
 

 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการอ านวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

ครั้งที่ 2/2563 

 

 

 

 

 

วันจนัทร์  ที่  5 ตลุาคม พ.ศ. 2563   

เวลา 13:30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2   

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

คร้ังที่ 2/2563 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และ 

วันจันทร์  ที่  5 ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13:30 – 16.00 น. 

รายชื่อคณะกรรมการเข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2.นายแพทย์ปราโมทย์    เสถียรรัตน ์ รองอธิบดีกรมการ

แพทย์แผนไทย 

กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย   นายกสมาคมพยาบาล

แหง่ประเทศไทยฯ 

กรรมการ 

4.นายบุญลาภ   ทิพย์จันทร์ สาธารณสุขจังหวัด

เพชรบุรี 

กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ    เทียมเดช คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   ดุรงค์ฤทธิชัย                คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์และวิทยาการ

สุขภาพ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายชื่อคณะกรรมการเข้าประชุมแบบออนไลน์ 

1.รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์  วิสุทธิพันธ์            

คณบดีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

  กรรมการ 

 

รายชื่อคณะกรรมการไม่เข้าประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ  รองอธิการบดี กรรมการ ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1.นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์   รก.หน.สนง.คณบดี  

2.นายพงศ์นรินทร์   เขตประทุม  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตรม์าพร้อมกันแล้ว ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ   

กลิ่นงาม ประธานกรรมการฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการตามระเบียบ   ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1 : การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ครัง้ที่ 9/2563  ในวันที่ 2 กันยายน 2563

เรื่อง อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียด :   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 2 

กันยายน 2563 อนุมัติงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสาขาพยาบาล

ศาสตร์ สาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

การประมาณการรายรับ 
  รายรับจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการจากจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะมีในภาคเรียนที่ 
2/2563 ภาคเรียนที่ 3/2563 และแผนการรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 (น ามาค านวณร้อยละ 80 ของแผน) 
คาดว่าจะจัดเก็บรายได้จ านวน 30,508,000 บาท    

ผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
   1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ (รายจ่ายบุคลากร) จ านวน 18,964,200 บาท 

     1.1.1 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม 17 อัตรา จ านวน 9,327,900 บาท 
     1.1.2 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่ 9 อัตรา จ านวน 4,549,200 บาท 
     1.1.3 ทุนโครงการต้นกล้า (3 อัตรา x 20,000 บาท x 12 เดือน) จ านวน 720,000 บาท 
     1.1.4 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร (1 อัตรา x 20,000 บาท x 12 เดือน) จ านวน 240,000 

บาท 
     1.1.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5% ไม่เกิน 750 บาท x 27 อัตรา x 12 เดือน) จ านวน 

243,000 บาท 
     1.1.6 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ (เดิม 6 อัตรา x 5,600 บาท อัตรา 2 เท่า) จ านวน 

806,400 บาท 
     1.1.7 เงินสมทบกองทุนฯเลี้ยงชีพ (3% 27 อัตรา x 12 เดือน) จ านวน 416,300 บาท 
     1.1.8 เงินกองทุนฯสวัสดิการ (2% 27 อัตรา x 12 เดือน) จ านวน 277,500 บาท 
   1.2 เงินช าระคืนกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินยืมใช้) จ านวน 2,000,000 บาท 
   1.3 งบประมาณตาม Function (รายจ่ายพื้นฐาน) จ านวน 2,804,800 บาท 
     1.3.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร (วิชาการ/สนับสนุน) จ านวน 200,000 บาท 
     1.3.2 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ า (20,000 บาท x 12 เดือน) ค่าไฟ (120,000 บาท x 12 

เดือน) จ านวน 1,680,000 บาท 
     1.3.3 ค่าบ ารุงรักษา อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 

   1.3.4 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร (3 คน x 11,800 บาท x 12 เดือน) 
จ านวน 424,800 บาท 

      1.4 กองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จ านวน 500,000 บาท 
   1.5 งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 2,648,700 บาท 
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 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพ จ านวน 1,848,700 บาท (ร้อยละ 69.80) 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมสมรรถนะทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีสร้างประโยชน์ทางวิชาการระดับสูง จ านวน 150,000 บาท   (ร้อยละ 5.67) 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ โดยบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 150,000 บาท (ร้อยละ 5.67) 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้จ านวน 500,000 
บาท (ร้อยละ 18.88) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ที่ 1) 
 

มติท่ีประชุม : ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการ 

ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ให้ค าแนะให้ด าเนินการจัดตั้ง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนของสาขาการแพทย์แผนไทย 

 

รองศาสตราจารย์ สุปาณี  เสนาดิสัย  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ให้ค าแนะน า กรณีนักศึกษา

ทุนต้นกล้า ควรได้รับการปฏิบัติการพยาบาลก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติการสอน ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล อย่าง

น้อย 2 ปี เพื่อให้นักศึกษา รู้ถึงความต้องการของตนเอง และบ่มเพาะความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล 

 

 

คุณบุญลาภ   ทพิย์จันทร์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ควรสร้างจุดแข็งให้นักศึกษา

สามารถท างานเชิงรุกในชุมชน 
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายละเอียด : ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการอ านวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นั้น  

เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมฯ และขอให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียด (ร่าง)

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563 

 จงึน าเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

คร้ังที่ 1/2563 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และ 

วันพุธ  ที่  16  กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 09:00 – 12.00 น. 

รายชื่อคณะกรรมการเข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ  รองอธิการบดี กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพพีรรณ    เทียมเดช คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   ดุรงค์ฤทธิชัย                คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์และวิทยาการ

สุขภาพ 

กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการเข้าประชุมแบบออนไลน์ 

นายแพทย์ปราโมทย์    เสถียรรัตน ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย กรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการไม่เข้าประชุม  

1. รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย   นายกสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศ

ไทยฯ 

กรรมการ ติดภารกิจ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์  

วิสุทธิพันธ ์

คณบดีโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี 

กรรมการ ติดภารกิจ 

4. นายบุญลาภ   ทิพย์จันทร์ สาธารณสุขจังหวัด

เพชรบุรี 

กรรมการ ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตรม์าพร้อมกันแล้ว ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ   

กลิ่นงาม ประธานกรรมการฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการตามระเบียบ   ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1 : ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

รายละเอียด : สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ให้ความเห็นชอบแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการคณะ

พยาบาลศาสตร์และวทิยาการสุขภาพ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีที่ 023/2563 
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มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีว่าด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์และ

วิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด : สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีว่า

ด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563                 

ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563  
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มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

  ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมคร้ังแรก 

 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง 

 

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมคร้ังแรก 

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

รายละเอียด :  ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563                         

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม  2563   ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เปลี่ยนชื่อจาก “คณะพยาบาลศาสตร์ เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ” และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นที่เรียบร้อยแลว้นั้น  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ก่อก าเนิดจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ                      

ที่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐที่มีความ

พร้อมในหลาย ๆ  ด้านในการขยายการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและ

ประเทศชาติได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ด าเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  และด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ได้มาตรฐานตามที่สภาวิชาชีพ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดไว้ และในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ครั้งที่ 12/2555 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติเห็นชอบให้จัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร์    

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล

ศาสตร์พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) ที่มุง่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ด้านสาธารณสุขของประเทศที่ก าลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ประกอบกับนโยบายระบบ

สุขภาพของประเทศที่เน้นบริการเชิงรุก เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ  
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คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2557) ในที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่  8/2556 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 

2556 คณะกรรมการสภาวิชาการมมีตเิห็นชอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 

2556 ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัตหิลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2557 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ในปี พ.ศ. 2558 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ได้โอนย้ายสาขาวิชาไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร และการใช้

ทรัพยากรร่วมกันของกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความ

คล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลตอ่การผลิตบัณฑิตใหม้ีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 

 

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ รับผดิชอบ 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

2.หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑติ  

3.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 

โครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์  ระยะ 5 ปี   (พ.ศ.2563 - 2567) 

วิสัยทัศน์ : สถาบันการศกึษาช้ันน าด้านการพยาบาลและวทิยาการสุขภาพเช่ียวชาญอย่างมคีุณภาพ

ในระดับสากล  

เอกลักษณ ์: เป็นสถาบันการศกึษามุ่งสร้างสุขภาวะ 

อัตลักษณ์ : ซื่อสัตย์ มีวนิัย ใฝเ่รียนรู้ คู่จติอาสา บริการด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ 

ปรัชญา :  ความรู้ คู่คุณธรรม น าสังคมด้วยวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ค่านยิมองค์กร : (PBRU-NPT : Proactive Benefit Responsibility Unity ) 

"ท างานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม ส านึกน าความรับผิดชอบ กรอบกิจเป็นหนึ่งเดียว เช่ียวชาญการ

บริการด้วยความเอือ้อาทรและจติใจของความเป็นมนุษย์” 

พันธกิจ :  

1.ผลติบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพใหม้ีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 

2.สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพด้วยงานวิจัย และนวัตกรรมที่มคีุณภาพระดับสากล 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

พึ่งตนเองได้ของชุมชน 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมอือาชีพ 

เป้าประสงค์ :  

1.ผลติบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพพร้อมท างานด้วยคุณลักษณะความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ 

2.ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพได้รับการยอมรับระดับชาติหรอืนานาชาติ 

3.มีบริการวิชาการที่น้อมน าศาสตรพ์ระราชาเพื่อการเสริมสร้าง 

สุขภาวะสู่ชุมชนเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

5. มีศูนย์เรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับพันธกิจ วิชาการ วจิัย บริการ

วิชาการ และ ศลิปวัฒนธรรม 

6. มีบริการวิชาการที่สร้างรายได้อย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มรีะบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มุ่งสู่ Green & Clean Faculty 

มติท่ีประชุม : รับทราบและคณะกรรมการเสนอแนะให้คณะสร้างสิ่งที่สะท้อนความโดดเด่นและแตกต่างตาม

เอกลักษณ์ที่ก าหนด รวมถึงก าหนดสิ่งชีว้ัดหรอืกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์อย่างชัดเจน 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
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รายละเอียด : คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ขอรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติ

ราชการ  ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย  

ในระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563  ดังตาราง 

ประเด็น
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ผลด าเนินงาน 
Nursing  Public health Thai traditional medicine 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. การ
เพิ่ม
จ านวน
นักศึกษา 

(1) นักศึกษาใหม่ 
เป็นไปตามแผน
รับ 

ร้อย
ละ 
90 

70/70 
(100%) 

70/70 
(100%) 

77/70 
(110%) 

62/80 
(77.5%) 

38/80 
(47.5%) 

32/80 
(40%) 

15/30 
(50%) 

13/30 
(26%) 

29/30 
(96.7%) 

(2) อัตราการออก
กลางคันของ
นักศึกษาลดลง 

ร้อย
ละ 
1 

4/270 
(1.48%) 

6/270 
(2.22%) 

2/272 
(0.73%) 

2/251 
(0.79% 

1/222 
(0.45%) 

1/38 
(2.63) 

1/91 
(1.09%) 

2/79 
(2.53%) 

2/78 
(2.56%) 

2. การ
พัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา 

(3) บัณฑิตที่สอบ
ผ่านใบประกอบ
วิชาชีพในการ
สอบครั้งแรก 

ร้อย
ละ 
65 

27/62 
(43.55 

%) 

33/61 
(54.10 

%) 

57/64 
(89.06 

%) 

- - รอสอบ 
กย. 

11/21 
(52.3%) 

10/19 
(52.6%) 

9/14 
(64.3%) 

(4) นักศึกษาผ่าน
การทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ 
CEFR ระดบั B1 

ร้อย
ละ 
50 

0/70 0/70 0/70 
 

2/62 
(3.22%) 

0/38 0/38 
 

0/19 0/15 0/13 

3. การ
พัฒนา
งานวิจัย
หรืองาน
วิชาการ 

(5) เงินสนับสนุน
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคต์่อ
อาจารย์ประจ า  

ล้าน
บาท 
1.00 

930,000
/40 
= 

23,250 

515,000
/46.5 

=11,075
.27 

60,500/
31 

=1,951.
61 

930,000
/40 
= 

23,250 

515,000
/46.5 

=11,075
.27 

60,500/
31 

=1,951.
61 

930,000
/40 
= 

23,250 

515,000
/46.5 

=11,075
.27 

60,500/ 
31 

=1,951.
61 

(6) จ านวน
งานวิจัยหรืองาน
วิชาการที่เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์
การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อ
อาจารย์ประจ า 

สัด 
ส่วน 
50 

29 10 21 - 3 2 1 1 3 

(7) งานวิจัยท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ 

 7 13 5 - 1 - 1 2 2 

4. การ
เพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
บริหาร
จัดการ 

(8) ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต
ลดลง  

ร้อย
ละ 
2 

ลดลง 
13.78 

ลดลง
16.89 

ลดลง 
6.97 

ลดลง 
0.66 

ลดลง 
5.36 

ลดลง 
3.82 

ลดลง 
11.03 

ลดลง 
1.32 

เพิ่มขึ้น 
5.91 

(9) เครือข่าย
ความร่วมมือใน
การพัฒนา

เครือ 
ข่าย 
2 

เครือข่าย
ผลิต

บัณฑิต
พยาบาล

เครือข่าย
สถาน

ประกอบ 
การ เพื่อ

-เครือข่าย
คณะ

พยาบาล
ศาสตร์ราช

-เครือข่าย 
สสจ, สสอ. 
จ.เพชรบุรี 
-เครือข่าย 

-เครือข่าย 
สสจ, สสอ. 
จ.เพชรบุร ี
-เครือข่าย 

-เครือข่าย 
สสจ, สสอ. 
จ.เพชรบุร ี
-เครือข่าย 

- - -เครือข่าย 
มรภ. 
การแพทย์
แผนไทย 7 
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ประเด็น
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ผลด าเนินงาน 
Nursing  Public health Thai traditional medicine 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
นักศึกษาเพิ่มขึ้น และ

วิทยาศาส
ตร์สุขภาพ 
ราชภัฏ 

พัฒนา
นักศึกษา
เรียนรู้จาก
ประสบ 

การณ์จริง 

ภัฎ 12 
แห่ง 

-เครือข่าย
การจัด
ประชุม

ระดับชาติ
คณะ

พยาบาล
ศาสตร์ 6 

แห่ง 
-เครือข่าย
Fac.Prac.
16 แห่ง 

มรภ.
ภูมิภาค
ตะวันตก 
3 แห่ง 

 

มรภ.
ภูมิภาค
ตะวันตก 
3 แห่ง 

 

มรภ.
ภูมิภาค
ตะวันตก 
3 แห่ง 

 

แห่ง 

(10) ศูนย์เรียนรู ้
หรือศูนย์เป็นเลิศ 
วิทยาศาสตร ์
สุขภาพท่ี 
สนับสนุนการ 
เรียนการสอน 
และการบริการ 
วิชาการ 
      

ศูนย์ 
3 

ศูนย์เรียนรู้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น + 
ศูนย์
ต้นแบบ
การดูแล
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
ณ ต าบล
หาดเจ้า
ส าราญ 

ศูนย์การ
เรียนรู้และ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ศูนย์เรียนรู้
หรือศูนย์
เป็นเลิศ
การฝึก
ทักษะทาง
คลินิกผ่าน
สถานการ
ณ์เสมือน
จริงในการ
พยาบาล 

-ศูนย์
ส่งเสริม
สุขภาพ 

-ศูนย์
ส่งเสริม
สุขภาพ 
(ปัจุบันยุบ
ศูนย์ตาม
โครงสร้าง
ใหม่ของ
คณะ) 

ศูนย์เรียนรู้
หรือศูนย์
เป็นเลิศสุข
ภาวะภาค
ตะวันตก 

คลินิกการ 
แพทย์แผน

ไทย 
+ ศูนย์การ

เรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ 
สมุนไพร
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ศูนย์ศึกษา
แพทย์แผน

ไทยชั้น 
คลินิก 

ศูนย์เรียนรู้
หรือศูนย์
เป็นเลิศ
การแพทย์
ภูมิปัญญา
ไทย + 
1 ศูนย์ 
(ศูนย์
เรียนรู้
สมุนไพร) 

(11) ระยะเวลา
การรับรอง
สถาบันการศึกษา
พยาบาล 

ปี 
4 

1 ป ี 3 ปี ยังไม่ถึง
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

      

(12) รายได้จาก
การจัดอบรมและ
ให้บริการทาง
วิชาการต่อรายได้
จากการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

สัด 
ส่วน 
1:9 

467,340
.90/40 

=11,683
.52 

712,522
/46.5 

=15,323
.05 

600,826
/31 

=19,381
.48 

467,340
.90/40 

=11,683
.52 

712,522
/46.5 

=15,323
.05 

600,826
/31 

=19,381
.48 

467,340
.90/40 

=11,683
.52 

712,522
/46.5 

=15,323
.05 

600,826
/31 

=19,381
.48 

(13) คุณวุฒิ
อาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อย
ละ 
10 

6.5 5.5 4 - - - - - - 

(14) ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย ์

ร้อย
ละ 
5 
 

1 1 2 - - - - - - 

(15) การบรรลุ
เปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติ

ร้อย
ละ 
80 

86.36 81.82 72.22 86.36 81.82 72.22 86.36 81.82 72.22 



ห น้ า  | 22 

 

 

ประเด็น
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ผลด าเนินงาน 
Nursing  Public health Thai traditional medicine 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ราชการประจ าป ี
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ดังนี้ 

 ผลประเมินปี
การศึกษา 2558 

ผลประเมินปี
การศึกษา 2559 

ผลประเมินปี
การศึกษา 2560 

ผลประเมินปี
การศึกษา 

2561 
ระดับ

หลักสูตร 
พยาบาลศาสตร์ 3.24 3.15 3.35 3.37 
สาธารณสุขศาสตร์ 3.26 3.32 3.19 3.26 
การแพทย์แผนไทย 2.97 3.17 3.60 3.44 

ระดับคณะ 3.10 3.53 3.89 3.25 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบและคณะกรรมการเสนอแนะให้คณะก าหนดสถาบันการศึกษาพยาบาลส าหรับ

เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) หรอืความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อยกระดับความสามารถของ

คณะให้เพิ่มขึ้น 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

รายละเอียด : คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และการรับรอง

สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ทั้งนีข้อเสนอรายละเอียดฯ ในการประชุมครั้งตอ่ไป     

โดยแผนคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มีดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ IQA สภาการพยาบาล 

1.แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563-2567   

2.แผนผลิตบัณฑิตและวิชาการ พ.ศ.2561-2565    

3.แผนอัตราก าลังอาจารย์ พ.ศ.2563-2567   

4.แผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุน พ.ศ.2563-2567   

แผนปฏิบัติการประจ าปี IQA สภาการพยาบาล 

1. แผนบริหารหลักสูตร    

2. แผนผลิตบัณฑิตและวิชาการ    
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มติท่ีประชุม : รับทราบและคณะกรรมการเสนอแนะให้คณะจัดกลุ่มและระดับของแผน ซึ่งประกอบด้วยแผน

ยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  5.1 การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 

ร่ายละเอียด: ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                              

จะต้องมอีาจารย์ 34 คน เพื่อให้ได้อัตราส่วน 1:8 คน และเพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์และ

วิทยาการสุขภพเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ การจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  

3. แผนพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพและต าแหน่ง

ทางวิชาการ  

- โครงการอบรมสัมมนาผูร้ับทุนพัฒนาบุคลากร  

  

4. แผนพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice)    

5. แผนกิจกรรมพัฒนานักศกึษา    

6. แผนบริการวิชาการ    

7. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   

8. แผนพัฒนาเชิงพื้นที่    

9. แผนการใช้ประโยชน์จากบรกิารวิชาการ    

10. แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม    

11. แผนบริหารความเสี่ยง   

12. แผนจัดการความรู้   

13. แผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   

14. แผนประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบัน    

15. แผนการบริหารงบประมาณ องค์กร พัสดุ ครุภัณฑ์     

16. แผนอัตราก าลังอาจารย์   

17. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    
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ธรรมิกบวร ผู้มคีวามรูค้วามสามารถพิเศษด้านการพยาบาล  เป็นอาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตรแ์ละ

วิทยาการสุขภาพ   ดังรายละเอียดประกอบการขอจา้งผู้มคีวามรูค้วามสามารถพิเศษ 

ก. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ที่มหาวิทยาลัยขอจา้ง : นางสุรีย์  ธรรมิกบวร   

สาขาวิชา/ต าแหน่งที่จะจ้าง : สาขาพยาบาลศาสตร์  ต าแหน่งอาจารย์ 

ปฏิบัติงานที่ (ชื่อหนว่ยงาน) : คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

ระยะเวลาในการจ้าง : 12 เดือน  ตั้งแต่ 1  ตุลาคม 2563  ถึง  30  กันยายน  2563 

  

ข. ประวัติส่วนตัว 

วันเดือนปีเกิด : 20 กันยายน 2503    อายุ  60 ปี 

 

ค. ประวัติการศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน 

การศึกษา (เรียงจากคุณวุฒติ่ าไปสูง)  

คุณวุฒ(ิระบุสาขาวิชาเอก) ปี พ.ศ.ท่ี จบ ชื่อสถานศึกษา   ประเทศ 

1. ปริญญาตรี   2525  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ไทย 

สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

2. ปริญญาโท   2532  มหาวิทยาลัยมหดิล  ไทย 

3. ปริญญาเอก  2550  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไทย 

 

ฝึกอบรม/ดูงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 หลักสูตร/โครงการ  ปี พ.ศ./ระยะเวลา ชื่อสถานศึกษา  ประเทศ 

1. อบรมหลักสูตรธรรมาภบิาลเพื่อการพัฒนาอุดมศกึษา สถาบันคลังสมอง 2558 

2. อบรมการจัดการเรียนการสอนเชงิรุก สถาบันคลังสมอง 2558 

3. ศกึษาดูงานโรงเรียนก าเนิดวิทย์ ปตท สถาบันคลังสมอง 2559 

4. ศกึษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกร่วมกับทีมคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอน             

เชงิรุกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2559 

5. ศกึษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับทีมวเิทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และ มรภ.เชยีงราย 2559 

6. อบรมการเป็นผูต้รวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรและสถาบัน เป็นผูต้รวจประเมินในบัญช ี

สกอ  2559 

7. อบรมการเป็นนักวิจัยแม่ไก่ และเป็นวิทยากร แมไ่ก่ วช จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
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ง. ประวัติการท างาน (เรยีงจากอดีตถึงครั้งปัจจุบัน) (ยอ้นหลัง 5 ปี) 

ระยะเวลา   สถานที่ท างาน ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.-พ.ศ. 

1.รักษาการคณบดี ตั้งแต่  5 มนีาคม 2559 ถึง 30 พฤษภาคม 2559 ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีที่ 579/2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 

2.อาจารย์ประจ าสาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน กลุ่มวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 2559 

 จ. ผลงานวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

        1. Suree Trumikaborworn and Chupasiri Apinundecha. 2017. Results of senior health promotion in 

Mae khong river cultural lifestylr program (Sa-Som village), Ubon Ratchatani province.  In Faculty of 

Nursing, Prince of Songkla university International nursing conference. “ Ethics,esthetics, and empirics in 

nursing : driving forces for better health. 5-7 july 2017. 

        2. สุรีย์ ธรรมิกบวร และคณะ สถานการณ์เบื้องต้นการจัดการะบบบริการสุขภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตรป์ีการศกึษา 2559 59 รหัสเอกสาร/ หลักฐาน ชื่อรายการ

หลักฐาน/เอกสาร ในมติิการดูแลขา้มวัฒนธรรม: จังหวัดมุกดาหาร” ในประมวลบทความในการประชุมทาง 

วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ อาคารเทพรัตนสิรปิภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 หน้า 38-44 

 

       3.  ปิ่นวดี ศรสีุพรรณ สุรยี์ ธรรมกิบวร และสุรสม กฤษณะจูฑะ โรงเรียนผู้สูงอายุกับการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นอสีาน วารสารส านักบัณฑติอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ๑๔ 

ฉบับที่ ๑ ๒๕๖๐ กค.-ธค . 

      4.  สุรีย์ ธรรมกิบวร และคณะ. การจัดระบบบริการสุขภาพส าหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดมุกดาหาร. เอกสารสบืเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศกึษาและการ

พัฒนาระหว่างประเทศ ครัง้ที่ 1 คนและทรัพยากรในลุ่มน้ าโขงภายใต้ความไม่แน่นอน 15-16 มถิุนายน 2561 

ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย. 

       5.  สุรีย์ ธรรมิกบวร และคณะ การศกึษาสถานการณแ์ละความตอ้งการของผูสู้งอายุในพืน้ที่ต าบล

เป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 ณ 

อาคารเทพรัตนสิรปิภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561. 
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        6.  สรุีย์ ธรรมิกบวร และจารุวรรณ ชุปวา วิจัยถอดบทเรียนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี การรณรงค์การ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก กรณีศึกษาอ าเภอ เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มอบ.วิจัย ครัง้ที่ 12 ณ อาคารเทพ

รัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561. 

       7. สุรีย์ ธรรมิกบวร การจัดระบบบริการสุขภาพส าหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

มุกดาหาร  

      8. อนุชตรา วรรณเสวก กรรณกิาร ์พุ่มทอง สุรีย์ ธรรมกิบวร กลยุทธ์การเสริมสรา้งสมรรถนะพยาบาล

ผูป้ฏิบัติงานด้านโรคมะเร็งกลยุทธ์การเสริมสรา้งสมรรถนะพยาบาลผูป้ฏิบัติงานด้านโรคมะเร็งในโรงพยาบาล

มะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 37(2),2562; 45-54.  

      9. เพชรตะวัน ธนะรุ่ง สุรีย์ ธรรมิกบวร จิรวัฒน์ เวชแพศย์ การบูรณาการความรูแ้ละภูมิปัญญาด้าน

สุขภาพของชุมชนพึ่งตนเอง วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32(1),2557; 194-200.  

ฉ. เหตุผลความจ าเป็นในการจ้าง 

-มีความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงด้านการสอนที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์  

-มีความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงด้านการวิจัยที่เกิดประโยชน์ตอ่ยกระดับศักยภาพการท าวิจัย 

และการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะส่งผลเพิ่มจ านวนงานวิจัยของคณะที่เผยแพร่ใน

ระดับชาติ  

-มีความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงด้านการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะเป็น

แหลง่ถ่ายทอดความรูเ้ชิงวิชาชีพและความรูแ้บบบูรณาการศาสตร์บนการสร้างเครือข่ายวิชาชีพและ

เครือขา่ยชุมชนท้องถิ่น  

-มีความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงด้านการบริหารที่เกิดประโยชน์ตอ่การน าพาคณะให้ได้

ระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการศกึษาพยาบาลและ

วิทยาการสุขภาพชั้นน าของประเทศ 

 

(ร่าง) ภาระงานการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์   สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

ภาระงานที่มอบหมาย จ านวนช่ัวโมง/

สัปดาห์ 

รายละเอียดภาระงาน 

1.ภาระงานด้านการสอน 85 ช่ัวโมง 1. ภาคเรียนที่ 2/2563 

1.1 รายวิชาสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
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1.2 รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   จ านวน 20 ช่ัวโมง 

1.3 รายวิชานวตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

1.4 รายวิชาการจัดการดูแลผูสู้งอายุ  จ านวน 10 ช่ัวโมง 

1.5 รายวิชาการบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล จ านวน 4 

ช่ัวโมง 

1.6 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร   จ านวน 40 ช่ัวโมง 

1.7 การบริหารการพยาบาล จ านวน 2 ช่ัวโมง  

 373 ช่ัวโมง 2.ภาคเรียนที่ 1/2564 

2.1  รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล จ านวน 4 ช่ัวโมง 

2.2 รายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล  จ านวน 5 

ช่ัวโมง 

2.3 รายวิชาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพ จ านวน 4 ช่ัวโมง 

2.4 รายวิชา ป.พื้นฐาน    จ านวน 225 ช่ัวโมง 

2.5 รายวิชา ป.ผูใ้หญ่    จ านวน 135 ชม. 

2.ภาระด้านการวิจัย ช่ัวโมง 1.ชื่อเรื่องวิจัย  ชุดโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก

จ านวน 1 เรื่อง 

2.ช่ือเรื่องวิจัย  การตีพมิพ์บทความวชิาการหรืองานวิจัยใน

วารสารวิชาการ TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.ภาระงานด้านบริการ

วิชาการ 

ช่ัวโมง 1.โครงการพัฒนางานวิชาการรว่มกับแหล่งฝึกปฏิบัติการ 1 

โครงการ 

2.โครงการบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 1 โครงการ 

3.โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้อย่างนอ้ย 1 โครงการ 

4.ภาระงานด้านการเป็น      

ที่ปรึกษา 

ช่ัวโมง 1.อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีนักศึกษาในความดูแลอย่างนอ้ย 8คน 

5.ภาระงานด้านอื่นๆ

ตามที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

ช่ัวโมง 1.การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

2.การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

3.การรับรองสถาบันการศกึษาพยาบาล 

4.การพัฒนาศูนย์เรียนรู้สถานการณเ์สมอืนจริงทางการพยาบาล 

5.หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรอืหลักสูตรระยะสั้น (4เดือน) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบและมอบหมายใหเ้ลขาฯ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบุคลากรเพื่อ

พิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  5.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 สาขาพยาบาลศาสตร์ 

รายละเอียด : เพื่อให้การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนนิไปอย่างมปีระสิทธิภาพ                              

ขอเสนอ(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 สาขาพยาบาลศาสตร์   ดังตาราง 

 
 

แหลง่งบประมาณ
งบประมาณ เงินรายได้ รวม ร้อยละ

1. งบประมาณ
1.1 ประมาณการรายรับเงินรายได้ (ปีงบประมาณ 2564) -                      30,508,000    30,508,000    92.24      

     (นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/63 จ านวน 281 คน x 50,000 บาท) 14,050,000     14,050,000     

     (นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 3/63 จ านวน 129 คน x 2,000 บาท) 258,000         258,000         

     (นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/64 จ านวน 324 คน x 50,000 บาท) 16,200,000     16,200,000     

     งบประมาณรายจ่ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 9
1.2 เงินสมทบจากงบประมาณแผ่นดิน (โครงการผลติพยาบาลเพ่ิม) 2,568,000          -                  2,568,000      7.76        

1.3 รวมทัง้สิน้ (1.1 + 1.2) 2,568,000          30,508,000    33,076,000    100.00     

1.4 ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ มาตรการใหค้วามช่วยเหลอืนักศึกษา ร้อยละ 10 -                      3,050,800      3,050,800      
     (ลดค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเกบ็แบบเหมาจ่าย (ค่าบ ารุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี) -                      3,050,800      3,050,800      
1.5 คงเหลอืน ามาจัดสรร (1.3 - 1.4) 2,568,000          27,457,200    30,025,200    
1.6 ใหจั้ดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ทีป่ระมาณการในปีน้ี (1.5 * ร้อยละ 80) 2,568,000          21,965,800    24,533,800    

รวมทัง้สิน้ 2,568,000          21,965,800    24,533,800    

2. การจัดสรร (เงินรายได้) 2,568,000          21,965,800    24,533,800    
2.1 รายการบุคลากรภาครัฐ (รายจ่ายบุคลากร) คิดเป็นร้อยละ 75.48 -                      16,580,300    16,580,300    75.48      

       1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม 17 อตัรา -                      9,327,900      9,327,900      
       2. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอตัราใหม ่9 อตัรา -                      4,549,200      4,549,200      
       3. ทุนโครงการต้นกล้า (3 อตัรา x 20,000 บาท x 12 เดือน) -                      720,000         720,000         
       4. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร  (1 อตัรา x 20,000 บาท x 12 เดือน) -                      240,000         240,000         
       5. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (5% ไมเ่กนิ 750 บาท x 27 อตัรา x 12 เดือน) -                      243,000         243,000         
       6. เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ (เดิม 6 อตัรา x 5,600 บาท อตัรา 2 เท่า) -                      806,400         806,400         
       7. เงินสมทบกองทุนฯเล้ียงชีพ (3% 27 อตัรา x 12 เดือน) -                      416,300         416,300         
       8. เงินกองทุนฯสวัสดิการ (2% 27 อตัรา x 12 เดือน) -                      277,500         277,500         
2.2 เงินช าระคืนกองทนุพนักงานมหาวิทยาลยั (เงินยมืใช้) คิดเป็นร้อยละ 9.11 -                      2,000,000      2,000,000      9.11        

2.3 งบประมาณตาม Function (รายจ่ายพ้ืนฐาน) เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 7.31 1,200,000          1,604,800      2,804,800      7.31        

1. ค่าใช้จ่ายพฒันาบุคลากร (วิชาการ/สนับสนุน) 200,000        200,000         
2. ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000      680,000    1,680,000      

- ค่าน้ า (20,000 บาท * 12 เดือน) 40,000              200,000         240,000         
- ค่าไฟ (120,000 บาท * 12 เดือน) 960,000             480,000         1,440,000      

3. ค่าบ ารุงรักษา อาคารสถานท่ี และครุภัณฑ์ -                 500,000         500,000         
4. ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร (3 คน x 11,800 บาท x 12 เดือน) -                 424,800         424,800         

2.4 กองทนุพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสขุภาพ คิดเป็นร้อยละ 2.28 -                 500,000        500,000        2.28        

2.5 รายจ่ายตามแผนยทุธศาสตร์ เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 5.83 1,368,000          1,280,700      2,648,700      5.83        

โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ จ านวน  47  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มสีมรรถนะทางวิชาชีพ 568,000             1,280,700      1,848,700      
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิม่สมรรถนะทางวิชาการเพือ่พฒันางานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีสร้างประโยชน์ทางวิชาการระดับสูง

150,000             -                  150,000         

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาศูนย์เรียนรู้ โดยบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างมส่ีวนร่วม

150,000             -                  150,000         

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 500,000             -                  500,000         

รายการ
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รายการ โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ จ านวน  47  โครงการ 1,368,000          1,280,700      2,648,700      
ยทุธศาสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพใหม้ีสมรรถนะทางวิชาชีพ 568,000            1,280,700      1,848,700      100.00     

กิจกรรมรายวิชาในหลกัสตูร
1. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล 1,280,700      1,280,700      
2. กจิกรรมการเรียนการสอนวิชากระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 8,000                8,000            
3. กจิกรรมการเรียนการสอนวิชาภูมปิัญญาไทยกบัการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 5,000                5,000            
4. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพยาธิและสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 1 และ 2 10,000              10,000          
5. กจิกรรมการเรียนการสอนวิชาชีวเคมแีละจุลชีววิทยา 5,000                5,000            
6. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชวิทยา 10,000              10,000          
7. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 และ 2 5,000                5,000            

8. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 5,000                5,000            
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทกัษะของนักศึกษา
1. โครงการแนะแนวเชิงรุกด้านพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 15,000              15,000          
2. โครงการแข่งขันตอบค าถามกายวิภาคศาสตร์ ระดับชาติ 15,000              15,000          
3. โครงการพฒันาสมรรถนะชั้นปีของนักศึกษา 15,000              15,000          
4. โครงการสมรรถนะทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล (OSCE) 15,000              15,000          
5. โครงการเตรียมความพร้อมสู่สมาชิกวิชาชีพ (ติว) 55,000              55,000          
6. โครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมลูด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10,000              10,000          

7. โครงการตลาดผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ทางสุขภาพ 10,000              10,000          
8. โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น Active Blended Learning และสร้างความ
ร่วมมอืเชิงเครือข่าย เพือ่พฒันาสมรรถนะและทักษะของนักศึกษา

15,000              15,000          

9. โครงการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพือ่พฒันาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 15,000              15,000          

10. การจัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ทางการแพทย์เพือ่การเรียนรู้ของนักศึกษาในโรงพยาบาลเสมอืน 55,000              55,000          
11. การจัดซ้ือหนังสือ วารสารทางการพยาบาลเพือ่การเรียนรู้ของนักศึกษา 220,000             220,000         
12. โครงการพฒันาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมท างานด้วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี 21 15,000              15,000          

13. กจิกรรมโครงการพฒันาอตัลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา2562

15,000              15,000          

 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารยใ์หม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ 
1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติเพือ่สร้างองค์ความรู้วิชาการผ่านสถานการณ์ เสมอืนจริงเพือ่การจัดการ
เรียนการสอนแบบ simulation- based learning

15,000              15,000          

2. โครงการความร่วมมอืกบัแหล่งฝึกปฏิบัติเพือ่พฒันาสมรรถนะทางคลินิกและความเชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice)

35,000              35,000          

ยทุธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมสมรรถนะทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์สขุภาพทีส่ร้างประโยชน์ทางวิชาการระดับสงู

150,000            -                  150,000        -          

1. โครงการพฒันาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิม่ขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร์

20,000              20,000          

2. โครงการฟืน้ฟวิูชาการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 10,000              10,000          
3. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 10,000              10,000          

4. โครงการพฒันาชุดวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 40,000              40,000          
5. โครงการพฒันางานวิจัยท่ีสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอน 10,000              10,000          
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มติท่ีประชุม : รับทราบและมอบหมายใหเ้ลขาฯ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                       

ราชภัฎเพชรบุรีต่อไป 

 

 

 

 

 

6. โครงการพฒันาทักษะการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพือ่การตีพมิพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมลู
ระดับชาติหรือนานาชาติ

20,000              20,000          

7. โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
กบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพือ่พฒันาต่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ

20,000              20,000          

8. โครงการพฒันาผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความวิชาการ ร่วมกบัเครือข่ายแหล่งศึกษาภาคปฏิบัติ
 คณะพยาบาลศาสตร์

20,000              20,000          

ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศูนยเ์รียนรู้ โดยบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยา่งมีสว่นร่วม

150,000            -                  150,000        -          

1. โครงการพฒันานวัตกรและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพโดยผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 10,000              10,000          

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องไทยและสืบสารศาสตร์พระราชา 10,000              10,000          
3. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาชีพ 10,000              10,000          
4. โครงการพฒันาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้บุคลากรสุขภาพเพือ่มุง่บริการเป็นเลิศ 10,000              10,000          
5. โครงการอบรมระยะส้ัน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลักสูตร 420 ชม.  (หลักสูตรผู้
ช่วยเหลือคนไข้)

10,000              10,000          

6. โครงการอบรมระยะส้ัน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) 10,000              10,000          

7. โครงการพฒันาศักยภาพพยาบาลพีเ่ล้ียงส าหรับแหล่งฝึก 25,000              25,000          
8. โครงการพฒันาศักยภาพศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาล (การจัดประชุมวิชาการประจ าปี, 
อบรมฟืน้ฟตูามเกณฑ์สภาพยาบาล)

25,000              25,000          

9. โครงการพฒันาสมรรถนะการช่วยฟืน้คืนขั้นสูงส าหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสุขภาพ 10,000              10,000          
10. โครงการ Upskill, Reskill, New skill ด้วยบริการวิชาการแบบกลุ่มเป้าหมายเป็นฐาน หรือ 
พืน้ท่ีเป็นฐาน (หลักสูตรระยะส้ัน)

30,000              30,000          

ยทุธศาสตร์ที ่4 การเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารสูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้ 500,000            -                  500,000        -          

1. โครงการการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ 295,000             295,000         

2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 50,000              50,000          
3. โครงการพฒันาระบบการตัดสินใจท้ัง 5 ด้านฯ 30,000              30,000          
4. โครงการพฒันาสมรรถนะสายสนับสนุนสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 30,000              30,000          
5. โครงการพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 25,000              25,000          

6. โครงการพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (สาขาพยาบาลศาสตร์) 
  กจิกรรมดังนี้  7.1 ตรวจประเมนิ   7.2 AUN-QA + KM  กจิกรรมท่ี 1 ถ่ายทอดเกณฑ์ประกนัสู่
บุคลากรใหมท้ั่ง IQA และ AUN-QA กจิกรรมท่ี 2 ประเมนิเพือ่เตรียมความพร้อมกอ่นรอบการ
ประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ  กจิกรรมที ่3 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติท่ีดีในทุกด้านอนัเกีย่วเนื่องกบัคุณภาพการศึกษา

70,000              70,000          
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ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 

รายละเอียด: ก าหนดไว้ ในวันจันทร์ สัปดาหท์ี่ 1 ของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น.  โดยก าหนดไว้เบื้องต้น

ดังนี้ 

 

เดือน วันท่ี 

เดือนตุลาคม 2563 วันจันทร์ ที่ 5  ตุลาคม 2563 

เดือนพฤศจิกายน 2563 วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

เดือนธันวาคม 2563 วันจันทร์ ที่ 14  ธันวาคม  2563 

  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 

 

                      
(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   ดุรงค์ฤทธิชัย)     

          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม            

 

มติท่ีประชุม  คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง 

 

-ไม่มี- 
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1.การก ากับ

มาตรฐาน

6.สิ่ง

สนบัสนนุ

การเรยีนรู้

4.2.2รอ้ย

ละของ

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร

ท่ีด ารง

ต าแหนง่

ทางวิชาการ

4.2.3

ผลงาน

ทาง

วิชาการ

ของ

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร

4.2.4

จ านวน

บทความ

ของ

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตรท่ี

ได้รบัการ

อ้างอิง

รวม

1 สาขาพยาบาลศาสตร์ ผ่านมาตรฐาน

2 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  ผ่านมาตรฐาน  4.14  5.00  3  3  3  3 0 0.00  5.00  -  1.67  3  4  3  3  5  4 3.45 ระดบัคณุภาพดี

3 สาขาสาธารณสขุศาสตร์  ผ่านมาตรฐาน  4.25  4.30  3  4  3  -   0 0.00  5.00  -  1.67  3  3  3  3  5  4 3.40 ระดบัคณุภาพดี

3.3ผลท่ี

เกิดกับ

นกัศึกษา

3.2การ

ส่งเสรมิ

และ

พฒันา

นกัศึกษา

4.2คุณภาพอาจารย์4.2.1รอ้ย

ละของ

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร

ท่ีมีคุณวุฒิ

 ป.เอก

4.3ผลท่ี

เกิดกับ

อาจารย์

6.1สิ่ง

สนบัสนนุ

การเรยีนรู้

5.3 การ

ประเมิน

ผู้เรยีน

5.4 ผล

การ

ด าเนนิงาน

หลักสูตรฯ

5.หลักสูตร การเรยีน การสอน การประเมนิ 

ผู้เรยีน

4.1การ

บรหิาร

และ

พฒันา

อาจารย์

5.1สาระ

ของ

รายวิชา

ในหลักสูตร

5.2การ

วางระบบ

ผู้สอนฯ

ชือ่หลักสูตรท่ี

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ

น าร่องใชเ้กณฑ์ AUN-QA 11 Criterion เพื่อใหส้อดรับกบัเกณฑ์สภาพยาบาลวิชาชพี

4.อาจารย์3.นกัศึกษา2.บณัฑิต

เฉลี่ยรวม

ผลปี

การศึกษา

 2562

ผลประเมนิ

3.1การรบั

นกัศึกษา

2.2 การได้

งานท า(ป.

ตร)ีหรอื

ผล

งานวิจยัป.

โท ป.เอก)

2.1 

คุณภาพ

บณัฑิต

ตามกรอบฯ

1.1 การบรหิาร

จดัการหลักสูตร

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตรท่ีก าหนด 

โดย สกอ.

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4.1 :  ผลการตรวจประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

รายละเอียด :  ผลการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตรของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขา

สาธารณสุขศาสตร ์และการแพทย์แผนไทย เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2562 ดังนี้ 

หลักสูตร ผลประเมินปี
การศึกษา 2558 

ผลประเมินปี
การศึกษา 2559 

ผลประเมินปี
การศึกษา 2560 

ผลประเมินปี
การศึกษา 2561 

ผลประเมินปี
การศึกษา 2562 

พยาบาล
ศาสตร์ 

3.24 3.15 3.35 3.37 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
(น าร่อง AUN-QA) 

สาธารณสุข
ศาสตร์ 

3.26 3.32 3.19 3.26 3.40 

การแพทย์
แผนไทย 

2.97 3.17 3.60 3.44 3.45 

ระดับคณะ 3.10 3.53 3.89 3.25 ตรวจเดือน พ.ย. 
63 

รายละเอียดผลการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตรของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขา

สาธารณสุขศาสตร ์และการแพทย์แผนไทย ปีการศกึษา 2562 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  4.2 :  สรุปผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรภีาคปกติ ประจ าปี

การศกึษา 2564สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวทิยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี ประเภทโควตาเรียนและโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบที่ 1 

รายละเอียด : สรุปผลการสอบคัดเลือกผูม้ีสทิธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจ าปีการศกึษา 

2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ดังนี้ 

สาขาวิชา จ านวนผูเ้ข้าสอบ จ านวนผูผ้่านการคัดเลือก 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 6 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 9 8 

สาขาการแพทย์แผนไทย 6 6 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล รอบ คะแนน หมายเหตุ 

1 นายอาบูยุซรัน  สะอิ เรียนดี 82 ผ่าน 
2 นายอิควารณ์  แดเดาะ เรียนดี 79 ผ่าน 
3 นางสาวต่วนนูรมา  ต่วนแว เรียนดี 81 ผ่าน 
4 นายวสิษฐ์พล  พันธสีมา ความสามารถพิเศษ 89 ผ่าน 
5 นางสาวปาริฉัตร  บุตรทองค า ความสามารถพิเศษ 83 ผ่าน 
6 นางสาวทิพวรรณ ทรัพย์มา ความสามารถพิเศษ 75 ผ่าน 
7 นางสาวอาทิตา  วงษ์สวรรค์ ความสามารถพิเศษ 88 ผ่าน 
8 นายฟารุตม์  มาหะมะ ความสามารถพิเศษ 74 ผ่าน 
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สาขาการแพทย์แผนไทย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล รอบ หมายเหตุ 

1 นายอาลีฟ เจ๊ะเด็ง เรียนดี ผ่าน 
2 นางสาวสุทธิวงศ์ สังข์พุก ความสามารถพิเศษ ผ่าน 
3 นางสาวสุพิชญา แคล้วปรปักษ์ ความสามารถพิเศษ ผ่าน 
4 นางสาวอรปรียา วงศ์ว่องไว ความสามารถพิเศษ ผ่าน 
5 นายศิริชัย เพ็งสกุล ความสามารถพิเศษ ผ่าน 
6 นางสาวสุกัญญา  อยู่ศิริ ความสามารถพิเศษ ผ่าน 

 

มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอ้เสนอแนะให้ปรับเกณฑ์การรับเข้าของสาขาการแพทย์แผนไทย และ

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ใหเ้ป็นแบบเดียวกับสาขาพยาบาลฯ 

 

ระเบียบวาระที่  4.3 รายงานผลการสอบความรูผู้้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ช้ันหนึ่ง  

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

รายละเอียด : ผลการสอบครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2563 

 

 

 

 

 

มตทิี่ประชุม : ประชุมรับทราบ โดยมีขอ้เสนอแนะให้สาขาการแพทย์แผนไทย รายงานผลการสอบความรูฯ้             

ต่ออธิการบดีด้วย 

 

 

 

 

รายการ 
จ านวนผู้สมัครสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 

(คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สอบครั้งแรก 64 57 89.06 7 10.94 

สอบแก้ตัวภายใน 1 ปี 1 1 100.00 0 0.00 

สอบแก้ตัวมากกว่า 1 ปี 9 6 66.67 3 33.33 
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ระเบียบวาระที่  4.4 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องกับคณะพยาบาล

ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

รายละเอียด : เพื่อให้การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวทิยาการสุขภาพเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวา่ด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีข้อ 12(6) เห็นควรให้ใชข้้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องโดย

อนุโลม ดังนี้ 

4.4.1 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

           4.4.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วา่ด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 

           4.4.1.2 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  พนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 

          4.4.1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2554 

4.4.2 ระเบียบ   

          4.4.2.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

4.4.2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วา่ด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2552 

4.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    

4.4.3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง คุณสมบัติของผูร้ับทุนพัฒนาบุคคลากร  

พ.ศ.2553 

     4.4.3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องอัตราการจา่ยเงนิทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 

2553 (ฉบับที่2) 

      4.4.3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ วธิีการจัดสรรและแนวปฏิบัติ 

ในการเข้าพักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
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       4.4.3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องค่าบ ารุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของ 

สมาชิก พ.ศ.2557 

      4.4.3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลอง

งานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

      4.4.3.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการ 

ปฏิบัติงานเพื่อตอ่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 

มตทิี่ประชุม :  รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 

ระเบียบวาระที่  5.1 แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ พ.ศ. 2563-2567 

รายละเอียด: คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และ

วิทยาการสุขภาพ พ.ศ. 2563-2567 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตรค์ณะ

พยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564                     

(ปีการศึกษา 2563)” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 และ 26 มิถุนายน 

2563มีรายละเอียด ดังนี้    
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มตทิี่ประชุม : ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาด าเนนิการ ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ 

คุณบุญลาภ ทิพย์จันทร์  ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการเรียนรู้ด้านภาษา  

อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี ชีแ้จงเรื่องการท่องเที่ยวเชงิคุณภาพ    

นายแพทย์ปราโมทย์    เสถียรรัตน ์ ให้แนวคิดเขตสุภาพพิเศษ  นักโภชนากร ควรท าอาหารได้ทุกภาค ทั่วโลก 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์  วิสุทธิพันธ์ เสนอแนะ ให้สร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  อธิการบดี ฝากใหห้ารือในคณะกรรมการบริหาร หาจุดเด่นของคณะฯ ใหเ้จอ 

 

ระเบียบวาระที่  5.2 แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์และวทิยาการสุขภาพ พ.ศ. 2563-2567  

รายละเอียด :  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัดท าแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 6 แผน คือ 1) แผนผลิตบัณฑิตและ

วิชาการ 2) แผนพัฒนางานวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยนวัตกรรมและการบริการวิชาการ 3) แผนบริหารความเสี่ยง 4) แผนการบริหาร

งบประมาณ องค์กร พัสดุ ครุภัณฑ์ 5) แผนอัตราก าลังบุคลากร 6) แผนการหารายได้ รายละเอียด ดังนี้ 
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1) แผนผลติบัณฑิตและวิชาการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

แผนกลยุทธ์ โครงการหลักมหาวทิยาลยั กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย / ปี 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิต 
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
ให้มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพ 

แผนผลิตบัณฑิตและ
วิชาการ 

1.โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

จ านวนหลักสูตรปัจจุบันที่ใช้มาแล้ว
มากกว่า 5 ปี  ได้รับการปรับปรุง 

  /   

2.โครงการแนะแนวเชิงรุกด้านพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ 

ร้อยละนักศึกษารับเข้าเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

10 10 10 10 15 

3.โครงการพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ 

ร้อยละอัตราการออกกลางคันของ
นักศึกษาลดลง จากปีที่ผ่านมา   

10 10 10 10 10 

 2.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการและทางวิชาชีพ 

4.โครงการพัฒนาสมรรถนอาจารย์ 3 สาขา 
(Faculty Practice) 

-ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

80 80 90 90 100 

 5.โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ -ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา  

10 10 10 10 10 

 3.โครงการพัฒนาความรู้ 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 ฯ 
 
4.โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 6.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ใน
ศตวรรษที่ 21 

 
7.โครงการยกระดับสมรรถนะ Social, and 
innovative skill  ด้วยการปฏิบัติจิตอาสาเอื้อ
อาทรด้วยศาสตร์พระราชา 

8.โครงการพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ 

-ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่นการพัฒนา
ทักษะภาษาตา่งประเทศ (CEFR ระดับ 
B1 หรือเทียบเท่า) 
-จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติด้านคุณธรรมหรือจิตอาสา
จากทุกชั้นป ี
-ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
-ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อคุณลักษณะนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ >3.51 

10 
 
 
1 
 
 
 

>3.51 
 

>3.51 
 

10 
 
 
1 
 
 
 

>3.51 
 

>3.51 
 

10 
 
 
1 
 
 
 

>3.51 
 

>3.51 

10 
 
 
1 
 
 
 

>3.51 
 

>3.51 

10 
 
 
1 
 
 
 

>3.51 
 

>3.51 
 

  5.โครงการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้พร้อมท างานด้วย
วิชาการวิชาชีพและทกัษะใน

9.การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมท างานด้วย
วิชาการวิชาชีพและทกัษะในศตวรรษที่ 21 
 

-จ านวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัย 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
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 2) แผนพัฒนางานวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยนวัตกรรมและการบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการหลักมหาวทิยาลยั กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย / ปี 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มสมรรถนะทาง
วิชาการเพื่อพัฒนา
งานวิจัยนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์

แผนพัฒนางานวิจัย 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมความ
เป็นไทยนวัตกรรม
และการบริการ
วิชาการ 

1.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยและเพิ่มขีด
ความสามารถสมรรถนะนักวิจัย
ทุกระดับ 

1. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัย และเพิ่มขีด
ความสามารถสมรรถนะนักวิจัย  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

มีข้อเสนอชุดโครงการบูรณา
การงานวิจัย 
 
 

ชุด 3 3 3 3 3 

2.โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด

2. โครงการ สนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการ

1) จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ย่ืนขอจดทะเบียน

ชิ้นงาน  1 1 1 1 

ศตวรรษที่ 21 
 

-จ านวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา 

3 3 
 

3 
 

3 3 

  10.โครงการเตรียมความพร้อมสู่สมาชิกวิชาชีพ(ติว 
3 สาขา) 

11.โครงการสอบสมรรถนะทางคลินิกของ
นักศึกษาพยาบาล 

-ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่นการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ใน 1 ปี 
 
-ร้อยของนักศึกษาผ่านการพัฒนา
สมรรถนะทางคลินิก 

100 
 
 

80 

100 
 
 

80 
 

100 
 
 

85 
 

100 
 
 

85 

100 
 
 

85 

  6.โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นการเรียนรู้แบบActive 
Learning และ/หรือสร้าง
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

11.การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
การเรียนรู้แบบActive Learning และ/หรือสร้าง
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

-ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี 3 และชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าอบรมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

85 85 85 85 85 

  12.โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้
วิชาการผ่านสถานการณ์ เสมือนจริงเพือ่การ
จัดการเรียนการสอนแบบ simulation- based 
learning 

จ านวน MOU ที่น าไปสู่การด าเนินการ
ร่วมกันตามข้อตกลง 
-จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

3 
 

15 

3 
 

15 
 

3 
 

15 

3 
 

15 

3 
 

15 

  7.โครงการปฏิรูปการเรียน
การสอนออนไลน ์

13.โครงการพัฒนาศักยภาพการสอน แบบ 
blended learning 

14.หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ที่สร้างความรู้ความ
เช่ียวชาญและสร้างรายได้ 

- จ านวนรายวิชาที่มีการสอนออนไลน์
ระดับปริญญาตรี 
 
- จ านวนหลกัสูตรระยะสั้นออนไลน์   

3 
 
 
1 

3 
 
 
1 

3 
 
 
1 

3 
 
 
1 

3 
 
 
1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการหลักมหาวทิยาลยั กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย / ปี 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567 

สุขภาพที่สร้าง
ประโยชน์ทางวิชาการ
ระดับสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ โดยบูรณา
การ วิจัย บริการ
วิชาการและท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างมี
ส่วนร่วม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร/
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3.โครงการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value Creation) สู่เชิงพาณิชย์
หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

3. โครงการพัฒนาชุดวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

จ านวนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม ที่
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

ชิ้นงาน 3 3 3 3 3 

4.โครงการวิจัยตามพันธกิจ (มหา
ลัยสีเขียว, มหาลัยดิจิทัล, การ
เรียนการสอน) 

4.โครงการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนสมุนไพร ณ ห้องเรียน
ธรรมชาติ หมู่บ้านปุาโปุงสลอด 

จ านวนนวัตกรรม ชิ้นงาน 1     

5.โครงการขับเคลื่อนการ
เผยแพร่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

8.โครงการพัฒนาทักษะการ
เขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ 

จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI / ISI SCOPUS  

ร้อยละ 30ของ
อาจารย์ประจ า 

30% 30% 30% 30% 30% 

6.โครงแสวงหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/
และหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทาง 

9.โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี กับหน่วยงานเครือข่าย
เพื่อพัฒนาต่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านสุขภาพ 

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จ านวนหน่วยงาน 3 3 3 3 3 

 10. โครงการพัฒนาผลงานวิจัย 
นวัตกรรม บทความวิชาการ 
ร่วมกับเครือข่ายแหล่งศึกษา
ภาคปฏิบัติ  

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม 
บทความวิชาการ 

เร่ือง 3 3 3 3 3 

7.โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัยและเพิ่มขีด
ความสามารถสมรรถนะนักวิจัย

 11.การบูรณาการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ชุมชนฐานรากด้วยศาสตร์

1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความ
ยากจน และ/หรือ ยกระดับ

5 
 
 

5 
 
 

10 
 
 

10 
 

 

10 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการหลักมหาวทิยาลยั กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย / ปี 
หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567 

ทุกระดับ 
 

 

พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

รายได้ครัวเรือน ร้อยละ 5 
3. จ านวนรายวิชาในหลักสูตร
ที่มีการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชน  

 
3 
 

 

 
3 

 

 
3 
 

 

 
3 
 

 

 
3 
 
 

 

8.โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
และจิตอาสาด้วยศาสตร์
พระราชา 

 
 
 

12.โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ไทยและสืบสานศาสตร์
พระราชา 
 
-ใโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาชีพ 

-ความตระหนักถึงคุณค่าใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีคะแนน 
มากกว่า 3.51 
-มีผลงานนวัตกรรม/องค์
ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
อย่างน้อย 1 ชิ้น 

3.51 
 
 

 
1 
 

 

3.51 
 
 

 
2 

 

3.51 
 
 

 
3 
 

 

3.51 
 
 

 
4 

3.51 
 
 

 
5 
 

 

 

3) แผนบริหารความเสี่ยง  

 
ประเด็นความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

 
ประเภทความ

เสี่ยง 
 

(2) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง 
เกิดจากปัจจัย 

กลยุทธ์ในการการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสีย่ง 
 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

(10) 

งบประมาณ 
 
 
 

(11) 

ภายใน 
 

(3) 

ภายนอก 
 

(4) 

ยอมรับ 
 

(5) 

หลีกเลี่ยง 
 

(6) 

ถ่าย
โอน 

 
(7) 

ควบคุม 
 

(8) 

ความเส่ียง 
แนวโน้มการรับนักศึกษาต่ าแผนการรับ
นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1.อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า > 1:9 
2.สถานการณ์การลาออกของอาจารย์พยาบาล

P 
(Personal 

Risk) 

      1.จัดท าโครงการต้นกล้าอาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์(ปีการศึกษา2562-2564) 
2.ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรผู้รับทุน ประกาศ
รับสมัครและพิจารณาเลือกตามความเหมาะสม 
ติดตามความก้าวหน้าผู้รับทุนและประเมินผล
โครงการตามระยะที่ก าหนด 

-คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ประเด็นความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

 
ประเภทความ

เสี่ยง 
 

(2) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง 
เกิดจากปัจจัย 

กลยุทธ์ในการการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสีย่ง 
 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

(10) 

งบประมาณ 
 
 
 

(11) 

ภายใน 
 

(3) 

ภายนอก 
 

(4) 

ยอมรับ 
 

(5) 

หลีกเลี่ยง 
 

(6) 

ถ่าย
โอน 

 
(7) 

ควบคุม 
 

(8) 

เพิ่มสูงขึ้นและต่อเนื่อง 
ความเส่ียง 
ผลการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านในปแีรก ไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย(100%) 
ปัจจัยเสี่ยง 
1.ผลการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
2.ผลการจัดล าดับของสถาบันการศึกษาที่สอบ
ขึ้นทะเบียน 

O 
(Operational 

Risk) 

      1.จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สมาชิก
วิชาชีพ 
2.จัดกิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาทักษะใน
การสอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
3.จัดกิจกรรมวัดและประเมินผลเพื่อทราบ
สมรรถนะของนักศึกษาที่ต้องพัฒนา 
 

-รองคณบดีฝุาย
ยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตและวิชาการ 
-คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

ความเส่ียง 
นักศึกษาเกิดอบุัติเหตุถูกของมีคมหรือสารคัด
หลั่งจากผู้ปุวย 
ปัจจัยเสี่ยง 
1.จ านวนนักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุถกูของมีคม
หรือสารคัดหลั่งจากผู้ปุวย 
2.จ านวนรายวิชาฝึกปฏิบัติ 

O 
(Operational 

Risk) 

      1.จัดท าระบบและกลไกการออกฝึกปฏิบัติใน
แหล่งฝึกเพื่อลดการเกิดอบุัติเหตุถูกของมีคม
หรือสารคัดหลั่งจากผู้ปุวย 
2.ก าหนดแนวปฏิบัติตามระบบและกลไก 
3.ประกาศนโยบายและสร้างความตะหนักใน
การปฏิบัติงานขณะอยู่ในแหล่งฝึกให้แก่
นักศึกษาและอาจารย์  

-คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

บูรณาการใน
แผนงานปกต ิ

ความเส่ียง 
การจัดการเรียน การสอนอาจไม่มี
ประสิทธิภาพ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1.เกณฑ์ในการรับอาจารย์ใหม่สูงเกินไป 
2.มีผู้สมัครต าแหน่งอาจารย์น้อย 
3.อาจารย์ที่มีอยู่เดิมมีจ านวนน้อย 
4.คุณวุฒิอาจารย์ไม่ตรงสาขา 

SP 
(Strategic 
and Policy 

Risk) 

      1.จัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ 
วิชาชีพและการปฏิบัติพยาบาลของอาจารย์ 
(Faculty practice)ระยะสั้น กลางและยาว 
2.ทบทวนและส ารวจความต้องการแผนพัฒนา
ตนเองของบุคลากรแต่ละสาขาวิชา 
3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง(Share and Cheer) 

-คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-งานพัฒนา
บุคลากร 
 

 

ความเส่ียง 
การเบิกจา่ยงบประมาณต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ปัจจัยเสี่ยง 

F 
(Financial 
and Asset 

      1.จัดท าโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2564 
2.ถ่ายทอดเปูาหมายการเบิกจ่ายและก ากับ 

-งานยุทธศาสตร์
และแผนฯ 
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ประเด็นความเสี่ยง/ 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

 
ประเภทความ

เสี่ยง 
 

(2) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง 
เกิดจากปัจจัย 

กลยุทธ์ในการการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสีย่ง 
 
 

(9) 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
 

(10) 

งบประมาณ 
 
 
 

(11) 

ภายใน 
 

(3) 

ภายนอก 
 

(4) 

ยอมรับ 
 

(5) 

หลีกเลี่ยง 
 

(6) 

ถ่าย
โอน 

 
(7) 

ควบคุม 
 

(8) 

1.กลไกการก ากับติดตามขาดประสิทธิภาพ 
2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนทุก
ปีงบประมาณ 

Risk) 3.จัดท าแผนการวิเคราะห์งบประมาณย้อนหลัง 
3 ปี เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการจัดแผนผลิต
บัณฑิตและวิชาการอย่างสอดรับ 

ความเส่ียง 
ข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้ในการบริหาร
และตัดสินใจ 
ปัจจัยเสี่ยง 
1.ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน 
2.การออกแบบและพัฒนาระบบ ไม่ครบถ้วน 
4.ระบบไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 

O 
(Operational 

Risk) 

      1.จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจตามเกณฑส์ภา  
2.ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดท าOut Line 
ชุดข้อมูลระบบสารสนเทศ ตามเกณฑ์สภา  
3.จัดเวทีน าเสนอชุดแต่ละระบบวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง 

-งานพัฒนา
บุคลากรและสิ่ง
สนับสนุน 

 

 

4) แผนการบริหารงบประมาณ องค์กร พัสดุ ครุภัณฑ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการหลัก
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย / ปี 
หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

แผนการบริหาร
งบประมาณ องค์กร 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.โครงการหลัก 
การบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1. การบริหารจัดการคณะ 
2. การบริหารส่ิงสนับสนุน (สาขา) 

 

วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน
และงบประมาณเพียงพอตลอด
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ  90 90 90 90 90 

2.โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และการจัดการความรู้  

3.โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบ AUN-QA 
และการจัดการความรู้  

4.โครงการรับรองสถาบันการศึกษา
พยาบาล (สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ปี) 

1. คณะมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ
คะแนน 

 
 

ปี 

>3.51 
 

 
 

4 

>3.51 
 
 
 
5 

>3.51 
 
 
 
5 

>3.51 
 
 
 
5 

>3.51 
 
 
 
5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ โครงการหลัก
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย / ปี 
หน่วย
นับ 

2563 2564 2565 2566 2567 

3โครงการ 
พัฒนาระบบการ

ตัดสินใจทั้ง5ด้านฯ 

 7. มีฐานข้อมูลการบริหารจัดการเพื่อ
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
(MIS 4 ด้าน) 
8. ระดับดัชนีความสุขในการท างาน
ของบุคลากร    

ระบบ 5 5 5 5 5 
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5. แผนอัตราก าลังบุคลากร 

ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา (คน) ระยะเวลาในการพัฒนา (คน) 
2563 2564 2565 2566 

การศึกษาต่อ (ปริญญาเอก)      
- สาขาพยาบาลศาสตร ์ 5 3 2 - - 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร ์ 3 3 - - - 
- สาขาการแพทย์แผนไทย 5 3 - 1 1 

รวม 13 9 2 1 1 
กิจกรรม/สัมมนา/อบรม      

- สาขาพยาบาลศาสตร ์ 13 8 13 6 6 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร ์ 7 7 6 6 6 
- สาขาการแพทย์แผนไทย 6 6 5 5 5 

รวม 26 21 24 17 17 
การขอต าแหน่งทางวิชาการ      

- สาขาพยาบาลศาสตร ์ 10 4 4 1 1 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร ์ 7 - 2 2 3 
- สาขาการแพทย์แผนไทย 6 - 2 2 2 

รวม 23 4 8 5 6 
สมรรถนะ (Core competency)      

- สาขาพยาบาลศาสตร ์ 14 14 14 14 14 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร ์ 7 7 7 7 7 
- สาขาการแพทย์แผนไทย 6 6 6 6 6 

รวม 27 27 27 27 27 
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6) แผนการหารายได้   

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ประมาณการ
รายรับ 

1. โครงการอบรมระยะสั้น 
ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ หลักสูตร 420 ชม.  
(หลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้) 

1. จ านวนผู้เข้าอบรม 
2. ผู้อบรมมีความรู้และ
ทักษะการดูแลขั้น
พื้นฐาน 

1.30 คน 
2.ผู้ฝึกฝึกอบรมทุก
คน ร้อยละ 100 

ผู้สนใจท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเหลือแพทย์  
ผูดู้แลผู้ปุวย  

420 ชั่วโมง 750,000 บาท 

2. โครงการอบรมระยะสั้น 
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล หลกัสูตร 1 ปี 
(หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) 

1. หลักสูตรได้รับการ
รับรองจากสภาการ
พยาบาล  
2. จ านวนผู้เข้าอบรม 

1. 1 หลักสูตร 
2. 30 คน x 
50,000 บาท 
 

ประชาชนผู้สนใจศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 

1 ปี 1,500,000 
บาท 

3. โครงการ Upskill, Reskill, 
New skill ด้วยบริการ
วิชาการแบบกลุ่มเปูาหมาย
เป็นฐาน หรือ พื้นที่เป็นฐาน  
-หลักสูตรนวัตกรและ
นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ 
-หลักสูตรการจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐานเป็น
เลิศ 
-หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care 
ด้วยใจ 
-หลักสูตรการจัดการศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ/ โรงเรียนผู้สูงอายุสู่
มาตรฐานเป็นเลิศ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. รายได้จากการ
ลงทะเบียน 
3. คะแนนความรู้ที่ได้รับ
หลังการอบรม 
4. ระดับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อกิจกรรม 

1. 30 คน/
หลักสูตร 
2. 200,000 บาท 
3. ร้อยละ 60 
4. ระดับ 4 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง 

72 ชั่วโมง 
จัดการเรียน
การสอนใน
วันเสาร์และ

อาทิตย์ 
จ านวน 6 
สัปดาห ์

200,000 บาท 
 

4. การจัดประชุมวิชาการ
ประจ าปีหรอือบรมฟื้นฟูตาม
เกณฑ์สภาพยาบาล 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
2. ระดับความสนใจของ
ผู้รับบริการต่อ
มหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 80 
 
  
ระดับ >3.51 

พยาบาลวิชาชีพสังกัด
ภาครัฐและเอกชน/อาจารย์
พยาบาล   จ านวน  100  
คน x3,000 บาท 

3 วัน 300,000 บาท 

5. หลักสูตรอบรมฟื้นฟู
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 
(อสม. Diamond) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ทักษะให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 

1. 30-50 คน 
2. 600 บาท/คน 
3. ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมทุกคน  
ร้อยละ 100 

อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 3 วัน 20,000 บาท 

6. หลักสูตรการพยาบาลในเคหะ
สถาน (การพยาบาลเพื่อบ้าน
ปลอดภัย) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. สามารถดูแลผู้ปุวยที่
บ้านได้อย่างถูกต้อง 

1. 50 คน 
2. 600 บาท/คน 
3.ร้อยละ 100 

ประชาชนผู้สนใจที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

18 ชั่วโมง 20,000 บาท 

7. หลักสูตร Training Basic 
Life Support and AED 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. ผู้เข้าร่วมช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บที่ประสบ
อุบัติเหตุให้ปลอดภัย 

1. 30-50 คน 
2. 300-400 บาท/
คน 
 

ส าหรับ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น/
ผู้ที่สนใจทั่วไป 

1 วัน 15,000 บาท 

8. หลักสูตรการกู้ชีพกู้ภัยทางบก 
ทางน้ าและทางทะเล 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. รายได้ลงทะเบียน 

1. 30 คน 
2. 5,000 บาท/คน 
 

อาสาสมัครและประชาชน 5 วัน 150,000 บาท 

      2,955,000บาท 
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สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ประมาณการ
รายรับ 

1. โครงการอบรมระยสั้น 
หลักสูตรสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
สุขกายสบายใจ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และทักษะในการ
ดูแลตนเอง 

1. 30 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมทุกคน 
ร้อยละ 100 

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 
2. อสม.  
3. เจ้าหน้าที่  
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 30 ชั่วโมง 90,000 บาท 

2. โครงการอบรมระยสั้น 
หลักสูตรเตรียมความพร้อม
ก่อนสูงวัยอย่างสมาร์ท 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และทักษะในการ
ดูแลตนเอง 

1. 30 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมทุกคน 
ร้อยละ 100 

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 50-59 
ปีขึ้นไป 
2. อสม.  
3. เจ้าหน้าที่  
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 30 ชั่วโมง 90,000 บาท 

3. โครงการอบรมระยะยาว 
หลักสูตรสูงวัยสุขใจมีรายได้ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และทักษะในการ
ดูแลตนเอง 

1. 30 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมทุกคน 
ร้อยละ 100 

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 
2. อสม.  
3.เจ้าหน้าที่  
4.บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

150 ชั่วโมง 150,000 บาท 

      330,000บาท 

 

สาขาการแพทย์แผนไทย 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ประมาณการ
รายรับ 

1. โครงการคลินิกการแพทย์แผน
ไทย 

1. จ านวนผู้มารับ
บริการต่อเดือน 
2. รายได้สุทธิต่อปี 

300 คน 1. ประชาชนทั่วไป 1 ปี 900,000 บาท 

2. โครงการอบรมระยะสั้น 
หลักสูตรการนวดไทยเพื่อ
สุขภาพ 150 ชั่วโมง 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และทักษะการ
นวดเพื่อสุขภาพ 

1. 20 คน 
2. ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมทุกคน 
ร้อยละ 100 

1. ขึ้นทะเบียนและ
ประกอบอาชีพการนวด
ไทยเพื่อสุขภาพ 
 

150 ชั่วโมง 100,000 บาท 

3. โครงการการฝึกอบรมกาย
วิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และ
วิทยาการสุขภาพสมัยใหม่
ส าหรับการนวด 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 
2. คะแนนความรู้ที่
ได้รับหลังการอบรม 
4. ระดับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อกิจกรรม 

1. 50 คน ( 2,000 
บาทx50 คน)  
2. ระดับดี 

1.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
2.แพทย์แผนไทยใน
หน่วยงานรัฐ หน่วยงาน
เอกชน  
3.ผู้ประกอบอาชพีอิสระ 

จัดการเรียน
การสอนในวัน

เสาร์และ
อาทิตย์ 

จ านวน 2 วัน 

100,000 บาท 

      1,100,000บาท 

 

มตทิี่ประชุม : คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการ
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ระเบียบวาระที่  5.3 (ร่าง) หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

รายละเอียด : คณะพยาบาลศาสตร์และและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็น

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีภารกิจในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลมีศักยภาพ และความพร้อมที่จะจัด

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อมาร่วมทีมในการดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อให้บริการ

สุขภาพมีประสทิธิภาพมากขึน้ อันจะส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศได้ สาระส าคัญโดยสรุปของหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล ดังนี้ 

1. จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
2. โครงสรา้งหลักสูตรประกอบด้วย  

1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป      6 หนว่ยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ      28 หน่วยกิต  

2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี     18 หน่วยกิต  

2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ     10 หนว่ยกิต  

3) หมวดวิชาเลือก      2 หน่วยกิต 

4. ระยะเวลาเรียน 1 ปี  

5. ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท/คน 

6. แผนรับ 30 คน/ปี 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มตทิี่ประชุม : คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ท าการเพิ่มยอดการรับสมัคร

จากเดิม 30 คน/ปี   เป็น   70 / ปี 
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ระเบียบวาระที่  5.4 การเตรียมการเพื่อการรับรองสถาบันการศกึษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

รายละเอียด : ผลการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ

สุขภาพที่ผ่านมา ดังนี้ 
ครั้งที่ ปีการศึกษาที่ได้รับการรับรอง ระยะเวลา

รับรอง 
หมายเหต ุ

1 2557 (สถาบันใหม่) 1 ปี รับรองตามเกณฑ์การรับรองฯ ส าหรับสถาบันที่ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ 1) 
2 2558 (สถาบันใหม่) 1 ปี รับรองตามเกณฑ์การรับรองฯ ส าหรับสถาบันที่ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ 2)  
3 2559 (สถาบันใหม่) 1 ปี รับรองตามเกณฑ์การรับรองฯ ส าหรับสถาบันที่ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ 3) 
4 2560 (สถาบันใหม่) 1 ปี รับรองตามเกณฑ์การรับรองฯ ส าหรับสถาบันที่ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ 4) 
5 2561 (สถาบันใหม่) 1 ปี รับรองตามเกณฑ์การรับรองฯส าหรับสถาบันที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ 5) (รุ่น 1 รหัส 

57 จบการศึกษา) 
6 2562 (สถาบันเก่า) 3 ปี รับรองตามเกณฑ์การรับรองฯส าหรับสถาบันที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา (รุ่น 2 รหัส 58 จบ

การศึกษา) (มรภ.พบ.ล าดับที่ 28 สังกัดอุดมศึกษา) 

 

จากผลการประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศกึษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นเวลา 3 ปี

การศกึษา (ปีการศกึษา 2562-2564) คณะฯ ท า improvement Plan ดังนี้ 

 
ข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ

จากผลการประเมนิ/

ข้อคิดเห็นจากมติการ

ประชุม 

การน าไปด าเนินการ

วางแผนหรือปรับปรุง 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

เกณฑ์ส าคัญ 1. ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร 

1.1 ด าเนินการให้คุณสมบัติ

ของผู้บริหารสถาบันให้

เป็นไปตามเกณฑ ์

วางแผนด าเนินการให้

คุณสมบัติผู้บริหารสถาบัน

เป็นไปตามเกณฑ ์

ด าเนินการเข้ารับการอบรมพัฒนา

คุณสมบัติที่ขาด (ผดุงครรภ์) ภายในปี 

2564 

- คุณสมบัติผู้บริหาร

สถาบันเป็นไปตามเกณฑ ์

ภายในปี 2564 

 

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ทั้ง 5 ด้านให้สามารถใชเ้พื่อ

การบรหิารและตัดสินใจได ้

จัดท าแผนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทั้ง 5 ด้านให้

ผู้บริหารสามารถน าไปใชใ้น

การตัดสินใจได้ 

ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่

การตัดสินใจของผู้บริหารโดย 

- กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่
พัฒนาไวใ้ห้ครบถ้วนเปน็ปัจจุบัน 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเดิมต่อยอดให้

เป็นข้อมูลสรุปส าหรับผูบ้รหิารใชใ้น

การตัดสินใจ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย

ให้มีความสมบูรณ์ 

-  ให้ผู้บริหารน าไปใชแ้ละแก้ไขเพิ่มเติม
ให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

- มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจครบทั้ง 5 

ด้าน  

ภายในปี

การศึกษา 2562 

 

เกณฑ์ส าคัญ 2. ด้านการประเมนิและผลลัพธ์ของหลักสูตร 
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ข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ

จากผลการประเมนิ/

ข้อคิดเห็นจากมติการ

ประชุม 

การน าไปด าเนินการ

วางแผนหรือปรับปรุง 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

 2.1 พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษาสอบวัดความรู้ขอ

ขึน้ทะเบียนและรับใบ

ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์

ผ่านในปีแรกเพิ่มมากขึน้ 

(ปัจจุบันเฉลี่ยร้อยละ 71.43) 

วิเคราะห์และวางแผนการ

จัดการเรียน การสอนให้มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

โครงการเตรยีมความพร้อมบัณฑิตเพื่อ

วิชาชีพการพยาบาล 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ 

3.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน 

4.โครงการพัฒนาการคัดเลือกผูเ้ข้า

ศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

ระยะที่ 1 นักศึกษาสอบวัด

ความรู้ขอขึน้ทะเบียนและ

รับใบประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุง

ครรภ์ผ่านในปีแรกไม่น้อย

กว่า  

ระยะที่ 1 ร้อยละ 80 

ระยะที่ 2 ร้อยละ 90 

ระยะที่ 3 ร้อยละ 100 

ภายในปี 2564 

 

เกณฑ์ส าคัญ 3. ด้านการวจิัยและการบริการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

3.1 ส่งเสรมิให้อาจารย์มี

ผลงานวิจัยและผลงาน

วิชาการตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติ,นานาชาตมิากขึ้น 

จัดท าแผนการวิเคราะห์การ

พัฒนาอาจารย์ 

ด าเนินการเพิ่มสมรรถนะนักวิจัย เพื่อ

จัดท าชุดโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน

จากหน่วยงานภายนอก และตีพิมพ์

เผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ 

อาจารย์พยาบาลมีผลงาน

วิชาการตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ

ครบทุกคน 

 ตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

ประจ าปี 2562 

เกณฑ์ทั่วไป 

1. ด้านองค์กรและการ

บรหิารองค์กร 

ด าเนินการให้มกีารน าผล

การประเมินการใช้

งบประมาณปีต่อไป 

น าผลการประเมินการใช้

งบประมาณปี 2562 ไปปรับ

ท าแผนปีงบประมาณ 2563 

 ฝ่ายแผนนโยบายด าเนินการวิเคราะห์

งบการใชจ้่ายประจ าปีงบประมาณ 

2562 และน าผลการวิเคราะห์  ไป

ทบทวนโดยคณะกรรมการบรหิารและ

น าไปปรับแผนการใชง้บประมาณใน

ปีงบประมาณ 2563    

มีแผนการวิเคราะหง์บ

การเงินประจ าปี 2562 

และได้แผนประจ าปี

งบประมาณ 2563 ที่น า

ผลการประเมินการใชจ้่าย

จากปีงบประมาณ 2562 

ด าเนินการทุกไตร

มาสและสรุปรวม

ตามปีงบประมาณ 

เสร็จสิน้ภายใน

ปีงบประมาณ  

2. ด้านอาจารย์ 

2.1 พัฒนาอาจารย์ประจ าให้

มีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 (ปัจจุบันมี

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 17.24) 

วางแผนการพัฒนาคุณวุฒิ

อาจารย์ 

- วิเคราะห์อัตราก าลัง อาจารย์ตาม
สาขาวิชาและสัดส่วนด้านคุณวุฒิ

ปรญิญาโทและเอก 

- มีแผนการรับอาจารย์ตามผลการ
วิเคราะห์ทั้งวุฒิปริญญาโทและเอก 

- มีการสนับสนุนให้ อาจารย์ไปศึกษา
ปรญิญาเอกทั้งในและนอกเวลา 

มีปริญญาเอกก าลงัศึกษา

จ านวน 10 คน จะกลับ

กลับมา  ภายใน ปี

การศึกษา 2564 (เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในปี

การศึกษา 2564) 

ภายในปี

การศึกษา2564 

2.2 พัฒนาให้อาจารย์

ประจ าทุกคนมีผลงาน

วิชาการตามเกณฑก์ าหนด 

- ก าหนดให้อาจารย์ประจ า

ทุกคนมีผลงานวิชาการตาม

เกณฑ์ก าหนด  

- ส า รวจอาจาร ย์ที่ มี ผลง านด้ า น

วิชาการและที่ ยัง ไม่มีผลงานด้าน

วิชาการภายใน 5 ปีย้อนหลัง  

- ก าหนดให้อาจารย์ที่ ยังไม่มีผลงาน
วิชาการด าเนินการ ให้มีผลงาน

วิชาการครบทุกคน 

- สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะในการท าผลงานวิชาการ 

 อาจารย์ทุกคนมีผลงาน

วิชาการ 

 ภายในปี

การศึกษา 2563 

2.3 ด าเนินการให้มกีาร

ประเมินผลแผนพัฒนา

จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์

โดยการ โดยการน าผลการ

- ประเมินแผนการพัฒนาอาจารย์ ปี 

2562  

อาจารย์พยาบาลทุกคน

ได้รับการพัฒนาตนเองให้

 ทุกปีการศึกษา  
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ข้อคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ

จากผลการประเมนิ/

ข้อคิดเห็นจากมติการ

ประชุม 

การน าไปด าเนินการ

วางแผนหรือปรับปรุง 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 

อาจารย์และน าผลมา

ปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

ประเมินมาปรับปรุงแผนในปี

การศึกษาต่อไป  

- น าแผนการประเมินมาวางแผน

ปีงบประมาณ 2563  

เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพอย่างน้อย 15 

ชั่วโมงต่อป ีหรือไม่เกิน 

8,000 บาท ต่อป ี

2.4 จัดให้มีระบบยกย่องและ

เชิดชูอาจารย์เพื่อกระตุ้น

และสนับสนุนด้านการศึกษา 

วิจัยและบริการวชิาการ 

จัดท าแผนสรา้งขวญัและ

ก าลังใจยกย่องและเชิดชู

อาจารย์ 

- ยกย่องเชิดชูอาจารย์ ที่ได้รับรางวัล

หรือผลงานดีเด่น วิจัยและบรกิาร

วิชาการประชาสัมพันธ์ใหส้ังคมทราบ

ผ่านทาง Web side 

 อาจารย์ที่มีผลงานเด่น/

ได้รับรางวัลทุกคนได้รับ

การยกย่องชูเกียรติ 

ทุกปีการศึกษา  

3. ด้านการจัดหาบุคลากร

และสนับสนุนทรัพยากรทาง

การศึกษา 

3.1 ด าเนินการให้มีการ

ประเมินผลแผนพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนและ

น าผลมาปรับปรุงแผนในปี

ต่อไป 

จั ด ท า แ ผ นพั ฒ น า แ ล ะ

ประเมินผลบุคลากรสาย

สนับสนุน 

- ส่งเสรมิใหบุ้คลากรได้เข้ารับการ

พัฒนา เช่น  การเงนิ  การงบประมาณ 

ด้านการท าแผนและนโยบาย เป็นต้น 

- มีระบบการประเมินผลงานตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย 

- มีการวเิคราะห์อัตราก าลงัและน าผล

มาวางแผนใหม้ีครบทกุต าแหน่ง่และ

สรรหาบุคลากรทดแทน 

บุคลากรสายสนับสนุนทกุ

คนได้รับการพัฒนา

สมรรถนะประจ าป ีคนละ 

6,000 บาท 

 ตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

ประจ าปี 2562 

3.2 จัดให้มีระบบยกย่องและ

เชิดชูบุคลากรสายสนับสนุน

เพื่อกระตุ้นและสนบัสนุน

ด้านการศึกษา วิจัยและ

บรกิารวิชาการ 

จัดท าแผนระบบยกย่อง

และ เชิดชู บุ คลากรสาย

สนับสนุน 

- ยกย่องเชิดชูบคุลากรที่ไดรั้บรางวัล

หรือผลงานดีเด่น วิจัยและบรกิาร

วิชาการประชาสัมพันธ์ใหส้ังคมทราบ

ผ่านทาง Web side  

บุคลากรสายสนับสนุนที่มี

ผลงานเด่น/ได้รับรางวัลทุก

คนได้รับการยกย่องชู

เกียรติ 

ทุกปีการศึกษา 

ส าหรับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ครั้งที่ 4 คือ ปีการศึกษา 2564 (ประมาณเดือน
มีนาคม 2565) โดยใช้เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ส าหรับสถาบันที่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้
ประเภทส าคัญ 10 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ประเภททั่วไป 13 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ส าคัญมีคะแนนรวม 130 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 70 ของคะแนนประเมินและตัวบ่งชี้ทั่วไปมีคะแนนรวม 130 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนประเมินนั้น 
จากการประมาณการคะแนนประเมินตนเองการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2564 
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและงานตามที่คณะวางแผนให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ดังนี้ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ประเมินตนเอง 
(The Best 
Situation)  

หมายเหตุ 
(Under-estimate to 
Normal Situation)  

มาตรฐาน 1 ด้าน
องค์กรและการ
บริหารองค์กร 

1. บริหารองค์กร ทั่วไป 15 15 คะแนนอาจลดลงเหลือ 12 
คะแนน เนื่องจากคุณสมบัติ
ผู้บริหารระดับรองไม่ครบถ้วน 

2. คุณสมบัติของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ส าคัญ 10 10  
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ส าคัญ 10 10 คะแนนอาจลดลงเหลือ 6-8 

คะแนน หากไม่สามารถพัฒนา
ระบบเพื่อการตัดสินใจ 

มาตรฐาน 2 ด้าน
อาจารย์ 

4. คุณสมบัติอาจารย์ประจ า  ทั่วไป 15 (4 x 100)/17 
= 23.529 
=8.82 คะแนน 

คิดที่อาจารย์ประจ า 17 คน 

5. อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนกัศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า 

ส าคัญ 15 15 ค านวณจาก 
-จ านวนอาจารย์ 17-19 คน  
-จ านวน น.ศ. 70-77 คน 
ค่า FTES ที่ค านวณได้อยู่
ระหว่าง 6.09-6.12  

6. สัดส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่ออาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ทั่วไป 10 10 คะแนนอาจลดลงเหลือ 8.23 
หากอาจารย์ 2 ท่าน (อ.นภาวดี
, อ.สิชลไม่มีผลงานวิชาการ) 

7. การวางแผนและการพัฒนาอาจารย์ ส าคัญ 10 10 คะแนนอาจลดลงเหลือ 6-8 
หากอาจารย์ไม่ฝึก Fac.Prac. 
เป็นระบบและแผนพัฒนา

อาจารย์ไม่เป็นระบบ 
 8. ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและวิชาการ

รักษาโรคเบื้องต้นปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการ
สุขภาพ 

ส าคัญ 10 10 คะแนนอาจลดลงเหลือ 6-8 
หาก มคอ.ซ้ าซ้อนกับการฝึก 

Fac.Prac. 
มาตรฐาน 3 ด้าน
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการ
สอนและและผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

9. การบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส าคัญ 10 10 คะแนนอาจลดลงเหลือ 6-8 
หากเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบ่อยครั้ง ส่งผลต่อ

ระบบและกลไกบรหิารหลักสูตร 
10. ผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF ส าคัญ 10 10 คะแนนอาจลดลงเหลือ 6-8 

หาก Improvement plan 
และการด าเนินงานตาม 

Improvement plan ไม่
ชัดเจน 

มาตรฐาน 4 ด้าน
นิสิต/นักศึกษาและ
การพัฒนา 

11. การพัฒนานักศึกษา ทั่วไป 10 10 คะแนนอาจลดลงเหลือ 6-8 
หากการพัฒนานกัศึกษาแสดง
การมีส่วนร่วมชัดเจนและไม่

เป็นระบบ 
12. ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา ทั่วไป 5 5 คะแนนอาจลดลงเหลือ 3-4 

หากคะแนนคุณภาพการจัด
กิจกรรมส าหรับ น.ศ. ต่ ากว่า 

3.51 และไม่เป็นระบบ 
มาตรฐาน 5 ด้าน
แหล่งฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล 

13. แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ทั่วไป 10 10 คะแนนอาจลดลงเหลือ 6-8 
หากการประเมินการเรียน
ภาคปฏิบัติไม่เป็นระบบ 

14. อัตราส่วนอาจารย์ประจ าหรือพยาบาลวิชาชีพที่ท า
หน้าที่สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา 

ส าคัญ 10 (4/10) x100 
=40% 

คะแนนอาจเพิ่มเป็น 5 หาก
จ านวนอาจารย์เพิ่ม 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ประเมินตนเอง 
(The Best 
Situation)  

หมายเหตุ 
(Under-estimate to 
Normal Situation)  

= 0 คะแนน 
มาตรฐาน 6 ด้าน
การประเมินและ
ผลลัพธ์ของ
หลักสูตร 

15. ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรก ส าคัญ 20 15 คะแนนอาจลดลงเหลือ 12 
หากผู้สอบผา่นในรอบ 1 ปี 

=85-90% 
16. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั่วไป 15 15  

มาตรฐาน 7 ด้าน
การวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่
สังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

17. ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ส าคัญ 25 (0.6 x10) + (1 
x1)/17 = 44.7% 

25  

ประมาณการใน 1 ป ี

18. การบริการวิชาการ ทั่วไป 5 5 คะแนนอาจลดลงเหลือ 3-4 
หากแผนบรกิารวิชาการ 

แผนการใช้ประโยชน์และระบบ
บริการวิชาการไม่ชัดเจน 

19. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทย ทั่วไป 
 

5 5 คะแนนอาจลดลงเหลือ 3-4 
หากแผนท านุไม่เป็นระบบ 

มาตรฐาน 8 ด้าน
การจัดหาบุคลากร
และการสนับสนุน
ด้านทรัพยากรทาง
การศึกษา 

20. การวางแผนและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ทั่วไป 
 

5 5 คะแนนอาจลดลงเหลือ 3-4 
หากแผนอัตราก าลังเป็นระบบ 

21. การจัดการทรัพยากรการศึกษา ทั่วไป 5 5 คะแนนอาจลดลงเหลือ 3-4 
หากหลกัฐานความพร้อมใช้ไม่

ชัดเจน 
22. ห้องปฏิบัติการพยาบาล ทั่วไป 15 15 คะแนนอาจลดลงเหลือ 11 

หากการประเมินความพึงพอใจ
ไม่ชัดเจน 

23. หนังสือ ต ารา และระบบสืบค้น ทั่วไป 15 15 คะแนนอาจลดลงเหลือ 12 
หากรายการหนังสือ 3 x

ย้อนหลังไม่ชัดเจน 
 รวมคะแนนตัวบ่งชี้ส าคัญ 115 92 

(115x70)/120 = 67.08 (92x70)/120 = 53.66 
รวมคะแนนตัวบ่งชี้ทั่วไป 123.82 94.05 

(123.82x30)/120 = 30.95 (94.05x30)/120 = 23.51 
คะแนนรวมตัวบ่งชี้ส าคัญและตัวบ่งชี้ทั่วไป 67.08 + 30.95 = 98.03 53.66+ 23.51 = 77.17 

  5 ปี 3-4 ป ี

 

 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ 
 

 

ระเบียบวาระที่  6.1 : ก าหนดการประชุม  

รายละเอียด :  ฝา่ยเลขาฯ ขอก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อสะดวกต่อการวางแผนการ

ท างาน 

มติท่ีประชุม :  คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ก าหนดวันประชุม เป็น วันจันทร์ สัปดาหท์ี่ 2 ของเดือน โดยมีการ

ก าหนดการประชุมเดือนเว้นเดือน 

 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

 

                        

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   ดุรงค์ฤทธิชัย)     

          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม            

 


