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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์  
ครั้งที่ 8/2565 รูปแบบออนไลน์ Zoom Application 

วันที ่30 กันยายน 2565  เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์ ชั้น 2 
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ  รองประธานกรรมการ  
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ออนไลน์ 
4. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชต ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ออนไลน์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธนิีย์ แสนยศ  กรรมการ   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์  กรรมการ    
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ กรรมการ  ออนไลน์  
8. อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ กรรมการ  ออนไลน์  

 9. นางสาวชุติ์ภิญกุญช์ เฉลิมชาติโภคิน เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภู ถนอมสัตย์  รองคณบดี   
 2. นายอานนท์ ชูราศรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภาระกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานฯ แจ้งการขอลาประชุมของรองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภาระกิจเนื่องจากเกษียณอายุราชการต้องเข้าร่วมงานของหน่วยงานต้นสังกัด 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2565 
  ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565  เมื่อวันที่ 
22 กรกฎาคม 2565  แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  ชั้น 2  ฝ่ายเลขานุการ             
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 71 หน้า  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะพยาบาลศาสตร์  ในระเบียบวาระนี้ 
  จึงนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม 
  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
  ข้อมูล 
  เลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ     

ดำเนินการแล้ว 
เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2564 รอบที่ 6 
จำนวน 1 ราย 

ทำบันทึกเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน 1 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ 

2 เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่น 4 

ทำบันทึกเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน 37 ราย ไปยั งมหาวิทยาลั ย 
เรียบร้อยแล้ว สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2565  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กมลภู  ถนอมสัตย์   

3 เห็นชอบ พิจารณาการขอรับ
การประเมินการประกัน

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดส่ง
บันทึกข้อความและข้อมูลขอรับการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ 
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรแบบ AUNQA 

ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับ
ห ลั ก สู ต ร แ บ บ  AUNQA ไ ป ยั ง
มหาวิทยาลัย และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้ งที่  8/2565 เมื่ อวันที่  4 สิ งหาคม 
2565 ผ่ านความ เห็ น ชอบจากสภ า
วิชาการ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2565 และนำเข้าพิจารณาใน
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2565  

 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เห็นชอบ (ร่าง) สมรรถนะหลักของ

บุคลากรและแผนพัฒนาสมรรถนะ                    
คณะพยาบาลศาสตร์ (แผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 
2565-2570 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
1. ควรมี การวิ เคราะห์ และน ำ
ภารกิจของคณะมาทำให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะของอาจารย์  เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมโยงกัน 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม
ข้อเสนอแนะ และจะนำเสนอในที่
ประชุมอีกครั้ง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
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  3.2 การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
  ข้อมูล 
  เลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 2/2565  4/2565 และ 6/2565 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ 
ดำเนินการแล้ว 

เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

1 6/2565 เห็นชอบ การจัดตั้งส่วน
งานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  
ดังนี้ 
1. ให้ระบุหมายเหตุใน
ข้อ 8 แหล่งที่มาของ
รายได้ ปีปัจจุบัน 2565  
5) การบริจาค (เงินทุน
จากมูลนิธิและ
โรงพยาบาลต่างๆ) ควร
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เงินเพ่ือสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาทุนของ
แหล่งฝึกต่างๆ  
2. ให้คำนวณจำนวน
นักศึกษาทุนเพ่ือพัฒนา
เป็นอาจารย์ในแต่ละปีที่
กลับมาปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สามารถรับ
นักศึกษาได้ 120 คน 

ได้นำเข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
8/2565 เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2565 โดย
มหาวิทยาลัยรับเรื่องไป
ดำเนินการ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
วริยา จันทร์ขำ 

มหาวิทยาลัยนำเข้า
ในที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 8/2565  
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2565 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ไปดำเนินการ 

2 1/2565 ควรไปศึกษาดูงานที่ CP, 
HUAWEI, สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เนื่องจาก                 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้
นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 
จำนวน 58 คน เข้าศึกษา
ดูงานที่ HUAWEI เมื่อ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ 

ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่างๆ ที่ทันสมัย 

วันที่ 21 กันยายน 2565 
เรียบร้อยแล้ว 

 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

1 6/2565 เห็นชอบ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2566)  
ที่ ป ร ะ ชุ ม มี
ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
1. ควรมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ
ให้ของบประมาณเงิน
รายได้จาก
มหาวิทยาลัยสำหรับ
การสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา เช่น 
ซื้อ IPAD แจก
นักศึกษา 4 ชั้นปี  
เพ่ือให้เข้าถึงการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 
สะดวกรวดเร็ว และ
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ระดับนานาชาติ   
2. ควรมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2566)  
ผ่านขั้นตอนการพัฒนาแล้ว
ดังนี้ 
1. ผ่านขั้นตอนการพัฒนา
แ ล ะ วิ พ า ก ษ์  โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ครั้ง 
2. คณะกรรมการกลั่นกรอง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เมื่ อ วั น ที่  1 8  แ ล ะ  2 2
สิงหาคม 2565 
3. คณะกรรมการกลั่นกรอง
สภาวิชาการเมื่อวันที่  23 
กันยายน 2565 
อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
สภาวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กมลภู   
ถนอมสัตย์ 

มีการดำเนินการ
พัฒนาดังนี้ 
1. ผ่านขั้นตอนการ
พัฒนาและวิพากษ์ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 6 ครั้ง 
2. คณะกรรมการ
ก ลั่ น ก ร อ ง
ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ เมื่อ
วันที่  18 และ 22 
สิงหาคม 2565 
3. คณะกรรมการ
ก ลั่ น ก ร อ งส ภ า
วิชาการเมื่อวันที่  
23 กันยายน 2565 
อยู่ในขั้นตอนการ
แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองสภา
วิชาการ 
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
ควรเน้นการมี
ประสบการณ์ของ
ผู้เรียน ซึ่งจะต้อง
เพ่ิมเติมในสถานการณ์
จริงร่วมด้วย   

2 4/2565 เห็นชอบแผนการ
พัฒนาและผลการ
ดำเนินการปรับปรุง
จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการรับรอง
สถาบันการศึกษา จาก
สภาการพยาบาล โดย
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- การวางแผนในการ
กำหนดส่งเรียน
ปริญญาเอก ขอให้
คณะฯ ทำแผน
ล่วงหน้า 2 ปี  
- การวางแผน
อัตรากำลัง  
วางแผนรับนักศึกษา 
อาจารย์ที่รับเข้า 
อาจารย์ที่ลาออก  
- จัดทำข้อมูลของ
เครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
- การพัฒนาตำแหน่ง
ทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ขอให้วาง

อยู่ระหว่างการดำเนินการ
จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น า
อัตรากำลังและบุคลากร 
โ ด ย ป รั บ ป รุ ง ต า ม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
แ ล ะ จ ะ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าในที่ประชุม
ต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วริยา จันทร์ขำ 

วางแผนประชุม
ร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานแต่ละ
ด้าน 
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

แผนพัฒนาอาจารย์ใน
คณะพยาบาลศาสตร์  
ให้มีจำนวนร้อยละ
เพ่ิมข้ึน 

3 2/2565 เห็นชอบ (ร่าง) 
แผนการดำเนินการ
การจัดตั้ง วารสาร
เครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ โดยให้ไปศึกษา
ดูงานที่วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก   
ราชวิทยาลัย 
จุฬาลงภรณ์  สถาบัน
พระบรมราชชนก 

เครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ลงความเห็นว่าควรมีการ
รวมกลุ่มกัน โดยการนำของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการ
วารสารมาแล้ว 1 ปี 3 ฉบับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กมลภู ถนอมสัตย ์

คณะฯ มีความ
ร่วมมือกับวารสาร
คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 
โดยจะมีการนัด
ประชุมเพ่ือ
ดำเนินการต่อไปใน
เดือนตุลาคม 2565 

4 1/2565 ส่งเสริมให้มีโครงการ
ช้างเผือก โดยการไป
ค้นหาและคัดเลือก
นักเรียนในโรงเรียนที่มี
ความโดดเด่นและมี
ความตั้งใจที่จะมาเรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. ได้ดำเนินการจัดทำ
วิดีทัศน์แนะนำคณะแล้ว  
2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
ในรูปแบบใหม่ เช่น tiktok, 
blog ร่วมกับ
ประชาสัมพันธ์ สโมสร
นักศึกษา รุ่นพี่ 
3. ประสานกับทางโรงเรียน
ประจำจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง  ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา กลั่นกรอง 
คัดเลือก ตรวจสอบ
คุณสมบัติ โรงเรียนละ 2-3 
คน (ประมาณปลายปี 
2565) 
4. เปิด Open house หรือ
การเข้า Camp   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ 

1. การถ่ายทำ
วิดีทัศน์คณะ
พยาบาลศาสตร์
เสร็จเรียบร้อย  
2. เรื่อง open 
house จัดกิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม 
2565 เสร็จ
เรียบร้อย 
3. เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและประสานงาน
กับโรงเรียนประจำ
จังหวัด ภาคกลาง
ตอนล่าง เริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 18 สิงหาคม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2565 หน้า 8 

 
 
 

เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

5. ให้ทุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเป็นอาจารย์
พยาบาล 

2565 จะวางแผน
เข้าประชาสัมพันธ์
ตามโรงเรียน
เป้าหมายจนถึง
เดือนพฤศจิกายน 
2565 ซึ่งเป็นช่วง
ก่อนปิดภาคเรียน
และเป็นช่วง
เดียวกับทาง
มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 
4. วางแผนจัดทำ 
Camp Online 
(ระบบกระดูก 
ระบบหายใจ ระบบ
ประสาท) ระบบละ 
3 ชั่วโมง ทั้ง zoom 
หรือจากวิดีโอ ได้ใบ
ประกาศนียบัตร 
5. การให้ทุน
สนับสนุนการศึกษา 
โดยวางแผนร่วมมือ
ทางโรงเรียน ในการ
คัดสรรนักเรียนที่
สนใจสมัครรับ
ทุนการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 
14 ทุน 

 
 มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ 
 4.1.1 รายงานผลการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพประจำปี

งบประมาณ 2565  
 ด้านยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ  ได้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  3 

ยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ 4 แผน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียนรู้สู่เครือข่ายความเป็นเลิศทางการพยาบาลและการพยาบาล
จัดการภัยพิบัติในชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สร้างความไว้วางใจ
จากชุมชน 
 แผนปฏิบัติการ 4 แผน  ได้แก ่

 1. แผนงานบริหารหลักสูตร 
 2. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Virtual Nursing 
 3. แผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
 4. แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลสู่ Virtual Smart LAB 
 โดยมีผลการดำเนินการตามแผนภาพนี้  

 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2 รายงานผลการดำเนินการด้านงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม 
 4.2.1 รายงานผลการดำเนินการด้านงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล มีนโยบายที่ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. นโยบายการบูรณาการ Faculty  Practice  ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม  
 2. นโยบายสนับสนุนการทำวิจัยโดยอนุญาตให้อาจารย์เว้นภาระงานสอน ระยะเวลา 

1 เดือน 
 3. นโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์  โดยเพ่ิมแรงจูงใจโดยการสนับสนุนเงินรางวัล 

สำหรับอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 
 4. นโยบายสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยสอดคล้องกับมคอ.ตามหลักสูตร

โดยเน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล 
 จากการดำเนินงานตามนโยบายได้ผล ดังนี้ 
 1. มีจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์เพ่ิมมากข้ึน รวมเป็น จำนวน 13 เรื่อง 
 2. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 3. มีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เช่น E-book  ชุดความรู้ต่างๆ 

 ด้านบริการวิชาการ มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 1. คณะฯ มีการจัดบริการวิชาการ Reskill/Upskill โดยการมีส่วนร่วมทุกสาขาวิชา  
 2. นโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการตามภารกิจ  
 3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสถาบันวิชชาจารย์สุขภาพ

เพ่ือผู้สูงอายุ 
 จากการดำเนินงานได้ผล ดังนี้ 
 1. มีผลงานวิจัยที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 2. มีนวัตกรรมทางการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 
 3. มีผลงานวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
    1. เสนอให้มีการจัด Module ในชั้นเรียน 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานหน่วยปฐมพยาบาลงานพระราชทานปริญญา
บัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560 -2562 ระหว่างวันที่                
1-13 กันยายน 2565 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับหมายให้เป็นสถานที่งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560-2562 ระหว่างวันที่ 
1-13 กันยายน 2565 นั้น 

 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้รับมอบหมายในหน่วยปฐมพยาบาล และการตรวจหาเชื้อ
โควิดโดย Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับสาขาสาธารณสุขและสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 โดยการตรวจหาเชื้อให้กับผู้รับบริการ ดังนี้ 
 1. ตำรวจ ทหาร ศาล 
 2. สื่อมวลชน 
 3. บุคคลในสำนักพระราชวัง 
 4. นายกสภามหาวิทยาลัย 
 5. อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร 
 6. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 7. พระสงฆ ์
 8. ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 9. นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สรุปยอดผู้ที่รับบริการตรวจ ATK ณ จุดบริการโดย คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 

5,361 ราย  มีผลเป็นลบ 5,344 ราย มีผลเป็นบวก 17 ราย 
 ประเด็นปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข  

รายละเอียดปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
สถานที่ตรวจ ATK : ในการจัดตรวจบริเวณตึก 100 ปี ฝน
ตกไม่สามารถให้บริการได้  

เป ลี่ ย น ส ถ า น ที่ ต ร ว จ ไป ที่ ล า น ส ร้ า ง สุ ข                      
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ผู้รับการตรวจ ATK : บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ เป็น
ผู้ติดตามขอรับบริการตรวจ ATK ณ จุดบริการ ส่งผลต่อ
เบิกชุดตรวจ ATK ไม่สอดคล้อง (ผู้ติดตามต้องตรวจกับ
บริษัทที่แต่ละมหาวิทยาลัยชำระเงินแล้ว แต่ใช้ชุดตรวจของ
มหาวิทยาลัย      ราชภัฏนครปฐม)  
 

ชี้แจงผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยให้ทราบก่อนเพ่ือ
แจ้งให้ไปตรวจที่หอประชุมปิ่นเกลียว  

ผู้ติดตามผู้บริหารบางรายผลตรวจ ATK เป็นบวก : ในการ
ตรวจที่ อ าคารสิ ริ ว รปั ญ ญ า ส่ งผล ให้ อ าจ เกิ ดก าร
แพร่กระจายเชื้อได้ และผู้ติดตามได้มาพร้อมกับอธิการบดี

แนะนำการปฏิบัติตนและให้ N95 สวมใส่และ
เดินทางกลับ  
เช็คผล ATK เมื่อเป็นลบ แนะนำให้อธิการบดีและ
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รายละเอียดปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
และนายสภามหาวิทยาลัย นายสภามหาวิทยาลัย สวมใส่ N95 ในระหว่างพิธี 
จำนวนชุด ATK : ไม่สามารถรวบรวมจำนวนที่แท้จริงได้ ทำ
ให้ ไม่ สามารถประมาณ การตั ว เลขที่ ชั ด เจนได้  บ าง
หน่วยงานไม่แจ้ง แจ้งขาด ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนทำให้ต้องมี
การจัดซื้อ ATK เพ่ิม 

เตรียมอุปกรณ์เพ่ิมร้อยละ 10 ของจำนวนที่สำรวจ
ได้  
 

ระบบการสื่อสารการให้บริการ : พ้ืนที่หอประชุมสิริวร
ปัญญา และพ้ืนที่อาคารครุศาสตร์ วิทยุสื่อสารสัญญาณไป
ไม่ถึง ทำให้ต้อง เสียเวลาในการให้บริการ  

ใช้การโทรศัพท์แทนวิทยุสื่อสาร  
 

ข้อมูลใบลงทะเบียน : รายชื่อไม่ครบ ไม่ได้รับไฟล์เอกสาร
รายชื่อของแต่ละสถาบันที่จะเข้าร่วมในการรับปริญญาทำ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จากที่ต่างๆ ต้องลงนามเอง 

ประสานงานตัวแทนของมหาวิทยาลัยและแจ้ง
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
ค้นหาข้อมูลหน้าเว็บไซต์เพ่ือลงข้อมูลผู้บริหารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ข้อมูลของผู้รับการตรวจ RT PCR :  
ได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ทำให้ผู้บริหารเกิดความสับสน และ
ไม่ได้ตรวจ RT PCR มา 

โทรศัพท์ชี้แจงและให้ผู้บริหารตัดสินใจในการ
ดำเนินการตรวจ Rt-PCR 
 

 สรุปยอดบัณฑิตผู้ที่รับบริการตรวจ ATK  มีผลเป็นบวก 169 ราย 
 ประเด็นปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข  

รายละเอียดปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
ผลการตรวจเป็นบวกแล้วไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลผล
ตรวจ ATK เป็ นลบ  (มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)  

ให้คำแนะนำ ประสานงานให้เจรจากับบริษัทที่
ตรวจเพื่อเข้าใจกระบวนการ 

การได้รับข้อมูลเพื่อทำการส่งต่อการรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำและให้ใส่ KN95 เพ่ือเดินทางกลับไป
รับการรักษาตามสิทธิการรักษา  

ผล RT-PCR เป็นบวกมีใบรับรองแพทย์รับรองและมีการ
เปลี่ยนชื่อในการขอตรวจ ATK (บัณฑิตถวายมาลัยข้อพระ
กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

ขอให้บัณฑิตตรวจ ATK ก่อนผลเป็นลบจึงให้เข้า
รับปริญญาคนสุดท้ายโดยใส่ N95 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ไม่ยินยอมตรวจ ATK ทางจมูกขอตรวจ
ทางน้ำลาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)  

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตกิติมศักดิ์โดยตรงและ
อธิบายให้เข้าใจในการตรวจ ATK 

แนวทางการตรวจ RT-PCR ของแต่ละมหาวิทยาลัยสำหรับ
กลุ่มอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ประสานงานและอธิบายให้แต่ละมหาวิทยาลัย
เข้าใจ 
ประสานงานให้ข้อมูล ทีมสาธารณสุขจังหวัด
ตัดสินใจ 
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 จุดปฐมพยาบาลรอบบริเวณงาน  
 ประเด็นปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข  

รายละเอียดปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
อุปกรณ์ การปฐมพยาบาลเบื้ องต้นไม่ เพียงพอ  เช่น 
แอมโมเนีย ลูกอม ผ้าอนามัย ผ้าเย็น ยาดม ยาลดกรด                 
ยาฉีด ยาพ่นเฉพาะทาง เป็นต้น 

ประสานงานแจ้งหน่วยแพทย์ที่ประจำจุดสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การปฐม
พยาบาล   
ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับ
บัณฑิตที่จำเป็นเพิ่มเติม  

การตั้งจุดปฐมพยาบาลสำหรับบัณฑิตในหอประชุมในวัน
แรกไม่ได้รับการอนุญาตให้ตั้ง เวลามีปัญหาจึงให้การ
ช่วยเหลือล่าช้า และหน่วยแพทย์ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนต้องเดินทางมาช้า การสื่อสารสถานที่กับ
หน่วย EEMT ไม่เข้าใจกันจึงทำให้การช่วยเหลือล่าช้า 

เปลี่ยนจุดให้บริการหน้าคณะครุศาสตร์  
ใช้การประสานงานด้วยโทรศัพท์  
เพ่ิมอัตรากำลังอาจารย์ในการให้บริการ  
แจ้งให้หน่วยแพทย์มาประเมินบัณฑิตที่ ให้การ
ช่วยเหลือ 

หมอกระเป๋า คือหน้าที่ใคร  
เนื่องจากโซนด้านนอกจะมีนักศึกษาสาธารณสุขประจำ
แต่ละจุด บริการประชาชน และบัณฑิต  

ปรับ ให้ นั กศึ กษาพยาบาล ในตึก  100 ปี  ออก
ให้บริการเวลาบัณฑิตตั้งแถว ปรับการมอบหมายให้
นักศึกษาพยาบาลออกเดินรอบละ 1 ชั่วโมง 

บัณฑิตมีโรคประจำตัว ไม่พกยา ส่งผลให้เกิดอาการ ให้บริการเบื้องต้นตามอุกรณ์ที่มี ตามหน่วยแพทย์ที่
ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้
การปฐมพยาบาล สังเกตอาการ นำส่งโรงพยาบาล 
และส่งกลับบ้าน 

สภาพอากาศ : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ร้อน อบอ้าวในโดมร้อน และเย็นจัดในโดมเย็นทำให้
บัณฑิตป่วยและมีความต้องการการช่วยเหลือทาง
การแพทย์มากกว่าที่ประมาณการไว้ จึงทำให้การจัด
สรรพยากรเป็นไปด้วยความยากลำบาก 

ปรับจำนวนนักศึกษาพยาบาล ปรับวิธีการทำงาน
ของทีมหน่วยปฐมพยาบาลแบบเชิงรุกและให้บริการ
ยาดม น้ำดื่ม ลูกอม  
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 ข้อเสนอแนะในภาพรวม  
รายละเอียดปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 

สถานที่พักบัณฑิต โดมร้อน : โดมเย็น  
มีผลกระทบต่อสภาพร่างกายของบัณฑิต  

ควรปรับให้สภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศปัจจุบัน  
การจัดที่นั่งไม่ควรแน่นเกิน  

ยาดมแบบหลอดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะไม่
สามารถนำเข้าในหอประชุมได้  
 

ควรจัดยาดมแบบน้ำที่ไม่ฉุน  
มหาวิทยาลัยควรเตรียมบัณฑิตให้พร้อมรวมถึงเรื่อง
อาหาร 

การขนส่งผู้ป่วยในแต่ละจุดควรมีการจัดเรื่องยานพาหนะ 
 

ควรมีการเช่ารถกอล์ฟ หรือ รถขนาดเล็กในการ
เคลื่อนย้ายผู้ที่เจ็บป่วย 

ยารับประทานที่นอกเหนือบัญชียาที่จัดซื้อ 
 

ควรจัดให้ปริมาณที่เหมาะสมกับการรับประทาน 
และให้หน่วยแพทย์อาสาจ่ายยา 

เรื่องผ้าอนามัยสำหรับบัณฑิตหญิง ขอให้มีการบริหารจัดการผ้าอนามัยให้ในห้องน้ำ  
หน่วยแพทย์อาสาในจุดที่ใกล้กับบัณฑิต 
 

ขอให้มีการจัดหน่วยแพทย์เพ่ิมเติมข้างจุดครุศาสตร์
ตรงห้องประชุมสิริวรปัญญาคู่กับคณะพยาบาล
ศาสตร์  

นักศึกษาพยาบาลต้องมาช่วยในการปฐมพยาบาล แจกน้ำ 
เก็บขยะ และนับจำนวนตรงเกท  

ขอให้มีนักศึกษาจิตอาสาคณะอ่ืนเข้ามาช่วยในการ
บริการที่โดมร้อนร่วมกันเพ่ือให้นักศึกษาพยาบาล
ดำเนินการปฐมพยาบาลได้เต็มศักยภาพ   

มีญาติบัณฑิตดื่มสุราในมหาวิทยาลัย 
 
 

ขอให้ประชาสัมพันธ์และเข้มงวดในการงดการดื่ม
สุรา 

การมาปฏิบัติงานของนักศึกษาตอนเช้า เวลา 03.40 น. 
อาจเกิดอันตรายกับนักศึกษา เนื่องจากมีนักศึกษาถูกรถ
มอเตอร์ไซต์ชนขาหัก   

ควรจัดที่พักให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  1. เสนอให้มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน เพ่ือนำใช้เป็นข้อมูลในการจัดครั้ง
ต่อไปหรือใช้สำหรับการเรียนการสอน 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2565 หน้า 15 

 
 
 

 4.2.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 4 เดือน 

 หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 
ประจำปี 2565 ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการ
อบรมจำนวน 20 คน และจัดปฐมนิเทศรวมถึงเปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 

 ระยะการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางหลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อโซเชียลมีเดียทั้งโปรแกรมไลน์ในแต่ละกลุ่ม เฟสบุค เวปไซต์ และการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไป ยัง
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งผลการประเมินการประชาสัมพันธ์มีระดับความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

หลักสูตรฯ ในระดับมาก (μ=4.45, SD=0.51) การประสานงานให้ข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลระดับมากที่สุด                   

(μ=4.70, SD=0.47) กระบวนการรับสมัครในขั้นตอนการยื่นเอกสารสมัคร (μ=4.65, SD=0.48) ทั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะในการจัดหลักสูตร ฯ ครั้งต่อไป ได้แก่ 1) อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น 2) อยากให้มี
หลักสูตรฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงร่วมด้วย และช่วงระยะเวลาที่อยากให้เริ่มเปิดหลักสูตรฯ คือ                           
เดอืนพฤษภาคม (42.9%) รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม พฤศจิกายน (14.3%) 

 ระยะการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

 ปัจจุบัน หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎีในรูปแบบ adult learning 
ร่วมกับกับการบรรยายและการฝึกปฏิบัติทดลองด้วยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (simulation)                   
ณ ห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์และโรงพยาบาลนครปฐม (เอกสารแนบ 1.5) โดยวิทยากรทั้งแพทย์ พยาบาล
วิกฤต เภสัชกร และอาจารย์พยาบาล จำนวน 5 วิชา ได้แก่ 1) วิชานโยบายสุขภาพและระบบการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤต  2) วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก 3) วิชาแนวคิดหลักการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤต  4) วิชาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดและการบาดเจ็บ และ 5) วิชาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต                
ทางอายุรศาสตร์  ทั้งนี้ได้วัดประเมินผลด้วยการสอบเสร็จสิ้นในวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้ว  

 สำหรับการจัดอบรมภาคปฏิบัติประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ 1) วิชาทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต  2) วิชาปฏิบัติการบูรณาการการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และ 3) วิชาปฏิบัติการจัดการข้อมูลผลลัพธ์ทางการพยาบาล จะดำเนินการฝึกปฏิบัติ ณ หอผู้ป่วยหนัก
อายุรกรรม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
ประสาทและสมอง และหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ที่โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 15 
ธันวาคม 2565   

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
   1. ควรจัดอบรมในช่วงไตรมาสที่ 2-3 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.2.4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมห้อง Simmulation Lab 
สำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่ 

 ระยะการเตรียมห้อง Simulation Lab 
 การเตรียมห้อง Simulation Lab สำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่ ได้ดำเนินการจัดเตรียม

ห้องสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมต่างๆ ไว้ให้เสมือนหอผู้ป่วยวิกฤตจริง ซึ่งประกอบไปด้วยหุ่น 
SIMMAN เตียงไฟฟ้า เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจภายนอก เครื่อง
ประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 lead เครื่องให้สารน้ำแบบหยดต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่
จำเป็นไว้สำหรับการฝึกปฏิบัติเสมือนจริง เช่น สารน้ำประเภทต่างๆ ยา (จำลอง) อุปกรณ์ฉีดยาและให้สารน้ำ 
อุปกรณ์ทำแผล อุปกรณ์การสวนคาสายปัสสาวะ อุปกรณ์คาสายสวนกระเพาะอาหาร อุปกรณ์ดูดเสมหะและให้
ออกซิเจน รวมถึงการจัดเตรียมล้อฉุกเฉินกรณีที่ต้องทำการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ทั้งนี้ได้มีการจัดทำคู่มือการใช้หุ่น SIM 
ฉบับย่อไว้เพ่ือสะดวกในการใช้ต่อไป  

 นอกจากการเตรียมห้อง Simulation Lab แล้ว ยังมีการเตรียมอาจารย์ผู้ใช้ห้อง 
Simulation Lab โดยการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาในการฝึกอบรมเพ่ือให้มีการใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ระยะการดำเนินการใช้ห้อง Simulation Lab 
 ปัจจุบันได้เริ่มมีการใช้ห้อง Simulation Lab ในหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสาขา

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงควบคู่กับโปรแกรมซึ่งได้
จัดทำคู่มือการใช้สถานการณ์จำลองและแบบประเมินร่วมด้วย  

 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินการใช้ห้อง Simulation Lab ให้มีประสิทธิภาพในการ

ฝึกปฏิบัติทดลองนั้น ดังนี้ 
 1) เตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์ สถานที่ สถานการณ์จำลองเสมือนจริงที่ต้องการใช้ฝึก

ปฏิบัติ และแบบประเมิน (ได้ทั้งแบบกระดาษ หรือหากใช้โปรแกรมคล่องแล้วสามารถใช้ในโปรแกรม แต่ต้องมี
การตั้งค่าต่างๆ ของสถานการณ์ในโปรแกรมให้เรียบร้อย) 

 2) เตรียมหุ่น SIMMAN ให้ตรงตามสถานการณ์จำลองเสมือนจริง  
 3) ฝึกทดลองสถานการณ์จำลองเสมือนจริงก่อนในวันดำเนินการฝึกจริง เพื่อประเมิน

ความไหลลื่นและอุปสรรคในการดำเนินสถานการณ์ จะทำให้การดำเนินการในวันจริงเป็นไปด้วยความราบรื่น
มากที่สุด 

 4) เตรียมผู้ประเมินในการเข้าประเมินในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ประกอบด้วย 
ผู้ประเมินคนที่ 1 ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินสถานการณ์ ผู้ประเมินคนที่ 2 ทำหน้าที่ประเมินผลตามแบบ
ประเมินและสังเกตการปฏิบัติ และผู้ประเมินคนที่ 3 ทำหน้าที่อยู่กับการดำเนินสถานการณ์ในโปรแกรม                   
ซึ่งหน้าที่ของผู้ประเมินได้มีการจัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงไว้  

 5) ดำเนินการฝึกสถานการณ์จำลองเสมือนจริง โดยใช้ห้อง Simulation Lab               
ตามแนวทางในคู่มือ 
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  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  1. ควรจัดทำเป็น E-book 
  2. ควรจัดทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียล และควรตรวจสอบในเรื่อง PDPA 
ด้วยหากมีการเผยแพร่ 
 มติ    ที่ประชุมรับทราบ  
 

 4.2.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมห้อง Simmulation Lab 
สำหรับการพยาบาลสูติศาสตร์ 

การดำเนินงาน 
1. ระยะการเตรียมห้อง Simulation Lab 
การเตรียมห้อง Simulation Lab สำหรับการพยาบาลสูติศาสตร์ ได้ดำเนินการ

จัดเตรียมห้องสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมต่างๆ ไว้ให้เสมือนหอผู้ป่วยห้องคลอดและรับทารก              
แรกเกิด ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. SIM MOM จำนวน 1 ตัว 
2. หุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 2 ตัว 
3. เตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง 
4. Set คลอด ซึ่งมีอุปกรณ์ในการทำคลอดครบถ้วน 
5. อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล:การดูแลช่วยเหลือมารดาขณะคลอด

และ 
6. หลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิดคลอดและหลังคลอด และอ่ืน ๆ ที่เป็นการ

ช่วยเหลือและติดตามอาการ เช่น การใส่สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น 
2. ระยะวางแผนเตรียมอาจารย์ในการใช้ห้อง SIM MOM 

2.1 ประสานบริษัท 4D (ตัวแทนบริษัท) ในการมาสาธิตการใช้หุ่น SIM MOM 
ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565  

2.2 ทำคู่มือการใช้หุ่น หลังจากการสาธิตของบริษัท 
2.3 เตรียมสร้างสถานการณ์จำลองในการใช้หุ่น SIMMOM 2 สถานการณ์ ดังนี้ 
     2.1.1 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์รายใหม่ 
     2.2.2 การตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ และสอนสุขศึกษาในไตรมาสที่ 3  
2.4 วางแผนการใช้ห้อง lab ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน

นักศึกษา 56 คน รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 โดยจัดให้ฝึกภาคปฏิบัติในห้อง SIM 
MOM จำนวน 45 ชั่วโมง จำนวน 6 วัน (เท่ากับ 1 หน่วยกิต) ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าแหล่งฝึก ไ ด้
จำนวน 43,680 บาท ต่อปี (ยังไม่คิดรวมค่าใช้จ่ายในการใช้รถรับส่งนักศึกษา และค่า preceptor) (จำนวน
นักศึกษา 56 คน จำนวน 6 วัน วันละ 65 บาท ปีละ 2 วิชา = 56x6x65x2=43,689) 
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2.5 แบบประเมินการใช้ห้อง Lab SIM MOM  
2.6 วางแผนบริหารการใช้ห้อง Lab SIM MOM 
2.7 วางแผนการทำบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเป็น

ระบบ โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการทำ อาจารย์เสาวรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
3. ระยะการดำเนินการใช้ห้อง Simulation Lab 
เริ่มใช้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 – 3 มกราคม 2566 
 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง :SIMMOM 
วันที่ 15 กันยายน 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล และอาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ 
โครงการห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง :SIMMOM ได้ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 

ลำดับที่ แผนกำหนดการ ผลลัพธ์ หมายเหตุ 
1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

วางแผนปฏิบัติการพยาบาลใน
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 

ดำเนินการได้ตามแผน  

2 วางแผนฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้กับอาจารย์โดยประสาน
กับทางผู้เกี่ยวข้องที่จะให้ความรู้
ในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องฝึก
ปฏิบัติการเสมือนจริง 

ดำเนินการตามแผน วันที่ 3-4 
ตุลาคม 2565 

 

3 ตรวจสอบอุปกรณ์และติดบาร์โค้ด
กับอุปกรณ์ทุกชนิด 

ดำเนินการตามแผน  

4 จัดทำสถานการณ์ท่ีใช้ในการเรียน
การสอน  

ดำเนินการตามแผน มีสถานการณ์  
2 สถานการณ์  

5 จัดทำคู่มือการใช้ห้องฝึก
ปฏิบัติการเสมือนจริง 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (กำหนดการ
ตามแผนเดือนตุลาคม)  

 

6 จัดทำคู่มือบำรุงรักษาและซ่อม
บำรุงอุปกรณ์ทุกชิ้น 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (กำหนดการ
ตามแผนเดือนพฤศจิกายน) 

 

7 ทดลองใช้งานในห้องฝึกปฏิบัติการ
เสมือนจริง 

3-4 ตุลาคม 2565  

8 ให้นักศึกษา อาจารย์ได้ใช้ห้องฝึก
ปฏิบัติการเสมือนจริง 

วันที่ 7 พฤศจิกายน- 13 
มกราคม 2565 
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ลำดับที่ แผนกำหนดการ ผลลัพธ์ หมายเหตุ 
9 ประเมินผลการใช้ห้องฝึก

ปฏิบัติการเสมือนจริงจากผู้ใช้ 
ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ 

14-20 มกราคม 2565  

10 สรุปผลโครงการ 30 มกราคม 2565  
 มติ    ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.3 รายงานผลการดำเนินการด้านงานบริหารและประกันคุณภาพ 
 4.3.1 รายงานผลการดำเนินการด้านงานบริหารและประกันคุณภาพ  ประจำปี

งบประมาณ 2565 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการด้านงานบริหารและมีการจัดทำวิเคราะห์
ตนเอง ดังนี้ 
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 สรุปผลงานด้านการบริการจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

 
 
   มติ    ที่ประชุมรับทราบ  
 

 4.3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                      
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2562 ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
   ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  และฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  นั้น  
   ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
   การประเมินคุณภาพภายใน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ พบว่าหลักสูตรพยาบาล          
ศาสตรบัณฑิตมีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.19  
   องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 ตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับปริญญาตรี 5 ข้อ คือ ข้อ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน และ ข้อ 10            
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดผลการ ประเมิน “ผ่าน” เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทั้ง 5 ข้อ 
หลักสูตรได้มาตรฐาน 
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     ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า องค์ประกอบที่มีผลประเมินคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 , 4.33 และ 4.25 ตามลำดับ 
องค์ประกอบที่มีผลประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี  มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และ
องคป์ระกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีค่า เท่ากับ 3.67 และ 4.00 ตามลำดับ 
   ผลการประเมินตามมุมมองเชิงระบบ พบว่า 
   ด้านปัจจัยนำเข้า ประสิทธิผลการดำเนินงานคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00  
ควรพัฒนาการดำเนิน งานในประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น 7 C ควรวางแผนพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้ง in class และ out class 
สำหรับในเรื่องการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การกำหนดผู้สอน การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทางการพยาบาล โดยเฉพาะระบบและ
กลไกการดำเนินงาน ควรทบทวน ปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ดีและการเทียบเคียงต่อไป 
   ด้านกระบวนการ ประสิทธิผลการดำเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.25 ควรทบทวนระบบและกลไก กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของกระบวนการให้ชัดเจน และประเมินตัวชี้วัด
นั้น ๆ นำมาวิเคราะห์ว่ากระบวน งานอะไรเป็นกระบวนงานที่ดีควรดำเนินการต่อ และอะไรที่ต้องปรับปรุง
โดยเฉพาะ การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3,4 5 6 และ 7) การจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    ด้านผลลัพธ์ ประสิทธิผลการดำเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.74 
ในด้านดังกล่าวหลักสูตรมีการดำเนินงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง  ควรรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกระบวนการ โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ในมุมมองผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยที่ดีมากและโนวโน้มสูงขึ้น และควรเพ่ิมเติมการประเมินในมุมมอง
อาจารย์และมุมมองของนักศึกษา (ให้นักศึกษาประเมินตนเอง) นำผลมาวิเคราะความสอดคล้อง ความแตกต่าง
ของคุณภาพแต่ละด้านเพ่ือหาจุดเด่นที่นำมาส่งเสริมและจุดที่ต้องพัฒนา เพ่ือนำไปปรับปรุง ต่อยอดให้ผลดีขึ้น
อย่างยั่งยืน 
   จุดแข็งที่สำคัญ   

1. คณบดีและทีมบริหาร มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการบริหาร ส่งผลให้สามารถบริหารผลลัพธ์การดำเนินงานได้ดีขึ้น
เป็นลำดับ จากปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ย 3.90 ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ย 4.10 และปีการศึกษา 2564 
ค่าเฉลี่ย 4.19 
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2. คณบดี ทีมบริหารคณะ และอาจารย์ มีความร่วมแรงร่วมใจที่จะยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่มสู่ระดับอาเซียน โดยนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในปีการศึกษาต่อไป และยังเป็นหลักสูตรนำร่อง
ของมหาวิทยาลัย  

3. นักศึกษามีความรักและผูกพันกับอาจารย์ มีเป้าหมาย และทิศทางพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพพยาบาล ในอนาคตที่ชัดเจน (มุ่งมั่นที่จะเป็นอาจารย์พยาบาล เป็นคณบดี เป็นต้น)  

ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม 
1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดทักษะที่ต้องพัฒนาในแต่ละชั้นปี (year base)  โดยเฉพาะทักษะ ดิจิทัล และทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองในการปฏิบัติและการปรับปรุงพัฒนางานเพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศของ กมอ.เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

2. ควรกำหนดเป้าหมายของกระบวนการในแต่ละกระบวนให้ชัดเจนมากขึ้นว่า
ต้องการความสำเร็จอะไรบ้างในกระบวนการนั้น ๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้สามารถประเมิน
ระบบและกลไกได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นความสำเร็จของกระบวนการจริง ๆ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการ  
 มติ    ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2565  

ข้อมูล 
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  และฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจประเมิน 3 ท่าน  ได้แก่  
  1. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ   ทิมสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี   สรรเสริญ  กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี   เธียรพิเชฐ  กรรมการ 
 ผลการดำเนินการรายงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
ป ร ะ จ ำ ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2564 ข อ ง ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ป ฐ ม                                
รวมทั้ง 6 องค์ประกอบ  ได้คะแนน  4.19  คะแนน  อยู่ในระดับดีมาก และคณะพยาบาลศาสตร์ต้อง
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต  ปีการศึกษา 2565 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ นั้น 
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 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. เล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2565 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม                         
ผลการประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2565 ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ เรียบร้อยแล้ว  โดยจัดทำตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ
AUNQA  ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1  

การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร

ท่ีกำหนดโดย สกอ. 

AUNQA 5.1-5.8 

3 ข้อ 5 ข้อ 

ผ่าน 

จุดเด่น : หลักสูตรสามารถ

ธ ำ ร ง รั ก ษ า อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้อยู่

บริหารงารหลักสูตรได้อย่าง

ต่ อ เ น่ื อ ง  แ ล ะ อ า จ า ร ย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้

พัฒนาตนเองและผลงาน

อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดเด่น : ควร

ส่งเสริมและให้กำลังใจ ใน

ความสำเร็จของการบริหาร

จัดการหลักสูตร หรือการลด

ภารงานสอนเพื่อให้มีเวลาใน

การบริหารงานหลักสูตร

เพิ่มขึ้น 

ผศ.วริยา อ.นงนุช  

อ.สุนีย์ อ.ศริิพร  

อ.ดวงพร 

1.จัดกิจกรรมพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรคณะ

พยาบาลศาสตร์ ตาม 

PSF, IDP, NPRU 

nurse module 

2.จัดกิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมในการพิจารณา

ภาระงานตามภาระกิจ

อุดมศึกษา 

3.จัดอบรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะการตีพิมพ์

1. โครงการพัฒนาความ

เป็นเลิศ การจัดการ

ความรู้  และตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผลงานวิชาการของ

อาจารย์พยาบาลร่วมกับ

พยาบาลแหล่งฝึก

ปฏิบัติการทำปฏิบัติการ

พยาบาลของอาจารย์ 

(Faculty Practice) 

ภายใต้โครงการพัฒนา

ความเป็นเลิศทางการ

พยาบาล (NEC) การวิจัย 

และนวัตกรรม 

 

5 ข้อ 

AUNQA  

ระดับ 3 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

เผยแพร่แบบเร่งด่วน 

เกณฑ์การประเมินผล

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรและการสื่อสาร

ในองค์กร 

4. จัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เพื่อเผ่ยแพร่

ผลงานวิชาการ และ

นวัตกรรม  

องค์ประกอบท่ี 2 

บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 

คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

AUNQA 6.1,6.3  

AUNQA 

8.1,8.3,8.4,8.5 

4.50 4.74 

ผ่าน 

จุดเด่น: บัณฑิตได้รับการ

พัฒนาคุณภาพ ส่งผลให้ผล

การประเมินคุณภาพบัณฑิต

โดยผู้ใช้บัณฑิต 3 ปีย้อนหลัง

มีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจน 

ค่าเฉลี่ย 4.26, 4.46 และ 

4.47 ตามลำดับ            

แนวทางเสริมจุดเด่น: ควร

นำผลการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา ท่ี

ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต มา

วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาให้

สอดคล้องกับผลลัพธ์การ

เรียนรู้และความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อ.จุฑาทิพย อ.ณัฐยา 

อ.เสาวรี ผศ.ณัฐธยาน์  

6.1 นโยบายการรับ

นักศึกษา จำนวนผู้เรียน

ท่ีรับเข้า  กระบวนการ

รับ  และเกณฑ์การรับ

สมัคร 

1. กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับ

นักศึกษาใหม่ 

2. กิจกรรมการรับ

นักศึกษาใหม่ 

3. กิจกรรมเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาใหม่ 

4. กิจกรรมประเมิน

ความพึงพอใจของของ

ผู้สมัคร, อาจารย์ผู้ใช้

โครงการประเมิน

มาตรฐาน บัณฑิตด้วย 

Exit Exam และสรรถนะ

ชั้นปี  

1.จัดประชุมวางแผนการ

ประเมินผล 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี

เป็นอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะพิเศษของ

หลักสูตร 

2.พัฒนางานวิจัยติดตาม

บัณฑิตและนำผลการวิจัย

มาพัฒนาหลักสูตรอย่าง

เป็นรูปธรรม  

  

4.50 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ระบบ, ผู้มีความได้ส่วน

เสีย, โรงเรียน MOU 

และสถานศึกษาท่ี

นักศึกษาจบการศึกษา 

6.3 มีระบบท่ีเหมาะสม 

ในการติดตาม

ความก้าวหน้าของ

ผู้เรียน 

1. ระบบท่ีปรึกษา

ออนไลน์ 

2. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการวิเคราะห์

ภาระงานของการเรียน

ของนักศึกษา (work 

load) 

3. กิจกรรม exit exam 

และสมรรถนะชั้นปี 

4. วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

การติดตามภาระงาน

ของนักศึกษาเพื่อความ

สมดุลของการเรียนและ

การใช้ชีวิต (work-life 

balance) 

อ.ศุภรัสมิ์  

ผศ.วรางคณา  
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

อ.กิติกร อ.พนิตนันท์  

8.1 คือกำหนดนโยบาย

การรับนักศึกษาและ

เกณฑ์การรับเข้า

โปรแกรมอย่างชัดเจน 

สื่อสาร เผยแพร่ และ

ทันสมัย)  

1.กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับ

นักศึกษาใหม่ 

2. กิจกรรมการรับ

นักศึกษาใหม่ 

8.3 คือ มีระบบติดตาม

ความก้าวหน้าของ

นักศึกษา ผลการเรียน 

และที่เพียงพอปริมาณ

งาน ความก้าวหน้า

ของนักศึกษา ผลงาน

ทางวิชาการ และภาระ

งานเป็นไปอย่างเป็น

ระบบบันทึกและ

ติดตาม ให้

ข้อเสนอแนะแก่

นักเรียนและดำเนินการ

แก้ไขโดยที่จำเป็น) 

1.ระบบสารสนเทศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ออนไลน์ 

2.กิจกรรมให้นักศึกษา

พบปะกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาย่อยทุกสัปดาห์

ท้ังคณะ เช่น ทุกวันศุกร์

ชั่วโมงสุดท้ายของตาราง

เรียน เป็นต้น 

ข้อ 8.4 คือคำแนะนำ

ทางวิชาการ กิจกรรม

ร่วมหลักสูตร การ

แข่งขันของนักเรียน 

และการสนับสนุน

นักศึกษาอื่นๆ   มี

บริการเพื่อปรับปรุง

การเรียนรู้และการจ้าง

งาน)  

1. กิจกรรมการส่งเสริม

วิจัย สร้างนวัตกรรม 

การแสดงศักยภาพของ

นักศึกษา สนับสนุนการ

ส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัลระดับชาติ/

นานาชาติ 

2.กิจกรรมปฐมนิเทศ

การเรียนการสอนใน

การบูรณาการวิจัย 

นวัตกรรมและนำผลงาน
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ท่ีได้จากรายวิชาต่อยอด

เข้าประกวดในเวทีต่างๆ 

โดยจะมีอาจารย์ท่ี

ปรึกษาประจำกลุ่มให้

คำแนะนำ 

3. กิจกรรมการ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีบูรณา

การกับการทางาน 

(WIL) 

8.5สร้าง

สภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้เพื่อสนับสนุน

ความสำเร็จของ

นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ

การเรียนรู้สถาบันควร

จัดให้มีสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ สังคม 

และจิตใจท่ีเอื้อต่อ

การศึกษาและการวิจัย

ตลอดจนความผาสุก

ส่วนบุคคล)  

1. กิจกรรมการจัดซ้ือ

วารสารการพยาบาล

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและ

วารสาร CINALH ตาม
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

เกณฑ์สภาการพยาบาล 

2. กิจกรรมการพัฒนา

ศูนย์ Stimulation 

Nursing 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบ

สถานการณ์จาลองทาง

สุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี 

AI VR MR สนับสนุน 

4.กิจกรรมจัดห้องสมุดท่ี

มีตำราท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เพียงพอ 

5.กิจกรรมจัดห้อง

กิจกรรมสำหรับ

นักศึกษา เพื่อให้เป็น

สถานท่ีรวมกลุ่ม พบปะ

พูดคุยและสันทนาการ

ต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ 2.2  

(ปริญญาตรี) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ี

ได้งานทำหรือ

ประกอบอาชีพ

อิสระ ภายใน 1 ปี 

AUNQA 8.2 , 8.5 

AUNQA 1.4  

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

5.00 

ผ่าน 

- บัณฑิตมีงานทำ ร้อยละ 

100 

ผศ.ดร.กมลภู                      

ผศ.ดร.เรียม                        

ผศ.วรางคณา อ.กิติกร 

อ.พนิตนันท์  

8.2วิธีการและ

หลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกนักศึกษาจะถูก

กำหนดและ

ประเมินผล)  

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงวิชาชีพและพัฒนา

จริยธรรมโดยจัดประชุม

กำหนดเป้าหมาย เชิง

คุณภาพของบัณฑิตท่ี

สำเร็จการศึกษา (AUNQA 

8.2) 

 

 

สกอ.ร้อย

ละ 

100 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

5.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

 

 

1.กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับ

นักศึกษาใหม่ 

2. กิจกรรมการรับ

นักศึกษาใหม่ 

3.กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมเชิง

วิชาชีพและพัฒนา

จริยธรรมโดยจัดประชุม

กำหนดเป้าหมายเชิง

คุณภาพของบัณฑิตท่ี

สำเร็จการศึกษา 

8.5 สร้าง

สภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้เพื่อสนับสนุน

ความสำเร็จของ

นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ

การเรียนรู้สถาบันควร

จัดให้มีสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ สังคม 

และจิตใจท่ีเอื้อต่อ

การศึกษาและการวิจัย

ตลอดจนความผาสุก

ส่วนบุคคล)  

1. กิจกรรมการจัดซ้ือ

วารสารการพยาบาล

ภาษาไทยและ
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ภาษาอังกฤษและ

วารสาร CINALH ตาม

เกณฑ์สภาการพยาบาล 

2. กิจกรรมการพัฒนา

ศูนย์ Stimulation 

Nursing 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบ

สถานการณ์จาลองทาง

สุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี 

AI VR MR สนับสนุน 

4.กิจกรรมจัดห้องสมุดท่ี

มีตำราท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เพียงพอ 

5.กิจกรรมจัดห้อง

กิจกรรมสำหรับ

นักศึกษา เพื่อให้เป็น

สถานท่ีรวมกลุ่ม พบปะ

พูดคุยและสันทนาการ

ต่างๆ 

 

องค์ประกอบท่ี 3 

นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับ

นักศึกษา 

AUNQA 6.1  

4.00 4.00 

ผ่าน 

- มีระบบและกลไกการรับ

สมัคร 

- มีการดำเนินงานตามระบบ 

- มีการประเมินกระบวนการ 

ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

อ.จุฑาทิพย์ อ.ณัฐยา 

อ.เสาวรี อ.ศุภรัสมิ์ 

6.1 นโยบายการรับ

นักศึกษา จำนวน

ผู้เรียนที่รับเข้า  

กระบวนการรับ  และ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ โดย

จัดกิจกรรม Open 

house และ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2.โครงการพัฒนา

4.00 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

4.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

จากการทำ MOU กับ

โรงเรียนในเครือข่ายส่งผลให้

มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากปี

การศึกษา 2563 และจาก

การปรับการสัมภาษณ์

เนื่องจากสถานการณ์ Covid 

เป็นการสัมภาษณ์ online 

โดยเพิม่ข้อคำถามด้าน

คุณธรรมจริยธรรมตาม

แนวคิดของโคเบริก กำหนด

แนวทางการสัมภาษณ์และ

เกณฑ์เป็น ลูบิกส่งผลให้การ

ให้คะแนนมีความชัดเจน 

คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์เห็นถึงความ 

สามารถในแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า ไหวพริบในการ

ตอบคำถามของผู้สมัครทำให้

ได้ผู้เรียนทีมีคุณสมบัติตามที

ต้องการ 

เกณฑ์การรับสมัคร  

1. กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับ

นักศึกษาใหม่ 

2. กิจกรรมการรับ

นักศึกษาใหม่ 

3. กิจกรรมเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาใหม่ 

4. กิจกรรมประเมิน

ความพึงพอใจของของ

ผู้สมัคร, อาจารย์ผู้ใช้

ระบบ, ผู้มีความได้ส่วน

เสีย, โรงเรียน MOU 

และสถานศึกษาท่ี

นักศึกษาจบการศึกษา 

 

สมรรถนะบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0  

กิจกรรมเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาใหม่ 

 

   - มีระบบและกลไกการการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษา 

- มีการดำเนินงานตามระบบ 

โดยมีการเตรียมความพร้อม 

ด้านอังกฤษ(ศัพย์ทางกาย

วิภากษ)์  เทคโนโลยี

สารสนเทศ คณิตศาสตร์
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ด้าน

สังคม 

- การประเมินกระบวนการ 

- มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุง ปรับกระบวน การ

เตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์ Covid จึงปรับ

การเตรียมความพร้อมเป็น

รูปแบบออนไลน์ โดยเพิ่ม

ระยะเวลาในการเตรียม

ความพร้อมมากขึ้นตั้งแต่ 

วันท่ี 19 เมษายน – 25 

พฤษภาคม 2564 

ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

เตรียมความพร้อมผ่านระบบ 

online เพิ่มระยะเวลาใน

การเตรียมความพร้อมแต่ละ

ด้านส่งผลให้นักศึกษามี

ความพร้อมมากขึ้นในด้าน

การเรียนวิชากายวิภาค วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ กว่า

รุ่นปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การ

ส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

AUAQA 

4.00 4.00 

ผ่าน 

- ระบบและกลไกการการ

ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

อ.จุฑาทิพย์ อ.ณัฐยา  

อ.เสาวรี อ.ศุภรัสมิ์ 

6.2 แผนระยะสั้นและ

แผนระยะยาวในการ

1.โครงการพัฒนา

สมรรถนะบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0 

4.00 

 

AUNQA  
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

6.2,6.3,6.4  - มีการดำเนินงานตามระบบ 

- การประเมินกระบวนการ 

- มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุง ปรับกระบวน การ

เตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับ 

ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

จากการจัดอาจารย์ท่ีปรึกษา

เป็น 2 ประเภท คือ อาจารย์

ท่ีปรึกษาประจำหมู่เรียน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาย่อย จัด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ทบทวนการใช้ระบบท่ี

ปรึกษาออนไลน์ให้นักศึกษา

ทุกคนได้พบอาจารย์ท่ี

ปรึกษาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 2 ครั้ง  มีการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงของ

นักศึกษาด้านการเรียน การ

ใช้ชีวิต และดำเนินการให้

การช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมี

ปัญหาการเรียนได้รับการ

ช่วยเหลือและประเมินเป็น

ระยะ ๆ จนนักศึกษาสอบ

ผ่านได้ และสำเร็จการศึกษา

ตามเวลาท่ีกำหนด นักศึกษา

ท่ีมีปัญหาการใช้ชีวิตปรับตัว

ได้ ผลประเมินความพึง

ให้บริการแก่นักศึกษา  

1. โครงการเสริมสร้าง

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของบัณฑิต 

1.1 กิจกรรมส่งเสริม

การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

1.2. กิจกรรมส่งเสริม

ทักษะการบริการ

วิชาการ 

1.3. กิจกรรมการให้

คำปรึกษาและส่งเสริม

คุณภาพชีวิตนักศึกษา 

1.4. กิจกรรมสนับสนุน

ด้านสวัสดิการสำหรับ

นักศึกษา 

1.5. กิจกรรมส่งเสริม

ทักษะคุณลักษณะพิเศษ

ของบัณฑิต 

1.6. กิจกรรมพัฒนา

ทักษะทางการพยาบาล 

6.3 มีระบบที่เหมาะสม 

ในการติดตาม

ความก้าวหน้าของ

ผู้เรียน 

1.1. กิจกรรมการเรียน

การสอนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

1.2. กิจกรรมพัฒนา

ห้องปฏิบัติการห้องเรียน

เสมือนจริง ศูนย์ Smart 

and Happy NLRC lab  

1.3. กิจกรรม การประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลงานวิชาการของ

อาจารย์พยาบาลร่วมกับ

พยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติ 

ระดับ 3 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

พอใจต่อการให้คำปรึกษาม

แนวโน้มดีขึ้น 

1. กิ จ ก ร รม ระ บ บ ท่ี

ปรึกษาออนไลน์ 

2. กิ จกรรมอบรมเชิ ง

ปฏิ บั ติ ก ารวิ เคราะห์

ภาระงานของการเรียน

ขอ ง นั ก ศึ ก ษ า  (work 

load) 

3. วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

การติดตามภาระงาน

ของนักศึกษาเพื่อความ

สมดุลของการเรียนและ

การใช้ชี วิต  (work-life 

balance) 

   - มีระบบและกลไกการ การ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- มีการดำเนินงานตามระบบ 

โด ย เ น้ น พั ฒ น า ทั ก ษ ะ

ภาษาอังกฤษ เพื่อนักศึกษา

สอบผ่านได้ต่ำกว่าเกณฑ์  

และพัฒนาทักษะ 6 C 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุง  

- ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

6.4 มีแผนจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร ที่ต้องมี

เป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร

ผลักดันให้ผู้เรียนบรรลุ 

PLOs   

1. โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม

ศักยภาพของนักศึกษา

เพื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ ใ น

ศตวรรษที่ 21 

1.1 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อมุ่งเป้าใน

การแข่ งขั น วิ จั ย และ

นวัตกรรม 

1.2. กิ จ ก รรม พั ฒ น า

2.โครงการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนท่ี

บูรณาการกับการทำงาน 

(WIL)  

3.โครงการเพิ่มศักยภาพ

และความพร้อมของ

นักศึกษาด้าน IT 

3.1กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อม

ของนักศึกษาด้านดิจิทัล

และนวัตกรรม 

4. โครงการวิศวกรสังคม 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ผลสอบภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาหมู่เรียน 61/99 

ผ่านเกณฑ์ MOS ร้อยละ 

54.76 หมู่เรียน 62/97ผ่าน

เกณฑ์ MOS ร้อยละ 95.65 

ผลการประเมินทักษะ 6 C 

อยู่ในระดับ ดี-ดีมากทุก

ทักษะ นักศึกษามี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางการพยาบาลเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพ จำนวน 6 ชิ้น และ

นวัตกรรมได้นำไปใช้ เช่น 

นวัตกรรมกล่องมหัศจรรย์

เก็บสายน้ำเกลือ, นวัตกรรม 

colostomy wound 

model by nurse npru, 

เตียงตึงด้วยหน่ึงไม้พาย, 

NPRU NURSE AI แจกยาใน

โรงพยาบาลสนาม 

จุดที่ควรพัฒ นา : การให้

คำปรึกษาด้านวิชาการแก่

นักศึกษา 

ข้ อ เส น อ แ น ะ : ก า ร ให้

คำปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชี วิตของ

นั ก ศึ ก ษ า  ค ว รค ำ นึ งถึ ง

นักศึกษากลุ่มเก่งด้วย เพื่อ

พัฒนาให้ นัก ศึกษากลุ่ม น้ี  

ศักยภาพด้าน IT ดิจิตัล 

และนวัตกรรม 

1.3. กิ จกรรมจ้างงาน

นักศึกษา 

1.4. กิ จ ก รรม วิ ศ วก ร

สังคม 

1.5. กิจกรรมค่ายทักษะ

ภาษา ต่างประเทศ 

1.6. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาและ

เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนฝ่ ายกิ จการ

นักศึกษา 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ได้ รั บ ก า ร เติ ม เต็ ม แ ล ะ

สนับสนุนให้มีสมรรถนะท่ี

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ี

เกิดกับนักศึกษา 

AUAQA 4.2  

AUAQA 6.2,6.3  

AUAQA 8.1,8.5 

4..00 4.00 

ผ่าน 

- มีการรายงานครบทุกตะชัว

มีแนวโน้มดีขึ้น 1 ตัว 

- อัตราการคงอยู่แนวโน้มไม่

ดี ขึ้ น  ผ ล ก ารป ระ เมิ นปี

การศึกษา 2562-2564 คง

อ ยู่ ร้ อ ย ล ะ  67.50,98.71 

และ 91.30 ตามลำดับ 

- อัตราการสำเร็จการศึกษา 

แนวโน้ ม ไม่ ดี ขึ้ น  ผลการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2562-

2564 สำเร็จการศึกษาร้อย

ล ะ  92.50 , 94.90 แ ล ะ 

88.90 ตามลำดับ 

-ระดับความพึงพอใจต่อ

กระบวนท่ีดำเนินการให้กับ

นักศึกษาตามกิจกรรมในตัว

บ่งชี้ 3.1 และ 3.2 และการ

จัดการข้อร้องเรียน ปี

การศึกษา 2562-2564 

แนวโน้มดีขึ้น 

ผศ.ดร.วาร์ธินีย์ 

อ.ศุภรัสมิ ์

4.2 วิธีการสื่อสารกับ

นักศึกษาเรื่องผล

การศึกษา 

  

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ระบบการจัดการศึกษา

และข้อร้องเรียน 

 

อ.จุฑาทิพย์ อ.ณัฐยา 

อ.เสาวรี อ.ศุภรัสมิ์ 

6.2 แผนระยะสั้นและ

แผนระยะยาวในการ

ให้บริการแก่นักศึกษา  

1. โครงการเสริมสร้าง

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของบัณฑิต 

1.1 กิจกรรมส่งเสริม

การสร้างงานวิจัยและ

1.โครงการเพิ่มศักยภาพ

และความพร้อมของ

นักศึกษาด้าน IT 

    1.1 กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาชีพ

และพัฒนาจริยธรรม : 

ปลูกฝังจิตสำนึกสถาบัน 

    1.2 กิจกรรมระบบ

อาจารย์ท่ีปรึกษาพบ

นักศึกษา 

     1.3 กิจกรรมคณบดี

พบนักศึกษาเพื่อลดข้อ

ร้องเรียน 

2.กิจการรมประชุมคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

4 ข้อ 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

4.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

นวัตกรรม 

1.2. กิจกรรมส่งเสริม

ทักษะการบริการ

วิชาการ 

1.3. กิจกรรมการให้

คำปรึกษาและส่งเสริม

คุณภาพชีวิตนักศึกษา 

1.4. กิจกรรมสนับสนุน

ด้านสวัสดิการสำหรับ

นักศึกษา 

1.5. กิจกรรมส่งเสริม

ทักษะคุณลักษณะพิเศษ

ของบัณฑิต 

1.6. กิจกรรมพัฒนา

ทักษะทางการพยาบาล 

 6.3 มีระบบที่

เหมาะสม ในการ

ติดตามความก้าวหน้า

ของผู้เรียน 

1. กิจกรรมระบบท่ี

ปรึกษาออนไลน์ 

2. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการวิเคราะห์

ภาระงานของการเรียน

ของนักศึกษา (work 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

load) 

3. วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

การติดตามภาระงาน

ของนักศึกษาเพื่อความ

สมดุลของการเรียนและ

การใช้ชีวิต (work-life 

balance) 

ผศ.วรางคณา อ.กิติกร 

อ.พนิตนันท์                      

ผศ.ดร.อังคณา 

1. กิจกรรมการส่งเสริม

วิจัย สร้างนวัตกรรม 

การแสดงศักยภาพของ

นักศึกษา สนับสนุนการ

ส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัลระดับชาติ/

นานาชาติ 

2.กิจกรรมการพัฒนา 

faculty Practice สู่การ

วิจัย และนวัตกรรม 

3. กิจกรรมพัฒนา

หลักสูตร non-degree 

และศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาล 

องค์ประกอบท่ี 4 

อาจารย์ 

4.00 4.00 

ผ่าน 

- ระบบและกลไกการการรับ

และแต่งตั้งอาจารย์ประจำ

ผศ.วริยา อ.นงนุช อ.

สุนีย์ 

1.โครงการพัฒนาความ

เป็นเลิศ การจัดการ

ความรู้  และตีพิมพ์

4.00 

 

4.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การ

บริหารและพัฒนา

อาจารย์ 

AUNQA 5.1-5.8  

 

 

หลักสูตร 

- มีการดำเนินงานตามระบบ 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุง  

ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ที่ สกอ.และสภา

วิชาชีพกำหนด บริหาร

จัดการหลักสูตรได้อย่างดี

ส่งผลให้ผลการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรมีแนวโน้ม

ดีขึ้น และผลงานวิจัยร

ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีลดลง 

ได้รับการปรับปรุง

กระบวนการโดยจัดพ่ีเลี้ยง

ให้ดำเนินการพัฒนาผลงาน

วิชาการแบบบูรณาการกับ

การปฏิบัติการพยาบาล 

(Faculty practice) ส่งผล

ให้มีผลงานเพิ่มขึ้น และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรคงอยู่ในหลักสูตร

คลอดระยะเวลา 

- มีการเตรียมความพร้อม

1. จัดกิจกรรมพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรคณะ

พยาบาลศาสตร์ตาม 

สมรรถนะอาจารย์ท่ี

คาดหวัง, IDP, NPRU 

nurse module 

2. จัดกิจกรรมประชุม

เชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมในการ

พิจารณาภาระงานตาม

ภาระกิจอุดมศึกษา 

3. ออกแบบและจัดทำ

หลักสูตรการเรียนการ

สอนท่ีสอดคล้องกัน 

4. ประชุมเชิง

ปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา

สื่อการสอนแบบ multi 

design ใช้รูปแบบการ

สอนและการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

5. กิจกรรมทวนสอบ

ผลลัพธ์การเเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผลกับผลลัพธ์

การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(PLOS) 

6. กิจกรรมเตรียมความ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

(AUAQA 5.1) 

2.กิจกรรมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาผลงาน

วิชาการของอาจารย์

พยาบาลร่วมกับพยาบาล

แหล่งฝึกปฏิบัติการทำ

ปฏิบัติการพยาบาลของ

อาจารย์ (Faculty 

Practice) ภายใต้การ

พัฒนาความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาล (NEC)  

3.กิจกรรมพัฒนา

สมรรถนะภาษาอังกฤษ

สำหรับบุคลากรภายใต้

โครงการการบริหาร

จัดการองค์กรการจัดการ

ทำแผนการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร คณะ

พยาบาลศาสตร์ 

AUNQA  

ระดับ 3 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรในการบริหาร

หลักสูตรใหม่ท่ีจะใช้ในปี

การศึกษา 2556 ท่ีพัฒนา

หลักสูตรตามรูปแบบ OBE  

- ดำเนินการวิเคราะห์

อัตรากำลัง และเตรียม

อาจารย์เพื่อให้เพียงพอต่อ

การบริหารหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนโดยส่ง

อาจารย์ไปเรียนต่อระดับ

ปริญญาโท 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาตามแผน ได้ตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้น 

2 คนในปีน้ี สำเร็จการศึกษา

วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 1 

คน ทุกคนได้รับการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ  มีการ

จัดพ่ีเลี้ยงให้ดำเนินการ

พัฒนาผลงานวิชาการแบบ

บูรณาการกับการปฏิบัติการ

พยาบาล (Faculty 

practice) 

- ได้รับการยกย่องเป็น

อาจารย์ดีเด่นด้านการสอน 

พร้อมอาจารย์รุ่นใหม่ใน

การเข้าสู่การบริหาร

หลักสูตร                            

7. กิจกรรมสรรหา/

ประกวดอาจารย์ดีเด่น

ตามพันธกิจ  4 ด้าน 

คณะพยาบาลศาสตร์                             

8. กิจกรรมเชิดชูคนดี

ศรีดอกปีบ                         

9. กิจกรรรมเตรียม

ภาษาเพ่ือพฒันากการ

เเรียนการสอนและ

เรียนต่อ 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

1 คน 

- คณะมีการยกย่องเชิดชู

เกียรติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรในวาระต่าง ๆ 

อย่างสม่ำเสมอ เช่น การไป

นำเสนอผลงานระดับชาติ  

- ผลการประเมินความพึง

พอใจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ใน

ระดับดีมากและมีแนวโน้ม

สูงขึ้น ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 

2562-2563 เท่ากับ 4.81, 

4.83,และ  4.85 ตามลำดับ 

จุดเด่น: อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดเด่น: ควร

นำข้อมูลความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้สำรวจ

ไว้ (ช่วงพัฒนาหลักสูตร) 

และผลการประเมินของ

นักศึกษามาวิเคราะห์สรรถ

นะ (Competency) ของ

อาจารย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การออกแบบโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะของอาจารย์
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจำ 

ตัวบ่งชี้ 4.2 

คุณภาพอาจารย์ 

 

5.00 5.00 

ผ่าน  

  กิจกรรมพัฒนาเตรียม

ความพร้อมการเข้าสู่

ตำแหน่งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

5 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

5.00 

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อย

ละของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

AUNQA 5.1-5.8 

8.3 

ร้อยละ 20 5.00 

ผ่าน 

- มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก               

2 คน  

- ร้อยละอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก เท่ากับ ร้อยละ

(2/7)*100 =28.57 เทียบ

คะแนน (28.57/20)*5 = 

7.15 = 5 คะแนน 

ผศ.วริยา อ.นงนุช อ.

สุนีย์ 

 

ผศ.วรางคณา อ.

พนิตนันท์  

อ.กิติกร ผศ.ดร.อังคณา 

1. กิจกรรมการส่งเสริม

วิจัย สร้างนวัตกรรม 

การแสดงศักยภาพของ

นักศึกษา สนับสนุนการ

ส่งผลงานเข้า 

ประกวดรางวัล

ระดับชาติ/นานาชาติ 

2.กิจกรรมการพัฒนา 

faculty Practice สู่

การวิจัย และนวัตกรรม 

3. กิจกรรมพัฒนา

หลักสูตร non-degree 

1.โครงการบริหารจัดการ

องค์กร การจัดการ ทำ

แผนการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

 

ร้อยละ 20 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

5.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

และศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาล 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อย

ละของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรง

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

AUNQA 5.1-5.8 

8.3 

5.00 5.00 

ผ่าน 

- อาจารย์มีตำแหน่งทาง

วิชาการ 4 คน  

- ร้อยละอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี

ตำแหน่งทางวิชาการ  ร้อย

ละ (4/5)*100 =80.00 

เทียบคะแนนร้อยละ 60 

เท่ากับ 5 คะแนน 

(80/60)*5 = 7.15 6.66 = 

5 คะแนน 

ผศ.วริยา อ.นงนุช                   

อ.สุนีย์ ผศ.วรางคณา 

อ.พนิตนันท์ อ.กิติกร 

ผศ.ดร.อังคณา 

1. กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเขียน

ผลงานวิจัย วิชาการ 

นวัตกรรม เพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่  

2.กิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อนำผลการ

ทำ  faculty Practice 

พัฒนาสู่การวิจัย และ

นวัตกรรม 

3. กิจกรรมพี่เล้ียงทาง

วิชาการ และค่าย

วิชาการ 

1.โครงการบริหารจัดการ

องค์กร การจัดการ ทำ

แผนการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

 

5.00 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

5.00 

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 

ผลงานวิชาการของ

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

AUNQA 5.1-5.8 

8.3 

5.00 

 

5.00 

ผ่าน 

- ร้อยละของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี

ผลงานทางวิชาการ เท่ากับ

ร้อยละ( 3.4/5)*100) = 68  

เทียบคะแนนร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน ( 

68/20)*5 = 7= 5 คะแนน 

ผศ.วริยา อ.นงนุช                   

อ.สุนีย์ ผศ.วรางคณา 

อ.พนิตนันท์ อ.กิติกร 

ผศ.ดร.อังคณา 

1. กิจกรรมการส่งเสริม

วิจัย สร้างนวัตกรรม 

การแสดงศักยภาพของ

นักศึกษา สนับสนุนการ

1.โครงการบริหารจัดการ

องค์กร การจัดการ ทำ

แผนการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

 

5.00 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

5.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ส่งผลงานเข้า 

ประกวดรางวัล

ระดับชาติ/นานาชาติ 

2.กิจกรรมการพัฒนา 

faculty Practice สู่

การวิจัย และนวัตกรรม 

3. กิจกรรมพัฒนา

หลักสูตร non-degree 

และศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาล 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ี

เกิดกับอาจารย์ 

AUNQA 5.1-5.8 

8.3 

4.00 4.00 

ผ่าน 

- อัตราการคงอยู่ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร มีแนว โน้มดีขึ้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอด

ระยะเวลาของหลักสูตรทุก

คน เท่ากับ ร้อยละ 100 ทุก

ปี 5 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร มีแนวโน้มดีขึ้น ปี

การศึกษา 2562-2564 มี

ค่าเฉลี่ย  4.81, 4.86 และ 

4.85 ตามลำดับ 

ผศ.วริยา อ.นงนุช             

อ.สุนีย ์

ผศ.วรางคณา                      

อ.พนิตนันท์ อ.กิติกร 

ผศ.ดร.อังคณา 

1. กิจกรรมการส่งเสริม

วิจัย สร้างนวัตกรรม 

การแสดงศักยภาพของ

นักศึกษา สนับสนุนการ

ส่งผลงานเข้า 

ประกวดรางวัล

ระดับชาติ/นานาชาติ 

2.กิจกรรมการพัฒนา 

faculty Practice สู่การ

วิจัย และนวัตกรรม 

1.โครงการบริหารจัดการ

องค์กร การจัดการ ทำ

แผนการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

1.กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม

คนดี  

2.กิจกรรมพัฒนาองค์กร

แห่งความสุข 

 

4.00 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

4.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

3. กิจกรรมพัฒนา

หลักสูตร non-degree 

และศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาล 

4. กิจกรรมเชิดชูคนดีศรี                  

ดอกปีบ 

5. กิจกรรรมเตรียม

ภาษาเพ่ือพัฒนากการ

เเรียนการสอนและเรียน

ต่อ 

องค์ประกอบท่ี 5 

หลักสูตร การเรียน

การสอน การ

ประเมินผู้เรียน 

 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระ

ของรายวิชาใน

หลักสูตร 

1.1,1.2,1.3,1.4,1,5 

AUNQA 2.1-2.7  

 

4.00 4.00 

ผ่าน 

- ระบบและกลไกการการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการดำเนินงานตามระบบ 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุง  

- ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ท่ี

กำลังดำเนินการได้ปรับการ

ออกแบบหลักสูตรใหม่ จาก

เดิมท่ีพัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มา

เป็นการออกแบบหลักสูตร

โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง  (Outcome Base 

ผศ.ดร.กมลภู  

ผศ.ดร.เรียม 

1.1,1.2,1.3,1.4,1,5 

 

 

 

 

อ.ดร.ทัศนีย์                          

อ.หทัยรัตน์                       

ผศ.ณัฐธยาน์  

1.กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ 

มคอ.2,3,4 ท่ีเป็น

ปัจจุบัน และเข้าถึงผู้มี

1.โครงการพัฒนา

สมรรถนะบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0 

2.โครงการบริหารจัดการ

สำนักงานคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร์ 

กิจกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2565)  

4.00 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

 

4.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

Education: OBE) ท่ีได้จาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายใน

และภายนอก เมื่อได้ผลลัพธ์

การเรียนรู้จึงมาออกแบบ

หลักสูตร โดยใช้ Back 

Word Design-(BWD) 

หลักสูตรได้กำหนดจุดเน้น

จุดเด่นในการผลิตบัณฑิต

พยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติท่ี

เน้นการจัดการสุขภาพแก่

ประชาชนทุกภาวะสุขภาพ 

โดดเด่นด้านการจัดการภัย

พิบัติในชุมชนและเกิดความ

ยึดม่ันผูกพันชุมชน 

- มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุง เน่ืองจากสถานการ

การณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ทำให้มีการปรับ

นโยบายการจัดการเรียนการ

สอน สาระวิชาท่ีทันสมัย  

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ท้ังการป้องกัน การ

ดูแล และการฟื้นฟูในใน

รายวิชาทางการพยาบาล 

และเรื่องการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล 

ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ส่วนได้ส่วนเสีย 

(AUNQA 2.1) 

2. จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร 

พยาบาลศาสตร์ ฉบับ

ปรับปรุง 2562 และ

สาระรายวิชาให้ทันสมัย 

ตามเกณฑ์ AUNQA 

(AUNQA 2.2-2.7)  
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

นักศึกษามีความรู้ในเรื่องโรค 

Covid 19 คำศัพธ์ การ

ป้องกัน การดูแลและการ

ฟื้นฟูสภาพการดูแลผู้ป่วย 

Long Covid การประเมิน

สุขภาพมารดาท่ีมารอรับ

วัคซีนป้องกัน COVID19  

และได้ นำความรู้ไปใช้ใน

การป้องกันตนเอง ให้ความรู้

แก่ผู้อื่น นอกจากนี้ในเรื่อง

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

มีการสอนโดยใช้สถานการณ์

ผู้ป่วยและยาท่ีใช้บ่อย เช่น 

Levophed,  Morphine 

ผลการประเมิน พบว่า

นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์

กำหนดร้อยละ 80 จำนวน 

41 คน คิดเป็นร้อยละ 

93.18 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวาง

ระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

AUNQA 3.1-3.6  

4.00 4.00 

ผ่าน 

- ระบบและกลไกการ

กำหนดผู้สอน 

- มีการดำเนินงานตามระบบ 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุง จากการสัมภาษณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรพบว่ามีการกำหนด

ผศ.ดร.วันเพ็ญ/อ.

ศิริพร/ 

อ.ดวงพร 

3.1 การสื่อสารปรัชญา

ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

มหาวิทยาลัยหน้าเวบ

ไซค์คณะและนำเสนอต่อ

น.ศ.และอาจารย์ในการ

ประชุ มคณ ะและนศ . 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ

บัณฑิตเพ่ือตอบสนองการ

พัฒนาประเทศไทย 4.0 

 

 

4 ข้อ 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

4.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

วุฒิ ประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน

ท้ังภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ

และอาจารย์พี่เล้ียงจาก

แหล่งฝึก 

- ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

- ได้อาจารย์ผู้สอนท้ังใน

คณะ และอาจารย์พิเศษทุก

คนมีความเชี่ยวชาญในสาขา

ของตน อาจารย์พี่เล้ียงใน

แหล่งฝึกของทุกสาขาการ

พยาบาลมีการจัดอบรม

พัฒนาศักยภาพและแต่งตั้ง

เป็นอาจารย์พี่เล้ียง มีการ

จัดทำแฟ้มประวัติทำให้

สะดวกในการพิจารณาเลือก

อาจารย์ในการสอน  

- อาจารย์ประจำหลักสูตร

ได้รับการประเมินการสอน

ทุกคน คนละ 1 ครั้ง และ

สะท้อนผลให้ไปปรับปรุงสาง

ผลให้อาจารย์ได้พัฒนา

คุณภาพการสอนของตนเอง 

อ ย่ า ง น้ อ ย ทุ ก ภ า ค

การศึกษาและนำแนวคิด

ข อ ง ป รั ช ญ า ฯ ต า ม

แนวทางพิ พัฒ นาการ

นิยม มาจัดการเรียนการ

สอนเพื่อให้มีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

โด ย ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร

จัดการเรียนรู้ในมคอ. 

3.2 จัดให้นศ.มีส่วนร่วม

ตัดสินใจในการจัดการ

เรียนรู้ได้แก่  การเลือก

หัวข้อทำงานกลุ่ม/การ

เลื อ ก หั ว ข้ อ วิ จั ย /ใน

ร า ย วิ ช า  เ ช่ น  วิ จั ย

ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล ฯ 

ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 

ป.การพยาบาลชุมชน 1, 

2 และ ปฏิบัติการรักษา

โรคเบ้ืองต้น เป็นต้น 

3.3 ทุกรายวิชาทางการ

พ ย า บ า ล ต้ อ ง มี ก า ร

จั ด ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ 

active learning 

3.4 ห ลั ก สู ต รก ำห นด

ประเด็นการเรียนรู้ตลอด

ชี วิ ต โด ย ก า ร พั ฒ น า
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะวิชาชีพ 

คุณ ธรรม จริยธรรมท่ี

เหมาะสมกับบริบทสังคม 

เช่ น  วิ ช า เท ค โน โล ยี

ส า รส น เท ศ ท า งก า ร

พ ย า บ า ล  ก า ร วิ จั ย

ทางการพยาบาลฯ เป็น

ต้น 

3.5 การจัดการเรียนการ

ส อ น ใ ห้ มี ค ว า ม คิ ด

ส ร้ า งส ร ร ค์ แ ล ะ ให้ มี

แนวคิดผู้ประกอบการ 

โดยการสอดแทรกใน

ราย วิช าวิ จั ย ทางก าร

พ ย าบ าล ฯ  แ ล ะก า ร

บริหารจัดการฯ 

3.6 การพัฒนาระบบ

การทบทวน/ทวนสอบ

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนแต่ละรายวิชา 

ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 

ทุกภาคการศึกษา ทุก

รายวิชา เพื่อให้ 1.

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

และ 2. CLOs ให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
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บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การ

ประเมินผู้เรียน 

1.5 

4.1-4.7 

8.4 

4.00 4.00 

ผ่าน 

- ระบบและกลไกการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- มีการดำเนินงานตามระบบ 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุง  ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์อาจาย์ผู้สอนมีการ

ทบทวนการประเมินผู้เรียน 

และนำมาปรับปรุงวิธีการ

ประเมินโดยกำหนด

เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล

ลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

เพื่อให้วัดได้ตรง และมีการ

พัฒนาเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชิญมา

วิพากษ์ มคอ 3 และ 4  

- ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมี

เครื่องมือที่ได้ปรับปรุงมาใช้

ในการประเมินผลลัพธ์การ

เรียนรู้โดยผ่านการนำเสนอ

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกพิจารณา เครื่องมือ

ผศ.ดร.กมลภู                       

ผศ.ดร.เรียม                       

ผศ.ดร.วาร์ธินีย์ 

อ.ศุภรัสมิ ์

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การ

ออกแบบวัดและ

ประเมินผล 

2. จัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ระบบการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน 

3. กิจกรรมการวิพากษ์ 

มคอ 3, 4, 5 6 และการ

วิพากษ์ข้อสอบ  

 

ผศ.วรางคณา  

อ.พนิตนันท์  

อ.กิติกร ผศ.ดร.อังคณา 

1. กิจกรรมการเรียน

การสอนภาคทฤษฎี 

2. กิจกรรมการประเมิน

มาตรฐานบัณฑิตด้วย 

Exit Exam nursing 

3. กิจกรรมการเรียน

1.โครงการพัฒนา

สมรรถนะบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0 

 

4.00 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

 

4.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

วัดได้รับการพัฒนาเป็นระยะ 

ๆ และมีการประเมินผลลัพธ์

การเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 

- มีการทวนสอบผลการ

ประเมิน โดยเฉพาะการตัด

เกรดทุกรายวิชาไม่พบ

ข้อผิดพลาดและการ

ร้องเรียน 

- ระบบและกลไกการ การ

กำกับการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7) 

- มีการดำเนินงานตามระบบ 

- มีการประเมินกระบวนการ  

มีการดำเนินการจัดทำ มคอ 

3 และ มคอ  4 ครบทุก

รายวิชา และนำผลมาจัดทำ 

มคอ  7  

- มีการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุง  

- ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการกำกับติดตามในหลาย

ขั้นตอนนำข้อมูลจากการ

ประเมินรายวิชาใน มคอ 3 

และ มคอ 4  มาจัดทำ มคอ 

5 และ มคอ 6 โดยผ่านการ

การสอนภาคปฏิบัติ 

4. กิจกรรมการพัฒนา

สมรรถนะชั้นปี 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ตรวจสอ บ จาก ป ระ ธาน 

ร า ย วิ ช า  เ ล ข า นุ ก า ร

ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร บ ริ ห า ร

หลักสูตร รวบรวมข้อมูล 

ม ค อ .5 แ ล ะ  ม ค อ .6 ให้  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร บ ริ ห า ร

ห ลั ก สู ต ร  จั ดท ำ มคอ .7 

ประธานสาข า น ำ เสน อ 

ม ค อ .7 ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารคณะ 

รอ งคณ บ ดี ฝ่ าย วิ ช าก าร 

น ำ เส น อ  ม ค อ .7 ต่ อ ท่ี

ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร รม ก าร

ป ระจ ำคณ ะ เพื่ อ ให้ ก าร

รับรอง และเสนอต่อสภา

วิชาการของมหาวิทยาลัย

พิ จ ารณ า ส่ งผล ให้  ก าร

จัดทำ มคอ 5, 6 และ มคอ 

7 ผ่านการพิจารณาของสภา

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

และเสร็จทันตามกรอบเวลา 

จุดเด่น: การบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการในเรื่อง Covid 19 

เป็นการบูรณาการกับ

รายวิชาฝึกปฏิบัติทางการ

พยาบาลหลายรายวิชา ท่ี

สอดคล้องและจำเป็นกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

นักศึกษาได้ท้ังความรู้ การ

นำความรู้ไปใช้ เกิดทักษะ

ปฏิบัติ 

แ น ว ท าง เส ริ ม จุ ด เด่ น : 

การบูรณาการการเรียนการ

สอ นกั บ กั บ พั น ธกิ จ ข อ ง

สถาบัน ถ้าหลักสูตรกำหนด

เป้าหมายของการบูรณาการ

ให้ ชั ด เจน ทุ กพั น ธกิ จ ว่ า 

บูรณาการกับรายวิชาอะไร 

มีเป้าหมายการบูรณาการท่ี

ชัดเจน ว่าต้องการให้ผู้เรียน

ได้ความรู้ ทักษะอะไร และ

ประเมินผลลัพธ์ของการบูร

ณ าการตามเป้ าหมายให้

ครบถ้ วน  มี หลั ก ฐาน เชิ ง

ประจักษ์จะสะท้อนผลลัพธ์

ท่ีดียิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา:  

1. การประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ:  

1. ควรมีการพัฒนาคุณภาพ
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

เครื่องมือวัดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ในแบบวัดแต่ละเรื่อง

โดยการหาคุณภาพอย่างง่าย  

หรือโดยกระบวนการวิจัย 

(เช่นท่ีทำอยู่ คือ ข้อสอบ

ปรนัยมีการวิพากษ์ การหา

ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจ

การจำแกเป็นต้น) 

2. การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา หลักสูตรมีการ

ทวนสอบการให้เกรด ควรมี

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน

ประเด็นของผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของนักศึกษาในระดับ

ปีการศึกษา และผลลัพธ์การ

เรียนรู้ในระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการ

ดำเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

AUNQA 6.5  

ร้อยละ 

100 

5.00 

ผ่าน 

- จำนวนตัวบ่งชี้ผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 17 

ตัวบ่งชี้  

- ผ่านทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับร้อย

ละ 100 

อ.จุฑาทิพย์ อ.ณัฐยา    

อ.เสาวรี  

6.5 ต้องมีการกำหนด

สมรรถนะสาย

สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมนักศึกษา  

1. โครงการพัฒนาการ

พั ฒ น า ส ม ร ร ร ถ น ะ

บุคลากรสายสนับสนุน

ด้านบริการนักศึกษา 

1.โครงการพัฒนาความ

เป็นเลิศ การจัดการ

ความรู้  และตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ  

 

5.00 

ผ่าน 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

5.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

อ.ศุภรัสมิ ์

ผศ.ดร.กมลภู 

อ.หทัยรัตน ์

องค์ประกอบท่ี 6 

สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

AUNQA 6.6 

AUNQA 7.1-7.9 

4.00 4.00 

ผ่าน 

- มีระบบการดำเนินงานของ

คณะ/สถาบัน โดยการมีส่วน

ร่วมของอาจารย์ประจำ

หลักสูตรเพื่อให้มีส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้เพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

- ผลดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

จากการปรับปรุง

กระบวนการตามผลการ

ประเมินความพึงพอใจ ของ

นักศึกษาและอาจารย์ ส่งผล

ให้ 

- มีหนังสือ E-book ตำรา 

วารสาร ท่ีเพียงพอและ

เป็นไปตามเกณฑ์สภาการ

อ.จุฑาทิพย์ อ.ณัฐยา  

อ.เสาวรี  

6.6 บริการต่าง ๆท่ีจัด

ให้ผู้เรียนต้องมีการ

ประเมิน  นำผลมา

ปรับปรุง และนำผลมา

เทียบเคียงกับ

หน่วยงานอื่น 

1. กิจกรรมการประเมิน

ความพึงพอใจ Student 

Support Services 

อ.ศุภรัสมิ์ ผศ.วริยา             

อ.อ้อฤทัย อ.อนัญญา 

1. กิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

สื่อสำหรับการเเรียนรู้

นอกห้องเรียน 

นักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์ 

2. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การสืบค้น

ข้อมูลเพื่อสืบค้น 

1.กิจกรรม Smart and 

happy NPRU Lab 

2.โครงการบริหารจัดการ

องค์กร การจัดทำแผนการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

4.โครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการและ

อุปกรณ์การเรียนการสอน

ให้พร้อมใช้เพื่อรองรับการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ปฏิบัติ 

4.00 

 

AUNQA  

ระดับ 3 

4.00 

ผ่าน 
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

พยาบาล และในช่วงมีการ

ระบาดของ Covid ได้

ปรับปรุงระบบการยืมคืน

หนังสือเป็นระบบ online 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้

นักศึกษาส่งผลให้นักศึกษามี

หนังสือ ตำราใช้ในการเรียน 

- การพัฒนาห้องปฏิบัติการ

ในสถานการณ์จำลองเสมือน

จริงสำหรับการฝึกปฏิบัติ

ทางการพยาบาลทำให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาณ

การณ์จำลองก่อนขึ้นฝึก

ปฏิบัติงานทำให้มีความ

มั่นใจในการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลกับผู้ป่วย 

- การจัดหาหุ่นจำลองการ

เรียนรู้กายวิภาคมนุษย์

พร้อมจอสัมผัส และชุด

จำลองสถานการณ์ติดตาม

สัญญาณชีพสำหรับฝึก

ปฏิบัติทางการพยาบาล ทำ

ให้การฝึกปฏิบัติในในหอ

ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยวิกฤติ

สามารถทำได้ ไม่สะดุดใน

สถานการณ์ท่ีมี Covid 

ระบาด  

- ความพึงพอใจในภาพรวม

งานวิจัย งานวิชาการ 

และผลงานอื่นๆ ผ่าน

ระบบonline สำหรับ

นักศึกษาและอาจารย์ 

3. กิจกรรมประกวด

การออกแบบพื้นท่ี

สำหรับการเเรียนรู้ตาม

ความสนใจเพื่อ

สร้างสรรค์การเรียนรู้

สำหรับยุคดิจิทัล  

4. กิจกรรมสำรวจความ

ต้องการใช้งาน

ทรัพยากร สำหรับการ

เรียนการสอนพยาบาล

ศาสตร์สำหรับอาจารย์

และนักศึกษา 

5. กิจกรรม check 

clear clean  ห้อง  

NLRC  

กิจกรรมเปิดบ้านจัดการ

ของ และประเมินความ

พึ่งพอใจการใช้งาน

ทรัพยากรท่ีคณะฯ จััด

ให้  

6. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การใช้งาน 

ห้องสมุด ดิจิทัล และ
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องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินฯ  

ปีการศึกษา 2564 

การวางแผนกิจกรรม/

โครงการ 

ตาม AUN-QA 

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

ปีการศึกษา 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน, 

ไม่ผ่าน 

  

การดำเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 

เป้าหมาย 2565 

ผลลัพธ์ 

(ค่าเฉลี่ย/

ร้อยละ) 

คะแนน/

ผ่าน 

ของนักศึกษาปกีารศึกษา 

2562 2563 และ 2564 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17, 4.22  

และ 4.32 ตามลำดับ 

จุดเด่น: คณะได้พัฒนาส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ให้

ทันสมัย และสามารถตอบ

โจทย์ในช่วงวิกฤตของการมี

โรคระบาดได้เป็นอย่างดี 

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้

ท้ัง ระบบ online on site  

แนวทางเสริมจุดเด่น: ควร

นำผลลัพธ์การเรียนรู้ใน

หลักสูตรมาร่วมกำหนด

ระบบและกลไกการจัดส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการจัดส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ว่า แต่

ละผลลัพธ์การเรียนรู้ควรมี

สิ่งสนับสนุนอะไรจึงส่งผลต่อ

การเรียน 

การสืบค้นข้อมูลผ่าน

ระบบ online 

 ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตร  
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
แบบ AUNQA  
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 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  แยกตามองค์ประกอบดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
 - การจัดทำเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษาดูงานเพ่ือให้ เกิดการเรียนรู้และ
นำมาประยุกต์ใช้ได ้

 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 - ควรมีนโยบายและกระบวนการในการพัฒนาบัณฑิต เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่

กำหนด 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 - เสนอแนะในเรื่องของการรับนักศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของศิษย์เก่าที่
ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ 
 - การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม ่  
 - การพัฒนาภาษาท่ี 3 ให้มีการนำนักศึกษาไปเรียนรู้ภาษาท่ีต่างประเทศ  
 - การสนับสนุนและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน เช่น การสนับสนุน 
IPAD สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนที่รวดเร็วและทันสมัย 
 - การไปศึกษาดูงานเพ่ือตอบสนอง เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เชิญผู้ที่มี
ความรู้จากโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาเป็นวิทยากร 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 - ควรเพ่ิมพูนทักษะ ในการใช้ห้อง SIMMOM SIMMAN   
 - ควรมีการทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน การร่วมมือเสริมสร้างและยกระดับมาตรฐานของบุคลากร 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 - จัดให้มีการอบรม เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA 
 - ควรไปศึกษาดูงานจากสถาบันอ่ืนๆ ที่รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรแบบ AUNQA เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการ
ตรวจประเมิน 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - การส่งเสริมระบบ IT และสนับสนุน IPAD สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือให้เกิด
ความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  มอบผู้รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไปปรับแก้ต่อไป 
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 5.2 พิจารณารายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน 

ข้อมูล 
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะและมีการ
รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2565 
รอบ 12 เดือน  ซึ่งมีแผนปฏิบัติการทั้งหมด 16 ดังนี้  
  1. แผนงานบริหารหลักสูตร 
  2. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Virtual Nursing 
  3. แผนปฏิบัติการจัตการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
  4. แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลสู่ Virtual Smart LAB 
  5. แผนพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาต้านดิจิทัลและนวัตกรรม 
  6. แผนจัตกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  7. แผนส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8. แผนงานแผนพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาต้านภาษาอังกฤษและวิเทศ
สัมพันธ์ 
  9. แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาล 
  10. แผนบริการวิชาการ 
  11. แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมพัฒนาทักษะทางต้าน
เทคโนโลยีดีจิทัล (digitalization & digital skill) 
  12. แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  13. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) 
  14. แผนปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวตล้อม 
  15. แผนปฏิบัติการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  16. แผนประกันคุณภาพ 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. เล่มรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน 
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 การดำเนินการ 
 คณะกรรมการแต่ละชุด  ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน  เรียบร้อยแล้ว  มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนน 1 2 3 4 5 

1. ผลิตบณัฑิต
พยาบาลนักปฏิบตัิที่มี
คุณภาพ 

เพื่อให้บัณฑิตมี
ความรู้ สมรรถนะ 
และคณุลักษณะใน
มาตรฐานวิชาชีพท่ี
เป็นเลิศพร้อม
ทำงานและเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติที่
โดดเด่นด้านการ
พยาบาลเพื่อจดัการ
ภัยพิบัติในชุมชน 

1.ร้อยละของผูส้ำเร็จ
การศึกษาสอบขึ้นทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพฯผ่านใน
ปีแรก 

100 100 30 50 60 80 100 4 

2. ร้อยละของผูส้ำเรจ็
การศึกษาผ่านประสบการณ์
จัดการภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 

100 80 10 20 40 60 80 
ขึ้นไป 

5 

3. ร้อยละของผูส้ำเรจ็
การศึกษาสอบผ่าน
มาตรฐานทักษะทางดา้น
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 

100 50 5 15 30 40 50 
ขึ้นไป 

5 

4. ร้อยละของอาจารยไ์ด้
แลกเปลีย่นในต่างประเทศ
หรือผ่าน webinar 
ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา  

100 10 3 5 10 10 10 
ขึ้นไป 

5 

5. ร้อยละของบัณฑติได้รับ
ใบประกาศนียบตัรใบ
ประกาศเกยีรตคิุณด้านไอที
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านสุขภาพ 

100 80 30 
 

40 50 60 80 
ขึ้นไป 

5 

6. จำนวนอุปกรณ์
แบบจำลองสถานการณ์
เสมือนจริง (Virtual 
Nursing) ตามสาขาการ
พยาบาลและการจัดการ              
ภัยพิบัต ิ

100 5 1 2 3 4 5 5 

คะแนนเฉลี่ย 4.83 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Virtual Nursingประจำปีการศึกษา 2564 

(ปีงบประมาณ 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 1 2 3 4 5 

1. ผลิตบณัฑิต
พยาบาลนักปฏิบตัิที่
มีคุณภาพ 

1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ในมาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็น
เลิศพร้อมทำงานและเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติที่โดดเด่น
ด้านการพยาบาลเพื่อจดัการ
ภัยพิบัติในชุมชน 
2. เสริมสร้างศักย ภาพของ

บุคลากรและนักศึกษาใหม้ี
ความสามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านสุขภาพ 
การเรยีนรู้ผา่นสถานการณ์
เสมือนจริงตามมาตรฐาน
การพยาบาลควบคู่กับการ
พยาบาลเพื่อจดัการภยับ
พิบัติในชุมชน 

1. พัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ LMS 

100 5 วิชา 1 2 3 4 5 5 

2. Thai mooc 100 1 ชุด - - - - 1 5 

3. พัฒนา E-book 100 4 วิชา - - - - 4 5 

คะแนนเฉลี่ย  
 
5 

  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2565 หน้า 63 

 
 
 

เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 
2564 (ปีงบประมาณ 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

2 เรียนรูสู้่เครือข่าย

ความเป็นเลิศทางการ

พยาบาลและ

สร้างสรรค์นวตักรรม

ทางการ 

พยาบาลเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน 

1. เพื่อพัฒนากระ บวน
การจัดการเรยีนรู้เสรมิ
ทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาให้
พร้อมทำงาน 
2 พัฒนาเครือข่ายทางการ
พยาบาลเพื่อสุขภาวะ
ชุมชนในทุกระดับ ด้วย
การบูรณาการด้าน
วิชาการ บริการวิชาการ 
ศิลปะวัฒนธรรมและร่วม
สร้างนวัตกรรมทางการ
พยาบาลสู่การทำงานจริง  

1. อาจารย์มสี่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 

100 80 - - 50 60 80 5 

2. วิชาที่มีการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 

100 10 วิชา - - 5 8 10 5 

3. แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) 
เกี่ยวกับการจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทำงาน 

100 1 ช้ิน - - - - 1 5 

คะแนนเฉลี่ย 5 

 
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลสู่ Virtual Smart LAB 

ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2563 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตนักปฏิบัติให้

ได้รับการยอมรับ

มาตรฐานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสรมิสร้างพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและ

นักศึกษาเพื่อยกระดบั

1. บัณฑิตนักปฏิบตัิมี
ความรู้ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะในมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีเป็นเลิศ   
2. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและนักศึกษา
ให้ได้มาตรฐานการ
พยาบาล ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมแห่ง

1.ห้องปฏิบัติการ

พยาบาลเป็น Virtual 

Smart Lab 

100 1 

กลุ่มวิชา 

- - - - 1 

 

5 

2. ผลสอบทักษะ

ปฏิบัติการพยาบาลใน

รายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลของนักศึกษา

พยาบาล ผ่านเกณฑ์ 

(ร้อยละ 60) 

100 ร้อยละ 

80 

10 20 30 40 59 

ขึ้น

ไป 

5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2563 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

การเรยีนรู้แบบ

ก้าวหน้านำสู่การ

ส่งเสริมสุขภาพที่ดี

และสุขภาวะชุมชน

อย่างยั่งยืน 

วิชาชีพและเรียนรู้สู่การ
ส่งเสริม 
สุขภาพท่ีดีและ    สุข
ภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.คู่มือสถานการณ์

จำลองสำหรับการฝึก

ปฏิบัติทางการพยาบาล  

100 1 

รายวิชา

การฝึก

ปฏิบัต ิ

การ

พยาบาล 

- - - - 1 

 

5 

  คะแนนเฉลี่ย 5.00 

 
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2565 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

1. ยกระดับคณุภาพ

บัณฑิตนักปฏิบัติให้

ได้รับการยอมรับ

มาตรฐานวิชาชีพ 

เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลพื้นฐาน และ
ทักษะด้านสารสนเทศ
ทางสุขภาพ ในระดับที่
ใช้งานได้ 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้า

สอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของนักศึกษาช้ันปี

สุดท้ายทั้งหมด 

10 20 30 50 60 70 80 

ขึ้นไป 

5 

2. จำนวนนักศึกษาช้ันปี

สุดท้ายทีผ่่านเกณฑ์ IC3 

หรือเทียบเท่า หรือตามที่

มหาวิทยาลยักำหนด 

ร้อยละ 50 ของนักศึกษา

ช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 

60 50 20 30 50 60 70 

ขึ้นไป 

5 

3. จำนวนนวัตกรรม

ผลงานได้รับการเผยแพร่

หรือเข้าประกวดรางวลั

ระดับชาติ อย่างน้อย 3 

ช้ินงาน/ปี 

30 3 มี

แผน 

1 2 3 4 

ขึ้นไป 

5 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

1. ยกระดับคณุภาพ
บัณฑิตนักปฏิบัติให้
ได้รับการยอมรับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
3. ยกระดับคณุภาพ
บัณฑิตนักปฏิบัติให้
ได้รับการยอมรับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลมีทักษะ
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ ท่ี
ประกอบด้วย
มาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 
และทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  

1. ร้อยละ 60 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปี
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะชั้น
ปี สมรรถนะ Soft 
skill ตามอัตลักษณ์ 
NURSE ในระดับมาก
ขึ้นไป 

40 
 

60 40 50 60 70 80 
ขึ้น
ไป 

5 
โดยสรุป
คืออยู่ใน
ระดับมาก

ขึ้นไป 
เฉลี่ยร้อย
ละ 99.98 

 2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับบริการการให้
ปรึกษาท้ังทาง
วิชาการและการใช้
ชีวิต 

2. นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มากกว่าร้อยละ 80 
ได้รับการดูแลให้
คำปรึกษาครอบคลุม
ประเด็นการให้
คำปรึกษาสำคัญ คือ 
1) ผลและวิธีการ
เรียนรู้ 2) 
ทุนการศึกษา 
เศรษฐกิจและการ
จัดการการเงิน 3) การ
จัดการความเครียด
และสุขภาพจิต 

20 
 

80 60 70 80 90 100 5 
การ

ประเมิน 
ผลร้อยละ 

100 

3. ระดับความพึง
พอใจต่อการควบคุม
การดูแลการให้
คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวนักศึกษา  
อยู่ในระดับด≥ี 3.51 
ขึ้นไป 

20 
 

≥ 3.51 ≥3.00 ≥3.25 ≥3.51 ≥3.75 ≥4.00 5 
คะแนน
เฉลี่ย 
4.27 

คะแนน 
(S.D. 
0.82) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

4. คะแนนเฉลี่ยระดบั
คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์อยู่ใน
ระดับดี≥ 3.51 ข้ึนไป 

20 
 

≥ 3.51 ≥3.00 ≥3.25 ≥3.51 ≥3.75 ≥4.00 5 
คะแนน
เฉลี่ย 
4.13 

คะแนน 
(S.D. 
0.61) 

  คะแนนเฉลี่ย 5.00 

 
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิชาชีพการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

4 สืบสาน  
ทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อรักษา
ความเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น
และชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

สร้างเสริมและสืบ
สานภูมิปญัญา
ศิลปะ และ
วัฒนธรรมและ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพพร้อมรับสู่
การเปลีย่นแปลง   

1. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะชั้นปี สมรรถนะ 
Soft skill ตามอัตลักษณ์ 
NURSE ในระดับมากข้ึนไป 

30 60 40 50 60 70 80 
ขึ้นไป 

5 

2. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมจติอาสา/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยั (กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเสรมิหลักสูตร) ไม่น้อย
กว่า 60 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

20 60 40 50 60 70 80 
ขึ้นไป 

5 

3. จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุ
บำรุงศาสนาศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา อย่างน้อย 3 
ชุมชน/ป ี

20 3 1 2 3 4 5 5 

 4. จำนวนองค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมสุขภาพ/จำนวน
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพโดย
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
น้อย 1 ช้ิน/ปี 

30 1 0 โครง
ร่าง 

1 2 3 5 

  คะแนนเฉลี่ย 100 5.00 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานแผนพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
และวิเทศสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า  
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

1. ยกระดับคณุภาพ
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้ได้รับการ
ยอมรับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

บุคลากรและนักศึกษามี
ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ การ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลด้าน
สุขภาพ 

1. ร้อยละ 60 นักศึกษาผ่าน
การทดสอบภาษาอังกฤษได้
ตามสมรรถนะชั้นปีท่ี
กำหนด 

50 60 10 20 50 60 80 
ขึ้นไป 

4 

2. ร้อยละ 50 ของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายมสีมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์
การวัดผลทักษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
CEFR (B1) 

30 50 5 15 30 40 50 
ขึ้นไป 

2 

3. มีสื่อการสอนหรือ
นวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษสำหรับ
พยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
อย่างน้อย 2 ช้ิน 

10 2 0 1 2 3 4  
ขึ้นไป 

5 

4. ร้อยละ 10 อาจารย์และ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศหรือผ่าน 
webinar ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 

10 10 0 3 5 8 10 
ขึ้นไป 

5 

คะแนนเฉลี่ย 100 4.00 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาเพื่อยกระดับการ
เรียนรู้แบบก้าวหน้านำสู่การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีประจำปีการศึกษา 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า   
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
 

1. เสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และนักศึกษาเพื่อ
ยกระดับการ
เรียนรู้แบบ
ก้าวหน้านำสู่การ
ส่งเสริมสุขภาวะ 

 ที่ด ี
                                                        

พัฒนาอาจารย์และ
นักศึกษาให้มีศักยภาพ
ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการพยาบาล และ
ยึดมั่นในคณุธรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

1.นวัตกรรมผลงานเข้า
ประกวดรางวัลระดับชาต ิ

10 3 

ช้ินงาน 

1 2 3 4 5 4 

2. จำนวนนวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพื่อสุขภาวะที่ด ี

10 5 

ช้ินงาน 

1 2 3 4 5 2 

1.นวัตกรรมผลงานเข้า
ประกวดรางวัลระดับชาต ิ

20 5 

ช้ินงาน 

1 2 3 4 5 5 

4. จำนวนหน่วยงานท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการส่งเสรมิ
สุขภาวะที่ด ี

20 1 

หน่วยงาน 

0 30 0 0 1 5 

5. จำนวนผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ี
นำเสนอระดับชาติหรือ
นานาชาติ   

20 8 เรื่อง 2 4 6 8 10 5 

6. จำนวนผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
หรือผลงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาล   

20 10 

เรื่อง 

2 4 6 8 10 5 

คะแนนเฉลี่ย 100 5.00 

 
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานบริหารบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เรียนรูสู้่เครือข่าย
ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล
และสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการ 

พยาบาลเพื่อสุข
ภาวะชุมชน                                                        

1. สร้างการเรียนรู้
ร่วมกับแหล่งฝึก
และเครือข่ายให้
เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล 
2. พัฒนาเครือข่าย
ทางการพยาบาล

1. จำนวนหลักสูตรเฉพาะทาง
ระยะสั้น ระยะยาว หลักสูตร
บูรณาการกับการพัฒนาและ
ตอบสนองต่อการทำงานหรือ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

10 1  

หลักสตูร 

ร่าง 1 2 3  4 5 

2.ชุดความรู้บูรณาการองค์ความรู้
จากศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล 

10 1  

ชุดความรู ้

1 2 3 4 5 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

เพื่อสุขภาวะชุมชน
ในทุกระดับ ด้วย
การบูรณาการด้าน
วิชาการ บริการ
วิชาการ และร่วม
สร้างนวัตกรรม
ทางการ 
พยาบาล 

3.จำนวนหลักสูตรเฉพาะทาง 
ระยะสั้น ระยะยาว หลักสูตร
บูรณาการกับการพัฒนาและ
ตอบสนองต่อการทำงานแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัต ิ

10 1  

หลักสตูร 

ร่าง 1 2 3   
4 

5 

4.ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการ
เรียนรู้จากศูนย์ฝึกอบรมความ
เป็นเลิศทางการพยาบาล 

20 ร้อยละ  

100 

20 40 60 80 10
0 

5 

5. ร้อยละผู้สูงอายุในชุมชน
เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

20 ร้อยละ  

20 

20 40 60  10 5 

6. จำนวนหมู่บ้านต้นแบบที่มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองที่ดี 

20 ร้อยละ  

20 

20 40 60 80 10
0 

5 

7.ชุดความรู้สุขภาพเพื่อส่งเสริม
และป้องกันโรคไม่ติดต่อและ
ภาวะสุขภาพจิตสำหรับชุมชน 

10 1 

หมู่บ้าน 

  1  2 3 

คะแนนเฉลี่ย 100 4.28 
 

เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานบริหารองค์กรประจำปีการศึกษา 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 1 2 3 4 5 

  ผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบัติที่มี
ศักยภาพ
รองรับการ
พัฒนาประเทศ 

บุคลากรและนักศึกษา
มีความสามารถ
ทางด้านการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีดิจิทลั                     
พัฒนาระบบการ
เรียนรู้แบบลูกผสม 
และแบบจำลอง
สถานการณ์เสมือน
จริง 

1.คะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรยีนรู ้

20 >3.51 

 

>3.71 >3.91 >4.11 >4.31 > 4.51 5 

2. เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลได้ศึกษาดู
งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/
ปีการศึกษา 

20 1 / ปี  1 2 3 4 4 

3. จำนวน ชุด
หุ่นจำลองสถานการณ์
การทำคลอดขั้นสูง
พร้อมระบบจำลอง
สถานการณ์  

20 1  ชุด       1 5 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 1 2 3 4 5 

4. จำนวน ชุด
หุ่นจำลองสถานการณ์
การทำคลอดขั้นสูง
พร้อมระบบจำลอง
สถานการณ์  

20 1  ชุด       1 5 

5. จำนวนหุ่นแขนฝึก
การฉีดหลอดเลือดดำ
และให้สารน้ำทาง
หลอดเลือดดำ  

20 10 ชุด 20 40 60 80 100 5 

คะแนนเฉลี่ย 100 4.80 

 
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานบริหารองค์กรประจำปีการศึกษา 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

มุ่งสู่องค์กรการ
เรียนรูด้้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

บริหารคณะใหเ้ป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และนำใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การจัดการ 
บุคลากรไดร้ับการ
เพิ่มสักยภาพทำงาน
แบหลายมิติ มี
ความสุข สถานท่ี

1.คะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรยีนรู ้

20 2 คน  1 2 3 4 5 

2.จำนวนตำแหน่งทาง
วิชการที่เพิ่มขึ้น 

20 2 คน  1 2 3 4 4 

3.จำนวนรวมผูไ้ดร้ับ
ทุนที่ได้รับทุนส่งเรียน
ต่อเป็น อาจารย์
พยาบาล 

20 40 คน 

20(ตรี) 

20 (โท) 

20 
 
 

25 30 35 40 5 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมความสุข 

4. จำนวนแผนการ

บริหารและพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนให้

ครอบคลมุ

องค์ประกอบของแผน 

ประกอบไปด้วย

แผนการบริหาร 

แผนการธำรงรักษา 

แผนพัฒนาและแผน

เกษียณ 

20 1  ชุด     1 5 

5. -.ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของอาจารย์และ
บุคลากรในการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของสถาบัน>3.51จาก 
5คะแนน 

20 >3.51 

 

>3.71 >3.91 >4.11 >4.31 >4.51 5 

6. ระดับความสุขใน
การทํางานของ
บุคลากร 

 4 
คะแนน 

>3.71 >3.91 >4.11 >4.31 >4.51 5 

7. ระดับความสําเร็จ
ของการบริหารจดัการ
องค์กร ด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

 4 
คะแนน 

>3.71 >3.91 >4.11 >4.31 >4.51 5 

คะแนนเฉลี่ย 100 4.85 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานบริหารองค์กรประจำปีการศึกษา 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

 มุ่งสู่องค์กรการ
เรียนรูด้้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

บริหารคณะใหเ้ป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
และนำใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจดัการ 
     บุคลากรไดร้ับการ
เพิ่มสักยภาพทำงานแบ
หลายมติิ มีความสุข 
สถานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมความสุข 

- จํานวนระบบ

ฐานข้อมูลที่ใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัใน 

การจัดการงาน   

20 5 ฐาน 

 

1 2 3 4   5 5 

แนวปฏิบัติที่ดี 3 
เรื่อง   

100 3 ร่าง 1 2 3 4 5 

- Green & Clean 
NURSE 

 1 / ปี     1 5 

คะแนนเฉลี่ย 100 5.00 

 
เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานบริหารองค์กรประจำปีการศึกษา 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
 

มุ่งสู่องค์กรการ
เรียนรูด้้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

- บุคลากรและนักศึกษา
มีความสามารถทางด้าน
การใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
- บุคลากรไดร้ับการเพิ่ม
สักยภาพทำงานแบ
หลายมติิ มีความสุข 
สถานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมความสุข 

แนวปฏิบัติที่ดี 3 เรื่อง   100 >3.51 

 

ร่าง 1 2 3 4 5 

- Green & Clean 
NURSE 

 1 / ปี     1 5 

คะแนนเฉลี่ย 100 5.00 
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เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนแผนงานแผนปฏิบัติการบริหารการเงินและงบประมาณการศึกษา 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 
2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5  

มุ่งสู่องค์กรการ
เรียนรูด้้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารคณะให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
และนำใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจดัการ 
2. บุคลากรได้รับการ
เพิ่มสักยภาพทำงานแบ
หลายมติิ มีความสุข 
สถานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมความสุข 

- ร้อยละผลการใช้จ่าย
ตามไตรมาส  

50 70 

 

70 75 80 85 90 5 

- วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  50 1 / ปี มหาวิทยาลยัดำเนินการ  

คะแนนเฉลี่ย 100 5.00 

 
 ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณารายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน 
 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะ 
1. แผนงานบริหารหลักสูตร 1. ควรวางแผนพัฒนาเรื่องการสอบใบประกอบวิชาชีพ

ให้ได้ตามเป้าหมาย 
2. ควรเพิ่ม ทักษะ หรือหลักสูตร เช่น การบรหารจัดการ 
หรืองานคุณภาพ เพ่ือให้นศ. มีประกาศนียบัตร และมี
โอกาสในการเลือกท่ีทำงานมากข้ึน  
3. หลักสูตรควรทำข้อมูลย้อนกลับว่า ในแต่ระรุ่นที่จบ 
ไปทำงานที่ไหน และมาจากไหน เพ่ือวางแผนในการรับ
สมัครนักศึกษา และวางแผนในการบริหารจัดการ
หลักสูตรอื่นๆ ในอนาคต   

2. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Virtual 
Nursing 

ควรวางแผนทำ สื่อให้เผยแพร่สู่สารธารณเพ่ิมขึ้น เช่น 
you Tube ที่เป็นของคณะ ฯ ให้คนทั่วไปได้รับรู้ ได้เห็น
เพ่ือสร้างการรับรู้แก้สารธารณะ  

3. แผนปฏิบัติการจัตการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทำงาน 

ควรพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลสู่ 
Virtual Smart LAB 

คณะฯ ควรวางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการให้น.ศ.ได้ใช้ 
งานมากที่สุด และให้ห้องแลปได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด
โดยมีหลักสูตรอื่นๆที่จะได้มาใช้ห้องปฏิบัติการหรือที่อ่ืน
ในลักษระให้เช่าเรียน ก็ควรวางแผน 

5. แผนพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของ
นักศึกษาต้านดิจิทัลและนวัตกรรม 

ควรพัฒนา ทักษะ ภาษา IT ให้ชัดเจน เรื่องการวาง
แผนการใช้เงินการลงทุน ตั้งแต่วัยรุ่นให้ใช้เงินเป็น 
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6. แผนจัตกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ควรพัฒนา ทักษะ ภาษา IT ให้ชัดเจน เรื่องการวาง
แผนการใช้เงินการลงทุน ตั้งแต่วัยรุ่นให้ใช้เงินเป็น  

7. แผนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทำนุ
บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ควรเอาภูมิปัญญามาบรูณาการ หรือทำวิจัย ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น  

8. แผนงานแผนพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
ของนักศึกษาต้านภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ 

1. นักศึกษาควรวางแผนให้ได้พัฒนาภาษาอย่างจริงจัง 
ต้องใช้ได้จริง พูดได้ เขียนได้ เช่นมี webinar บ่อยขึ้น 
ให้นศ.ได้ฝึกพูดฝึกคุย และใช้ภาษา อังกฤษ อาจเป็น
หัวข้อตามความสนใจก็ไม่จำเป็นต้องวิชาการอย่างเดียว 
ท่องเที่ยว กีฬา ความงาม ที่นศ.สนใจ  
2. ควรวางแผนเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ
อาจารย์ ให้สอนได้จริงพูดได้เพ่ือให้เป็นต้นแบบอาจ
ส่งไปแลกเปลี่ยนหรือไปศึกษาต่อในประเทศเจ้าของ
ภาษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9. แผนปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ และ
นวัตกรรมทางการพยาบาล 

1. ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ความพัฒนาเรื่อง
การขยับฐานตีพิมพ์ไปในระดับนานาชาติให้เพ่ิมข้ึน 
2. อาจารย์ที่ มีป ระสบการวิจัยมากๆ ควรพัฒนา
โครงการวิจัยที่ขอทุนจากภายนอกให้มากข้ึน   

10. แผนบริการวิชาการ ควรมีการบรูณาการงานวิจัย งานวิชาการ และการเรียน
ไปพร้อมกัน ไม่ควรทำงานหน้าเดียว 

11. แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ือเสริมพัฒนาทักษะทางต้านเทคโนโลยีดี
จิทัล (digitalization & digital skill)  

ควรวางแผนให้นศ.และอาจารย์ได้มีเทคโนโลยีเช่น IPad 
เพ่ือยืมใช้งาน ในการค้นคว้าและจดบันทึกงาน เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยี  

12. แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาบุคลากร 1. ควรวางแผนเรื่องการส่งต่อในระดับปริญญาเอก
เนื่องจากอาจารย์ทุนพัฒนาอาจารย์ที่จะกลับมาเป็น
จำนวนมากคณะฯ ต้องวางแผนการพัฒนาในเรื่อง
การศึกษาต่อและวางแผนการทำงานในหลักสูตรอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สามารถใช้กำลังคนได้เต็มศักยภาพ  
2. ควรวางแผนเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ
อาจารย์ ให้สอนได้จริงพูดได้เพ่ือให้เป็นต้นแบบอาจ
ส่งไปแลกเปลี่ยนหรือไปศึกษาต่อในประเทศเจ้าของ
ภาษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

13. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (KM) 

ควรวางแผนถอดบทเรียนที่ ดี  ๆ  เช่นการทำงาน 
พระราชทานปริญญาบัตรที่ ผ่ านมา เกิดบทเรียน
อะไรบ้างถอดมาเป็นองค์ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการ และตีพิมพ์  

14. แผนปฏิบัติการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวและ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

- 
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15. แผนปฏิบัติการบริหารการเงินและงบประมาณ วางแผนของบประมาณในการรองรับการขยายตัวของ
คณะ หากรับนักศึกษา 320 คน อาจารย์ อีก 80 คน 
สถานที่จะเพียงพอหรือไม่ต้องวางแผนเรื่องการของบ
สร้างตึก หรือขยับขยายพ้ืนที่ ล่วงหน้ารอคนมาแล้วจะ
ดำเนินการไม่ทัน เพราะตึกต้อใช้เวลาในการก่อสร้าง   

16. แผนประกันคุณภาพ ควรวางแผนการตรวจประเมินแบบ AUN-QA  ให้ได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 3 ไปศึกษาข้อมูลตัวชี้วัด และ
ทบทวนการทำงานว่ากระบวนการทำงาน เพ่ือให้ได้ตาม
มาตรฐานครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่  

 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์  ครั้ งที่  9/2565                    
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30-16.30 น. แบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช                 
นิลพันธุ์ ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 
                                   ประธานกรรมการ 
(นางสาวชุติ์ภิญกุญช์  เฉลิมชาติโภคิน)   (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ) 
       ผู้จดบันทึกการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


