ี 7 

3.1-1.1  
ประกาศการ
รับนักศึกษาปี
การศึกษา 
2564 รอบท่ี 
5 
3.1-1.2 เล่ม
หลักสูตร 
(มคอ. 2) 
 
 
 
 
3.1-1.3
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
พยาบาลศา
สตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 
ครั้งท่ี 7/ 
2563ประจำปี
การศึกษา 
2563 
3.1-1.4 คำส่ัง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
แนะแนว

http://www.nurse.rbru.ac.th/
http://www.rbru.ac.th/)%20ป้าย
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำปีการศึกษา 2564 (3.1-1.6) โดยแบ่งหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ
ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1) คณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร 2) 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 3) คณะกรรมการจัดทำ
ข้อสอบวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลออนไลน์  4) 
คณะกรรมการสอบข้อเขียนออนไลน์ 5) คณะกรรมการคุมสอบและสอบ
สัมภาษณ์ 6) คณะกรรมการรายงานผลการสอบคัดเลือก 
6. ประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าท่ีของกรรมการฯ 
7. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัคร
นักศึกษาผ่าน 2 รูปแบบ ได้แก่ สมัครด้วยตนเอง และรับสมัครทางระบบ
ออนไลน ์
8. คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย และหลักฐานการสมัคร ก่อนการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการสอบ
สัมภาษณ์ในประเด็นทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล บุคลิกภาพ 
ความสามารถพิเศษ การส่ือสาร ปฏิภาณไหวพริบและการตัดสินใจ 
ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรได้จัดคู่มือการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 5 
(3.1-1.7) และรอบท่ี 7 (3.1-1.8) นอกจากนี้ได้ปรับใบตรวจร่างกาย
ผู้สมัครให้มีความชัดเจนขึ้นโดยการเพิ่มการคำนวณ BMI และการ
ประเมินสัญญาณชีพ ระบุการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความ
สมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count หรือ CBC) และการ
ตรวจการทำงานของไต (BUN,Cr) เพื่อพิจารณาแนวโน้มของการเจ็บป่วย
ในปัจจุบันและการพยากรณ์โรคในอนาคตของผู้สมัครได้ แต่ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่
กับการสรุปความคิดเห็นของแพทยผู้ตรวจว่าจะพิจารณาว่าเป็น/ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์(3.1-1.8) 
9. คณะกรรมการตรวจหลักฐานของผู้สมัคร และกรรมการสอบสัมภาษณ์
ประเมินผล รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการรับนักศึกษา 
10. กองบริการการศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และเรียกตัวสำรอง
ในกรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ 
11. หลักสูตรทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การ
รับนักศึกษา 

ประชาสัมพัน
ธ์หลักสูตร 
3.1-1.6 คำส่ัง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ
สอบคัดเลือก
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ 
รอบท่ี 5 และ
รอบท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
3.1-1.7 คู่มือ
การ
ดำเนินการ
คัดเลือก
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ
หลักสูตร
พยาบาลศา
สตรบัณฑิต
ประจำปี
การศึกษา 
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12. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อ
วางแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
สรุประบบคัดเลือกนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์มีข้ันตอน ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2564 รอบท่ี 
5 
3.1-1.8 คู่มือ
การ
ดำเนินการ
คัดเลือก
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ
หลักสูตร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต
ประจำปี
การศึกษา 
2564 รอบท่ี 
7 
3.1-1.8 ใบ
ตรวจร่างกาย
ปีการศึกษา 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศการรับสมคัร
นักศึกษา 

พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตามท่ีกำหนด 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
และตัวสำรอง 

ประมวลผลคะแนน 

สอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ 

นักศึกษา

รายงานตัว 

เรียกตัวสำรองเพ่ิมในกรณีที่นักศึกษารายงาน

ตัวไม่ครบตามเป้าหมาย 
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• ผลการดำเนินการ 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาได้ 54 คน จากเป้าหมาย 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รอบการรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้ 
- รอบท่ี 5 รับสมัครระหว่างวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้สมัคร
ท้ังส้ินจำนวน 384 คน ส่งหลักฐานการสมัคร 214 คน ผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติ และหลักฐานครบถ้วน จำนวน 203 คน 
(หลักฐานไม่ครบ 11 คน) ผ่านการสอบคัดเลือกและเข้าเรียนจำนวน 40 
คน ตามแผน  
- รอบท่ี 7 รับสมัครระหว่างวันท่ี 1-30 เมษายน 2564 จำนวนผู้สมัคร
ท้ังส้ินจำนวน 114 คน ส่งหลักฐานการสมัคร 55 คน ผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติ และหลักฐานครบถ้วน จำนวน 47 คนผ่านการสอบคัดเลือก
และเข้าเรียนจำนวน 16 คน ตัวสำรอง 24 คน  
สรุปจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังส้ิน 54 คน มากกว่าแผนท่ีต้ังไว้ 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 8  

• การประเมินกระบวนการการรับนักศึกษา 
  จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 พบ
ประเด็นท่ีสำคัญ ดังนี้ 
1) หลักสูตรได้ปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเป็นแบบออนไลน์เต็ม
รูปแบบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 เริ่มจาก
การสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบข้อเขียนออนไลน์ และการ
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
2) หลักสูตรได้แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (3.1-1.9) 
3) ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ผู้สมัครหลายคนไม่ส่งหลักฐานการสมัคร  
หรือส่งหลักฐานไม่ครบ  
4) ไม่สามารถไปแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆได้เนือ่งจากสถานการณ์การ
แพร่กระจายเช้ือโควิด 19 

• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  เนื่องจากปีการศึกษา 2564 มีกระบวนการการคัดเลือกนักศึกษาเป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ และมีแนวปฏิบัติในการสอบขอเขียนออนไลน์ท่ี
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ชัดเจนจึงนำกระบวนและแนวปฏิบัติดังกล่าวมาใช้ในปีการศึกษา 2565 
เนื่องจากยังมีการแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง  
ประเด็นผู้สมัครหลายคนไม่ส่งหลักฐานการสมัคร หรือส่งหลักฐานไม่ครบ
จึงมีการใหส่้งหลักฐานแบบออนไลน์ผ่าน E-mail ของคณะ 
(nurse@rbru.ac.th)  
และในเรื่องท่ีหลักสูตรไม่สามารถไปแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 นั้น มหาวิทยาลัยได้
ปรับการแนะแนวเป็นแบบออนไลน์  

• ผลจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรยังคงใช้กระบวนการการคัดเลือกนักศึกษา
เป็นแบบออนไลน์ 100% โดยการส่งหลักฐานการรับสมัครใน 2 ช่องทาง 
คือ ส่งทางไปรษณีย์ และการส่งแบบออนไลน์ และใช้แนวปฏิบัติในการ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ เป็นการลดความเส่ียงในการ
แพร่กระจายเช้ือโควิด 19 และลดต้นทุนในการเดินทางมาสอบคัดเลือก
ของผู้สมัคร ท้ังนี้หลักสูตรยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการรับสมัครให้เกณฑ์
คุณสมบัติตรงกับหลักสูตรกำหนด และผ่านการรองรับจากสภาการ
พยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-1.9 แนว

ปฏิบัติในการ

สอบออนไลน์ 

เพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษา

ระดับปริญญา

ตรี ปี

การศึกษา 

2564 

 

 

 

mailto:nurse@rbru.ac.th
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3.1 การรับนักศึกษา 
(ต่อ) 

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีทักษะท่ีจำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร และมีความ
พร้อมในการเรียน และการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 ได้ 

• ระบบกลไก/กระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมความเข้าใจ
เก่ียวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลใหม่ปีการศึกษา 2564 
ผลการดำเนินงาน 

3.1-2.1 
โครงการสร้าง
เสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเรียนการ
สอนของ
นักศึกษา
พยาบาลใหม่
ปีการศึกษา 
2564 
3.1-2.2 
โครงการ
เตรียมความ
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 หลักสูตรได้จัดโครงการสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาพยาบาลใหม่ปีการศึกษา 2564 วันท่ี 7, 14 และ 21 
พฤษภาคม 2564 (3.1-2.1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล 
รุ่นท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 มีความเข้าใจเกี่ยวกับ คณะ หลักสูตร การ
เรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ทราบกฎระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระเบียบหอพัก ระเบียบการแต่งกายของ
นักศึกษาพยาบาล มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพพยาบาล/มหาวิทยาลัย และ
คณะพยาบาลศาสตร์ และมีสัมพันธ์อันดีระหว่างนกัศึกษารุ่นพี่ อาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ี คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
2. จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาชั้นปี
ท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
ผลการดำเนินงาน 
  หลักสูตรได้วิเคราะห์ผลการเรียนจากหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาของ
นักศึกษาชั ้นปีที ่  1 ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการเร ียนในว ิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ำกว่าวิชาอื่นซึ่งทั้งสองวิชาเป็นพื้นฐานท่ี
สำคัญของการเรียนรายวิชาการพยาบาลต่างๆ รวมทั้งภาคการศึกษา
ท่ี1/2564 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เรียนออนไลน์ 100% หลักสูตรจึงจัด
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง
วันที ่ 13 –14 กรกฎาคม 2564 (3.1-2.2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้
นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น ดังนี้        1) การเรียนออนไลน์
ที ่มีประสิทธิภาพ และการเรียนแบบ Active learning 2) คณิตศาสตร์
พื้นฐานท่ีจำเป็นทางการพยาบาล 3) การสืบค้นข้อมูลด้วยการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 4) การใช้ภาษาอังกฤษ  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีให้ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่าน
เกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษ English EXIT EXAM และพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3 Digital Literacy 
Certification (IC3) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
บรรยายในหัวข้อ 

พร้อมด้าน
วิชาการ
สำหรับ
นักศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 1 ใน
รูปแบบ
ออนไลน์ 
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

   1) การเสริมและการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์: พยาบาลกับ
งานคณิตศาสตร์ โดย อาจารย์ชวนพิศ มังคละ และอาจารย์ไพรวรรณ 
วงษ์สาสิลไชย อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
    2) การเสริมและการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ : 
Fud Fid Fo Fi for Nurse” โดย อาจารย์อุษา วงษ์ไพศาล อาจารย์
ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
    3) การเรียนแบบ Active learning “เรียน เล่น สนุก ได้สาระ”โดย
อาจารย์สุริศาฐ์ พานทองชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    4) การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดย อาจารย์ ณจิต 
วงศ์ชัย อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
2. ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นทักษะพื้นฐานในการ
เรียนวิชาชีพการพยาบาล 
 
ผลการดำเนินงาน  
 หลักสูตรได้จัดโครงการอบรมทักษะการสืบค้นงานวิจัย บทความวิชาการ
ทางการพยาบาล และการเขียนอ้างอิง ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ณ 
ห้องเรียน 232 – 235 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (3.1-2.3) ซึ่งการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่อเนื่องมา
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะดิจิทัลของนักศึกษา              (3.1-2.4) และจัดโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการแพทย์และการพยาบาลสำหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และ
ออนไซต์ท่ีห้องเรียน 234 และ 235 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (3.1-
2.5) ซึ่งการทักษะภาษาอังกฤษต่อเนื่องมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 – 
2564 ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา (3.1-2.6)                
3. หลักสูตรให้ความรู้กับนักศึกษาในการป้องกันตนเองเก่ียวกับการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-2.3
โครงการ
อบรมทักษะ
การสืบค้น
งานวิจัย 
บทความ
วิชาการ
ทางการ
พยาบาล และ
การเขียน
อ้างอิง 
3.1-2.4
แผนปฏิบัติ
การพัฒนา
สมรรถนะและ
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตรเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงอันตรายในการติดเช้ือโควิด 
19 รวมถึงป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ หลักสูตรจึงได้จัด
โครงการอบรมนักศึกษาต้านภัยโควิดสำหรับนักศึกษาช้ันปี         1-3 
ระหว่างวนัท่ี 4-5 สิงหาคม 2564  รูปแบบออนไลน์ (3.1-2.7)  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง
และสังคมจากโรคโควิด 19 ท้ังต่อตนเอง และผู้อื่น และมีทักษะจำเป็น
เพื่อการป้องกันโรคโควิด 19 ได้แก่ การล้างมือ 7 ขั้นตอน การใส่และถอด
หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และการเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในชุมชน ใน
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1- 3 เข้าร่วมโครงการทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100  
4. ให้ความสำคัญกับบทบาทผู้ปกครองในการร่วมดูแลนักศึกษา 
ขยายเครือข่ายโดยวางแผนการประชุมร่วมกัน ติดต่อสื่อสารเป็นระยะ
ในรูปแบบออนไลน ์
ผลการดำเนินงาน 
งานพัฒนานักศึกษาได้จัดต้ังกลุ่มไลน์ผู้ปกครองของนักศึกษาในการติดต่อ 
สอบถามความเป็นอยู่ของบุตรหลาน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการประชุมใน
รูปแบบออนไลน์เนื่องจากผู้ปกครองบางท่านไม่สะดวกในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีออนไลน์ 
5. ติดตาม กำกับ ผลการดำเนินงาน 

• การประเมินกระบวนการ  
  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของปี 2563 พบว่าหลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ก่อนเข้าศึกษาในสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การปรับตัว ระเบียบวินัย การส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้วิเคราะห์จากหลักฐานการรับสมัครสอบ
คัดเลือกในกลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนน ONET, GAT, 
PAT2 พบว่ารายวิชาคณิตศาตร์ และภาษาอังกฤษมีคะแนนค่อนข้ างต่ำ
กว่าวิชาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง 2 วิชาดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นใน
การเรียนพยาบาล ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการคำนวณยาต่างๆ 
สารน้ำ คำนวณการเจริญเติบโต ระดับการขาดสารอาหาร เป็นต้น วิชา

ทักษะดิจิทัล
ของนักศึกษา 
3.1-2.5
โครงการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ทางการแพทย์
และการ
พยาบาล
สำหรับ
นักศึกษาช้ันปี
ท่ี 1-3 
3.1-2.6               
แผนปฏิบัติ
การด้านการ
ส่งเสริมและ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา  
3.1-2.7 
โครงการ
อบรม
นักศึกษาต้าน
ภัยโควิด
สำหรับ
นักศึกษาช้ันปี         
1-3 
3.1-2.8 
ผลการสอบ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

ภาษาอังกฤษ เช่น ศัพท์ทางการแพทย์ รากศัพท์ทางการแพทย์ เป็นต้น ปี
การศึกษา 2564 หลักสูตรจึงนำร่องเตรียมความพร้อม         2 วิชา แต่
ในปีการศึกษาถัดไปอาจเพิ่มเติมในวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การพยาบาล 
  นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งความสำคัญกับการสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
English EXIT EXAM และทักษะคอมพ ิวเตอร ์  และเทคโนโลยี ของ
นักศึกษาพยาบาล หากสอบไม่ผ่านทั้ง 2 ทักษะนี้นักศึกษาจะไม่สามารถ
สำเร็จการศึกษาได้ตามแผน 

• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
  หลักสูตรจึงจัดทำแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในทุกช้ันปี 

• ผลจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

เห็นชัดเจนเปน็รูปธรรม 

  1. ผลการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2563 – 2564 พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 2 
รุ่น 621 เข้าสมัครทักษะภาษาอังกฤษ English EXIT EXAM ผ่านการ
สอบก่อนขึ้นปีท่ี 4 จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (3.1-2.8) 
  2. ผลการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2563 – 2564 พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 2 
รุ่น 621 เข้าสมัครสอบทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3 
Digital Literacy Certification (IC3) ผ่านการสอบก่อนขึ้นปีท่ี 4 จำนวน 
49 คน สอบไม่ผ่าน 3 คน เทียบวิชา GE 1 คน สรุปสอบผ่าน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.15 (3.1-2.9) 
 

English EXIT 
EXAMของ
นักศึกษารุ่น 
621 
3.1-2.8 
ผลการสอบ
ทักษะทักษะ
คอมพิวเตอร์ 
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

IC3 Digital 
Literacy 
Certification 
(IC3) ของ
นักศึกษารุ่น 
621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินผลตนเองจากผลการดำเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2564 

ผลการดำเนินงาน คะแนน 
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับ
นักศึกษา 

4 คะแนน 5 คะแนน  4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศกึษาปริญญาตรี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นกัศึกษาตามแผนท่ี
กำหนดไว้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวอยู่
ในระดับ 3.51  
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการตามระบบกลไก การ
ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาตามคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา มีการพัฒนา
ระบบกลไกจากปีการศึกษา 2563 มาใช้ในปีการศึกษา 2564 ตาม
กระบวนการดังนี ้

• ระบบกลไก/กระบวนการ 
1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีกำหนด
ยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษา 
2. จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
(3.2-1.1) 
3. หลักสูตรแต่งต้ังอาจารย์ประจำช้ัน 2 คนต่อช้ันป ีในการดูแล
นักศึกษาในช้ันปี (3.2-1.2) (3.2-1.3) (3.2-1.4) 
4. แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปีการศึกษา 2564 (3.2-1.5) (3.2-1.6) 
(3.2-1.7) คณะฯจัดทำรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการโดยจัดอาจารย์
ท่ีปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษา  5-7 คน ติดตามดูแลให้คำแนะนำ 
ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจนจบ
การศึกษาตลอดสูตร  
5. จัดทำคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาปีการศึกษา 2564 (3.2-1.8) เพื่อเป็น
เครื่องมือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาใช้เป็นแนวทางในการดูแลนักศึกษา คัด
กรองผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านสุขภาพร่างกาย 

3.2-1.1 
แผนปฏิบัติ
การพัฒนา
นักศึกษา 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
3.2-1.2  
คำส่ังแต่งต้ัง
อาจารย์
ประจำช้ันรุ่น 
621 
3.2-1.3  
คำส่ังแต่งต้ัง
อาจารย์
ประจำช้ันรุ่น 
631 
3.2-1.4  
คำส่ังแต่งต้ัง
อาจารย์
ประจำช้ันรุ่น 
641 
3.2-1.5คำส่ัง
แต่งต้ัง
อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปี
การศึกษา 
2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

ด้านจิตใจ/พฤติกรรม/ความประพฤติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสัมพันธภาพ
กับผู้อื่น ด้านระเบียบวินัย และการปรับตัว  
6. อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาหลากหลาย

ช่องทางในการให้คำปรึกษา เช่น การสร้างการติดต่อส่ือสารทางอีเมล์ 

ทางโทรศัพท์ 

7. มหาวิทยาลัยจัดให้มีช่ัวโมงโฮมรูม (วันพุธ เวลา 13.00 น.เป็นต้น

ไป) โดยกำหนดหัวข้อ/ประเด็นสำคัญให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพูดคุยกับ

นักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง หลังการพูดคุยอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องทำ

รายงานการเข้าโฮมรูมของนักศึกษาส่งรายงานเสนอกองพฒันา

นักศึกษา (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) โดยผ่านคณบดี เดือนละ 

1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย (3.2-1.9) 

8. การบริหารและจัดการความเส่ียงของนักศึกษา ในเรื่องปัญหาการ

ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนโดยการจัดสรรทุนการศึกษาท้ังภายใน

และภายมหาวิทยาลัย  

9. ต้ังแต่งคณะกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปี

การศึกษา 2564  แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับนักศึกษา โดยมี

หน้าท่ีกำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุน ให้สอดคล้องกับความประสงค์

ของเจ้าของทุน สัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม  

9. ประกาศทุนนักศึกษาปีการศึกษา 2564 

10. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการชมรมจิตอาสาร่วมกับกอง

พัฒนานักศึกษา 

• ผลการดำเนินงาน 
1. งานพัฒนานักศึกษาได้แผนกลยุทธ์ในการพัฒนานกัศึกษาในระยะ 
ยาวและระยะส้ัน และได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2.  แต่งต้ังอาจารย์ประจำช้ันดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ช้ันปีท่ี  
ถึงช้ันปีท่ี 4 ดังนี้ 

3.2-1.6คำส่ัง
แต่งต้ัง
อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปี
การศึกษา 
2563 
3.2-1.7คำส่ัง
แต่งต้ัง
อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปี
การศึกษา 
2564 
3.2-1.8 
3.2-1.9  
คู่มืออาจารย์
ท่ีปรึกษาปี
การศึกษา 
2564 
รายงานการ
เข้าโฮม 
รูมของ
นักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

2.1 แต่งต้ังอาจารย์ประจำช้ันดูแลนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 รุ่น 621 
 ได้แก่  

-  อาจารย์จุรีภรณ์   เจริญพงศ์ 
-  อาจารย์ณจิต       วงศ์ชัย 
2.2 แต่งต้ังอาจารย์ประจำช้ันดูแลนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 รุ่น 631 

 ได้แก่  
- อาจารย์ศักดิ์นรินทร์  หลิมเจริญ 
- อาจารย์ณัฐฐา    ดวงตา 
2.3 แต่งต้ังอาจารย์ประจำช้ันดูแลนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 รุ่น 64  

ได้แก่  
- อาจารย์ณฐพร บุญประเสริฐ 
- อาจารย์ดร.ประภาศรี วงศ์แสงน้อย 
อาจารย์ประจำช้ันมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
1) ด้านบริหารช้ันเรียน ดำเนินการในการคัดเลือกกรรมการช้ันปี 

ของนักศึกษา และติดตามการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาตาม
กำหนด เวลา สถานท่ี วิธีการลงทะเบียน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
       2) ด้านการเรียนการสอน ปฐมนิเทศนักศึกษา จัดทำและ
ตรวจสอบตารางสอนให้เป็นปัจจุบัน ติดตามตรวจสอบจำนวนเวลา
เรียน การลากิจ และการลาป่วยของนักศึกษา ติดตามผลการเรียน 
และวางแผนการเรียน และทบทวนความรู้ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
       3) ด้านการส่งเสริมการศึกษา เข้ากิจกรรม Home room พบ
นักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียน ทำงาน
ร่วมกัน และมีความรักสามัคคีในช้ันปีดูแล และร่วมให้ข้อมูลในการจัด
ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
4. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คำปรึกษาตามกำหนดการและแนวทางการให้

คำปรึกษาของกองพัฒนานักศึกษา และกองบริการการศึกษา 

5. อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาแต่ละช้ันปี ให้คำปรึกษาตาม

กำหนดการและแนวทางให้คำปรึกษาทุกพุธ บ่ายท่ี 2 ของแต่ละเดือน 

ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษายังสามารถเพิ่มหัวข้อการให้คำปรึกษาท่ี
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในช่วงเวลา

นั้นๆ และเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาท้ังแบบส่วนตัว และแบบ

รายกลุ่มให้หลากหลายเพิ่มข้ึน ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคนมีกลุ่ม

ส่ือสารทาง Line ท่ีใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูล รวมทั้งทางโทรศัพท์

ในกรณีท่ีเร่งด่วนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือ แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 

6. มีการเก็บประวัติ และ/หรือข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา และ

อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาเป็นรายบุคคลทุก

ภาคการศึกษาในระบบบริการการศึกษา 

7. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษา 

   ในปีการศึกษา 2562 - 2564 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้

ปรึกษาของอาจารย์ในหลักสูตรคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ ในระดับดี มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป ี

 

 

ตารางสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการให้ปรึกษาของอาจารย์
ในหลักสูตร 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

2562 2563 2564 

1. อาจารย์ท่ีปรึกษามีเวลาให้

คำปรึกษาอย่างเพียงพอ 

4.14 4.38 4.39 

2. อาจารย์ท่ีปรึกษามีช่องทางให้

นักศึกษาติดต่อได้ง่าย  สะดวก

และทันการณ ์

4.17 4.37 4.38 

3. อาจารย์ท่ีปรึกษา รักษา

ความลับและข้อมูลของนักศึกษา 

3.98 4.36 4.37 

4. อาจารย์ท่ีปรึกษาเอาใจใส่ รับ

ฟังปัญหาการขอคำปรึกษาของ

4.20 4.40 4.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2-1.10 
สรุปการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจต่อการ
ให้ปรึกษา
ของอาจารย์
ในหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

นักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

อย่างเต็มท่ี 

5. อาจารย์ท่ีปรึกษามี

ความสามารถและทักษะในการให้

คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี 

4.20 4.46 4.46 

(3.2-1.10)   
9. ปีการศึกษา 2564 มีการจัดสรรทุนการศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประเภททุนให้เปล่าจำนวน 26 ทุนให้กับ

นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 

  9.1 ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ จำนวน 10 ทุนๆ

ละ 10,000 บาท 

  9.2 ทุนอาจารย์ ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ จำนวน 4 ทุนๆละ 

10,000 บาท 

  9.3 ทุนนายประเสริฐ สกุลนิยมพร จำนวน 4 ทุนๆละ 10,000 บาท 

  9.4 ทุนคุณศรีวรรณ ทองศรี จำนวน 1 ทุนๆละ 3,500 บาท 

  9.5 ทุนอาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงส์กิตติยานนท์ จำนวน 7 ทุนๆละ 

1,000 บาท 

   9.6 ทุนมูลนิธิชิน โสภณพานิช จำนวน 12 ทุนๆละ 24,000 บาท  
 

 

นอกจากนี้ได้รับทุนสนับสนุนแบบต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 22 ทุน ได้แก่ 

  9.7 ทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 10 ทุน  

  9.8 โรงพยาบาลสิริเวช จำนวน 10 ทุน  

  9.9 ทุนพระบาทพลวง  จำนวน 2 ทุน ทุนละ  500,000 บาท รวม 

1,000,000 บาท เป็นทุนท่ีสนับสนุนการศึกษาตลอดจนจบการศึกษา 

ทบทวนระบบกลไก 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

ปีการศึกษา 2564 พบนักศึกษาท่ีได้รับทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้ามี

เกรดเฉล่ีย 2.49 ซึ่งต่ำเกณฑ์ท่ีกำหนด (ผู้รับทุนต้องได้เกรดเฉล่ีย

มากกว่า 2.50) หลักสูตรร่วมกับงานพัฒนาได้เรียกนักศึกษาพูดคุยถึง

ปัญหาการเรียน สร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อเพิม่เกรด ปีการศึกษา 

2564 เกรดเฉล่ียข้ึนมาเท่ากับ 2.68 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  

เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกช้ันปีได้รับการพัฒนาศักยภาพ

และส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้รับการพฒันาทักษะท่ีจำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

ระบบกลไก/กระบวนการ 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนกำหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

2. หลักสูตรนำเสนอโครงการให้คณะพิจารณา 

3. คณะพิจารณาโครงการท่ีหลักสูตรและเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ

โครงการ 

4. หลักสูตรดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

5. ดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินโครงการตามโครงการ/

กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 
   มหาว ิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และหลักสูตรกำหนดให ้มี
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา รวมไม่น้อยกว่า 130 ชั่วโมง ประกอบด้วยโครงการ/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2-1.11.
โครงการ
ปฐมนิเทศ
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

ก ิจกรรมจ ัดโดยมหาว ิทยาล ัย   และกองพ ัฒนาน ักศ ึกษาของ
มหาวิทยาลัย และที ่ดำเนินการเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์           
(ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง)  ในปีการศึกษา 2564 มีโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน ซึ่งระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ด้าน/อัตลักษณ์ 

1 2 3 4 5 อ 
1.โครงการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาพยาบาล 
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
(3.2-1.11)   

ก.ค. 64 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. โครงการพยาบาลจิต
อาสาสืบสานศาสตร์
พระราชาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (3.2-1.12)   

1 ก.พ. – 
31 มี.ค. 

65 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.  โครงการประกวด
ห้องพักดีเด่นในหอพัก
นักศึกษาและส่งเสริม 
สุขภาพนักศึกษาพยาบาล 
(3.2-1.13)   

ต.ค.64 - 
มี.ค.65 

✓   ✓ ✓ ✓ 

4. กิจกรรม“ลูกแม่ไท้ร่วม
ใจต้านภัยบุหรี่ 
และแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1
ของชมรมนักศึกษา
พยาบาลรำไพพรรณีสร้าง
สรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี ่
(3.2-1.14)   

24 ส.ค.64 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. กิจกรรมการประกวด
สุนทรพจน์ หัวข้อ 
“เยาวชนวิถีใหม่ปลอดภัย 

22 ม.ค 
65 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

และเตรียม
ความพร้อม
นักศึกษา
พยาบาล 
รุ่นท่ี 3 ปี
การศึกษา 
2564 
3.2-1.12
โครงการ
พยาบาลจิต
อาสาสืบสาน
ศาสตร์
พระราชา
และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
3.2-1.13
โครงการ
ประกวด
ห้องพักดีเด่น
ในหอพัก
นักศึกษาและ
ส่งเสริม 
สุขภาพ
นักศึกษา
พยาบาล 
3.2-1.14
กิจกรรม“ลูก
แม่ไท้ร่วมใจ
ต้านภัยบุหรี่ 
3.2-1.15 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

จากควันบุหรี่” ของชมรม
นักศึกษาพยาบาลรำไพ   
พรรณีสร้างสรรคส์ังคมไทย
ปลอดบุหรี่(3.2-1.15)   
6. โครงการพิธีรับมอบ
หมวก เข็มชั้นปี และรับ
ตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติง
เกล บูรณาการกับรายวิชา
มโนมติทางการพยาบาล 
(3.2-1.16)   

19 ก.พ. 
65 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จำนวน 3 ทักษะคือ 

1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
2) ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี  
3) ทักษะชีวิตและอาชีพ    

ท้ัง 3 ทักษะเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพ
สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล และอัตลักษณ์บัณฑิต 
“ฉลาดการจัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร” ของหลักสูตรกำหนด 
จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีประกอบ 3 ทักษะข้างต้น ดังนี ้
1.ชมรมนักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณีสร้างสรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่ 
(3.2-1.17) 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2563 เริ่มก่อตั้งชมรมนักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณีสร้าง
สรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยมีนายพงศกร เย่ียมรัมย์ นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 2 เป็นประธานชมรมนักศึกษาพยาบาล  
มีสมาชิกในชมรมประมาณ 10 คน มีอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม 2 ท่าน 
ปีการศึกษา 2564 ได้ยื่นเรื่องจัดต้ังชมรมฯในมหาวิทยาลัย 
มีการจัดทำ Websiteใน Facebook  
การประเมินกระบวนการ 
   พบว่าหลักสูตรยังไม่ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ได้
ครอบคลุม ท้ัง 3 ได้แก่ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้าน

กจิกรรมการ
ประกวด
สุนทรพจน์ 
หัวข้อ 
“เยาวชนวิถี
ใหม่ปลอดภัย 
จากควัน
บุหรี่” ของ
ชมรม
นักศึกษา
พยาบาล
รำไพ   พร
รณีสร้าง
สรรค์
สังคมไทย
ปลอดบุหรี่ 
3.2-1.16
โครงการพิธี
รับมอบ
หมวก เข็ม
ช้ันปี และรับ
ตะเกียงมิส
ฟลอเรนซ์ไน
ติงเกล 
3.2-1.17
ชมรม
นักศึกษา
พยาบาล
รำไพพรรณี 
สร้างสรรค์
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ   
ร่วมกับประธานชมรมและสมาชิกยังขาดองค์ความรู้เรื่องการบริโภค
ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า 
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
    หลักสูตรได้พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้กับ
นักศึกษา โดยให้อาจารย์นงลักษณ์ วิชัยรัมย์อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมฯ 
นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 2 คน ได้แก่  
นายพงศกรณ์ เย่ียมรัมย์ และนางสาวอัญชลี จิตรปราณี เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ "เยาวชนอุดมศึกษาขับเคล่ือนสุขภาวะ รุ่นท่ี 4" จัดโดย 
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ เเพทยสมาคม
เเห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
ผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
      ชมรมนักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณี สร้างสรรค์สังคมไทยปลอด
บุหรี่ได้ดำเนินงานตามแผนดังนี้ 
      1. วันท่ี 5 มีนาคม 2564 ชมรม New Star ได้นำเสนอ โครงการ 
"เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลจากบุหรี่ เเละเเอลกอฮอล์" ต่อคณะกรรมการ
เพื่อประเมินโครงการ   ในการร่วมรณรงค์ป้องกนัการสูบบุหรี่เเละการ
ด่ืมเครื่องด่ืมเเอลกอฮอล์ ของนักศึกษา  จัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพ
สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ณ  เเพทยสมาคมเเห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร และได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 7,000 บาท 
  2. นายพงศกร  เย่ียมรัมย์ ประธานชมรมนักศึกษา และนางสาว
อัญชลี  จิตรปราณี  รองประธานชมรมนักศึกษา จัดอบรมผู้นำ
นักศึกษา รุ่นท่ี 1 โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลจากบุหรี่เเละ        
เเอลกอฮอล์" ณ ห้อง 234 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี นายก
สโมสรท้ัง 10 คณะ เเละนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 1 เข้ารมการอบรม  
ในกิจกรรมนี ้  
       3. วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ประกวดส่ือรณรงค์ กิจกรรม“ลูกแม่ 
ไท้ร่วมใจต้านภัยบุหรี่และแอลกอฮอล์ ครั้งท่ี 1” 
       4. วันท่ี 22 มกราคม 2565 ชมรมฯจัดการประกวดสุนทรพจน์  
หัวข้อ “เยาวชนวิถีใหม่ปลอดภัยจากควันบุหรี่”ประจำปีการศึกษา 
2564 ภายใต้โครงการ สถานศึกษาวิถีใหม่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ 

สังคมไทย
ปลอดบุหรี่ 
3.2-18 รับโล่
เชิดชูเกียรติ 
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 
ประเภทดาว
รุ่งน้องใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการ
หลักฐาน 

นางสาวกรรณิการ์ สำเร็จ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 1 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วม
ประกวดฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
       5. วันท่ี 29 มกราคม 2565 จัดทำโครงการ สถานศึกษาวิถีใหม่ 
ปลอดภัยจากควันบุหรี่ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    ชมรมนักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณีสร้างสรรค์สังคมไทยปลอด
บุหรี่ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทดาวรุ่ง
น้องใหม่ การประกวดชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอด
บุหรี่ ดีเด่นประจำปี 2565 (3.2-18) โดยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธี
มอบรางว ัล ว ันที ่  27 พฤษภาคม 2565 ณ สมาคมพยาบาลฯ 
กรุงเทพมหานคร 

 
การประเมินผลตนเองจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2564 

ผลการดำเนินงาน คะแนน 
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสริม
และพัฒนา 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
                ในการรายงานการดำเนินงานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา มีประเด็น ดังนี้ 
                - อัตราการคงอยู่ 
       - อัตราการสำเร็จการศึกษา 
         - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ตารางคำนวณอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดทำข้อมูลอัตราคงอยู่ของนักศึกษาประจำปี การศึกษา 2564 โดยใช้ข้อมูลจากฝ่าย
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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1. นักศึกษารุ่น 621ปีการศึกษา 2562 - 2563 ลาออก 3 คน มีอัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ 94.5 

ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวนนักศึกษารุ่น 621 เท่ากับ 52 คน ไม่มีนักศึกษาลาออก มีอัตราคง
อยู่คิดเป็นร้อยละ 100  

2. นักศึกษารุ่น 631 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาลาออกก่อนเรียนและระหว่างเรียนจำนวน 6 คนมี
อัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ 89.28 ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 ไม่มีนักศึกษาลาออก มีอัตราคงอยู่คิด
เป็นร้อยละ 100 

3. นักศึกษารุ่น 641 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาลาออกก่อนเรียนและระหว่างเรียนจำนวน 8 คนมี
อัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ 85.71 

ปีการศึกษา 2564 – 2565 แนวโน้มของการคงอยู่ดีขึ้น 
จากการสอบถามเหตุผลของการลาออกของนักศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 

1) ปัญหาการปรับตัว  
  2) ปัญหาเรื่องการเงิน  

3) ปัญหาด้านสุขภาพ  
ก่อนท่ีนักศึกษาจะลาออก อาจารย์ท่ีปรึกษาได้พูดคุยซักถามเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการของ

นักศึกษาและผู้ปกครองท่ีแท้จริง เสนอแนะแนวทางการใช้ชีวิตในให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม หากนักศึกษา
ยืนยันการลาออก จึงเคารพการตัดสินใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 

1. การคงอยู่ของนักศึกษา 
    อัตราการคงอยู่ =     (1) - (3)      x 100 คำนวณไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 
                                  (1) 
2. การสำเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา  
 

จำนวนรับเข้า จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

จำนวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกถึงสิ้นปี
การศึกษา 2564 2562 2563 2564 

ปีการศึกษา 2562 รุ่น 621 57 55 52 52 5 
ปีการศึกษา 2563 รุ่น 631 56 - 50 50 6 
ปีการศึกษา 2564 รุ่น 641 56 - - 48 8 
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             หลักสูตรยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 
  ความพึงพอใจและผลต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรจัดทำช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

ส่งผ่านช่องทางสายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน) ท่ีหน้า website คณะพยาบาลศาสตร์ 

http://www.nurse.rbru.ac.th/ สายตรงถึงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ส่งผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจำชัน้ 

 

รับข้อร้องเรียน และตรวจสอบเบื้องต้น 

แจ้ง/ส่งเรื่องให้กับหลักสูตรเพื่อพิจารณาภายใน                                                

2 วันทำการนับต้ังแต่วันท่ีได้รับข้อร้องเรียน 

สอบถาม/สืบหารายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม/ ข้อเท็จจริง 

เบ้ืองต้น 

แจ้งและประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ข้อเท็จจริง 

สาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข 

รายงานผลการพจิารณาและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณบดี 

แจ้งผลและแนวทางแก้ไขให้แก่ผู้ร้องเรียน 

ติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 

และจัดทำเป็นแนวปฏิบัติกรณีที่เกิดปัญหาซ้ำ 

http://www.nurse.rbru.ac.th/
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หลักสูตรมีระบบกลไกการจัดข้อร้องเรียน ดังนี้ 
หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ในด้านต่างๆดังนี้ 
ปีการศึกษา 2564  พบข้อร้องเรียนผ่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษา ดังนี้ 

 
เร่ืองที่ร้องเรียน ผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

1. สภาพหอพักที่ทรุดโทรมไม่ได้ร ับการซ่อมแซม 
จำนวน 1 ราย 

แจ้งทางกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง
และดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาด  

2.นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืม 

จำนวน 1 ราย 

ดำเนินการติดต่อประสานงานแจ้งระบบของ 

กยศ.ให้แก้ไข 

3.นักศึกษา ช้ันปีท่ีและ 2 ไม่ใส่หมวกกันน็อค ดำเนินการเรื่องการยืมหมวกกันน็อคและสร้างความ

ตระหนัก 

 
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการท่ีดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัว
บ่งชี้ที่ 3.1 และ3.2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตาม
กิจกรรมในตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 และ 3.2  
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดำเนินงานของหลักสูตร 

รายการการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
2562 2563 2564 

1. การรับสมัครและสอบเข้าศึกษา 3.85 3.96 4.04 
2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.93 4.02 4.02 

     3. การให้คำปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนว 3.87 4.02 4.12 
     4. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 3.95 4.06 4.11 
     5. หลักสูตร 3.85 4.07 4.07 
     6. อาจารย์ผู้สอน 4.02 4.13 4.07 

     7. ปัจจัยส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3.81 3.94 4.07 

     8. การวัดและประเมินผล 4..02 4.07 4.08 

ความพึงพอใจการดำเนินงานโดยรวม 3.89 4.03 4.07 
 
ปีการศึกษา 2564 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดำเนินงานของหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบ

กับปีการศึกษา 2563 

การประเมินผลตนเองจากผลการดำเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดท่ี 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

 

 

ภาค/ปีการศึกษา 

จำนวน น.ศ. การกระจายระดับคะแนน 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D F I P NP W 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  1/2564 48 48 12 29 7 0 0 0 0 0 0    

0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 1/2564 48 48 26 11 8 3 0 0 0 0 0    

0263004 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 2/2564 48 48 34 13 1 0 0 0 0 0 0    

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 1/2564 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0    

0463001 ฉลาดคิด 1/2564 48 48 47 1 0 0 0 0 0 0 0    

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ 1/2564 48 48 23 20 4 1 0 0 0 0 0    

0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 1/2564 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0    

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 1/2564 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0    

0363005 พลเมืองสีเขียว 2/2564 48 48 15 25 4 4 0 0 0 0 0    
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

 

 

ภาค/ปีการศึกษา 

จำนวน น.ศ. การกระจายระดับคะแนน 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D F I P NP W 

0463005 การเงินและความมั่งค่ัง 1/2564 50 50 43 2 2 1 0 0 0 0 0    

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

4021515 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1/2564 48 48 4 12 19 7 5 0 0 0 0    

2501101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ 1/2564 48 48 0 1 5 14 17 11 0 0 0    

4101301 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2/2564 48 48 0 2 10 27 9 0 0 0 0    

2501102 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 2/2564 48 48 0 0 2 10 14 11 10 0 0    

2502104 เภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการพยาบาล 1/2564 50 50 5 20 14 7 4 0 0 0 0    

2502103 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล 1/2564 50 50 0 1 6 13 20 8 2 0 0    

4512340 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 1/2564 50 50 45 2 1 0 0 0 0 0 0    

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพการพยาบาล (ทฤษฎี) 

2501105 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 2/2564 48 48 0 2 10 14 11 10 0 0 0    

2502106 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล 1/2564 50 50 6 29 9 5 1 0 0 0 0    

2502109 การพยาบาลพื้นฐาน 1 1/2564 50 50 1 12 17 18 20 0 0 0 0    

2502110 การพยาบาลพื้นฐาน 2 2/2564 50 47 0 3 8 17 9 0 0 2 1    

2512101 การพยาบาลชุมชน 2/2564 50 50 6 20 22 2 0 0 0 0 0    
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

 

 

ภาค/ปีการศึกษา 

จำนวน น.ศ. การกระจายระดับคะแนน 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D F I P NP W 

2522101 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 2/2564 50 37 0 0 3 11 23 0 0 0 13    

2542102 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย

เรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต 

2/2564 
50 37 0 0 2 7 25 0 0 3 13    

2504107  ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติการพยาบาล 

1/2564 
52 52 14 25 7 6 0 0 0 0 0    

2523102 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 1/2564 52 52 0 1 5 18 28 0 0 0 0    

2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย

เฉียบพลันและวิกฤต 

1/2564 
52 52 0 1 12 18 21 0 0 0 0    

2553101  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1/2554 52 52 0 6 9 9 28 0 0 0 0    

2503108 การวิจัยทางการพยาบาล    2/2564

 

52 52 

52 52 4 16 18 12 2 0 0 0 0    

2514102  การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการ

พยาบาลสาธารณภัย 

   2/2564

 

52 52 

52 52 1 1 6 23 21 0 0 0 0    
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

 

 

ภาค/ปีการศึกษา 

จำนวน น.ศ. การกระจายระดับคะแนน 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ 

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D F I P NP W 

2533101  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2/2564 52 48 1 2 11 18 16 0 0 0 4    

2563101  การบริหารการพยาบาล 
 

2/2564 52 51 0 6 18 22 5 0 0 0 1    

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพการพยาบาล (ปฏิบัติ) 

2502901 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2/2564 52 52 3 20 15 7 5 0 0 0 0    

2512901 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2/2564 52 52 20 28 5 0 0 0 0 0 0    

2523901 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง

ครรภ์ 1 

2/2564 
52 40 0 0 8 13 18 0 0 0 12    

2533901   ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะ

สุขภาพปกติ 

3/2564 
52 52 27 23 2 0 0 0 0 0 0    

2542901  ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพ

ปกติ 

3/2564 
52 52 15 16 14 7 0 0 0 0 0    

หมวดวิชาเลือกเสรี 

0003310  นันทนาการเพื่อสุขภาพ 1/2564 50 50 49 1 0 0 0 0 0 0 0    

2504112  นวัตกรรมทางการพยาบาล 2/2564 52 52 5 34 13 0 0 0 0 0 0    
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

5.1 สาระ
ของรายวิชา
ในหลักสูตร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  

    มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามก้าวหน้าทางวิชาชีพการพยาบาล 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา. พ.ศ. 2558 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กำหนดระบบและกลไกในการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า  

   หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 ของคณะพยาบาล

ศาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก ปีการศึกษา 2564  

เป็นปีท่ี 3 ในการจัดการเรียนการสอน จึงยังไม่มีการดำเนินการออกแบบหลักสูตร

หรือสาระรายวิชา แต่อย่างไรก็ตามได้มีการกำหนดระบบและกลไกไว้ดังนี ้

• ระบบกลไก/กระบวนการ   

1. สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน แหล่งฝึก

ภาคปฏิบัติ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทำ

หลักสูตร โดยกำหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้ความทันสมัย ตรงกับความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 

3. จัดทำร่างหลักสูตร (มคอ.2) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ตามผลการ  วิพากษ์

หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นำผลการวิพากษ์มาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

และจัดทำร่างหลักสูตรเสนอท่ีประชุม 

4. เสนอร่างหลักสูตรท่ีผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อ

พิจารณา 

5. ปรับแก้หลักสูตรตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

6. นำหลักสูตรท่ีผ่านการพิจารณาสภาวิชาการ เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

7. เสนอสภาการพยาบาล ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

8. เสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ

หลักสูตร 

 

ผลการดำเนินงาน 

   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ผ่านการอนุมัติ
หลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี เมื ่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2561 ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี เมื่อวันท่ี 11 
เมษายน 2562 ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2562 และได้รับการรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ในหลักสูตรพยาบาลศสตรบัณฑิตเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปี
การศึกษา 2564) เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2564  
 หลักสูตรได้สำรวจความคิดเห็นของแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ด้วยการจัดกิจกรรม
ประชุมประเมินผลภาพรวมแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 
2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมปะการัง ชั ้น 1 อาคาร 9 คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (5.1-1.1) โดยมีวัตถุประสงค์ดงันี้  
1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติร่วมกันระหว่างคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติทุกรายวิชา
ปฏิบัติปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติในปีการศึกษาถัดไป 2) เพื่อวางแผนระบบการจัดการความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาภาคปฏิบัติร่วมกับแหล่งฝึก 3) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป 
    จากการสะท้อนคิดของแหล่งฝึกภาคปฏิบัติพบจุดเด่นของนักศึกษาในเรื่องการ
มีกริยามารยาทดี มีสัมมาคารวะ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยดี จุดท่ี
ต้องพัฒนาคือการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ ได้แก่ องค์ความรู้ ทักษะ
ต่างๆ ข้อเสนอแนะเพิ่มระยะเวลาการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น ขึ้นเวรบ่ายดึก เวร BD  
(12 ช่ัวโมง) เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
การประเมินกระบวนการ 

 

 
 
 
 
 
5.1-1.1 กิจกรรม
ประชุมประเมินผล
ภาพรวมแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

   พบว่าหลักสูตรได้ดำเนินการในส่วนสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติจากการจัดกิจกรรมประชุมประเมินผลภาพรวมแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีการศึกษาภายหลังสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติครบทุก
รายวิชา  ปีการศึกษา 2564 ทำให้หลักสูตรได้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากขึ้น เน้นองค์
ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการใช้ในการฝึกปฏิบัติ (ปีการศึกษา 2563 -2564 
ได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติทุกรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล) และ
วางแผนปรับคำอธิบายรายละเอียดรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพการ
พยาบาล ปรับสาระและเนื ้อหาในรายวิชาให้สอดคล้องในการฝึกปฏิบั ติ ใน
สถานการณ์จริงมากขึ้นตามบริบทของสถานบริการสุขภาพท่ีเป็นแหล่งฝึก  
 
 
2. การเพิ่มเติมสาระความรู้/เนื้อหาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์

สาขานั้นๆ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   ทุกรายวิชาทางการพยาบาลมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า

ทางการพยาบาล 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการสอนมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ระบบกลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินงาน 

1. หลักสูตรศึกษาการประเมินการจัดการเรียนการสอนเรื่องแผนการปรับปรุงจาก 

มคอ.3 และ มคอ.4 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการปรับปรุง

หลักสูตร 

2. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของรายวิชาในหลักสูตรโดยพิจารณาจาก

โรคอุบัติใหม่ แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ตาม

ก้าวหน้าในศาสตร์ทางการพยาบาล ในมิติส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู

ประชาชน ในชุมชน และสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-2.1 มคอ. 3     
รหัสวิชา 2502104 
เภสัชวิทยาพื้นฐาน
สำหรับการพยาบาล 
5.1-2.2 มคอ. 3  
รหัสวิชา 2543103 
การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย
เฉียบพลันและวิกฤต   
5.1-2.3 มคอ.3   
รหัสวิชา 2523102 
การพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุง
ครรภ์ 2 
5.1-2.4 มคอ.3 
รหัสวิชา 2533101 
การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 
5.1-2.5แนวปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

ผลการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 1/2564 

จากการประเมินการปรับเนื้อหาเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ โรคติดเช้ือไวรัส โคโร

นา (COVID-19 ในปีการศึกษา 2563 พบว่าไม่ครอบคลุมถึงการให้การพยาบาล 

จึงวางแผนเพิ่มหัวข้อการสอนในรหัสวิชา 2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต ปีการศึกษา 1/2564  

    ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้พิจารณาเพิ่มเนื้อหาท่ีทันสมัยให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันร่วมกับกลุ่มวิชาและคณะกรรมการรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องให้

เพิ่มเนื้อหาท่ีทันสมัยลงรายบทท่ีเกี่ยวข้องกับโรคอุบัติใหม่จำนวน 2 รายวิชา และ

ประเด็นท่ีน่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันอีก 1 เรื่องท่ีหลักสูตรพิจารณาให้เพิ่ม

เนื้อหาในบทเรียนในเรื่องเกี่ยวกัญชาจำนวน 1 เรื่อง  ดังนี ้

1) รหสัวิชา 2502104 เภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการพยาบาลบทท่ี 15 สมุนไพร 

วิตามิน อาหารเสริม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และกัญชา เรื่อง 

“กัญชาเพื่อการรักษา” (5.1-2.1) 

2) รหัสวิชา 2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและ

วิกฤตบทท่ี 11การพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีความ

ผิดปกติของโรคติดเช้ือ โรคติดต่อ โรคเขตร้อนและโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

เรื่อง “COVID-19” (5.1-2.2) 

3) รหัสวิชา 2523102 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 หน่วยที่ 6 

การพยาบาลหญิงท่ีมีโรคติดเช้ือร่วมกับการต้ังครรภ์โรคอุบัติใหม่: “โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019” (5.1-2.3) 

ปีการศึกษา 2/2564 

หลักสูตรได้นำเนื้อหาท่ีทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันลงในเนื้อหา 1 

รายวิชา ดังนี้ 

รหัสวิชา 2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น บทท่ี 4 การพยาบาลแบบองค์รวม

ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพสำหรับบุคคลวัยเด็กและวัยรุ่น ท่ีมีปัญหาการติดเช้ือใน

ภาวะเฉียบพลันวิกฤตและเรื้อรัง โรคติดเช้ืออื่น อุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำ “โรคติดเช้ือ

ออนไลน์สำหรับ
อาจารย์ 
5.1-2.6แนวปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์สำหรับ
นักศึกษา 
5.1-2.7 คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการรายวิชา 
2564 
5.1-2.8 ปฏิทินวิชาการ
ปีการศึกษา 1/2564         
5.1-2.9 ปฏิทินวิชาการ
ปีการศึกษา 2/2564 
5.1-2.10 มคอ.5 
รายวิชาการพยาบาล
พื้นฐาน 
5.1-2.11 วิดีโอส่ือการ
สอนการวัดสัญญาณ
ชีพ 
5.1-2.12 วีดีโอการ
สาธิตการสระผม  
5.1-2.13 วีดีโอสาธิต
การปูเตียง 
5.1-2.14 วีดีโอการ 
ป้องกันและควบคุม
การติดเช้ือ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเขียนแผนการให้ความรู้กลุ่มเส่ียงสูงโรค

โควิด 19 และครอบครัวที่ได้รับการกักตัวอยู่ท่ีบ้าน” (5.1-2.4) 

  ปีการศึกษา 2564 มีการแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% หลักสูตรได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนเรียนการสอนท่ีหลายหลาก และสอบย่อย สอบกลางภาคผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยมีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีชัดเจนสำหรับ

อาจารย์ (5.1-2.5) และนักศึกษา (5.1-2.6) 

3. หลักสูตรวางแผนและกำหนดนโยบายให้ทุกรายวิชาการพยาบาล คำส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการรายวิชาปีการศึกษา 2564 

ผลการดำเนินงาน 

  ปีการศึกษา 2562 – 2564 หลักสูตรได้แต่งต้ังคณะกรรมการรายวิชาเพื่อบริหาร

วิชาท่ีรับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2564 มีการแต่งต้ังกรรมการรายวิชา 2 ครั้ง

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก หลักสูตรจึงต้องการปรับเปล่ียนคณะกรรมการรายวิชา 

ในคำส่ังคณะพยาบาลศาสตร์ท่ี 167/2564 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการรายวิชา 

ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 (5.1-2.7) 

4. คณะกรรมการรายวิชานำนโยบายไปดำเนินการโดยวางแผนในมคอ.3 มคอ.4 

และรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. หลักสูตรกำกับติดตามการดำเนินการ การประเมินการสอน และรายงานใน

มคอ.5 และ มคอ.6 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรได้จัดทำปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 1/2564 (5.1-2.8)        และปี

การศึกษา 2/2564 (5.1-2.9) ในการกำกับการวิพากษ์มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อน

การเปิดภาคการศึกษา มคอ.5 และมคอ.6 หลังส้ินสุดการเรียนการสอน  

การประเมินกระบวนการ  

  จากการประเมินกระบวนการปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้พบปัญหาและการ

ดำเนินการปรับปรุง ดังนี ้
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

ปัญหาที่พบ สิ่งที่ดำเนินการปรับปรุง 

1. การวางแผนรายวิชาท่ีสามารถ

ปรับเนื้อหา หรือกระบวนการเรียนรู้

ไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงตาม

สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น แนว

ทางการวินิจฉัยโรค การ

รักษาพยาบาลโดยใช้ Evidence 

based practice 

1.1 ควรพิจารณาร่วมกันในท่ีประชุม

คณะกรรมการรายวิชาและกลุ่มวิชา 

ให้มีแบบแผนการปรับเนื้อหาให้

ชัดเจน 

1.2 ทุกรายวิชาปฏิบัติการ 

พยาบาลควรนำ Evidence based 

practice มาประยุกต์ใช้ 

2. การปรับเนื้อหาให้ทันสมัยไม่

ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาการพยาบาล 

2.1 วางแผนจัดแนวปฏิบัติการเรียนรู้

ในรายวิชาแบบเช่ือมโยงกัน 

3. รูปแบบของการจัดการเรียนการ

สอนไม่หลากหลายเนื่องจากเป็น

การเรียนแบบออนไลน ์

3.1 คณะกรรมการรายวิชาและ

อาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อ

ปรับรูปแบบของการจัดการเรียนการ

สอนให้มีความหลากหลายข้ึนใน

รูปแบบออนไลน์ 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเป็นรูปธรรมในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้มี

ความหลากหลายข้ึนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 1 การ

สาธิตฐานสุขวิทยาส่วนบุคคล ได้แก่ การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง การสระผม การทำ

ความสะอาดปากและฟัน การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ และการสาธิตฐาน

การทำเตียง คณะกรรมการรายวิชาจัดทำในรูปแบบของวีดีโอผ่านระบบออนไลน์ 

และให้นักศึกษาสาธิตย้อนกลับในรูปแบบออนไลน์เช่นกัน 

(5.1-2.10)( 5.1-2.11)(5.1-2.12) (5.1-2.13) (5.1-2.14) 

 
การประเมินผลตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
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5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. การกำหนดผู้สอน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ทุกรายวิชามีการกำหนดผู้สอนครบทุกวิชา และตรงตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทุกคนอยู่ใน
ระดับดี มากกว่า 3.51 ขึ้นไป 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สอดคล้อง
กับวิชาท่ีสอน 
   ในปีการศึกษา 2562 - 2564 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มีระบบ
กลไกการกำหนดผู้สอน การกำกับติดตามและการตรวจสอบการ
จัดทำ มคอ.3 และมคอ. 4 และการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
• ระบบกลไก/กระบวนการ 
1. หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา/ปรับปรุงแผนการเรียนของ
นักศึกษาช้ันปีต่างๆท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 ให้เหมาะสมแต่ละภาค
การศึกษา 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการรายวิชาปีการศึกษา 2564 (5.2-1.1) 
3. คณะกรรมการรายวิชา และประธานกลุ่มวิชา สรรหาอาจารย์
ผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาท่ีจะสอน โดยพิจารณาจาก 
     - คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
     - ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา และประสบการณ์การทำงานเป็น
พยาบาลวิชาชีพ (ถ้ามี) 
      - จำนวนช่ัวโมงต่อภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-1.1 คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการรายวิชา
ปีการศึกษา 2564 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

      - กรณีท่ีเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร จะต้องพิจารณา
คุณวุฒิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงานวิชาการ ความเช่ียวชาญให้
สอดคล้องกับเนื้อหา/รายวิชา 
4. หลักสูตรจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5.2-1.2) 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับประธานกลุ่มวิชาคัดกรอง
และตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 
(5.2-1.3) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
(5.2-1.4)  
6. หลักสูตรส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนไปยังระบบของกองบริการ
การศึกษา 
6. ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร จัดทำทำเนียบอาจารย์ 
7.หลักสูตรประชุมร่วมกับคณะกรรมการรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเพื่อ
แบ่งภาระงานสอน และบริหารจัดการหัวข้อการสอนในแต่รายวิชาให้
สอดคล้องกับความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้สอน 
8. คณะกรรมการรายวิชาประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อช้ีแจงทำความ
เข้าใจการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  
9. คณะกรรมการรายวิชาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์  การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา  ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้  และความเหมาะสมของแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล  พร้อม
ท้ังประมวลผลนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

• ผลดำเนินการ 
   การวางระบบผู้สอนของอาจารย์ในหลักสูตร มีการพิจารณาการจัด
ผู้สอนจากความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสมกับ
รายวิชา ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง
กับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  
   ปีการศึกษา 1/2564 หลักสูตรได้เชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ดังนี้ 

 
5.2-1.2 แผนปฏิบัติ
การด้านการผลิต
บัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์ให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพและอัตลักษณ์
ของคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
5.2-1.3 มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2560 
5.2-1.4 
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558   
5.2-1.5 โครงการ
บริหารจัดการรายวิชา
ปีการศึกษา 1/2564 
5.2-1.6 โครงการ
บริหารจัดการรายวิชา
ปีการศึกษา 2/2564 
5.2-1.7 แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
พยาบาลของอาจารย์ 
(Faculty practice) 
5.2-1.8 แบบสรุปแผน
และผลการปฏิบัติการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

  1) รายวิชา 2502104 เภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการพยาบาล 
หลักสูตรได้เชิญวิทยากร เภสัชกรประเสริฐ สกุลนิยมพรมาบรรยาย
ให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อหลักเภสัชพลศาสตร์ และจลศาสตร์  
  2) รายวิชา 2502106 กฏหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล
หลักสูตรได้เชิญวิทยากร อาจารย์ธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์ นิติกร
ชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า มาบรรยายให้ความรู้ใน
เรื่องกฏหมายต่างๆในวิชาชีพการพยาบาล (5.2-1.5) 
     ปีการศึกษา 2/2564 หลักสูตรได้เชิญวิทยากรท่ีมีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 
     1) รหัสวิชา 2503108 รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล ได้เชิญ
วิทยากรสอน อาจารย์พิสิทธิ์ ภูมิพื้นผลบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูล และการนำเสนอผลข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม 
SPSS for windows การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for 
windows ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
   2) รหัสวิชา 2504112 รายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาลได้เชิญ
วิทยากรสอน  อาจารย์.ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ บรรยายเรื ่อง 
ความคิดสร ้างสรรค ์ก ับการพัฒนานวัตกรรมด ้วย SCAMPER 
Technique กระบวนการคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลด้วย FILA 
หลักการและขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและดำเนินการ นวัตกรรม
ทางการพยาบาลและนวัตกรรมการสื ่อสารเทคโนโลยีในวันท่ี              
2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. และอ.ดร.วิทวัส สิงห์สังข์
บรรยายเรื ่องเทคโนโลยียาง และโพลิเมอร์ นวัตกรรมและการ
ประยุกต์นวัตกรรมทางการพยาบาลในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 
09.00 - 16.00 น. 
  3) รหัสวิชา 2563101 รายวิชาการบริหารการพยาบาล ได้เชิญ
วิทยากรสอน คุณกรรณิกา อำพนธ์ ฝ่ายการโรงพยาบาลพระปกเกล้า
บรรยายเรื่อง การทำงานเป็น (Teamwork) 
องค์ประกอบการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการพยาบาลในหอ
ผู้ป่วย (หัวหน้าทีม, สมาชิกทีม) บทบาทและหน้าที่พยาบาลในทีม
พยาบาล การแบ่งประเภทผู้ป่วย การจัดอัตรากำลังพยาบาลในวันท่ี 

พยาบาลของอาจารย์ 
(Faculty practice) 
ประจำปีการศึกษา 
2564 
5.2-1.9 แผนการ
ปฏิบัติการพยาบาล
ของอาจารย์ (Faculty 
practice) 
5.2-1.10 แบบบันทึก
ผลการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมการ
ปฏิบัติการพยาบาล
ของอาจารย์ (Faculty 
Practice) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. และบรรยายเรื่อง การ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลในการบริหารการ
พยาบาล ระบบสารสนเทศในการบริหารการพยาบาล การจำแนก
กลุ่มผู้ป่วย การบริหารกำลังคน การจัดอัตรากำลัง การใช้ทรัพยากร
ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. (5.2-1.6) 

• การประเมินกระบวนการ 
  หลักสูตรได้การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำ สอนในรายวิชา และรายบทที่มีความ
ถนัดและมีเชี ่ยวชาญ โดยผ่านการกลั ่นกรองจากคณะกรรมการ
รายวิชา ประธานกลุ่มวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ปีการศึกษา 2562 – 2564 หลักสูตรร่วมกับฝ่ายบริหารได้ส่งเสริม
สมรรถนะหลักของอาจารย์ท้ังสมรรถนะด้านการสอน สมรรถนะการ
ปฏิบัติทางคลินิกและสมรรถนะด้านการวิจัยมาโดยตลอด  
 โดยเฉพาะด้านความเช่ียวชาญทางคลินิกเฉพาะทางท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติการพยาบาลท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาถ่ายทอด
ให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ท่ีผ่านมายังไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน  
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯตระหนักถึงความสำคัญ
จึงวางแผนพัฒนาความเช่ียวชาญทางคลินิกของอาจารย์               
สอดรับกับเกณฑ์การรับรองมาตรฐานสถาบันศึกษาวิชาการพยาบาล
และผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ของสภาการพยาบาล จึงได้กำหนดให้
อาจารย์ท่ีสอนรายวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นฯ 
และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชาในหน่วยบริการสุขภาพ
อย่างน้อย 80ชม./ปีการศึกษา 
ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯได้จัดทำโครงการ/
กิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) 
เป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนขึ้น (5.2-1.7) (5.2-1.8)         
(5.2-1.9) (5.2-1.10) 
2. การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 - 6) และการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. มีแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และมคอ. 4) 
ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา  
2. แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และมคอ. 4) ทุก
รายวิชาผ่านการตรวจสอบและการวิพากษ์ 
3. ทุกรายวิชามีการแจกแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแก่
นักศึกษาก่อนเรียน  
4. ทุกรายวิชาสรุปประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5 และ
มคอ. 6) ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดการเรียนการสอน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 3 และมคอ. 4) ทุก
รายวิชามีกลยุทธ์การสอนสอดคล้องกับ มคอ. 2  มาตรฐานการ
เรียนรู้ มคอ. 1 
2. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชามากกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ปีการศึกษา 2562 – 2564 หลักสูตรได้มีระบบกลไก/กระบวนการ
การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และมคอ. 4) และการจัดการเรียนการสอน 
 
ระบบกลไก/กระบวนการ 
1. จัดแผนการจัดการศึกษา (Master plan) ปีการศึกษา 2564 และ
ระยะเวลาการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาพรวม 4 ปี
การศึกษา (2562-2565) (5.2-2.1) 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการรายวิชาปีการศึกษา 2564 (5.2-2.2) 
3. คณะกรรมการรายวิชาจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ตามแบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลัย ในรายวิชาท่ีเปิดสอนแล้วนำรายงานมคอ.5 และ
มคอ.6 มาพิจารณาปรับปรุง โดยคำนึงถึงกรอบมาตรฐาน TQF และ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.3 และมคอ.4ตาม
แบบฟอร์มของหลักสูตร (5.2-2.3) (5.2-2.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-2.1 แผนการ
จัดการศึกษา (Master 
plan) ปีการศึกษา 
2564 
5.2-2.2 คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการรายวิชา
ปีการศึกษา 2564 
 5.2-2.3 แบบวิพากษ์
มคอ. 3 
 5.2-2.4 แบบวิพากษ์
มคอ. 4 
5.2-2.5 แบบวิพากษ์
ข้อสอบ 
 5.2-2.6 แบบวิพากษ์
มคอ. 5 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

 ให้คณะกรรมการรายวิชาปรับแก้ไขก่อนส่งในระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยกำหนดวันส่ง) 
5. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรม ออกข้อสอบตามแผนการเรียนการสอน
ท่ีได้ระบุไว้ในมคอ.3 และมคอ.4 และวิพากษ์ข้อสอบตามแบบฟอร์ม
ของหลักสูตร (5.2-2.5)  
6. คณะกรรมการรายวิชานำเสนอข้อสอบต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน วิพากษ์ และปรับแก้ไข ภายใน 1 สัปดาห์
ก่อนสอบ 
7. อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนให้คณะกรรมการรายวิชารวบรวมตัด
เกรดส่งให้คณะกรรมการทวนสอบฯและวัดประเมินผลตรวจสอบ
ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา ก่อนส่งเข้า
ระบบส่งเกรดออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
8. คณะกรรมการรายวิชาจัดทำมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน
แบบฟอร์มของหลักสูตร (5.2-2.6) (5.2-2.7) หลังเสร็จส้ินการเรียน
การสอนโดยนำผลการเรียนการสอน ผลการประเมินออนไลน์มา
พิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน  
9. คณะกรรมการรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์
ในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย https://assessv2.rbru.ac.th/  
ผลการดำเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ประจำ และวิทยากรทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และมี
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ตรงตามเนื้อหาท่ีสอน หลังจากส้ินสุด
การสอน พบว่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมปีการศึกษา1/2564 อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40  ปีการศึกษา2/2564 อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.32 ปีการศึกษา3/2564 อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.63 
(5.2-2.8) 
หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งมคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 
วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา และตามกำหนดของกองบริการ
การศึกษา มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดการศึกษา 
ทุกรายวิชาตามกำหนดการของปฏิทินกำหนดกิจกรรมการจัดการ

5.2-2.7 แบบวิพากษ์
มคอ. 6 
5.2-2.8 
ผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา
ภาพรวมของคณะ 
5.2-2.9 ปฏิทินกำหนด
กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน ปี
การศึกษา 1/2564 
5.2-2.10 ปฏิทิน
กำหนดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2/2564 
5.2-2.11 บันทึก
ข้อความขอขยายเวลา
การส่งผลการเรียนและ
มคอ.6 
5.2-2.12 แบบประเมิน
การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา   
5.2-2.13 แบบประเมิน
การจัดการเรียนการ
สอนโดยอาจารย์  
5.2-2.14 แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู ้
5.2-2.15 มคอ. 3 
5.2-2.16 โครงการพิธี
รับมอบหมวก เข็มช้ันปี 
และรับตะเกียงมิสฟลอ

https://assessv2.rbru.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

เรียนการสอน ของฝ่ายวิชาการภายใต้การกำกับของรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ (5.2-2.9) (5.2-2.10) 
 ปีการศึกษา 2/2564 ขอขยายเวลาการส่งผลการเรียนและมคอ.6 
(5.2-2.11) 3 รายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา 2502901 รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน รหัสวิชา 2523901 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 รหัสวิชา 2512101รายวิชาการ
พยาบาลชุมชน เนื่องจากระยะของการฝึกปฏิบัติ 4 – 5 สัปดาห์ต่อ
รายวิชาทำให้เลยกำหนดการส่งผลการเรียนและมคอ.6 ส่วนรายวิชา
อื่นๆส่งครบตามกำหนดเวลา 
การประเมินกระบวนการ  
  พบว่าในระบบการประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีแบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และแบบประเมินความพึง
พอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรจึงประชุมสร้างแบบ
ประเมินรายวิชาให้คณะกรรมการรายวิชาส่งแบบประเมินให้ผู้เรียน
ประเมินหลังการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการสอนในรายวิชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ผ่านการวิพากษ์จาก
อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน ทำให้ได้แบบประเมินฯ ท่ีส้ัน กระชับ 
เข้าใจง่าย และมีความตรงตามเนื้อหาท่ีต้องการวัด ได้แก่ แบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ประเมินการจัดการเรียน
การสอนโดยอาจารย์ ประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้   
ผลจากการปรับปรุง 
 หลักสูตรได้แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ประเมิน
การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ ประเมินความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ สามารถใช้ได้ในทุกรายวิชา
และทุกปีการศึกษา (5.2-2.12) (5.2-2.13) (5.2-2.14) 
จากการพัฒนาแบบประเมินและนำแบบประเมินไปใช้พบว่าผลการ
ประเมินรายวิชาทุกรายวิชามีคะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.0 อยู่ในระดับดี 

เรนซ์ไนติงเกลปีการ
ศึกษา 2564 
5.2-2.17  
โครงการบริการ
วิชาการยุทธ์ 1          
ม.รำไพร่วมใจ : รวม
พลังชุมชน : ท้าชนโค
วิค-19 "พลังอึด พลัง
ฮึด พลังสู้” 
5.2-2.18  
รหัสวิชา 2533101 
การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 
5.2-2.19 รหัสวิชา 
2512101 การ
พยาบาลชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายการ 
หลักฐาน 

การจัดการเรียนการสอนที่มีบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการจัดทำแผนการสอนในรายวิชา
ท่ีรับผิดชอบ โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 รายวิชา  คือ รายวิชา 2501105 
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล (5.2-2.15) โดยสอดแทรกเนื้อหา
สาระทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับบทเรียนหน่วยที่ 1 
วิชาชีพการพยาบาล เพื ่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาทราบถึง
วิวัฒนาการและคุณค่าที่ต้องธำรงค์ไว้ของวิชาชีพการพยาบาลในยุค
อดีต ยุคฟลอเรนซ์ไนติงเกลมาสู่ยุคปัจจุบัน เป็นพื้นฐานการสร้าง
จิตสำนึกที่ดี  เกิดความรักในวิชาชีพ  และภาคภูมิใจต่อวิชาชีพการ
พยาบาล นอกจากนี้ยังบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนร่วมกับ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดนิทรรศการประวัติของวิชาชีพการพยาบาล และเข้าร่วม
โครงการพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไน
ติงเกล (5.2-2.16) เป็นการฉายภาพจริงของประเพณีวัฒนธรรมของ
วิชาชีพพยาบาลที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน และนับเป็น
กิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอนร่วมด้วย  
การจัดการเรียนการสอนที่มีบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้นำโครงการบริการวิชาการยุทธ์ 1      
ม.รำไพร่วมใจ : รวมพลังชุมชน : ท้าชนโควิค-19 "พลังอึด พลังฮึด 
พล ัง สู้” ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบโครงการอาจารย ์ณฐพร บ ุญประเสริฐ          
(5.2-2.17) มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 2 รายวิชา ได้แก่  รหัส
วิชา 2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ ่น (5.2-2.18) กำหนดให้
เขียนแผนการให้ความรู้กลุ ่มเสี ่ยงสูงโรคโควิด 19 และครอบครัวท่ี
ได้ร ับการกักตัวอยู ่ที ่บ้าน และ รหัสวิชา 2512101         การ
พยาบาลชุมชน (5.2-2.19) โดยมอบหมายให้นักศึกษาเขียนโครงการ
แก้ไขปัญหาโควิด 19 และนำโครงการไปปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน โดยการให้ความรู้ ทำแผ่นพับแก่ประชาชนในชุมชนท่ี
เป็นแหล่งฝึก 
การประเมินกระบวนการ  
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 คณะกรรมการรายวิชา จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา 

(มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและนำผลการ

ดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ

สอนต่อไป  

 
 

 
การประเมินผลตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2  การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 มีจำนวนรายวิชาทวนสอบแล้วอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนใน 1 ปีการศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ทุกรายวิชาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีการจัดการเรียนการสอนตาม 
Learning outcome 

• ระบบกลไก/กระบวนการ 
1. คณะกรรมการรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนออกแบบการ
ประเมินผลผู้เรียนในรายวิชาตามแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยการสร้างแบบประเมินจัดทำแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ฯของนักศึกษาตามแผนท่ีวางไว้ใน มคอ. 3 และมคอ. 4 เพื่อ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Assessment of learning) 
3. คณะกรรมการรายวิชาจัดทำ Test blueprint ท่ีเช่ือมโยงกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
(Assessment of learning) 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิพากษ์แบบประเมินต่างๆ ตาม
ระเบียนรายช่ือ ดังนี ้

รหัสเอกสาร ชื่อแบบฟอร์ม 

NRBRU 001 แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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NRBRU 002 แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

NRBRU 003 แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

NRBRU 004 แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

NRBRU 005 
แบบวัดและประเมินผลการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

NRBRU 006 

แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

NRBRU 007 แบบประเมินการทำ Concept mapping  (5.3-1.1) 

NRBRU 008 
แบบประเมินการเขียนแผนการพยาบาลรายบุคคล 
(Nursing Care Plan)      

NRBRU 009 
แบบประเมินการเขียนรายงานการศึกษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี 
(Case Study) (5.3-1.2) 

NRBRU 010 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล 

NRBRU 011 แบบประเมินการทำรายงาน (5.3-1.3) 

NRBRU 012 แบบประเมินการนำเสนอ (Presentation)  (5.3-1.4) 

NRBRU 013 แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

NRBRU 014 มคอ.3 

NRBRU 015 มคอ.4 
NRBRU 016 มคอ.5 
NRBRU 017 มคอ.6 
NRBRU 018 แบบบันทึกการวิพากษ์มคอ.3/มคอ.4 
NRBRU 019 แผนการสอนภาคทฤษฎี/ทดลอง 

NRBRU 020 แผนการสอนในคลินิก 

NRBRU 021 แผนการนิเทศรายวัน 

NRBRU 022 แผนการนิเทศรายสัปดาห์ 
NRBRU 023 ผังการออกข้อสอบ (ตาราง test blueprint) 
NRBRU 024 แบบบันทึกการวิพากษ์ข้อสอบ 
NRBRU 025 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

NRBRU 026 
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
ภาคทฤษฎี/ทดลอง 

NRBRU 027 
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
ภาคปฏิบัติ 
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NRBRU 028 ตารางภาระงานสอนรายสัปดาห ์
NRBRU 029 แบบรายงานการประเมินตนเอง (portfolio) 
NRBRU 030 บันทึกข้อความส่งแฟ้มรายวิชา 
NRBRU 031 แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงสอน 

NRBRU 032 แบบบันทึกการเรียนการสอน 

NRBRU 033 แบบบันทึกการนิเทศแหล่งฝึกภายนอก 

NRBRU 034 
บัญชีรายละเอียดชั่วโมงสอนของอาจารย์ ตลอดปี
การศึกษา 

 
5. คณะกรรมการรายวิชาช้ีแจงการประเมินผลแก่นักศึกษาในการ
ปฐมนิเทศ 
6. คณะกรรมการรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนดำเนินการตามท่ี
วางแผน 
7. หลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และ
ประเมินการเรียนระดับรายวิชา (5.3-1.1) 
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการทวนสอบโดยสุ่ม
ตรวจสอบแผนการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา มีการวางแผน
ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรรมการเรียนการ
สอนและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
9. เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนคณะกรรมการรายว ิชาร่วมกับ
อาจารย์ผู ้สอนประชุมพิจารณาการตัดสินผลการศึกษาเป็นระดับ
คะแนน (เกรด) ผ่านคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
และประเมินการเรียนระดับรายวิชาตรวจสอบ 
10 คณะกรรมการรายวิชาเสนอระดับคะแนน (เกรด) ผ่านการ
พิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
10. คณะกรรมการรายวิชาส่งผลการเรียนท่ีผ่านการพิจารณาแล้วใน
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยภายในสองสัปดาห์หลังสิ ้นสุด
การศึกษา  
11. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ค ัดเล ือกรายว ิชาในหลักส ูตรท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในคณะของแต่ละปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3-1.1 แต่งต้ัง
คณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์และ
ประเมินการเรียน
ระดับรายวิชา 2564 
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12. ประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในรายวิชานั้น ๆ                   
โดยพิจารณาผลการเรียนรู้จาก มคอ.2 ท่ีนำมาจัดทำเป็นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

• ผลการดำเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2563 - 2564 ได้นำระบบและกลไกในการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้
โดยการกำหนดให้คณะกรรมการรายวิชาทุกรายวิชา จัดทำ
รายละเอียดของวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของทุกวิชา และ
แสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจนสอดคล้องกับ มคอ. 2 
ระหว่างการเรียนการสอน กำหนดให้ผู้สอนดำเนินการสอน ให้
สอดคล้องกับ มคอ.  
  ในปีการศึกษา 2563 - 2564 ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการ
กำหนดรายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ ครบท้ัง 5 ด้าน โดย
รายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของคะแนน จากการทดสอบย่อย 
การบ้าน งานท่ีได้รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
รายวิชาดังนี้ 
1. คณะกรรมการรายวิชาได้จัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 และจัดส่งใน
ระบบบริการการศึกษา ตามเวลากำหนด โดยภาคการศึกษาท่ี 
1/2563 จำนวน 5 รายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 จำนวน 8 
รายวิชา ครบทุกรายวิชา 
2. คณะกรรมการรายวิชาได้จัดทำ มคอ.5 และมคอ.6และจัดส่งใน
ระบบบริการการศึกษา ตามเวลากำหนด โดยภาคการศึกษาท่ี 
1/2563 จำนวน 5 รายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 จำนวน 8 
รายวิชา ครบทุกรายวิชา 
3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา  
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ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และ
ประเมินการเรียนระดับรายวิชาสุ่มรายวิชาท่ีต้องทวนสอบอย่างน้อย
ร้อยละ 25 รายวิชาท่ีทวนสอบท้ังหมด 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 30 
ของรายวิชาท้ังหมด 13 รายวิชา ดังนี้ 
1) รหัสวิชา 2502104 เภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการพยาบาล 
2) รหัสวิชา 2501105 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล 
3) รหัสวิชา 2502109 การพยาบาลพื้นฐาน 1 
4) รหัสวิชา 2542102 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย
เรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต 
ผลการทวนสอบฯท้ัง 4 รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา  
(มคอ.3 และ มคอ.4)  มีความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ งานท่ีมอบหมายในรายวิชา การวัดและการประเมินผล ขอ
เสนอแนะจากคณะกรรมการทวนสอบฯ พัฒนาเรื่องการสร้าง
ข้อสอบ การวิเคราะห์ผู้เรียนให้ครบทุกด้าน 
 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนใน 3 ช้ันปีมีจำนวนท้ังหมด 40
รายวิชา แบ่งเป็น 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจำนวน 10 รายวิชา         
2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพจำนวน 7 รายวิชา 3) หมวดวิชาชีพการ
พยาบาล รายวิชาทฤษฎีจำนวน 16 รายวิชา รายวิชาปฏิบัติจำนวน 
5 รายวิชา 4) หมวดวิชาเลือกจำนวน 2 รายวิชา 
  คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และประเมินการเรียน
ระดับรายวิชาสุ่มรายวิชาท่ีต้องทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 
รายวิชาท่ีทวนสอบท้ังหมด 10 รายวิชา ดังนี้ 
  1)  รหัสวิชา 2501102 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 
  2)  รหัสวิชา 2502110 การพยาบาลพื้นฐาน 2 
  3) รหัสวิชา 2542101 การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 
  4)  รหัสวิชา 2533101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
  5) รหัสวิชา 2522101 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุง
ครรภ์ 1 
  6) รหัสวิชา 2543103 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย
เฉียบพลันและวิกฤต 
  7) รหัสวิชา 2553101 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3-1.2 แผนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชาปีการศึกษา 
2564 



 

100 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 

รายการหลักฐาน 

  8) รหัสวิชา 2514102 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นและการ
พยาบาลสาธารณภัย 
  9) รหัสวิชา 2502901 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
  10) รหัสวิชา 2512901 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 
ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 (5.3-1.2) 
ประเมินกระบวนการ 
   การประเมินผู้เรียน จากปีการศึกษา 2563 - 2564 ได้ประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 
ด้านในรายวิชาทฤษฎี และ 6 ด้านในรายวิชาปฏิบัติ มุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง  
แต่แบบการประเมินทักษะการพยาบาลในภาคปฏิบัติยังไม่
ครอบคลุมเป้าหมายของรายวิชา  หลักสูตรจึงรวางแผนพัฒนาแบบ
ประเมินให้สอดคล้องกับรายวิชา 
  ในส่วนของผู้เรียนหลักสูตรได้วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์บัณฑิต “ฉลาดการจัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร” 
เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนนอกห้องเรียน ส่งเสริมและผลักดันให้
ประสบการณ์ความสำเร็จท้ังด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และสร้าง
ช่ือเสียงให้กับคณะฯ 
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
  หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาประเมินผลการเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพ : 
การทำแบบประเมิน Rubric scoring และการตัดเกรดในรูปแบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 2564 (5.3-1.3) 
  หาเวทีแลกเปลี ่ยนทางว ิชาการ และว ิชาชีพให้ผ ู ้เร ียนแสดง
ศักยภาพทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อนำเสนอแลกเปล่ียนความรู้ ส่ังสมประสบการณ์ทางวิชาการ อัน
จะนำไปสู่บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 
ผลการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเป็นรูปธรรม 
 1. ได้ร่างแนวปฏิบัติการทำแบบประเมิน Rubric scoring และการ
ตัดเกรด (5.3-1.4) 

5.3-1.3 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนา
ประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ: การ
ทำแบบประเมิน 
Rubric scoring และ
การตัดเกรดใน
รูปแบบออนไลน์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 

รายการหลักฐาน 

 2. คณะกรรมการ รหัสวิชา 2503108 การวิจัยทางการพยาบาล
คัดเลือกงานวิจัยของนักศึกษา 4 เรื่อง ส่งบทความในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 14 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) จำนวน 4 เรื่อง 
 1) การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อาจารย์ปรึกษา:  
อาจารย์.ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน ์
 2) ทัศนคติต่อโรคโควิด19 และ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 
ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 
อาจารย์ปรึกษา: อาจารย์.ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒัน ์
 3) ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีภายใต้สถานการณ์โควิด อาจารย์
ปรึกษา: อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ 
 4) ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อาจารย์ปรึกษา: อาจารย์
ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ 
   คณะกรรมการงานประชุมวิชาการฯพิจารณาให้งานวิจัยท้ัง 4 
เรื่องผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
แบบออนไลน์ ในวันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2565 (5.3-1.5) 
 

 
5.3-1.4 ร่างแนว
ปฏิบัติการทำแบบ
ประเมิน Rubric 
scoring และการตัด
เกรด  
5.3-1.5 งานวิจัยของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

102 
 

 
 
 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 

และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 

จำนวน 8 ครั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ท้ัง 5 คนเข้าร่วมประชุมทุกครั้งคิดเป็นร้อย

ละ 80  

√  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร พยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ตามแบบ มคอ.
2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

√  

3 มีรายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4  อย่าง
น้อยก่อนเปิดภาคสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดภาคสอนในแต่

ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

 

√  

4 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชาและ
รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 

ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

 

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 
5 จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายในวัน 60 
วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

มีจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายในวัน 60 

วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

√  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

การศึกษา 2564 มีแผนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 

การเรียนรู้ท่ีกำหนดใน มคอ.3  10 รายวิชา

ได้แก่  

1)  รหัสวิชา 2501102 สรีรวิทยาพื้นฐาน

ของมนุษย ์

  2)  รหัสวิชา 2502110 การพยาบาล

พื้นฐาน 2 

  3) รหัสวิชา 2542101 การพยาบาล

ผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพปกติ 

  4)  รหัสวิชา 2533101 การพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น 

  5) รหัสวิชา 2522101 การพยาบาล

มารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1 

  6) รหัสวิชา 2543103 การพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลันและ

วิกฤต 

  7) รหัสวิชา 2553101 การพยาบาลจิต

เวชและสุขภาพจิต 

  8) รหัสวิชา 2514102 การรักษาพยาบาล

โรคเบ้ืองต้นและการพยาบาลสาธารณภัย 

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

  9) รหัสวิชา 2502901 ปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐาน 

  10) รหัสวิชา 2512901 ปฏิบัติการ

พยาบาลชุมชน 

 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรงุการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ของปีท่ี
แล้ว 

ปีการศึกษา 2564 เป็นปีท่ี 3 ของการ

จัดการเรียนการสอนจึงไม่มีการพัฒนา/

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ของปีท่ีแล้ว 

√  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
 

ปีการศึกษา 2564 รับอาจารย์ใหม่ท้ังหมด 

5 คนตามคุณสมบัติตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากอาจารย์ยังไม่มี

ประสบการณ์สอนจึงมีการเตรียมความ

พร้อมสำหรับอาจารย์ใหม่ดังนี้ 

1. ด้านการสอน อาจารย์ใหม่ทุกคนมี
อาจารย์พี่เล้ียงทุกคน อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษาโดยอาจารย์พี่เล้ียงทำหน้าท่ีให้
คำแนะนำเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การทำแผนการ
สอน การจัดทำมคอ.ต่างๆ การออกข้อสอบ 
การตัดเกรด เป็นต้น  
 

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
 

คนต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย

ส่งเสริมให้ไปศึกษาระบบงานของแหล่งฝึก

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2. ด้านการวิจัย อาจารย์ใหม่ได้รับการ

อบรมการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ 

เข้าร่วมชุดโครงการวิจัย ได้อบรมการเขียน

บทความวิชาการ 

3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ใหม่ท้ัง 
11 คนได้อบรมการเขียนโครงการบริการ
วิชาการ และเป็นกรรมการดำเนินโครงการ
ต่างๆ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมในคณะฯและมหาวิทยาลัย 
 

√  

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 

√  

11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ปีการศึกษา 2564 เป็นปีท่ี 3 ของการ

จัดการเรียนสอนจึงยังไม่มีการประเมนิ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 

N/A  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
 

ปีการศึกษา 2564 เป็นปท่ีี 3 ของการ

จัดการเรียนสอนจึงยังไม่มีการประเมนิ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ

บัณฑิตใหม่ 

N/A  



 

106 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน   

    

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 10  
จำนวนตัวบ่งช้ีท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 100  
จำนวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท้ังหมดในปีนี้ 100  
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คุณภาพการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
2501101 

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ของมนุษย์ 

1/2564 √  - กำหนดให้มีการสรุปเนื้อหาในภาคทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
กับภาคปฏิบัติการพอสังเขป  
- กำหนดงานที่ส่งเสริมให้ได้ใช้ ทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการใช้สารสนเทศที่ชัดเจนข้ึน 

2502103 
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับ

การพยาบาล 

1/2564 √  - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และสอนโดยการเชื่อมโยง
ระบบกลไกให้นักศึกษาเข้าใจมากข้ึน 
 

2502104 
เภสัชวิทยาพืน้ฐาน
สำหรับการพยาบาล 

1/2564 √  - จัดเอกสารประกอบการสอนท่ีมีความสมดุลระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเปน็คู่มือในการศึกษา 
และนักศึกษาสามารถอ่านทำความเข้าใจเนื้อหา
เบ้ืองต้นก่อนเรียน 
 

2502106 
กฎหมายและจริยศาสตร์

ทางการพยาบาล 

1/2564 √  - ทบทวนเนื้อหาภาคทฤษฎีและข้อกฎหมายเพื่อให้
นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการสอบรวบยอด และ
สภาการพยาบาลได้ 

2502109 
การพยาบาลพื้นฐาน 1 

1/2564 √  -ปรับปรุงวิธีการเรียนให้สอดแทรกกิจกรรมท่ี
สนุกสนานเพื่อให้ผู้เรียนคลายเครียด 

2553101  
การพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต 

1/2564 √  - การแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10-11 คน 
โดยมีอาจารย์ผู้สอนดูแลแนะนำในกรณีศึกษา การ 
ตรวจประเมินสภาพจิต การพยาบาล นัน้ทำให้มีผลดี
กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจกรณีศึกษามากข้ึน 

2543103  
การพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย
เฉียบพลันและวิกฤต 

1/2564 √  - ทำเอกสารประกอบการสอนให้เป็นระบบและเป็น
รูปเล่ม เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
2523102  

การพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 

2 

1/2564 √  - เพิ่มการวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีมีความหลากหลาย 
- พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอน รวบรวมเอกสาร
ประกอบการสอน 

2504107  
ประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมในการปฎิบัติ

การพยาบาล 

1/2564 √  - จัดทำเอกสารการสอนให้เป็นรูปเล่ม 
- ปรับวิธีการสอนให้มีความหลากหลาย 

2501102 
สรีรวิทยาพื้นฐานของ

มนุษย ์

2/2564 √  - ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับชั่วโมงการ
เรียนการสอนโดยเนน้การนำความรู้ที่เกิด 
กระบวนการนำความรู้ไปต่อยอดความรู้หรือการ
วิเคราะห์ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2501105 
มโนมติและทฤษฎี
ทางการพยาบาล 

2/2564 √  - เพิ่มเติมความทันสมัยของการสอนให้มี
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการสอน/แนววิธีการสอนเพือ่
ช่วยให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากเวลาเรียนจริง 

2502110 
การพยาบาลพื้นฐาน 2 

2/2564 √  - จัดฐานสาธิตตามแบบประเมินโดยไม่ต้องแยกย่อย 
และให้อาจารย์คนเดียวเป็นผู้ทำการสาธิตให้นักศึกษา
ดูเพื่อป้องกันความสับสนในวิธีปฏิบัติการพยาบาล 

2512101 
การพยาบาลชุมชน 

2/2564 √  - ควรเพิ่มการประเมินผลชิ้นงานด้านการสื่อสารและ
การนำเสนองานท่ีมีเทคนิคท่ีหลากหลายและนา่สนใจ 
 

2522101 
การพยาบาลมารดา 

ทารกและการผดุงครรภ์ 
1 

2/2564 √  - ปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มก่อน
นำเสนอจริง 

2542101 
การพยาบาลผู้สูงอายุใน

ภาวะสุขภาพปกติ 

2/2564 √  - ปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็น
รูปแบบใหม่และพัฒนาวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อให้
เกิดการคงทนในการเรียนรู้ของเนื้อหาและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มข้ึน 

2542102 2/2564 √  - ปรับการสอนให้มีความหลากหลาย 
- จัดเอกสารประกอบการสอนเป็นรูปเล่ม 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรัง
และระยะสุดท้ายของ
ชีวิต 

2502901 
ปฏิบัติการพยาบาล

พื้นฐาน 

2/2564 √  - เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาของงานให้ชัดเจน 
- เพิ่มแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาระหว่างฝึกงาน 

  2563101 - การ
บริหารการพยาบาล 

2/2564 √  เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ให้มากขึ้น รวมท้ังเพิ่มกิจกรรมต่างๆให้น่าสนใจ เพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู ้

2533101  
การพยาบาลเด็กและ

วัยรุ่น 

2/2564 √  เพิ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาใน
ลักษณะของ Active learning ให้มากขึ้น เช่น 
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation 
Based Learning) 
 

2523901 - ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 1 

2/2564 √  ปรับการ ตาราง Rotate ให้ข้ึนฝึกห้องคลอดอยู่ 2
สัปดาห์ติดกัน 

2514102  
 การรักษาพยาบาลโรค

เบ้ืองต้นและการ
พยาบาลสาธารณภัย 

2/2564 √  ปรับเทคนิคการสอนให้ทันเวลา เน้นเนื้อหาท่ีสำคัญ 
เน้นการเรียนแบบมีส่วนร่วมเป็น Active Learning 

2512901  
 ปฏิบัติการพยาบาล

ชุมชน 

2/2564 √  ปรับใบประเมินให้สอดคล้องกับการฝึกปฏิบัติ 

2504112  
นวัตกรรมทางการ

พยาบาล 

2/2564 √  - เพิ่มการวิพากษ์เกี่ยวกับนวัตกรรม ข้อดี ข้อควรแก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
 - มอบหมายงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมท้ังการติดตามข้อมูล นวัตกรรมข่าวสาร
ท่ีทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
2503108  

การวิจัยทางการ
พยาบาล 

2/2564 √  - เพิ่มการวิพากษ์เกี่ยวกับนวัตกรรม ข้อดี ข้อควรแก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมท้ังการติดตามข้อมูล นวัตกรรมข่าวสาร
ท่ีทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

2533901  
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่นท่ีมีภาวะ
สุขภาพปกติ 

3/2564 √  ปรับกรณีศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกช่วงวัย 

2542901  
ปฏิบัติการพยาบาล

ผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพ
ปกติ 

3/2564 √  ปรับแหล่งฝึกให้สอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุ 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ปีการศึกษา 1/2564 
ค่าเฉล่ียผลการประเมินการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ เท่ากับ  4.40  คิดเป็น  88.00  % 
ปีการศึกษา 2/2564 
ค่าเฉล่ียผลการประเมินการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ เท่ากับ  4.32  คิดเป็น  86.40  % 
ปีการศึกษา 3/2564 
ค่าเฉล่ียผลการประเมินการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ เท่ากับ  4.63  คิดเป็น  92.60  % 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ปรับการให้คะแนนคุณธรรมจริยธรรม
เกี่ยวกับท่ีเป็นรูปธรรม 

- สร้างแบบประเมินใส่หัวข้อคุณธรรม
จริยธรรมในทุกช้ินงาน 
- กำหนดช่วงเวลาในการส่งงานให้
ชัดเจน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ความรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้
เหมาะกับรายวิชา 

- ตัดเกรดให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
รายวิชา 
- ในรายวิชาท่ีเนื้อหามากและมีความ
ยาก ให้แบ่งการสอบเป็น 3 ครั้ง 

ทักษะทางปัญญา เพิ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ในทุกรายวิชาในเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

เพิ่มการทำงานเป็นทีม และการ
ติดต่อส่ือสาร 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
เพิ่มขึ้น 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุก
รายวิชา 

สนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ  

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  มี   ไม่มี 

จำนวนอาจารย์ใหม่ 6 คน   จำนวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ 6 คน   
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ด้านวิชาการ 
(ชม.) 

ด้านวิชาชีพ 
(ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(ชม.) 

ด้านวิจัย 
(ชม.) 

อื่นๆ 
(ชม.) 

1 รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ 16 34.5 - - - 
2 อ.ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ 16 164 - 8 - 
3 อ.ณัฐรดา แฮคำ 36 50 32 32 12 
4 อ.ปรีดาวรรณ บุญมาก 16 28.5 - 16 8 

5 อ.เกศสุดา ขาวสร้อย 16 66.5 32 16 - 

6 อ.รัชต์วรรณ ตู้แก้ว 16 20.5 24 29 - 

7 อ.บรรจง เจนจัดการ 16 20.5 24 29 - 

8 อ.จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ 16 40.5 24 - - 

9 อ.ณฐพร บุญประเสริฐ 16 20.5 32 12 - 

10 อ.ดร. ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ 16 20.5 - 6 6 

11 อ.ณจิต วงศ์ชัย 16 18.5 24 - - 

12 อ.นงลักษณ์ วิชัยรัมย์ 16 93 - 7 - 

13 อ.วันวิสา คำสัตย์ 16 18 - - - 

14 อ.ณัฏฐา ดวงตา 16 20.5 - - - 

15 อ.จารุณี ขาวแจ้ง 16 20.5 24 29 - 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ด้านวิชาการ 
(ชม.) 

ด้านวิชาชีพ 
(ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(ชม.) 

ด้านวิจัย 
(ชม.) 

อื่นๆ 
(ชม.) 

16 อ.ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒัน ์ 16 20.5 - 31 - 

17 ผศ.ศศินาภรณ์ โลหิตไทย 16 56 32 24 - 

18 อ.กัลยพัทธ์ นิยมวิทย ์ 24 16 32 24 8 
19 อ.ดร.ณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย 16 133.5 36 44 - 
20 อ.ดร.ประภาศรี วงศ์แสงน้อย 16 30 32 32 - 

 
สรุปประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงานของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (หลักฐาน) 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ด้านวิชาการ 
(ชม.) 

ด้านวิชาชีพ 
(ชม.) 

ภาษาอังกฤษ 
(ชม.) 

อื่นๆ 
(ชม.) 

1 นางสาวภรภัทร วงษ์สกุล 24 8 32 - 

2 นางสาวพรทิพย์ ทองดี 24 8 32 - 

3 นางสิริพรรณ พสุหิรัณย์ 24 8 32 - 

4 นางสาวภาวิณี จันทรังษี 24 8 32 - 

5 นางสาวเกษรินทร์ ต๊ะนา 24 8 32 - 

 
สรุปประวัติการฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนนุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (หลักฐาน)
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หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- จอโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนไม่
ชัดเจน 
- ความไวและท่ัวถึงของ
อินเตอร์เน็ตในหอพักนักศึกษา 
- ขาดหุ่น และห้องฝึกทักษะการ
พยาบาล (Nursing simulation) 
- ขาดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนการสอนเข้าสู่ 
Thailand 4.0 และการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
learning  
- ฐานข้อมูลเพื่อใช้เพื่อประโยชน์
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
ด้านวิชาการ  

- เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการ
เรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยีตามการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- วางแผนการจัดซื้อจอโทรทัศน์
ขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าห้อง และ
ด้านข้างกลางหอไว้ที่ห้องเรียน 

- แจ้งเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของอินเตอร์เน็ตในหอพักนักศึกษา 

- จัดซื้อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
เพิ่มเติม ได้แก่ หุ่น และห้องฝึก
ทักษะการพยาบาล (Nursing 
simulation) 

- จัดหาเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 1 อัตรา 

- วางแผนปรับปรุงห้องเรียนให้
เป็น Smart classroom และจัดหา
โต๊ะเก้าอี้ท่ีเหมาะสม 

- ฐานข้อมูลเพื่อใช้เพื่อประโยชน์ 
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
ด้านวิชาการ (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการจัดซื้อ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ผลการดำเนินการ 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
6.1 ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้

1. ระบบการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีส่วนร่วมของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

2. จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียน

การสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  มีจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน

อย่างเหมาะสมและพอเพียง 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 มีการจัดการด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ใหม้ีความพร้อมใช้งานและ

ทันสมัย 

ในปีการศึกษา 2563 ได้มีระบบกลไก/กระบวนการเกี่ยวกับการจัดการ

และการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน

อย่างเหมาะสม และพอเพียงกับนักศึกษา 2 ช้ันปี แต่ปีการศึกษา 2564 มี

จำนวนนักศึกษาเพิ่มข้ึนเป็น 3 ช้ันปี และปีการศึกษา 2565 จำนวน

นักศึกษาจะเพิ่มเป็น 4 ช้ันปี หลักสูตรจึงปรับระบบกลไก/กระบวนการ

แยกเป็นหมวดหมู่ของการจัดการด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้นดังนี ้

• ระบบกลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินงาน 

1. ด้านห้องเรียน ห้องสโมสรนักศึกษา 

ระบบ กลไก 

Plan 

1. สำรวจความต้องการของ

อาจารย์ และนักศึกษา 

1.1 การประชุม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.2 ทำแบบสำรวจความต้องการ

ของอาจารย์ และนักศึกษา 

Do 

2. จัดหารายละเอียดของ

ครุภัณฑ์/ราคา 

2.1 รายละเอียดข้อมูลของ

ครุภัณฑ์ 

3. จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ-

ครุภัณฑ์ 

3.1 แผนการจัดการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์) ระยะยาว 

10 ปี ต้ังแต่ปี 2561 – 2571 

เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี   

4. จัดทำรายการ/ประมาณราคา/

รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์

ประจำปี 2564  ตามแบบฟอร์ม

ของมหาวิทยาลัย   

4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร พิจารณาการจัดทำ

รายการ/ประมาณราคา/

รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์  

5. จัดทำแผนและ คำขอ

งบประมาณ 2565 เสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

5.1 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานคณะพิจารณารายการ

วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีผ่านการ

กล่ันกรองจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

6. ติดตามการพิจารณาของ

มหาวิทยาลัย 

6.1 สอบถามท่ีประชุม 

7. จัดซื้อตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยหลังจากผ่านการ

พิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

7.1 ดำเนินการจัดซื้อโดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการการออก

คุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ 

และคณะกรรมการตรวจรับ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
8. ตรวจรับวัสดุและครุภัณฑ์ 8.1 คณะกรรมการตรวจรับ

ตรวจสอบตามคณะกรรมการท่ี

ออกคุณลักษณะของ. ตรวจรับ

วัสดุและครุภัณฑ์ 

9. อาจารย์ และนักศึกษาใช้วัสดุ

และครุภัณฑ์ 

9. จัดทำคู่มือการใช้ การซ่อม

บำรุง 

10. ประเมินความพึงพอใจในการ

ใช้ห้องเรียน วัสดุและครุภัณฑ์ใน

ห้องเรียน 

10. หลักสูตรจัดทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการในการใช้

ห้องเรียน วัสดุและครุภัณฑ์ใน

ห้องเรียน (6.1-1.1) 

Check 

11. ทบทวนกระการและปรับปรุง  

Act 

12. พัฒนากระบวนการร่วมกนั  

ผลการดำเนินงาน 

  1) วัสดุและครุภัณฑ์ในห้องเรียน ประกอบด้วย Projector  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  กระดานสำหรับเขียน จุดบริการเจลแอลกอฮอล์  ชุดเครื่อง

เสียง  โต๊ะและเก้าอี้  ท่ีสามารถเคล่ือนย้ายจัดนั่งเป็นกลุ่มย่อยได้ เหมาะ

สำหรับการจัดการเรียนการสอน  โดยห้องดังกล่าวมีเจ้าหน้าท่ีโสตทัศน

ศึกษาเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวก (6.1-1.2) 

2) ห้องสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด, 

เครื่อง Pinterจำนวน 1 เครื่อง , Projector  โต๊ะและเก้าอี้  เหมาะสม

สำหรับการจัดกิจกรรมและการพักผ่อนของนักศึกษา ซึ่งห้องดังกล่าวมี

เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษาเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวก (6.1-1.3) 

2. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

ระบบ กลไก 

Plan 

 

6.1-1.1แบบ

ประเมินความพึง

พอใจในการใน

การใช้ห้องเรียน 

วัสดุและครุภัณฑ์

ในห้องเรียน 

 

 

 

6.1-1.2 ห้องเรียน

ภายในอาคาร 2 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

6.1-1.3 ห้อง

สโมสรนักศึกษา

ภายในอาคาร 2 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

6.1-1.4 คำส่ังต้ัง

แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการ

กายวิภาคศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. หลักสูตรต้ังแต่งคณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการกายวิภาค

ศาสตร์(6.1-1.4) 

1.1 คณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการณ์กายวิภาคศาสตร์

มีหน้าท่ีสำรวจความต้องการการ

ใช้และให้ข้อเสนอแนะในการ

จัดหาครุภัณฑ์ (หุ่น โมเดลอวัยวะ) 

วัสดุ สารสนเทศ จัดทำ

ระเบียนข้อมูล ดูแลครุภัณฑ์ (หุ่น 

โมเดลอวัยวะ)วัสดุ สารสนเทศ

ภายในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้

งาน วางระบบการใช้ห้อง 

ตรวจสอบ และติดตามการใช้ห้อง 

2. สำรวจความต้องการของ

อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาท่ี

เรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ฯ 

2.1 การประชุม 

2.2 ทำแบบสำรวจความต้องการ

ของอาจารย์ และนักศึกษา 

Do 

3. จัดหารายละเอียดของหุ่นและ

โมเดลอวัยวะต่างๆ  

3.1 รายละเอียดข้อมูลของหุ่นและ

โมเดลอวัยวะต่างๆ 

4. จัดทำแผนการจัดซื้อหุ่น และ

โมเดลอวัยวะต่างๆ 

4.1 แผนการจัดการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์) ระยะยาว 

10 ปี ต้ังแต่ปี 2561 – 2571 

เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี   

5. จัดทำรายการ/ประมาณราคา/

รายละเอียดหุ่น และโมเดลอวัยวะ

ต่างๆ ประจำปี 2564  ตาม

แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย   

5.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร พิจารณาการจัดทำ

รายการ/ประมาณราคา/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1-1.5 แบบ

ประเมินความพึง

พอใจในการใน

การใช้หุ่น และ

โมเดลอวัยวะ

ต่างๆ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
รายละเอียดหุ่น และโมเดลอวัยวะ

ต่างๆ  

6. จัดทำแผนและ คำขอ

งบประมาณ 2565 เสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

6.1 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานคณะพิจารณารายการ

หุ่น และโมเดลอวัยวะต่างๆ  

ท่ีผ่านการกล่ันกรองจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

7. ติดตามการพิจารณาของ

มหาวิทยาลัย 

7.1 สอบถามท่ีประชุม 

8. จัดซื้อตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยหลังจากผ่านการ

พิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

8.1 ดำเนินการจัดซื้อโดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการการออก

คุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ 

และคณะกรรมการตรวจรับ 

9. ตรวจรับวัสดุและครุภัณฑ์ 9.1 คณะกรรมการตรวจรับ

ตรวจสอบตามคณะกรรมการท่ี

ออกคุณลักษณะ ตรวจรับวัสดุ

และครุภัณฑ์ 

9. อาจารย์ และนักศึกษาใช้วัสดุ

และครุภัณฑ์ 

9. จัดทำคู่มือการใช้ การซ่อม

บำรุง 

10. ประเมินความพึงพอใจในการ

ใช้หุ่น และโมเดลอวัยวะต่างๆ 

10. หลักสูตรจัดทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการในการใช้หุ่น 

และโมเดลอวัยวะต่างๆ  

Check 

11. ทบทวนกระการและปรับปรุง  

Act 

12. พัฒนากระบวนการร่วมกนั  

ผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1-1.6 

ห้องปฏิบัติการ

กายวิภาคศาสตร์ 

6.1-1.7 คำส่ัง

แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
   ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ All 

in one จำนวน 20 ชุด  LED 9 จอ กระดานอัจฉริยะ 1 เครื่อง   หุ่น และ

โมเดลอวัยวะต่างๆ  จุดบริการเจลแอลกอฮอล์  ชุดเครื่องเสียง โต๊ะและ

เก้าอี้สีสันสดใส  ท่ีสามารถเคล่ือนย้ายจัดนั่งเป็นกลุ่มย่อยได้ โดยห้อง

ดังกล่าวมีเจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษาเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวก 

(6.1-1.6) 

3. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล 

ระบบ กลไก 

Plan 

1. หลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการ

พยาบาล (6.1-1.7) 

1.1 คณะกรรมการห้องปฏิบัติการ

เทคโนโลยีทางการพยาบาลมี

หน้าท่ีมีหน้าท่ีสำรวจความ

ต้องการการใช้และให้

ข้อเสนอแนะในการจัดหาครุภัณฑ์ 

(หุ่นจำลอง) วัสดุทางการพยาบาล 

จัดทำระเบียนข้อมูล ดูแลครุภัณฑ์ 

(หุ่นจำลอง) วัสดุทางการพยาบาล 

ภายในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้

งาน วางระบบการใช้ห้อง 

ตรวจสอบ และติดตามการใช้ห้อง 

2. สำรวจความต้องการของ

อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาท่ี

เรียนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 

1 และการพยาบาลพื้นฐาน 2 

2.1 การประชุม 

2.2 ทำแบบสำรวจความต้องการ

ของอาจารย์ และนักศึกษา 

Do 

เทคโนโลยีทางการ

พยาบาล  
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
3. จัดหารายละเอียดของ

หุ่นจำลอง วัสดุและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์  

3.1 รายละเอียดข้อมูลของ

หุ่นจำลอง วัสดุและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ 

4. จัดทำแผนการหุ่นจำลอง วัสดุ

และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

4.1 แผนการจัดการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์) ระยะยาว 

10 ปี ต้ังแต่ปี 2561 – 2571 

เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี   

4. จัดทำรายการ/ประมาณราคา/

รายละเอียดหุ่นจำลอง วัสดุและ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำปี 

2564  ตามแบบฟอร์มของ

มหาวิทยาลัย   

4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร พิจารณาการจัดทำ

รายการ/ประมาณราคา/

รายละเอียดหุ่นจำลอง วัสดุและ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

5. จัดทำแผนและ คำขอ

งบประมาณ 2565 เสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

5.1 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานคณะพิจารณารายการ

หุ่นจำลอง วัสดุและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ 

ท่ีผ่านการกล่ันกรองจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

6. ติดตามการพิจารณาของ

มหาวิทยาลัย 

6.1 สอบถามท่ีประชุม 

7. จัดซื้อตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยหลังจากผ่านการ

พิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

7.1 ดำเนินการจัดซื้อโดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการการออก

คุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ 

และคณะกรรมการตรวจรับ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
8. ตรวจรับวัสดุและครุภัณฑ์ 8.1 คณะกรรมการตรวจรับ

ตรวจสอบตามคณะกรรมการท่ี

ออกคุณลักษณะของ. ตรวจรับ

วัสดุและครุภัณฑ์ 

9. อาจารย์ และนักศึกษาใช้วัสดุ

และครุภัณฑ์ 

9. จัดทำคู่มือการใช้ การซ่อม

บำรุง 

10. ประเมินความพึงพอใจในการ

ใช้หุ่นจำลอง วัสดุและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ 

10. หลักสูตรจัดทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการในการใช้

หุ่นจำลอง วัสดุและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์  

Check 

11. ทบทวนกระการและปรับปรุง  

Act 

12. พัฒนากระบวนการร่วมกนั  

ผลการดำเนินงาน 

   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการพยาบาล มีหุ่นจำลอง และอุปกรณ์ฝึก

ปฏิบัติการพยาบาล สอดคล้องกับการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์

จริงของทุกกลุ่มวิชา ดังนี้ 

   1) ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ มีหุ่นจำลอง

ฝึกทำคลอด (ทารก และสายสะดือ) หุ่นจำลองสำหรับฝึกปฏิบัติตรวจ

ภายในของปากมดลูก หุ่นจําลองกระดูกเชิงกรานพร้อมศีรษะทารกแบบ

โปร่งใส หุ่นจำลองหญิงต้ังครรภ์สำหรับตรวจครรภ์ หุ่นจำลองเย็บแผลฝี

เย็บ จำนวน 4 ชุด ชุดเล้ียงลูกด้วยนมแม่ พร้อมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ฝึกท่ี

เกี่ยวข้อง  (6.1-1.8) 

2) ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก มีหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลเด็กทารกเพศ

ชาย จำนวน 2 ชุด หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลเด็กทารกเพศหญิง จำนวน 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1-1.8 

หุ่นจำลอง

ปฏิบัติการ

พยาบาลมารดา 

ทารกและการผดุง

ครรภ์ 

6.1-1.9 

หุ่นจำลอง

ปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและ

วัยรุ่น 

6.1-1.10 

ปฏิบัติการ

พยาบาลชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ชุด ชุดประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ฝึกท่ีเกี่ยวข้อง 

(6.1-1.9) 

   3)  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  มีกระเป๋าเย่ียมบ้าน  เครื่องวัดความ

ดันโลหิตพกพาแบบเข็มหน้าปัด เครื่องช่ังน้ำหนักแบบ Digital, Snellen 

chart, Stethoscope พร้อมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ฝึกท่ีเกี่ยวข้อง  

(6.1-1.10)                     

4)  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และการปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น ประกอบด้วย หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ครึ่งตัว จำนวน 2 

ชุด (ชุดละ 4 ตัว)  หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพแบบเต็มตัว พร้อมเครื่องมือ 

วัสดุอุปกรณ์ฝึกท่ีเกี่ยวข้อง (6.1-1.11)                     

   5)  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ประกอบด้วย หุ่นจำลองฝึกทักษะ

การพยาบาลแบบเต็มตัว (สามารถเปล่ียนเพศได้) จำนวน 7 ชุด หุ่นฝึกฉีด

ยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกแบบโปร่งใสมีสัญญาณไฟ หุ่นจำลองฝึกการฉีดยา

เข้ากล้ามเนื้อแขนแบบมีสัญญาณไฟและเสียง หุ่นจําลองแขนฝึกเจาะเลือด

และให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ หุ่นฉีดยาใต้ผิวหนัง พร้อมเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ฝึกท่ีเกี่ยวข้อง (6.1-1.12)                     

4. หนังสือหรือตำราหลักทางการพยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี 

ตามสาขาวิชาหลัก และวารสาร 

ระบบ กลไก 

Plan 

1.หลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการ

ทรัพยากรการเรียนรู้ในห้องสมุด 

(6.1-1.13)                     

1.1 คณะกรรมการทรัพยากรการ

เรียนรู้ในห้องสมุดมีหน้าท่ีสำรวจ

ความต้องการ และจัดหา

ทรัพยากรการเรียนรู้ในห้องสมุด 

ได้แก่ ตำรา หนังสือ วารสาร 

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 

สารสนเทศ และส่ิงสนับสนุนการ

6.1-1.11 หุ่นฝึก

ปฏิบัติการผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ และ

การปฐมพยาบาล 

 

 

 

 

6.1-1.12 หุ่นฝึก

ปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐาน 

6.1-1.13 คำส่ัง

แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ทรัพยากรการ

เรียนรู้ในห้องสมุด 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เรียนรู้อื่นๆในห้องสมุด จัดทำ

ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรการ

เรียนรู้ในห้องสมุด และประเมิน

ความพึงพอใจ 

2. สำรวจความต้องการของ

อาจารย์ในการจัดซื้อหนังสือหรือ

ตำราหลักทางการพยาบาล 

2.1 คณะกรรมการทรัพยากรการ

เรียนรู้ในห้องสมุดสำรวจความ

ต้องการตำรา หรือหนังสือจาก

อาจารย์ใน 5 กลุ่มวิชาโดยขอ

รายช่ือหนังสือจากศูนย์หนังสือ

ต่างๆให้อาจารย์เลือกหากไม่มี

สามารถเพิ่มรายช่ือหนังสือท่ี

ต้องการได้ 

Do 

3. ประสานกับห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยในการจัดซื้อตำรา 

หรือหนังสือทางการพยาบาล 

3.1 คณะกรรมการห้องสมุด

ประสานกับเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดใน

การจัดซื้อตำราหรือหนังสือ

ทางการพยาบาลโดยส่งรายช่ือ

ตำรา หนังสือท่ีต้องการเสนอศูนย์

หนังสือ 

3.2 ศูนย์หนังสือทำใบเสนอราคา

ตำรา หนังสือส่งกลับห้องสมุด 

ห้องสมุดส่งให้คณะกรรมการ

ห้องสมุดในการจัดซื้อต่อไป 

4. จัดทำแผนและ คำขอ

งบประมาณ 2565 เสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

4.1 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานคณะพิจารณารายการ

หุ่น และโมเดลอวัยวะต่างๆ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ท่ีผ่านการกล่ันกรองจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

5. ติดตามการพิจารณาของ

มหาวิทยาลัย 

5.1 สอบถามท่ีประชุม 

6. จัดซื้อตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยหลังจากผ่านการ

พิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

6.1 ดำเนินการจัดซื้อโดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการการออก

คุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ 

และคณะกรรมการตรวจรับ 

7. ตรวจรับตำรา และหนังสือ

ทางการพยาบาล 

7.1 คณะกรรมการตรวจรับ

ตรวจสอบตามคณะกรรมการท่ี

ออกคุณลักษณะของ ตรวจรับ

ตำรา และหนังสือทางการ

พยาบาล 

9. อาจารย์ และนักศึกษาใช้ตำรา 

และหนังสือทางการพยาบาล 

9. อาจารย์ และนักศึกษาใช้

บริการในห้องสมุดเพื่อยืม-คืน

ตำรา และหนังสือทางการ

พยาบาล 

10. ประเมินความพึงพอใจในการ

ใช้ตำรา และหนังสือทางการ

พยาบาล 

10. หลักสูตรจัดทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการในการใช้

ตำรา และหนังสือทางการ

พยาบาล (6.1-1.14)                     

Check 

11. ทบทวนกระการและปรับปรุง  

Act 

12. พัฒนากระบวนการร่วมกนั  

ผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1-1.14 แบบ

ประเมินความพึง

พอใจการใช้

ห้องสมุด   

 

 

 

                  

6.1-1.15 บัญชี

รายการและ

จำนวนหนังสือ

หรือตำราหลัก

ทางการพยาบาล 

และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
  ปีการศึกษา 2564  หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาท้ังส้ิน 150 คน (ช้ันปี
ท่ี 1 รหัส 64 จำนวน 48 คน ช้ันปีท่ี 2 รหัส 63 จำนวน 50 คน และช้ันปี
ท่ี 3 รหัส 62 จำนวน 52 คน) โดยมีการจัดซื้อหนังสือ ดังนี้ 
ปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มีหนังสือทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 10 ปี จำนวน 4,125 เล่ม 
คิดอัตราส่วน 27.5 เล่มต่อนักศึกษา 1 คน (6.1-1.15)                     
    ปีการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษา 
จำนวน 50 คน (หนังสือ 4,125 เล่ม : นักศึกษา 4 ช้ันปี จำนวน 200 คน) 
คิดอัตราส่วนของหนังสือต่อจำนวนนักศึกษา เท่ากับ 20.63 เล่มต่อ
นักศึกษา 1 คน   
   ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีวารสารวิชาชีพการพยาบาลภาษาอังกฤษ

ท่ีเป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ือเรื่อง กรณีท่ีสถาบันการศึกษามีระบบ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีไม่น้อยกว่า 5 ช่ือเรื่อง ครอบคลุม 5 

สาขาวิชาหลัก โดยมีการรับอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

สาขาวิชา รายช่ือวารสาร 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 

Journal of The 
Academy of 
Medical – Surgical 
Nurses (AMSN) 

Journal of The 
Academy of 
Medical – Surgical 
Nurses (AMSN) 

การพยาบาลสุขภาพ
ชุมชน 

Journal 
of gerontological 
 nursing 

Journal 
of gerontological 
 nursing 

การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 

Journal of 
community health 
nursing 

Journal of 
community health 
nursing 

การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

Journal of Pediatric 
nursing 

Pediatric nursing 

 Journal of 
Psychosocial Nursing 
and Mental Health 
Service (JPN) 

Journal of 
Psychosocial Nursing 
and Mental Health 
Service (JPN) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
วารสารวิชาชีพการพยาบาล จำนวน 10 ช่ือเรื่อง ท่ีมีการรับอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้  

- พยาบาลสาร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  
- วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วารสารพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- วารสารสภาการพยาบาล 
- วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 
- วารสารสมาคมพยาบาลจิตเวช แห่งประเทศไทย 

 วารสารการพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ EBSCO Discovery  
Service (EDS)  
    หลังการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรได้มีการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ เมื่อส้ินสุดการเรียนท่ี 2/2564 พบว่า
นักศึกษา และอาจารย์ อยู่ในระดับดีทุกด้านดังตาราง 
ตารางแสดงความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน นักศึกษา อาจารย์ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

1. ด้านห้องเรียน 3.58 3.53 
2. ด้านห้องกายวิภาคศาสตร์ 3.66 4.04 
3. ด้านห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล 

3.56 3.53 

4. ด้านห้องสมุด 3.78 3.73 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1-1.16 ผล

ประเมินความพึง

พอใจของอาจารย์

และนักศึกษาต่อ

ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู ้
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน นักศึกษา อาจารย์ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

1. ด้านห้องเรียน 3.61 3.54 
2. ด้านห้องกายวิภาคศาสตร์ 3.67 4.06 
3. ด้านห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล 

3.61 3.60 

4. ด้านห้องสมุด 3.79 3.74 
(6.1-1.16) 
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ขั้นตอนบริหารสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

 
 
การประเมินผลตนเองจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2564 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู ้

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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        หมวดท่ี 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  
ปีการศึกษา 2563 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การนำไปดำเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
1. เพิ่มข้อมูลนักศึกษาว่ามีระบบ
การคัดเลือกนักศึกษาอย่างไร โดย
นำเสนอข้อมูลผลการประเมิน  
ปี 2563 ในการคัดเลือกมีการ
ดำเนินการอย่างไร 

ปรับตามข้อเสนอแนะ ดำเนินการวางแผนรับสมัคร
นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 

2. การเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา ให้แบ่งนักศึกษา 3 กลุ่ม 
(กลุ่มเก่ง/กลุ่มกลาง/กลุ่มอ่อน) 
จัดระบบพี่ดูแลน้อง 
2.1 การเตรียมความพร้อมด้าน
สุขภาพเช่นห้องคลายเครียด สิทธิ
การรักษา  
2.2 การเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการ การเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านIT  
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
2.4 เพิ่มข้อมูล ระบบแนวทางการ
พิจารณาข้อร้องเรียน เช่น ช่อง
ทางการร้องเรียน 

ปรับตามข้อเสนอแนะ ปฏิบัติข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

3. เพิ่มเติมกระบวนการ PDCA  
ระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์
ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
3.1 การประเมินศักยภาพอาจารย์
ใหม่ 

ปรับตามข้อเสนอแนะ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้

ประเมิน 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การนำไปดำเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

3.2 การจัดการความรู้ต้อง PDCA 
มากกว่า 1 วงรอบ และมีการ
แลกเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ีดีและ
นำเสนอในระดับชาติ 
3.3 อาจารย์ลาออกให้บรรจุใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรว่ามีแผนรับ
อาจารย์ใหม่ทดแทนสำหรับกรณี
อาจารย์ลาออกนอกเหนือจาก
แผนการเกษียณอายุราชการ 
4. การบูรณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอน ให้ระบุในมคอ.3 
4.1.มีแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนยุคโควิด 19 
4.2 มีแนวทางในการพัฒนานิเทศ
นักศึกษาในยุคโควิด 19 
4.3 ควรเพิ่มการบูรณาการ
งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน 

มีการบูรณาการบริการวิชาการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน 

แต่ยังไม่มีการวิจัยกับการเรียนการ

สอน 

วางแผนบูรณาการปีการศึกษา 

2565 
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หมวดท่ี 7 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 

การรับสมัครนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

บรรลุ 

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

บรรลุ 

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนขึ้นภาคปฏิบัติ 

ก่อนนักศึกษาข้ึนฝึก
ภาคปฏิบัติ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

บรรลุ 

โครงการฝึกภาคปฏิบัติ ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

บรรลุ 

โครงการบริหารจัดการ
รายวิชา 

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

บรรลุ 

โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ และ
ทักษะดิจิทัล 

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

บรรลุ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
และงานพัฒนา

นักศึกษา 

บรรลุ 

โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ และพัฒนา
อาจารย์ 

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

และคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

บรรลุ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
ไม่มี 
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แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2565 
 

แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
และงานพัฒนา
นักศึกษา 

กำลังดำเนินงาน 

โครงการบูรณาการ
งานวิจัย การบริการ
วิชาการ งานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน 

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
และงานพัฒนา
นักศึกษา 

กำลังดำเนินงาน 

โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วิชาชีพ
พยาบาลของนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
และงานพัฒนา
นักศึกษา 

กำลังดำเนินงาน 
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ส่วนท่ี 3  
สรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน และ          
อิงเกณฑ์การประเมินตามท่ี สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผ่าน    ผ่าน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 -    .............คะแนน - คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 -    .............คะแนน - คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ผ่าน   .............ข้อ 4  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ผ่าน   .............ข้อ 4  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผ่าน   .............ข้อ 4  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผ่าน   .............ข้อ  4  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ผ่าน     3.89 คะแนน 3.89  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ผ่าน   .............ข้อ 4 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ผ่าน   .............ข้อ 4  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ผ่าน   .............ข้อ 4 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 ผ่าน   .............ข้อ 4  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผ่าน   .............% 5  คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ผ่าน   .............ข้อ 4  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  4.08 คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 2 - -  -  
3 3  4.00 4.00 4.00 ดี 
4 3 3.89 4.00 4.00 3.96 ดี 

5 4  4.00 5.00 4.25 ดีมาก 

6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.89     
ผลการประเมิน    4.05  

 
 


