
คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร

ท่ี   77/2563

เร่ือง  การมอบหมายผูรับผิดชอบเตรียมหลักฐาน และเขียนเอกสารประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับ

คณะ (ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2563)
__________________________________________________________

ดวยคณะพยาบาลศาสตรจะจัดดําเนินการจัดซื้อ/จาง ประจําปงบประมาณ 2562 เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 643/2561 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม
2561 เรื่องมอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และผูอํานวยการสํานักงาน อธิการบดี ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี จึงแตงตั้งผูรับผิดชอบเตรียมหลักฐาน และเขียนเอกสารประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ดังตอไปนี้

การมอบหมายผูรับผิดชอบเตรียมหลักฐาน และเขียนเอกสารประกันคุณภาพระดับคณะ

รายละเอียดตัวชี้วัด อาจารยผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ

องคประกอบท่ี 1
การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม

1. อาจารยศิริพร ฉายาทับ 
2. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย

1. ผศ. วรางคณา สายสิทธิ์

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจา
คณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

1. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ 
1. ผศ. วริยา จันทรขํา

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจา
คณะท่ีดารงตาแหนงทางวิชาการ

1. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ 
1. ผศ. วริยา จันทรขํา

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

1. อาจารยเรียม นมรักษ 
2. อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล 
3. อาจารยฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา

1. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ

ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

1. อาจารยจุทาทิพย เทพสุวรรณ 
2. อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ 
3. อาจารยศุภธิดา จันทบุรี

1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

ตัวบงชี้ที่ 1.6 การสงเสริมทักษะ
สมมรถนะการใชภาษาอังกฤษ

1. อาจารยเอมวดี เกียรติศิริ 
2. อาจารยดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต 
3. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ

1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริม
สมรรถนะดานดิจิทัล

1. อาจารยจุทาทิพย เทพสุวรรณ 
2. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย

1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

ตัวบงชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่มี
นักศึกษารวมสรางนวัตกรรม

1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
2. อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ

1. ผศ. วรางคณา สายสิทธิ์ 
2. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
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รายละเอียดตัวชี้วัด อาจารยผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ

องคประกอบที่ 2

การวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก

การบริหารและพัฒนางานวิจัย

1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต 

2. ผศ.ดร. พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
1. ผศ. วรางคณา สายสิทธิ์

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงาน

วิจัยและงานสรางสรรค

1. อาจารยดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต

2. อาจารยนงนุช เชาวนศิลป
1. ผศ.ดร. พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการ

ของอาจารยประจาและนักวิจัย

1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต 

2. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ
1. ผศ.ดร. พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์

ตัวบงชี้ที่ 2.4 งานวิจัยงาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมที่นา

ไปใชประโยชนในชุมชน

1. อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ 

2. อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต

3. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย

1. ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์

องคประกอบที่ 3

การบริการวิชาการ

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไก

การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา

ชุมชน หรือสังคม

1. อาจารยศุภรสมิ์ วิเชียรตนนท 

2. อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ 

3. อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ

1. ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์

ตัวบงชี้ที่ 3.2 จานวนชุมชนเปา

หมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน

1. อาจารยเรียม นมรักษ 

2. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย
1. ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์

องคประกอบที่ 4

การทานุบารุงศิลป

วัฒนธรรม

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก

การทานุบารุงศิลปะและความ

เปนไทย

1. อาจารยศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท 

2. อาจารยฐาพัชรลดา เกียรติเลิศ

เดชา

1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

องคประกอบที่

5การบริหารและ

การจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 5.1การจัดการรียนรู

แบบบรูณาการกับการทางาน

1. ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์ 

2. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย
1. ผศ.วริยา จันทรขํา

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของ

คณะเพื่อการกากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลักษณของ

คณะ

1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

2. ผศ.วริยา จันทรขํา
1. ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร

1. ผศ.วรางคณา สายสิทธิ ์

2. อาจารยศิริพร ฉายาทับ
1. ผศ.วริยา จันทรขํา
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การมอบหมายผูรับผิดชอบเตรียมหลักฐาน และเขียนเอกสารประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

องคประกอบ ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบเขียน ผูชวยหาหลักฐาน ผูตรวจสอบ

1. การกํากับ

มาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด โดย

สกอ.

อาจารยศิริพร ฉายาทับ

อาจารยกมลภู 

ถนอมสัตย

ผศ.เรียม นมรักษ

นางสาวมณฑิราวุฒิ

พงษ

ผศ.วรางคณา 

สายสิทธิ์

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

อาจารยณัฐธยาน  

อังคประเสริฐกุล

อาจารยศุภธิดา จันทรบุรี

อาจารยเสาวรี

เอี่ยมละออ

นางสาวฐาปนีย

ซ่ัวเซงอ่ี

อาจารยศิริพร

ฉายาทับ

2.2 การไดงานทําหรือผล

งานวิจัยของผูสําเร็จการ

ศึกษา

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา อาจารยวารธินีย 

แสนยศ

ผศ.ดร.พิมสุภาว 

จันทนะโสตถิ์

อาจารยภาศินี 

สุขสถาพรเลิศ

นางสาววิกานตดา

โหมงมาตย

ผศ.วรางคณา 

สายสิทธิ์

3.2 การสงเสริมและการ

พัฒนานักศึกษา

ผศ.วริยา จันทรขํา

(รวมกับกิจการนักศึกษา

อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด

ชูพรม)

อาจารยศุภรัสมิ์

วิเชียรตนนท

นางสาวฐาปนีย

ซ่ัวเซงอ่ี

ผศ.วรางคณา 

สายสิทธิ์

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ผศ.วริยา จันทรขํา

(รวมกับกิจการนักศึกษา

อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด

ชูพรม)

อาจารยฐาพัชรลดา

เกียรติเลิศเดชา

นางสาวฐาปนีย

ซ่ัวเซงอ่ี

อาจารยกมลภู

ถนอมสัตย

4. อาจารย   4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย

ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์ อาจารยทัศนีย

ตริศายลักษณ

นางสาววิกานตดา

โหมงมาตย

ผศ.วริยา จันทรขํา

4.2 คุณภาพอาจารย อาจารยดวงพร 

ผาสุวรรณ

ผศ.เรียม นมรักษ

นางสาวมณฑิรา

วุฒิพงษ

อาจารยศิริพร

ฉายาทับ

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย อาจารยดวงพร 

ผาสุวรรณ

นางสาววิกานตดา

โหมงมาตย

อาจารยศิริพร

ฉายาทับ

5. หลักสูตรการ

เรียนการสอนการ

ประเมินผูเรียน  

5.1 สาระรายวิชาใน

หลักสูตร

ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์

อาจารยณัฐธยาน 

อังคประเสริฐกุล

นางสาววิกานตดา

โหมงมาตย

ผศ.วริยา จันทรขํา

5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน

ผศ.วรางคณา สายสิทธิ์

อาจารยดวงพร 

ผาสุวรรณ

อาจารยทัศนีย

ตริศายลักษณ

นางสาววิกานตดา

โหมงมาตย

ผศ.วริยา จันทรขํา



องคประกอบ ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบเขียน ผูชวยหาหลักฐาน ผูตรวจสอบ

5.3 การประเมินผูเรียน อาจารยดวงพร 

ผาสุวรรณ

อาจารยทัศนียตริศา

ยลักษณ

อาจารยภาศินี

สุขสถาพรเลิศ

นางสาววิกานตดา

โหมงมาตย

ผศ.วรางคณา 

สายสิทธิ์

5.4 ผลการดําเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ

ผศ.ดร.พิมสุภาว

จันทนะโสตถิ์

อาจารยกมลภู

ถนอมสัตย

นางสาวมณฑิรา

วุฒิพงษ

อาจารยศิริพร

ฉายาทับ

6. ส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผศ.วริยา จันทรขํา

อาจารยวารธินีย

แสนยศ

อาจารยศิริพรฉายาทับ

อาจารยจุฑาทิพย

เทพสุวรรณ

นางสาววิกานตดา

โหมงมาตย

นางสาวศันสนีย

พุทจิระ

ผศ.วริยา จันทรขํา

 สั่ง ณ  วันที่   2 มีนาคม พ.ศ. 2563
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