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คำนำ 
 

  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื ่องมือสําคัญ ในการดำเนินการบริหารคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตรเปนสถาบันการศึกษาทางวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเปิดดำเนินการ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) เพียงหลักสูตรเดียว โดยปีการศึกษา 2564 เป็นปีท่ี 
2  ของการดําเนินการหลักสูตรและเปิดสถาบันการศึกษาวิชาชีพ ตามประกาศสภาการพยาบาลเรื่องขั้นตอน
การขอเปดสถาบันการศึกษาและขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพ พ.ศ.
2560 และขอบังคับสภาการพยาบาล    วาดวยการใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2562   
โดยมีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษาพี่เล้ียง ทําหนาท่ีกํากับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560  

คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรภายใตระบบการบริหารคุณภาพ 
โดยใหเกิดคุณภาพในทุกกระบวนการ โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําแพงเพชรควบคูไปกับการกํากับมาตรฐานสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งงานประกันคุณภาพ
การศึกษาไดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ใหใชเกณฑมาตรฐานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรของสภาการพยาบาลเปนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยคณะพยาบาลศาสตร
ไดเสนอรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2564 เพื่อขอรับรองเป็นปท่ี 3  และไดรับการตรวจเยี่ยม
จากคณะกรรมการสภาการพยาบาล เม ื ่อ 23 และ 24 ก ุมภาพันธ  2564 ผลการพิจารณาร ับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ให้ดำเนินการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565 เป็นปท่ี 3 
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการ
จัดรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา เพื่อเปนสวนหนึ่งของขอมูลรายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของ
คณะพยาบาลศาสตร์เป็นปีท่ี 2 ของการดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
โดยเป็นหลักสูตรวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล (16 ธันวาคม 2562) 
และได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (9 พฤษภาคม 2563) รหัสหลักสูตร 
25631411100024 การดำเนินการบริหารจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ภายใต้มาตรฐานการอุดมศึกษา ใน
นามสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพการพยาบาล โดยมีตัวบ่งชี ้ระดับหลักสูตรที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ปีที่ 2 ของ
หลักสูตรมีตัวช้ีวัด 11 ตัวชี้วัด ดำเนินการครบถ้วนระดับดีมาก  และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ ประเมินท้ัง 5 องค์ประกอบ รวม 
17 ตัวบ่งชี ้ มี 2 ตัวบ่งชี ้ที ่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระบุให้คณะพยาบาลศาสตร์ไม่รับการ
ประเมิน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ 1.9 คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยทั้ง 5 องค์ประกอบ เท่ากับ 
3.22 ระดับพอใช้ ซึ่งยังคงต้องมีการสนับสนุนพัฒนาต่อไป 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู ้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และบันทึกแนบท้ายมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560  เพื่อดำเนินการท้ัง 4 พันธกิจอุดมศึกษาครบถ้วน ภายใต้การรับนักศึกษาจำนวน 
40 คนตามแผนเพื่อให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทางวิชาชีพการพยาบาลท่ีมีคุณภาพในอัตราส่วน
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 8 คน และตอบสนองความต้องการของสถานบริการสุขภาพในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร เป็นหลัก โดยในปีแรกของการดำเนินการหลักสูตรมีสถานบริการสุขภาพให้
การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขรับเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงพยาบาลของ
รัฐ และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร จากเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน ทำให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และขอรับการสนับสนุนทุนได้รับการ
จัดสรรทุนทุกราย นอกจากนี้พันธกิจการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตำบลนครชุม ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากครอบครัวในหมู่ท่ี  1 
ตำบลนครชุม ร่วมโครงการระบบครอบครัวเสมือนโดยรับให้นักศึกษาพยาบาลเป็นสมาชิกครอบครัว ในปี
การศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นรวม 43 ครอบครัว ภายใต้ช่ือ “ครอบครัวพยาบาลนครชุม” เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษา
ด้านการเรียนรู้ การฝึกทักษะทางสังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักและเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร และตอบสนองอัตลักษณ์บัณฑิต “มีใจรักบริการในชุมชนท้องถิ่น” 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งอยู่เขต
หมู่บ้านวังยาง หมู่ท่ี 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  

จากการศึกษาข้อมูลความจำเป็นรวมถึงศักยภาพและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร               
มีความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงได้มีการจัดต้ัง
คณะทำงานโครงการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับเทียบเท่าคณะ ศึกษาความเป็นไปได้ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกำแพงเพชร และมีมติเห ็นชอบให้จ ัดตั ้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมครั ้งที ่ 1/256 2                           
วันท่ี 16 มกราคม 2562  

คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่นให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพและสามารถชี้นำสังคมด้านสุขภาพ โดยเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์
ปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพในแต่ละช่วงวัย มีองค์ความรู้ในศาสตร์การพยาบาลในทุกมิติ
สุขภาพครอบคลุมภาวะสุขภาพดี การเจ็บป่วย ระยะท้ายของชีวิต ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงความต่างของ
วัฒนธรรมโดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี ต้ังแต่กระบวนการคัดเลือกเยาวชนเข้าศึกษา การ
กำหนดเงื ่อนไขเพื่อท้องถิ่นและจัดการศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งในสถานบริการสุขภาพ 
ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองเสมือนจริงและในสภาพจริงเพื่อให้มีการพัฒนา
องค์ความรู ้และคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื ่อง โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ของวิชาชีพการพยาบาล                    
การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดบัณฑิตวิชาชีพการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ สามารถเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพยากรความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับปฏิสัมพันธ์ของคนสิ่งแวดล้อมสุขภาพและการพยาบาล 
ภายใต้การดูแลครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นท่ีมีความต่างทางวัฒนธรรม ด้วยหลักวิชาการยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาลและกติกาทางสังคม 
 
ปรัชญา  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เช่ือว่า การศึกษาคือเครื่องมือการพัฒนาสังคม
ผ่านการพัฒนาคน  การพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพและให้บริการพยาบาลจึงเป็นการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล                      
ที่มุ่งสร้างสุขภาวะครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” ของบุคลากร
สถาบันและองค์กรท้องถิ่น 
 
อัตลักษณ ์   

มุ่งเน้นผลิตให้บัณฑิตพยาบาล “มีใจรักบริการในชุมชนท้องถิ่น” 
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 คณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2562   มีโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อ 17 
มกราคม 2562 โดยมีโครงสร้างองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์ แบ่งเป็น 2 สำนักงาน ประกอบด้วย 1) สำนักงาน
คณบดีและบริการกิจกรรม 2)  สำนักวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินการบริหารภายใต้คณบดีเป็น
ผู้บริหารสูงสุด ท่ีได้รับแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัยฯเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 มีวาระ 4 ปี 
  
 

โครงสร้างการบริหารองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

สำนักวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
 

 สำนักงานคณบดีและบริการกิจกรรม 
 

- งานธุรการและเลขานุการ 
- การเงิน การคลังและพัสดุ 
- งานแผน/ประกันฯ /สารสนเทศ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานวิจัย 
- งานทำนุศิลปวัฒนธรรม 

- งานบริหารหลักสูตร 
- งานจัดการเรียนการสอน

สาขาการพยาบาล 
- ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้  
- งานวัดและประเมินผล 
- งานพัฒนานักศึกษา 

 

รองคณบดี 
 

ผู้ช่วยคณบดี 
แ 

คณะกรรมการประจำคณะ 
แ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 
วันที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 
วันที่ สกอ. ลงนาม
รับทราบหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563 

29 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 
Bachelor of Nursing Science B.N.S. 

 
จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา/ช้ันปี ปีการศึกษา 2564  จำนวน  80 คน 

หลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวม 

ปีการศึกษา / ช้ันปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4  
80 จำนวนนักศึกษา 41 39 0 0 

รวม 
 
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2564   

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ปริญ
ญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

นับ 

1.ดร.นำพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ กศ.ด (บริหารการศึกษา)  
พย.ม (การพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์) 

  ✓ 1 

2.ดร.สุภาเพ็ญ  
      ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

ค.ด (การบริหารอุดมศึกษา) 
พย.ม (การบริหารการพยาบาล) 

  ✓ 1 

3.ผศ.กัลยา แก้วสม พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)  ✓  1 
4.อ.สมิตรา กันทาหงษ์ พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)  ✓  1 
5.อ.สุภาพร  ปรารมย์ พย.ม. (การผดุงครรภช์ั้นสูง)  ✓  1 
6.อ.ตุลนาฒ ทวนธง วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  ✓  1 
7.ดร.กนกพร  
       ไพศาลสุจารีกุล 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์) 
พย.ม (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

  ✓ 1 

8.อ.มณีรีตน์ พราหมณี พย.ม. (การผดุงครรภช์ั้นสูง)  ✓  1 
9.อ.นภัทร  เต๋ียอนุกูล พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)  ✓  1 
10.อ.ชลธิชา จับคล้าย พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  ✓  1 
11.อ.ทิพวรรณ วงษ์ใจ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  ✓  1 
12.อ.อัญชลี เกษสาคร พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  ✓  0.5 
13.อ.จินตนา สินธุสุวรรณ พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)  ✓  1 
14.อ.เพ็ญพโยม เชยสมบัติ พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)  ✓  1 

รวมจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 14 รายชื่อ  11 3 13.5 
 
 
 
 
 

http://cheqa.rbru.ac.th/cheqa/FileStore/2553/16000/0/ส่วนนำ/หลักสูตรที่เปิดสอน%20ประจำปีการศึกษา%202553.pdf
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จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล หลักสูตร 
ผศ. รศ. ศ. 

รวม 
1 0 0 

1.ผศ.กัลยา แก้วสม พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
รวมจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 1    1 

 
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
ต่ำ
กว่า 
ป.ตรี 

ปริญญ
าตรี 

ปริญ
ญา
โท 

ปริญ
ญา
เอก 

รวม 

1.นางสาววานิสา  
   ธัญญะวัน 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 ✓  

 0.5 

2.นายวันธนะพล หมั่นหา นักวิชาการศึกษา  ✓   1 
3.นางสาวอรนุช  
   สินธุสุวรรณ 

นักวิชาการการเงิน  ✓   1 

4.นายนพดล ใจแสน เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการพยาบาล ✓    0.5 
รวม 3 

 
 
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริหาร
จัดการด้วยเงินรายได้ ภายใต้ข้อบังคับการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง โดยแหล่งท่ีมาของรายรับมาจากเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในช่วงจัดตั้ง พ.ศ.2562 จำนวน 10 ล้านบาทและอนุมัติขยายเพิ่มเติมคราว
ประชุมครั้งท่ี 9/2563 ให้งบลงทุน 20 ล้านบาท โดยไม่รวมครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง-ท่ีดิน เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์
วางแผนดำเนินการด้านงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   
 การดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565  เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ โดยแหล่งท่ีมาของเงิน ประกอบด้วย เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นหลัก และเงินคงคลังมหาวิทยาลัยในงบจัดต้ัง นอกจากนี้คณะยังได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรายหัว
นักศึกษาเพื่อเป็นค่าวัสดุการศึกษาตามระเบียบของ อว.  และงบประมาณจัดสรรระหว่างปีเพื ่อดำเนินการ
แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะฯครอบคลุมทุก
พันธกิจอุดมศึกษา  
 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการจัดสรรจากงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับ
งบประมาณ 2565 สำหรับก่อสร้างอาคาร 3 ช้ัน เป็นอาคารศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลและบริการผู้สูงอายุ เป็นเงิน
จำนวน 25 ล้านบาท และครุภัณฑ์การศึกษาทางการพยาบาลปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อให้
การบริหารจัดการด้านการเงินของคณะเป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
ภายใต้การวางแผนการบริหารงบประมาณในระยะ 5 ปี ของการจัดต้ังสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล 
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เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
เอกลักษณ ์    

“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่พัฒนาตน” เพื่อให้บริการด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และความต่างทางวัฒนธรรมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
 
พันธกิจ  

พันธกิจคณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ 

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ที ่เน้นปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรคุณภาพวิชาชีพการพยาบาล ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
เป็นการแบ่งเบาภารกิจของประเทศชาติ 

2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน เป็นแหล่งวิชาการด้านการพยาบาล-สุขภาพ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ศึกษาวิจัยด้านการพยาบาลและระบบสุขภาพ เพื่อการแก้ปัญหาภาวะสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ
งานบริการสุขภาพ ครอบคลุมมิติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สมรรถนะของผู้รับบริการระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น บูรณาการกับองค์ความรู้ในหลักวิชาการ
เพื่อการดูแลสุขภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกันของต่างวัฒนธรรม 
 
สัญลักษณ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 

สัญลักษณ์ พระราชลัญจกร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมีอักษร คณะพยาบาลศาสตร์ 
(NurseKPRU) รองรับใต้ฐาน เป็นสัญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  
 
ดอกไม้ประจำคณะพยายาลศาสตร์  

 ดอกปีบ  ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นของไทยท่ีออกดอกขาวสะพรั่งชูช่อ แม้จะอยู่สูงแต่กล่ินก็หอมกระจาย  
ลักษณะดอกปีบ มีช่อดอกสีเขียวอ่อนละมุนตา เปลี่ยนเป็นสีขาวสะอาดตาเมื่อเบ่งบาน เข้มแข็ง อดทน และ
อ่อนโยน 

 
สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์  

สีเขียว หมายถึง การพัฒนา รอเวลาเติบโตอย่างสวยงาม 
สีขาว หมายถึง การให้สังคมรับรู้ท้ังความสะอาด และบริสุทธิ์ 
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วัฒนธรรมองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 ดำเนินงานภายใต้ค่านิยมหลัก (core value) ของมหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมในบริบทของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ดังนี้  

มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
K – knowledge เพื่อสร้างความรู้ใหม่ K – know How รู้ในศาสตร์สาขาและเช่ือมโยงองค์

ความรู้กับศาสตร์สาขาอื่นได้ 
P – Public service & productivity เพื่อให้บริการ
ชุมชน - สังคม และมีผลิตภาพท่ีดี 

P – Professional เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเป็นสมาชิก
วิชาชีพการพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ 

R – Responsibility เพื่อยึดถือความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี  

R- Reputation ได้รับการยอมรับเช่ือใจ ไว้วางใจ 
จากบุคคบท่ีเกี่ยวข้อง 

U – Unity มีความรักสามัคคีในองค์กรณ์ U – Understand เคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
ด้วยความเข้าในกติกาสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ท้ังในภาวะสุขภาพดี เจ๊บป่วย และระยะท้าย
ของชีวิต 
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ส่วนที่ 2  
รายงานผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ไม่รับการประเมิน) 

ชนิดของตัวบ่งชี้                               ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
ผลการดำเนินงาน  

ระดับคุณภาพ  

ท่ี หลักสูตร ได้มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับ 
     

คำนวณได้ดังนี้  
 
  คะแนนท่ีได้  =   
   

คะแนนท่ีได้         

= 

=  
หลักฐาน    

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

     

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัว 
บ่งชี้ : 

 ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การดำเนินงาน :  

 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail :  E-mail :  

 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน      โดยการเปล่ียนแปลงค่าร้อยล่ะของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                            ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะท้ังหมด 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                        
ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5  

ผลการดำเนินงาน  
ในรอบปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง จำนวน 13.5 

คน  ในจำนวนนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22   คิดเป็นคะแนนค่าร้อยละของ
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเท่ากับ 2.78 ดังนี้ 

 
รายชื่ออาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวนอาจารย ์

คุณวุฒิปริญญาเอก 
จำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

1. ดร. นำพิชญ์   ธรรมหิเวศน์  
3 

 
13.5 2. ดร. สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

3. ดร. กนกพร   ไพศาลสุจารีกุล 
 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
3 

X 100 =  22.22 
13.5 

   
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5   

22.22 
X 100 =  2.78 

40 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 22.22 2.78 คะแนน  ร้อยละ 15 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัว
ตัวงชี้ : 

อาจารย์สุภาเพ็ญ 
ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
/ รายงานผลการ
ดำเนินงาน :  

นายวันธนะพล หมั่นหา 

โทรศัพท์ : - โทรศัพท์ : 082-9205956 
E-mail : Supapen_p@kpru.ac.t E-mail : Wantanaphon_m@kpru.ac.th 

 
หลักฐานอ้างอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

Nu.1.2-1 ตารางแสดงคุณสมบัติของอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2564 

Nu.1.2-2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและระยะเวลาทำงานของ ดร. นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 
Nu.1.2-3 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและระยะเวลาทำงานของ ดร. สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 
Nu.1.2-3 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและระยะเวลาทำงานของ ดร. กนกพร  ไพศาลสุจารีกุล 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3          อาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้       ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 
          โดยการเปล่ียนแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 
0 – 5 
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะท้ังหมด 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ                        
ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

ผลการดำเนินงาน :  
ในปีการศึกษา 2564  คณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงจำนวน 13.5 คน  

มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 คิดเป็นคะแนนได้ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจำท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 0.62 

 
รายชื่ออาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนอาจารย ์

ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา  แก้วสม 1 13.5 
 
 

การคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

1 
X 100 =  7.41 

13.5 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

7.41 
X  5 =  0.62 

60 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย  
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 7.41 0.62 คะแนน  ร้อยละ 12 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ: - 
ผู้กำกับดูแลตัวตัวงชี้ : อาจารย์สุภาเพ็ญ 
ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : นายวันธนะพล หมั่นหา 
รายงานผลการดำเนินงาน   

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 082-9205956 
E-mail : Supapen_p@kpru.ac.th E-mail : Wantanaphon_m@kpru.ac.th 

 
หลักฐานอ้างอิง: 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
Nu.1.3-1 ตารางแสดงคุณสมบัต ิของอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี

การศึกษา 2564 
Nu.1.3-2 หลักฐานแสดงตำแหน่งทางวิชาการและระยะเวลาทำงานของ  

ผศ. กัลยา แก้วสม 
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องค์ประกอบที่ 1    การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4        การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้     กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

     คณะพยาบาลศาสตร ์  ม ี น โยบายในการ
กำหนดให้น ักศึกษาทุกคนอยู ่ประจำหอพักใน
มหาวิทยาลัยฯ ท่ีอยู่ในความดูแลของคณะพยาบาล
ศาสตร์ตลอดหลักสูตร  จึงมีการจัดบริการนักศึกษา
โดยจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยในปี
การศึกษา 2564 มีนักศึกษา 2 ช้ันปีจำนวน 80 คน
ดังนี้ 
     1.คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน ระบบและกลไก
กิจการนักศึกษา ทั้งกิจกรรมการพัฒนา  การดูแล
สวัสดิภาพความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต การเรียนและ
การแสวงหาการสนับสนุนทุนการศึกษา 
     2. จัดให้มีการแต่งตั ้งอาจารย์ที ่ปรึกษา  เพื่อ
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์ 1 ท่านมี
น ักศ ึกษาในความด ูแล 6-10 คนทำหน ้าท ี ่ ให้
คำปร ึกษาแก ่น ักศ ึกษาในด ้านต ่าง ๆ โดยมี
ตารางเวลาให้นักศึกษาทุกชั ้นปี มี โอกาสได้พบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาไว้ในตารางสอน 
         3. จัดให้มีอาจารย์ประจำหอพัก เพื่อดูแล
ความเป็นระเบียบวินัย และพัฒนาด้านการรักษา
ความสะอาดส่วนบุคคลของนักศึกษา  โดยจัด
อาจารย์ประจำหมุนเวียนเป็นเวรประจำทุกวันเพื่อ
ดำเน ินกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์ และการดูแลปัญหาสุขภาพ รวมทั้ง
ความปลอดภัยในการพักอาศัยและการดำรงชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย  
      4. คณะกรรมการบริหารคณะ จัดให้มีอาจารย์
ประจำชั ้นเพื ่อปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลให้ความ

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu.1.4.1-1 คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 
 
 
Nu.1.4.1-2 คำส่ังแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษา 2564 
 
Nu.1.4.1-3 คำส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กำแพงเพชร เรื่องแต่งต้ัง
อนุกรรมการหอพัก 
Nu.1.4.1-4 ตารางเวร
อาจารย์ประจำวัน 
 
 
 
 
 
Nu.1.4.1-5 คำส่ังคณะ
พยาบาลศาสตร์เรื่องแต่งต้ัง
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ช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียน โดยมีการ
แต่งตั้งในระบบมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำช้ันปี เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาประจำช้ันปี 
      5. อาจารย์ที ่ปรึกษา อาจารย์ประจำหอพัก 
อาจารย์ประจำชั้น สรุปการดูแล ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ เพื ่อดำเนินการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
      6. คณะพยาบาลศาสตร์มอบหมายให้บุคลากร
สายสนับสนุนช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศกึษา 
ด้านข้อมูลการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน กองพัฒนานักศึกษาเรื ่องระบบเงินทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจกรรมจิตอาสา   
       7. คณะพยาบาลศาสตร์  ม ีการด ูแลและ
ปรับปรุงกระบวนการดูแลและพัฒนานักศึกษา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  

อาจารย์ประจำช้ันรหัส 63-
65 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
Nu.1.4.1-6 ตารางการเข้า
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 1 ช่ัว
โมงทำางานต่อสัปดาห์ 
 
 
Nu.1.4.1-7 ภาพหน้าจอ
ระบบสารสนเทศอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

     ในปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มี
การวางแผนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อขอการสนับสนุนข้อมูล บริการที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนานักศึกษา ดังนี้  
     1. การประชาส ั มพ ันธ์ ข ้ อม ู ลหล ั ก ส ู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและกระบวนการรับสมัคร 
ในรูปแบบที่หลากหลาย มีช่องทางการให้บริการ
เช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยให้บริการ  
     2. ให้ข้อมูลของหน่วยงานภายใน เช่น กอง
พัฒนานักศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและงานทะเบียน ฝ่าย
สำนักวิทยบริการและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร ์  ให้บร ิการข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเช่น แผนการ
เร ียน ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรม  พิเศษนอก
หลักสูตรต่างๆ และข่าวสารอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ภายใน
คณะฯ ตลอดจนม ีการจ ัดส ่งข ้อม ูลข ่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับ นักศึกษาส่งไปที่เจ้าหน้าที่งานกิจการ
นักศึกษาและอาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยแจ้งเวียนทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขออนุเคราะห์
ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาได้รับ
ทราบ รวมถ ึงการส ื ่อสารผ ่านส ังคมออนไลน์  
(Facebook) แฟนเพจ เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
Nu.1.4.2-1 แผ่นพับการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
 
Nu.1.4.2-2 ภาพหน้าจอ
การเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานภายในเพื่อบริการ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

      3. คณะฯร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จาก
หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2564 มีการจ้างงานนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ในโครงการ U2T จำนวน 13 คน 
จาก 40 คน (ต่อเนื่อง) 

Nu.1.4.2-3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องการจ้าง
งานภายใต้โครงการ
ยุทธศาสตร์ 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2564 คณะมีนักศึกษา 2 ชั้นปี และ
มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดย 
         1.การประสานงานให้หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ร่วมคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
ผ่านระบบโควตา เพ ื ่อประชาสัมพันธ์และเปิด
โอกาสให้มีแหล่งงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษา 
         2.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อม โดยมีพยาบาลวิชาชีพร่วมกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเตร ียมความเข้าสู ่ว ิชาชีพการ
พยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา 
         3.จัดกิจกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมสมรรถนะ
บ ัณฑ ิตตามความต ้องการของส ั งคม  ได ้แก่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในแบบ Online การ
ทดสอบสมร รถนะ ด ้ าน คอม พ ิ ว เ ตอร ์ แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ เพื ่อเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและการใช้ภาษาอังกฤษ
ก่อนสำเร็จการศึกษา 
         4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย ในการติอต่ออาจารย์โดยใช้ข้อมูล
ของน ักศ ึกษาในความด ูแลผ ่าน เว็ปไซด ์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดูแลนักศึกษาไดอ้ย่าง
ท่ัวถึง เพื่อการช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลอย่าง
ใกล้ชิด และเน้นการดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบให้คำปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตของนักศึกษามีการ
กำหนดตาราง Office Hours ท่ีชัดเจน  
         5.สนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมด้านการ
แสดงออกซึ ่งความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการสร้างผลงานนวัตกรรม เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสหาแหล่งงานหลัง
สำเร็จการศึกษา ตามศักยภาพและความถนัดของ
นักศึกษา 

 
 
Nu.1.4.3-1 คำส่ัง
มหาวิทยาลัยเรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตประจำปี
การศึกษา 2564  
Nu.1.4.3-2 โครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่                   
ปีการศึกษา2564                   
 
Nu.1.4.3-3 กำหนดการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
 
Nu.1.4.3-4 ภาพหน้าจอเว็ป
เพจของคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
Nu.1.4.3-5ภาพกิจกรรม
การประกวดผลงาน
นักศึกษา 
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       6. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เชิญผู้บริหารจาก                 
ฝ ่ายว ิชาการของมหาว ิทยาล ัยช ี ้แจงเง ื ่อนไข                      
การสำเร ็จการศึกษาโดยการพัฒนาสมรรถนะ                
ด้านดิจิทัลและภาษาอังกฤษ  
       7. คณะพยาบาลศาสตร์ม ีอ ัตล ักษณ์ของ
บัณฑิต “มีใจรักบริการในชุมชนท้องถิ่น”จึงจัดให้มี
ระบบครอบครัวเสมือนในตำบลนครชุมภายใต้ช่ือ 
ครอบครัวพยาบาลนครชุม เพื ่อสร้างทักษะการ
ปฏิบัติงานในชุมชน สร้างสัมพันธภาพกับบุคลากร
ในชุมชนและวิชาชีพ  
       8. คณะพยาบาลศาสตร์ได้ประสานหน่วยงาน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเพ ื ่อสน ับสนุน
ท ุนการศ ึกษา โดยม ี เง ื ่อนไขการปฏ ิบ ัต ิ ง าน                   
หลังสำเร ็จการศ ึกษา ในปีการศึกษา 2564 มี
นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง                 
จนสำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานหลังสำเร็จใน
โ ร ง พ ย าบ าลก ำแ พ ง เ พช ร  จ ำน ว น  34 คน 
โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 1 คน 

 
 
 
 
Nu.1.4.3-6 ภาพกิจกรรม
การมอบนักศึกษาเป็น
สมาชิกครอบครัวเสมือน  
 
 
 
Nu.1.4.3-4 ประกาศคณะ
พยาบาลศาสตร์เรื่องผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาประจำปี
การศึกษา 2564 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

จากการดำเนินการบริการนักศึกษา ในปีการศึกษา 
2564 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์มีการสรุปดังนี้ 
        1. การประเมินผลการปฐมนิเทศและประชุม
ผู ้ปกครองประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Google form) ภาพรวมผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก  
        2. ประเด็นการให้คำปรึกษา ด้านวิชาการใน
ภาพรวม คือ การใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา การ
ขอเอกสารทางการศึกษา การขอเปิดรายวิชาใน
กรณีหมดระยะเวลาตามปฏิทินวิชาการ การขอพัก
การเรียนและการรักษาสภาพนักศึกษา การขอจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังจากหมด ระยะเวลา
การชำระเงินแล้ว 
         3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการบริการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในปีการศึกษา 
2564 นักศึกษาตอบแบบสอบถามและรับบริการคำ 
ปรึกษาจำนวน 80 คน ผลการประเมินคุณภาพ การ
ให้บริการอยู่ในระดับดี 

 
 
 
Nu.1.4.4-1 รายงานสรุป
โครงการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพ 
 
Nu.1.4.4-2 รายงานผลการ
จัดบร ิการข้อม ูลข่าวสาร
วิชาการทีเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 
 
 
 
Nu.1.4.4-3 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีมีต่อการจัดการบริการให้
คำปรึกษาทาง วิชาการและ
การใช้ชีวิต ของนักศึกษาใน
ปีการศึกษา  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

        2.1 การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษามีผลประเมิน 
ผลการประเมินคุณภาพ การให้บริการอยู่ในระดับดี 
        2.2 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามีผลประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพ การให้บริการอยู่ในระดับดี 
        2.3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางว ิชาการและว ิชาช ีพแก ่น ักศ ึกษา ม ีผล
ประเมินผลการประเมินคุณภาพ การให้บริการอยู่
ในระดับดี 

 
 
 
  

 5 นำผลการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้นำเสนอผลการ
ประเมินรวมทั ้งปัญหาการดำเน ินการบร ิการ
นักศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อนำผล
การประเมินมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ
โดย ให้ข้อเสนอแนะดังนี้  
        1.ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ควรให้มี
การประชาส ัมพ ันธ ์ข ้อม ู ลอย ่ างท ั ่ ว ถ ึ ง และ
หลากหลายรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาและผู้ปกครอง  
        2.ควรสร้างโอกาส การเข้าถึงข้อมูล คณะ
พยาบาลศาสตร์ โดยมอบหมายให้บุคลากรสาย
สนับสนุน พัฒนารูปแบบการส่ือสารเฉพาะกลุ่ม ใน
รูปแบบ ของ facebook  
        3.ควรมีการรับฟัง ประเมินผล หลากหลาย
ช่องทางเพื่อการบริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความ
สะดวก ความปลอดภัย  

 
 
 
 
 
Nu.1.4.5-1 ภาพหน้าจอ 
เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย เว็ป
เพจคณะพยาบาลศาสตร์
และ facebook fanpage  
 
 
 
 
Nu.1.4.5-2 ช่องทางสาย
ตรงคณบดี ผ่านเว็ปเพจ
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 6 ให้ข ้อมูลและความร ู ้ท ี ่ เป็น
ประโยชน ์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

- ยังไม่มีศิษย์เก่า 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
อาจารย์มณีรัตน์ พราหมณี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงานผลการดำเนินงาน :                                            
นางสาว พลอยไพลิน สอนวงษ ์

โทรศัพท์ : - โทรศัพท์ : 064-0356501 
E-mail :  - E-mail : Ploypailin_s@kpru.ac.th 
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องค์ประกอบที่ 1     การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5         กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ โดยนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนและการ
จัดกิจกรรม 
 
 

 

        คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกใน
การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้  
        1.แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อ
รวมรวมข ้อม ูลในป ีการศ ึกษา 2563 ทบทวน 
ว ิเคราะห์สถานการณ์ ของคณะฯ เพื ่อจ ัดทำ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ นำเสนอต ่อคณะกรรมการบร ิหาร
พิจารณา 
        2.แต่งต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการจัด
กิจกรรมฯ ของคณะและสามารถนำไปสู่การปฏบิัติ
ได้จริง ตามความต้องการของนักศึกษา ภายใต้
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาค
การศึกษา 1/2564 นายกสโมสร คือ นักศึกษา
พยาบาล  ร ุ ่ น ท ี ่  1 ปฏ ิ บ ั ต ิ หน ้ าท ี ่ ร ่ ว ม กั บ
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ และมีการเลือกตั้งนายกสโมสร ในปีภาค
การศึกษา 2/2564 เนื่องจากภาระด้านการเรียนใน
ภาคปฏิบัติ  
        3.แผนการจัดกิจกรรมฯ ในปีการศึกษา 
2564 ประกอบด้วย  
        3.1 การพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตและสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ 
        3.2 กิจกรรมสโมสรนักศึกษา เพื ่อพัฒนา
ภาวะผู้นำ กระบวนการคิด การสร้างความสามัคคี 
การแสดงออกซึ่งผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
        3.3 กิจกรรมชมรมของนักศึกษา เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาตนเองที ่สอดคล้องกับพัฒนาการท่ี

 
 
 
 
Nu.1.5.1-1 คำส่ังท่ี 
0007/2565 ลงวันท่ี 21
แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
 
 
Nu.1.5.1-2 คำส่ังแต่งต้ัง
นายกสโมสรนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu.1.5.1-3 แผนการจัด
กิจกรรมประจำปี
การศึกษา 2564 
 
Nu.1.5.1-4 รหัสกิจกรรม
ในเล่มกิจกรรมนอก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

เหมาะสมของวัยรุ ่น ซึ ่งนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ได้เสนอขอจัดตั้งชมรม “ส่งเสริมสุขภาพ”
และได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างคณะเข้าร่วม
เป็นสมาชิกชมรมและมีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ อย่างต่อเนื่อง จำนวน 200 คน 

Nu.1.5.1-4 บันทึกขอ
จัดต้ังชมรมฯ 

 2 ในแผนการจัดการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ดำเนิน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (5) ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
เสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียน 
รู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ วันท่ี 27-28 พฤศจิกายน  2564 มีการจัด
กิจกรรม จำนวน 2 วัน มีนักศึกษาชั้นปีท่ี1และ2 
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำานวน 80 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ ในการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม 
ทักษะทางปัญญาในการตัดสินในการแก้ปัญหาผ่าน
กิจกรรมแนวจิตปัญญาศึกษา และพัฒนาการด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานเป็นทีม 
2. โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล วันท่ี 21 
มกราคม 2565 มีนักศึกษาช้ันปีท่ี1และ 2 เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและเห็นคุณค่าในวิชาชีพการ
พยาบาล 
3. โครงการเตร ียมความพร้อมและปฐมน ิ เทศ
น ักศ ึกษาใหม่ โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อพ ัฒนา
นักศึกษา ด้านความรู้และทักษะการส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาให้เกิด
จิตสำนึกที่ดี เป็นพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การพยาบาลด้วยกิจกรรม ระบบครอบครัวเสมือน 
และส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งการมีจิตสำนึก
ที่ดี ต่อบุคคลอื่นทั้งในกิจกรรมที่คณะดำเนินการ 
กิจกรรมหอพัก และ กิจกรรมอื่นๆ ตามโอกาสวัน
สำคัญของชาติ ศาสนา และวิชาชีพ 
5.ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด การอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ร ูปแบบ Soft skills ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนา วิศวกรสังคม อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
Nu.1.5.2-1 โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
  
 
 
 
 
Nu.1.5.2-2 โครงการมอบ
หมวกนักศึกพยาบาล 
  
 
 
 
Nu.1.5.2-3โครงการ
เตรียมความพร้อมและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ด้านความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ ทักษะ
ทางดิจิทัล  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
 

คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดย 
        1.การจ ัดประช ุมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการให ้แก่
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีการสอดแทรก
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมระหว่างการเรียน 
รวมถึงมีการฝึกให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก
กองพัฒนานักศึกษา  
         2.การจัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรและ
กรรมการสโมสรนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ใช้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นการพัฒนา ถ่ายทอด จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

 
 
Nu.1.5.3-1 ภาพถ่าย
กิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 
 
 

 4 ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ มี
การประเมินผลความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงานครั้ง
ต่อไป 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว ิทยาลัยราชภัฎ
กำแพงเพชรม ีการประเม ินความสำเร ็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยผลการประเมิน
ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
อยู่ในระดับ 60% ขึ้นไป ร้อยละ 100 

Nu.1.5.4-1 ผลการ 
ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา 

 5 ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

        1.คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาร่วมกับ
สโมสรนักศึกษาจัดประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้การประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  
        2.นำเสนอผลการประเมินความสำเร็จต่อ
คณะกร รมการบร ิ ห า รคณะ เพ ื ่ อ ร ั บทร าบ
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1.5.5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาร่วมกับ
สโมสรนักศึกษา 

 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

        คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
ได้ให้ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินเพื่อนำไป
ปรับปรุงในงานครั้งต่อไปดังนี้  
        1.ควรวางแผนการดำเนินกิจกรรมตลอดปี
การศึกษาให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของ
คณะ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอย่าง
แท้จริง 
        2.ควรส่งเสริมให้มีการแสดงออกซึ ่งภาวะ
ผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี การมีจิต
สาธารณะในการร่วมดูแลทรัพยากรส่วนรวม 

 
 
 
Nu.1.5.6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

        3.ควรกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโอกาสในการพัฒนา
อย่างท่ัวถึง  
        4.ควรม ีการประเม ินผลท ี ่หลากหลาย
ช่องทาง เพื ่อการมีส่วนร ่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรม แต่ละครั้ง  
        5.ควรมีการเชื ่อมโยงกิจกรรมครอบครัว
เสมือนเป็นศูนย์กลางในการวางแผนกิจกรรมอื่นๆ
ในการพัฒนานักศึกษา เช่น กระบวนการวิศวกร
สังคมในชุมชนครอบครัวเสมือนอย่างต่อเนื่อง การ
ร่วมพิธีวันสำคัญทางศาสนาในชุมชนครอบครัว
เสมือน การจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้กับสมาชิกครอบครัวเสมือน เป็นต้น 

 
 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์มณีรัตน์ พราหมณี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /นางสาวพลอยไพลิน สอนวงษ ์
รายงานผลการดำเนินงาน :  

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : - 
E-mail :   E-mail : - 
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องค์ประกอบที่ 1     การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6         การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
การพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกการ
พ ัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่อให้เป็นไปตามเงื ่อนไขการสำเร็จ
การศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร โดย 
1. คณะฯทบทวนกำหนดตัวชี ้วัดและเกณฑ์
การประเมินผลความร ู ้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และประชุมชี ้แจงนักศึกษา
ทราบเพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง 
 

 
 
Nu.1.6.1-1 ระบบและกลไปการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษคณะพยาบาล
ศาสตร์  
Nu.1.6.1-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินผลความรู้ 
ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
พ.ศ. 2562 
 

 2 มีการจัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ จากการมี
ส่วนร่วมของหลักสูตร 
โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
ประจำคณะ 

คณะพยาบาลศาสตร์มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและเสนอ
ขอความเห็นชอบโดย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจัดทำแผนการศึกษาซึ่งกำหนดให้มี
การเร ียนเสร ิมทักษะภาษาอังกฤษ (Non-
credit) ในแผนจ ั ดก ารศ ึ กษ า  นำ เสน อ
คณะกรรมการประจำคณะพิจารณา 

Nu.1.6.2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
พิจารณาเรื่องแผนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
Nu1.6.2-2 แผนพัฒนานักศึกษา
ด้านทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

 3 มีการจัดสรรงบประมาณ 
และส่ิงสนับสนุนการ
ดำเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 1. คณะฯประสานงานกับสำน ักส่ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดตารางสอนให้
น ักศึกษาชั ้นปีที ่  1 และชั ้นปีที ่  2 เพ ื ่อให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา 
2. คณะฯประสานศ ูนย ์ภ าษาของมหา 
วิทยาลัยเพื่อดำเนินการจัดการสอนและ 
สอบให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 

Nu.1.6.3-1 ตารางเรียนนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
Nu.1.6.3-2 ตารางเรียนนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 
Nu.1.6.3-3 บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์การจัดการเรียน 
และจัดสอบ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

2. กำหนดให้ม ีรายว ิชาเสร ิมทักษะภาษา 
อังกฤษ ให้อยูใ่นตารางเรียนของนักศึกษาช้ันปี
ท่ี 1 และ 2 
3. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะ
ภาษาอังกฤษของคณะพยาบาลศาสตร์เริ่มการ
พัฒนาตั้งแต่ช่วงปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่โดยมีกิจกรรมการทดสอบ
เบ้ืองต้น การเสริมทักษะภาษา อังกฤษพื้นฐาน 
และเทคนิคการสอบผ่านการสอบวัดมาตรฐาน
ด้านภาษาอังกฤษ  

Nu.1.6.3-4 กำหนดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2564 
 
 

 4 มีการประเมิน
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนฯ 
และมีการนำผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงในปี
ถัดไป 
 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผล
การสอบว ัดสมรรถนะภาษาอ ังกฤษของ
นักศึกษา และว ิเคราะห์ผลการสอบของ
นักศึกษารายบุคคล เพื่อหาสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การสอบของนักศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 
2564 มีนักศึกษาเข้ารับการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามแผน และผลการสอบเป็น
ดังนี้ 
     1.1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส 64) มี
นักศึกษาเข้าสอบท้ังส้ิน 41 คน สอบผ่าน
สมรรถนะระดับ 1 จำนวน 41  คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  และสอบผ่านสมรรถนะระดับ 2 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 
     1.2 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (รหัส 63)  มี
นักศึกษาเข้าสอบท้ังส้ิน 39 คน สอบผ่าน
สมรรถนะระดับ 1 จำนวน 39  คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  สอบผ่านสมรรถนะระดับ 2 
จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสอบ
ผ่านสมรรถนะระดับ 3 จำนวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.59 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกัน
ว ิ เคราะห ์ผลการสอบของน ักศ ึกษา เป็น
รายบุคคล พบว่า นักศึกษาทั้ง / ชั ้นปี ส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถสอบสมรรถนะได้ตามแผนท่ี
กำหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง
ประชุมชี้แจงนักศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ตามแผน อีกท้ังมีการ
ประสานศูนย์ภาษาเพื่อจัดสอนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาเพิ่มเติมจากแผนท่ีมี

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu.1.6.4-1 ผลการสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษหมู่เรียน 
641327 ปีการศึกษา 2564 
 
 
Nu. 1. 6. 4- 2 ผ ล ก า ร ส อ บ วั ด
มาตรฐานภาษาอังกฤษหมู่เรียน 
631327 ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
Nu.1.6.4-3 แผนการจัดสอนเสริม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแก่นักศึกษา  
Nu.1.6.4-4 บันทึกประสานขอ
ความอนุเคราะห์อาจารย์จากศูนย์
ภาษาของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

อยู่ ท้ังนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถสอบผ่าน
สมรรถนะได้ตามแผนท่ีกำหนด  

- 5 มีนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์
การวัดผล CEFR (B1) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีเข้าสอบ 

คณะฯเปิดดำเนินการเป็นปีท่ี 2  - 

 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ :  

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  อาจารย์ดร. สุภาเพ็ญ  
ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล :  นางสาวณิชกานต์  สะสาร 
รายงานผลการดำเนินงาน : อาจารย์ ดร. สุภาเพ็ญ  
ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

โทรศัพท์ : 092-6747979 โทรศัพท์ :  082-9205956 
E-mail : supapen_p@kpru.ac.th E-mail : wantanaphon_m@kpru.ac.th 
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องค์ประกอบที่ 1     การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7         การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
นักศึกษา ให้มีความสามารถด้าน
ดิจิทัล 

คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษา 
ให้มีความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อให้เป็นไป
ตามเง ื ่อนไขการสำเร ็จการศ ึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร โดย 
1. คณะฯทบทวนกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินผลความรู้ความสามารถด้าน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และประช ุมช ี ้ แจงน ักศ ึกษาทราบเพื่อ
วางแผนพัฒนาตนเอง 
 
 

Nu.1.7.1-1 ระบบและ
กลไกการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านดิจิทัล 
Nu.1.7.1-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กำแพงเพชร เรื่อง กำหนด
ตัวชี้วัดและเกณฑ์
มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์สำหรับ
นักศึกษา พ.ศ. 2554 

 2 มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา
ให้มีความสามารถด้านดิจิทัล   
จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร  
โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะ 

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา
ให้มีความสามารถด้านดิจิทัล และนำเสนอ 
คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดย 
 1.คณะจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด ้าน
คอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักวิทยบริการและ
เทค โน โลย ี ส า รสน เทศรวมท ั ้ ง ศ ู น ย์
คอมพิวเตอร์ 
2. คณะ ฯว า ง แ ผน พ ั ฒ น าสม ร ร ถ น ะ
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในช่วงของการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และแผนพัฒนา
คอมพ ิวเตอร ์ของนักศ ึกษาตลอดปีการ 
ศึกษาและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
Nu.1.7.2-1 แผนพัฒนา
นักศึกษาด้านดิจิทัลของ
มหาว ิทยาล ัยของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
Nu1.7.2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะพิจารณาเรื่อง 
แผนพัฒนาสมรรถนะด้าน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการจัดสรรงบประมาณ และส่ิง
สนับสนุนการดำเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านดิจิทัล 

1. คณะฯประสานงานกับสำนักวิทยบริการฯ
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนวิทยากรในโครงการปฐมนิเทศและ
เตร ียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  โดยมี
ก ิจกรรมการทดสอบเบื ้องต้นและเสริม
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคนิค
ก ารสอบผ ่ านการสอบว ั ด ม าตร ฐ าน
คอมพิวเตอร์ 
2. คณะประสานความร่วมมือกับสำนักวิทย
บริการฯและศูนย์คอมพิวเตอร์เกี ่ยวกับ
กำหนดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์และกำหนดการสอบวัดความรู้
ความสามารถ โดยจัดตารางการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการอบรม
และสอบว ัดความร ู ้ความสามารถด ้ าน
คอมพิวเตอร์ได้ทุกคน 

Nu.1.7.3-1 กำหนดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
Nu.1.7.3-2 บันทึก
ข้อความ ขอความ
อนุเคราะห์การเรียนและ
จัดสอบด้านคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 4 มีการประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนฯ และมี
การนำผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผล
การสอบว ัดความร ู ้ ความสามารถด ้ าน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา และวิเคราะห์ผล
การสอบของนักศึกษารายบุคคล เพื ่อหา
สาเหตุท่ีส่งผลต่อการสอบของนักศึกษา  
2. ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาเข้ารับการ
อบรมและสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ผล
การสอบเป็นดังนี้ 
    2.1 น ักศ ึกษาช ั ้นป ีท ี ่  1 (รห ัส 64) มี
นักศึกษาเข้าสอบทั้งสิ ้น  41 คน สอบผ่าน
ชุดที่ 1 จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 
สอบผ่านชุดที่ 2 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.32 และสอบผ่านทั้ง 2 ชุด จำนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.88 
    2.2 น ักศ ึกษาช ั ้นป ีท ี ่  2 (รห ัส 63) มี
นักศึกษาเข้าสอบท้ังส้ิน 39 คน สอบผ่านชุด
ที่ 1 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 
สอบผ่านชุดท่ี 2 จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.67 และสอบผ่านทั้ง 2 ชุด จำนวน 9 
คน คิดเป็นร ้อยละ  23.08 ในจำนวนนี ้มี
นักศึกษาที่ไม่ผ่านทั้ง 2 ชุดจำนวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.64 

 
 
 
 
 
Nu.1.7.4-1 แบบรายงาน
ผลการสอบวัดมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ หมู่เรียน 
641327 ประจำปี
การศึกษา 2564 
 
Nu.1.7.4-2 แบบรายงาน
ผลการสอบวัดมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ หมู่เรียน 
631327 ประจำปี
การศึกษา 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกัน
วิเคราะห์ผลการนสอบของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล พบว่า ผลการสอบของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการสอบในชุดท่ี 1 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงประสาน
ความร ่วมมือกับศูนย ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อ
วางแผนอบรมพัฒนาความรู ้แก่นักศึกษา
เพิ่มเติมก่อนที่จะมีการสอบวัดความรู้ในแต่
ละครั้ง 

Nu.1.7.4-3 แผนการ
พัฒนาสมรรถนะ
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมแก่
นักศึกษา 
 
Nu.1.7.4-4 บันทึก
ประสานขอความ
อนุเคราะห์อาจารย์จาก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม 

- 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้า
สอบ 

คณะฯ เปิดดำเนินการเป็นปีท่ี 2 - 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ  4 ข้อ 4 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

     

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ :  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  อาจารย์ดร. สุภาเพ็ญ     
                            ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล :  นางสาวณิชกานต์  สะสาร 
รายงานผลการดำเนินงาน: อาจารย์ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ ์

โทรศัพท์ : 092-6747979 โทรศัพท์ :  082-9205956 
E-mail : supapen_p@kpru.ac.th E-mail : wantanaphon_m@kpru.ac.th 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8    ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมที่กำหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 
สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  

จำนวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
X 100 

 
จำนวนหลักสูตรท้ังหมดในคณะ  

 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนน
ท่ีได้  = 

ร้อยละของหลักสูตรที ่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

X 5 
ร้อยละของหลักสูตรที ่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง

นวัตกรรม                ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
  

ผลการดำเนินงาน  
ในรอบปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์มีหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

ดังนี้ 
การคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ตามสูตร 

1   
X 100 

=  100 
1 

 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

100 
X 5 =   5 

100 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาตร

บัณฑิต ซึ่งได้ดำเนินการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ในรายวิชานวัตกรรม
ทางสุขภาพ โดยการบูรณาการรายวิชา ได้ชิ้นงานนวัตกรรมทางสุขภาพ จำนวน 13 ชิ้นงาน และได้นำเสนอใน
โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมตัดสินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อยอดใน
เชิงธุรกิจของช้ินงาน  

นอกจากนี้รายวิชาการพยาบาลภาคทฤษฎีในภาคการศึกษา 1/2564 รายวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น1 มีการสร้างผลงานของนักศึกษาในการผลิตของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงวัย จำนวน 10 
ชิ้นงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ ่นในปีการศึกษา 2565   และในภาค
การศึกษา 2/2564 รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุมีการสร้างผลงานการผลิตอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
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การพื้นฟูสภาพผู้สูงอายุท่ีมีโรค จำนวน 9 ช้ินงานซึ่งสามารถนำมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการผู้สูงอายุในปีการศึกษา 
2565  
 
การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย
(✓,) 

เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 คะแนน 5 ✓ ร้อยละ 100 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(✓,) 
    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ :  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :                               
อาจารย์สุภาพร ปรารมย์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / นายวันธนะพล หมั่นหา 
รายงานผลการดำเนินงาน : อาจารย์สุภาพร ปรารมย์ 

โทรศัพท์ : 098-2683474 โทรศัพท์ : 082-920-5956 
E-mail : supaporn_pra@kpru.ac.th E-mail : wantanaphon_m@kpru.ac.th 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจ ัยและงาน
สร้างสรรค์ 

คณะพยาบาลศาสตร์มีคู่มือการดำเนินงานวิจัย 
เพื่อใช้ในการบริหารงานวิจัย สนับสนุนการทำงาน 
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม 
การวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานวิจัย 
โดยสามารถเข้าถึงได้จากหน้า website ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ https://nurse.kpru.ac.th 

NU.2.1.1-1 สำเนาหน ้าจอ 
(screenshot) ภาพ ไฟล์คู่มือ
การดำเน ินงานว ิจ ัยคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร  
NU.2.1.1-2 คู่มือการ
ดำเนินงานวิจัยคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  

 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการ
ว ิจ ัยหร ืองานสร ้างสรรค์
อย ่ า ง น ้ อ ย ในปร ะ เ ด็ น
ต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
ว ิจ ัยหร ืองานสร ้างสรรค์ 
หรือศูนย์เครื ่องมือ หรือ
ศ ูนย์ ให ้ คำปร ึ กษาและ
สนับสนุนการวิจัย 
-  ห ้ อ ง สม ุ ดหร ื อ แห ล่ ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ ่งอำนวยความสะดวก
ห ร ื อ ก า ร ร ั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโน โลย ี ส ารสน เ ทศ 
ระบบ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์อำนวยความสะดวกในการ
ค้นคว้าหรือผลิตงานวิจัย เช่น มีบริการคอมพิวเตอร์
ที ่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิจัย ไม่ว่าจะเป็น
วารสาร บทความวิจัย โดยเฉพาะฐานข้อมูลทาง
การแพทย์และพยาบาลแบ่งตามสาขาของการ
พยาบาล(URL:  https://arit.kpru.ac.th/ap/e-
med/)ม ีการเชื ่อมโยงกับ link ของสำนักว ิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลของสถาบันวิจ ัยและพัฒนาท่ี
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีส่ิง
อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น  
2. มีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าวารสาร บทความวิจัย 

NU.2.1.2-1 ภาพถ ่ายห ้อง
คอมพิวเตอร์พร้อมสิ่งอำนวย
คว ามสะดวก ในการผ ลิต
งานวิจัย 
 
NU.2.1.2-2 สำเนาหน ้าจอ 
( screenshot)  ฐ า น ข ้ อ มู ล
ออนไลน ์ สำหร ั บค ้ น คว้ า
งานวิจัย 
 
NU.2.1.2-3 ภ าพถ ่ า ยมุ ม
วารสารภายในสำน ักว ิทย
บ ร ิ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 

https://arit.kpru.ac.th/ap/e-med/
https://arit.kpru.ac.th/ap/e-med/
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
และสนับสนุนการเผยแพร่
ผลง านว ิ จ ั ย  หร ื อ ง าน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระด ับชาต ิหรื อ
นานาชาติ 

จากแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2563-
2565 ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสังคม
ท้องถิ่น คณะได้จัดทำแผนการทำวิจัย โดยมุ่งเน้น
ประเด็นคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีการยื่นข้อเสนอ
เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ 2565 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัย จำนวน 2 ทุน จำนวนท้ังส้ิน 49,292 บาท ดังนี้ 
งบประมาณบำรุงการศึกษา  
ชื ่อเรื ่อง พฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของ
ผู้สูงอายุ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
งบประมาณที่อนุมัติ 11,000 บาท ประกอบด้วย
นักวิจัย คือ 

1) อาจารย์เพ็ญพโยม เชยสมบัติ 
2) อาจารย์จินตนา สินธุสุวรรณ 
3) อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง 

งบประมาณแผ่นดิน 
ชื่อเรื ่อง ภาวะสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขต
ตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร งบประมาณท่ี
อนุมัติ 38,292 บาท ประกอบด้วยนักวิจัยคือ 

1) อ.ดร.กนกพร ไพศาลสุจารีกุล 
2) อ.ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 
3) อ.ชลธิชา จับคล้าย 
4) อ.ทิพวรรณ วงษ์ใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu. 2. 1. 3- 1 ป ร ะ ก า ศ
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
กำแพงเพชร เร ื ่อง ผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณบำร ุงการ 
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
2565 
 
Nu. 2. 1. 3- 2 ป ร ะ ก า ศ
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
กำแพงเพชรเร ื ่ องผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
จาก งบประมาณแผ ่น ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 

 4 ม ีการพ ัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร ้ างขว ัญและกำล ั ง ใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

    คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดให้อาจารย์เข้าร่วม
อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัย โดยในปีการศึกษา 2564 ได้จัดให้อาจารย์เข้า
อบรมด้านวิจัย ดังนี้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection 
Course)  ผ ่ านระบบออนไลน์  ม ีอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม 3 ราย 
    1) อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง  
    2) อาจารย์เพ็ญพโยม เชยสมบัติ 
    3) นายวันธนะพล หมั่นหา 
2. การอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  ณ มหาวิทยาลัย

 
 
 
Nu.2.1.4-1 ประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(Human Subject 
Protection Course)  
 
Nu.2.1.4-2 ประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตร เทคนิค
การเขียนบทความวิชาการ
และบทความวิจัยเพื่อการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

ราชภัฏธนบุรี  ว ันที ่  25 พฤศจิกายน 2564 มี
อาจารย์เข้าร่วมอบรม จำนวน 1 คน คือ 
   1) อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง  
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและ
นวัตกรรมในมิติใหม่ ร ุ ่นที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี 
2565 วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีอาจารย์เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 1 คน คือ 
   1) อาจารย์ชลธิชา จับคล้าย  

พิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติ   
 
NU.2.1.4-3 รายช่ือผู้เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
การวิจัยและนวัตกรรมในมิติ
ใหม่ รุ่นท่ี 3 
 
 

- 5 ม ี ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น กั บ
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
ว ิจ ัยหร ืองานสร ้างสรรค์
หร ือนว ัตกรรมระหว ่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน ทั ้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินงานความร่วมมือภายใต้
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 มรีะบบและกลไกการนำ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน
และดำเนินการตามระบบท่ี
กำหนด 

คณะพยาบาลศาสตร์ม ีระบบและกลไกการนำ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทาง
สุขภาพไปใช้ประโยชน์ในชุมชนเพื ่อให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือการ
ดำเนินงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ 

NU.2.1.6-1 เอกสารกลไก
กลไกการนำผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ทางสุขภาพไปใช้ประโยชน์ 
 
 

- 
 

7 ม ี ร ะบบและกลไ กก า ร
คุ้มครองสิทธิ ์ของงานวิจัย
หร ื อ ง านสร ้ า ง สร ร ค ์ ท่ี
นำไปใช ้ประโยชน ์ และ
ดำเน ินการตามระบบ ท่ี
กำหนด 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินงานความร่วมมือภายใต้
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /    นางสาวพลอยไพลิน สอนวงษ์ 

รายงานผลการดำเนินงาน : อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง 
โทรศัพท์ : 089-5551854 โทรศัพท์ : 089-5551854 
E-mail : toonlanat_t@kpru.ac.th E-mail : toonlanat_t@kpru.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งชี้   ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
   
  2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนท่ีได้  =  
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 
 

คะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
x 5 
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ผลการดำเนินงาน  

กลุ่มสาขาวิชา คณะ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนอาจารย์

ประจำทั้งหมดและ
นักวิจัย (ไม่นับผู้ลา

ศึกษาต่อ) 

จำนวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน

(บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

พยาบาล
ศาสตร์ 

49,292 - 49,292 13.5 3,651.25 

 
การคำนวณ   

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

49,292 
=  3,651.25 

13.5 

 
 2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

3,651.25 
X 5 =  0.37 

50,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

25,000 บาท/คน 3,651.25 บาท/คน 0.37 คะแนน  10,000บาท 
คน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /    นางสาวพลอยไพลิน สอนวงษ์ 
รายงานผลการดำเนินงาน : อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง 

โทรศัพท์ : 089-5551854 โทรศัพท์ : 089-5551854 
E-mail : toonlanat_t@kpru.ac.th E-mail : toonlanat_t@kpru.ac.th 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3    ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยท่ีกำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยท่ีกำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยท่ีกำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
สูตรคำนวณ 
 
 1. คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย               
ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดำเนินงาน  
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

คณะ 
จำนวนงานวิจัย รวม 

(เร่ือง) 
รวมค่า
น้ำหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

พยาบาลศาสตร์ - - 1 - - 1 0.6 
 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะ 
จำนวนงานวิจัย รวม 

(เร่ือง) 
รวมค่า
น้ำหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

พยาบาลศาสตร์ - - - - - - - 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
              จำนวนอาจารย์ประจำและนักวจิัยท้ังหมด 

   X 100 
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สรุปผลการดำเนินงาน 

คณะ 
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก จำนวนอาจารย์

ประจำทั้งหมด งานวิจัย งานสร้างสรรค์ รวม 
พยาบาลศาสตร์ 0.6 - 0.6 13.5 

 
การคำนวณ   
 

1. คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร 
0.6 

X 100 =  4.44 
13.5 

 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

4.44 
X 5 =  0.74 

30 
 
 
การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 6 ร้อยละ 4.44 0.74 คะแนน  ร้อยละ 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /    นางสาวพลอยไพลิน สอนวงษ์ 

รายงานผลการดำเนินงาน : อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง 
โทรศัพท์ : 089-5551854 โทรศัพท์ : 089-5551854 
E-mail : toonlanat_t@kpru.ac.th E-mail : toonlanat_t@kpru.ac.th 
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แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ปี 2564 
ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ ์ น้ำหนัก 

1 กัลยา แก้วสม, ณฐกร นิลเนตร, 
นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์, ชลธิชา 
จับคล้าย 

มุมมองการคิดเชิงบวก
ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเกี ่ยวกับ
สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โรคโควิด-
19) 

วารสารพิกุล ปีท่ี 20 ฉบับ
ที ่ 1 มกราคม-มิถุนายน 
2565 หน้า 67-87 
(วารสารในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2)) 

0.6 

 รวมค่าถ่วงน้ำหนัก 0.6 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4    งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน   

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจำนวนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท้ังหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

 
สูตรคำนวณ 
 1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนช้ินงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 
 
 
  
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

X 5    ร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของคณะที ่  
   กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดำเนินงาน  
การคำนวณ   
 

1. คำนวณร้อยละของจำนวนช้ินงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ตามสูตร 

3 
X 100 =  21.43 

14 
 
 2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

21.43 
X 5 = 3.57 

30  
   

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 
จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท้ังหมดในปีท่ีประเมินฯ 

   X 100 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 21.43 3.57 คะแนน  ร้อยละ 
30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /    นางสาวพลอยไพลิน สอนวงษ์ 

รายงานผลการดำเนินงาน : อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง 
โทรศัพท์ : 089-5551854 โทรศัพท์ : 089-5551854 
E-mail : toonlanat_t@kpru.ac.th E-mail : toonlanat_t@kpru.ac.th 
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องค์ประกอบที่ 3     การบริการวิชาการ   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  
           การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ระบบและกลไกในการบริการทางวิซาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม กำหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการท่ี
ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนดำเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีคณะกรรมการติดตาม
กำกับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิซาการแก่สังคมของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 ม ีส ่วนร ่วมก ับสถาบ ันและ
ชุมชนในการกำหนดพื ้น ท่ี
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา 
และคว ามต ้ อ ง ก าร ข อ ง
ท้องถิ ่น ชุมชน หรือสังคม
ตามจ ุ ด เน ้น  จ ุดเด ่นของ
สถาบันตามศาสตร์พระราชา 
หรือตามแนวพระราชดำริ 

คณะ พ ย าบ าล ศ า สต ร ์ ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยฯ ในการกำหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อ
รับผิดชอบพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ระยะจัดตั้ง พ.ศ. 
2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คือ ชุมชนนครชุม 
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการ
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1.มีสมาชิกของชุมชนใน หมู่ท่ี 1 ตำบลนครชุม 
รับเป็นครอบครัวเสมือนของนักศึกษาพยาบาล 
จำนวน 43 ครอบครัว 

2.นักศึกษาสำรวจปัญหา ความต้องการ ของ
ครอบครัวเสมือนและพื้นท่ีใกล้เคียง 

3.อาจารย์และนักศึกษา สำรวจภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

4.คณะมีแผนการใช้พื้นท่ีของชุมชนนครชุม ใน
การจัดบริการวิชาการ ภายใต้การส่งเสริมสุขภาพ
ของชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-
19 

5.สถานบริการสุขภาพในพื้นท่ี รพสต.นครชุม
ร่วมเป็นเครือข่ายการบริการวิชาการของคณะฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ปัญหาสุขภาพโดย ในปีการศึกษา 2564 ดำเนิน

 
 
 
 
 
 
Nu.3.1.1-1 เอกสารลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับ 
หน่วยงานในพืน่ท่ี  
Nu.3.1.1-2 รูปกิจกรรม
อาจารย์และนักศึกษา 
ร่วมกับ ครอบครัวเสมือน 
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โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู ้ดูแล
ผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อมก่อนวัยเกษียณ  

6.คณะพยาบาลศาสตร ์  นำอาจารย ์และ
นักศึกษาตรวจสุขภาพเบื ้องต้นให้ก ับผู ้ร ่วม
ก ิจกรรมครอบคร ัวเสม ือนพยาบาลนครชุม 
ประจำปี 2564 เมื ่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ 
ศาลาวัดวังยาง มีผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน (ภายใต้เงื่อนไข
การรวมกลุ่มในสถานการณ์ฯ) 

 2 จ ั ด ท ำ แ ผน ก า ร บ ร ิ ก า ร
ว ิ ชาการ เพ ื ่ อการพ ัฒนา
ท้องถิ ่น ชุมชน หรือสังคม
ตามจ ุดเน ้น  จ ุดเด ่นของ
สถาบันตามศาสตร์พระ 
ราชา หรือตามแนวพระราชดำริ 
แ ล ะ แ ผ น ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ที่มีการกำหนดตัว
บ่งช้ีความ 
สำเร ็จในระด ับแผนและ
โครงการบร ิการว ิชาการ 
และเสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะเพื่อพิจารณา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการวางระบบและ
กลไกการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเป็นระบบ
โดย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่
สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ เพื ่อกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติการบริการวิชาการ การกำกับดูแล 
ติดตาม ประเมินผล 
งานด้านบริการวิชาการ และรายงานผลต่อคณะฯ 

2.ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำแผน
บริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนด
แนวทางการปฏิบัต ิในการดำเน ินงานบร ิการ
ว ิชาการ ตลอดจนการกำก ับด ูแล ต ิดตาม 
ประเมินผลจากตัวบ่งชี้ความสำเร็จ การนำไปใช้
ประโยชน์ ของการบริการวิชาการ และรายงาน
ผลต่อคณะฯ 

3. จัดทำแผนบริการวิชาการในภาพรวมของ
คณะฯ ให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษา 
การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมควบคู่กับ
การบริการวิชาการ  

4.ในแผนบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
คณะกรรมการฯได้กำหนดการบริการวิชาการไว้ 
2 รูปแบบ คือ  

4.1การบริการวิชาการ แบบให้เปล่า  
4.2 การบริการวิชากรแบบหารายได้ 

 
 
 
Nu.3.1.2-1 คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 
Nu.3.1.2-2 เอกสาร
แผนงาน ระบบ กลไก และ 
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
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 3 ดำเน ินการตามแผนการ
บร ิการว ิชาการเพ ื ่ อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 
โดยร ่วมม ือกับหน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสถาบัน 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ได ้ดำเน ินการตาม
แผนการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ในปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 

1.การบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยใช้
งบประมาณแผ ่นด ิน เพ ื ่ อดำเน ินโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาลัยราชภัฏ ภายใต้บริบทคณะ
พยาบาลศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อมก่อนวัย
เกษียณ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ 

   1.1 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนสุขใจวัย
เกษียณ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก คือ 
รพ.สต นครชุม  รพ.สต แม่นารี อ.เมือง
กำแพงเพชร  

   1.2 กิจกรรมอบรมส่งเสร ิมความร ู ้ และ
ทักษะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยขอความร่วมมือ
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง 420 ชั่วโมงจาก
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์และ รพ.สตในพื้นท่ี 
จำนวน 7 แห่ง ของ จ.กำแพงเพชรร่วมดำเนินการ
อบรมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ช่วง มีนาคม ถึง 
มิถุนายน 2565  

   1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการติดตามการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลผู้สูงอายุ  ของชุมชน
นครชุม ชุมชนแม่นารี ชุมชนหนองปิ้งไก่  
ชุมชนหนองกอง อ.เมืองกำแพงเพชร และ พื้นท่ี
ใกล้เคียงของชุมชนคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน 
จ.กำแพงเพชร 

   1.4  กิจกรรมติดตาม ประเมินผล เพื่อสร้าง
เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ อย่างเป็นระบบ ทั้งวัย
ก ่อนเกษียณ-ผู ้ส ูงอายุ-ผู้ด ูแลและระบบบร ิการ
สุขภาพในชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกคือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ .
เมือง , อำเภอคลองขลุง , อำเภอคลองลาน , 
อำเภอไทรงาม , อำเภอลานกระบือ จังหวัด
กำแพงเพชร  
         2. สำหรับกิจกรรมแบบหารายได้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ได้สำรวจความต้องการบุคลากร
สุขภาพของพื ้นที ่ พบว่าการดูแลผู ้ป่วยเรื ้อร ังใน
โรงพยาบาลและในชุมชน ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะ
พึ่งพิง จำเป็นต้องมีบุคลากรผู ้ดูแลที่มีความรู ้ใน

 
 
 
Nu.3.1.3-1 โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
และเตรียมพร้อมก่อนวัย
เกษียณ  
 
Nu.3.1.3-2 หนังสือตอบ
กลับประสานงานการขอใช้
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ขั้นสูง 420 ช่ัวโมง 
Nu.3.1.3-3 หนังสือ
ประสานงานการขอใช้เป็น
แหล่งฝึกภาคปฏิบัติใน
ชุมชนหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุขั้นสูง 420 ช่ัวโมง 
 
 
Nu.3.1.3-8 หนังสือการขอ
อนุมัติหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล จากสภาการ
พยาบาล  
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ระดับผู ้ช่วยพยาบาล คณะฯ ได้จัดทำหลักส ูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ท่ี
ได้ร ับอนุมัติจากสภาการพยาบาลเพื ่อให้ เกิด
รายได้และตอบสนองความต้องการของชุมชนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  

 4 ประเมินความสำเร็จตามตัว
บ่งชี ้ของแผนและโครงการ
บร ิการว ิชาการเพ ื ่ อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมตามข้อ 2 และนำเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะ
เพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการบร ิ ก ารว ิ ช าก าร  ประ เมิ น
ความสำเร็จของการดำเนินการบริการวิชาการใน
ปีการศึกษา 2564 ตามตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
1.ระดับแผน 
ในป ีการศ ึกษา 2564 งานบร ิการว ิชาก าร
ดำเนินการได้ตามแผนทั ้ง การบริการแบบให้
เปล่าและการบริการแบบหารายได้ อย่างน้อย 1 
โครงการ 
2.ระดับโครงการ 
ผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อมก่อนวัย
เกษียณ ท้ัง 4 กิจกรรม ดังนี้ 

   2.1กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนสุขใจวัยเกษียณ 
    2.1.1 ผู ้สูงอายุ และผู ้กำลังจะเกษียณมี

ความรู้และทักษะเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้                                               
จำนวน 176 คน (เป้าหมาย 100 คน) 

   2.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลพึ่งพา
ตนเองได้ คิดเป็น 79 % 

   2.1.3 หลังส้ินสุดกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 176 คนประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.70 จาก 5 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

   2.2 ก ิจกรรมอบรมหล ักส ูตรการด ู แล
ผู้สูงอายุขั้นสูง 420 ช่ัวโมง 

   2.2.1 ม ีผ ู ้สม ัครเข ้าอบร 62 คนแต่ ใน
สถานการณ์Covid-19 มีผู้สำเร็จหลักสูตรจำนวน 
42 คน คิดเป็น 84 % จากเป้าหมายจำนวน (50 
คน) 

   2.2.2 ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแลท่ีบ้าน 
โดยผู ้ เข ้าอบรมหลักสูตรฯ ใน 5 อำเภอของ
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนรวม  588 คน  

   2.2.3 จากการติดตามผู้สำเร็จหลักสูตรฯ
ระยะเวลา 3 เดือน มีผู้ได้ประกอบอาชีพเป็น

 
 
 
 
 
Nu.3.1.4-1รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติการกิจกรรมท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
Nu.3.1.4-2 รายงานสรุปผล
การปฏิบัติการกิจกรรมท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu.3.1.4-3 รายงานสรุปผล
การปฏิบัติการกิจกรรมท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที ่บ้านเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน
จำนวน 2 คน คิดเป็น 4.76 % (จากผู ้สำเร็จ 
จำนวน 42 คน) 

   2.3 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   2.3.1 จัดกิจกรรมในพื้นท่ี อำเภอคลองลาน 

2 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 
คน และ ครั้งท่ี 2 จำนวน 30 คน 

   2.3.2 คณะพยาบาลศาสตร์มีเครือข่ายใน
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกับรพ.สตทั้งหมด 
10 เครือข่าย โดยแต่ละเครือข่ายประกอบด้วย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู ้สูงอายุ 
และผู้ดูแล  

    2.3.3 การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุใน 5 อำเภอ ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้
จริงมีจำนวน 7 ช้ิน 

    2.3.4 หลังการร ่วมกิจกรรมทั ้ง 2 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน และ ครั้งที่ 2 
จำนวน 30 คนประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย 
3.70 จาก 5 คะแนนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

   2.4 กิจกรรมติดตาม ประเมินผล  
       2.4.1 เป็นการดำเนินการบริการวิชาการด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ และการสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชนอย่างเป็นระบบ จากกลุ่มวัยก่อนเกษียณ-
ผู้สูงอาย-ุผู้ดูแลและระบบบริการสุขภาพในชุมชน  
        2.4.2 ได้ร ับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกคือสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ.เมือง , อำเภอคลองขลุง , อำเภอคลอง
ลาน , อำเภอไทรงาม , อำเภอลานกระบือ 
จังหวัดกำแพงเพชร 
          2.4.3 การจ ัดประกวดผลงานภ ูม ิป ัญญา
ท้องถิ่นจากกรรมการเครือข่ายพบว่า มีชิ ้นงานท่ี
จัดเป็น นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุได้ จำนวน 2 
ช้ินงาน คือ  
              1) ตาลต้านตึง ใช้สำหรับคลายกล้ามเนื้อ  
              2) ลูกประคบใบเป้า ใช้สำหรับแก้ปวด 
 
3.นำผลการประเมินเสนอผู้บริหารและนำเสนอ
เพื่อพิจารณาจากการดำเนินโครงการบริการวิชา
คณะกรรมการประจำคณะการแบบให้เปล่า  

Nu.3.1.4-4 หนังสือการขอ
อนุมัติและรับรองหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาลจากสภาการ
พยาบาล  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 5 นำผลการประเมินตามข้อ 4 ไป
ปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปี 
ต่อไป 

จากการดำเน ินงานและการประเม ินผลงาน
บริการวิชาการของคณะฯ ในปีการศึกษา 2564 
คณะกรรมการประจำคณะมีข ้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการบร ิการว ิชาการวางแผนและ
ปรับปรุงดังนี้  
1. การกำหนดปฏ ิท ินของภาพรวมในการ
ให้บริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกเพื่อมิให้
เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ใน
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา 
2. การประสานงานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ
เครือข่ายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อการดำเนินงานของ
คณะฯในพันธกิจอื่นร่วมด้วย 
3. การติดตามประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการ
บริการวิชาการในระยะ 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อ
ยืนยันการยกระดับคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุฯใน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ดร. กนกพร  
ไพศาลสุจารีกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /  นางสาวณิชกานต์ สะสาร 
รายงานผลการดำเนินงาน : อาจารย์ดร. กนกพร  
                                   ไพศาลสุจารีกุล 

โทรศัพท์ : 094-5137195 โทรศัพท์ :  
E-mail :  kpaisansujareekul@gmail.com E-mail : Nichakan_s@kpru.ac.th 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2             จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง              
                             ความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งชี้          ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการกำหนดพื้นท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้อง
ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีกาพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
สูตรการคำนวณ  
 1. คำนวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
 
 

  
  
              1   x   100     =  100 

             1  
 
 
 
คะแนนท่ีได้ = 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
       ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน                    
                                                                       x 100       
              จำนวนชุมชนเป้าหมายท้ังหมด 

ร้อยละของชุมซนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง        
         ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน                    
                                                                                       x 5       
 ร้อยละจำนวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชนท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5 คะแนน  ร้อยละ 100 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ดร. กนกพร  
ไพศาลสุจารีกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /  นางสาวณิชกานต์ สะสาร 
รายงานผลการดำเนินงาน : อาจารย์ดร. กนกพร  
                                   ไพศาลสุจารีกุล 

โทรศัพท์ : 094-5137195 โทรศัพท์ :  
E-mail :  kpaisansujareekul@gmail.com E-mail : Nichakan_s@kpru.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 กำหนดนโยบายและทิศทาง            
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยเพื่อการ
พัฒนาต่อยอด และสร้าง
คุณค่าตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
เพื่อการพัฒนาต่อยอด และสร้างคุณค่าตามจุดเน้น
ของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพของ
วิชาชีพการพยาบาล โดย 
1.คณบดีประกาศและถ่ายทอดในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของคณะพยาบาลศาสตร์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย
สาระสำคัญ ดังนี้ 
  1.1 การดำเนินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือ
เป็นพันธกิจหลักของคณะฯ 
  1.2คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
คณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบในการนำนโยบาย
ด้านการทำนุฯไปสู่การปฏิบัติในบริบทของคณะฯ
ด้วยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักศึกษาและ
บุคลากร 
  1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาภายใต้วัฒนธรรมไทยในวาระต่างๆ ท้ังวนั
สำคัญของชาติ ศาสนา และทางวิชาชีพ 
  1.4 สนับสนุนให้จัดการบูรณาการงานด้านส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยในการจัดการเรียนการสอน  การ
จัดบริการวิชาการ  และการวิจัย  ภายใต้บริบทของ
คณะฯ 
  1.5 ร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ในรูปแบบระบบครอบครัวเสมือนพยาบาล
นครชุม 
 
2.คณะฯใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในการ
ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความ

 
 
 
 
 
Nu.4.1.1-1 นโยบายคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

เป ็นไทย โดยม ีการจ ัดทำโครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติ ของคณะ มาสู่การ
จัดทำแผนดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 
และ 2565 ตามวงจร PDCA ท่ีวางไว้ ดังนี้ 
    2.1 คณบดีมอบหมายงานให้ หัวหน้าสำนักงาน
คณบดีและบริการกิจกรรม เป็นผู้กำกับดูแลงาน
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 
    2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี
คณาจารย์ และบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการเพือ่
วางแผนและดำเนินกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและประจำปีงบประมาณ 2564-65 
เพื่อดำเนินการในปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu.4.1.1-2 คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการงานด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 2 จัดทำแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย และกำหนดตัวบ่งช้ี
วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ตามแผน  
 

ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำ
แผนดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย เพื่อให้การดำเนินงานด้านดังกล่าว เป็นไปตาม
พันธกิจของคณะฯและมหาวิทยาลัย โดยมี
กระบวนการดำเนินงาน ดังนี ้
1.  จ ั ดทำแผนโดยคณะกรรมการทำน ุบำรุ ง
ศิลปว ัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ให้
ครอบคลุมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และวิชาชีพ 
รวมทั้งการรักษาไว้ซึ ่งประเพณี ภูมิปัญญา และ
ความเป็นไทย  

1.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมี
กิจกรรมภายใต้โครงการ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

     1) กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประเพณี 
     2) กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
1.2 ในปีงบประมาณ 2565 มีโครงการหลัก 

จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริม การสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย และมีกิจกรรมภายใต้
โครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่  

    1) กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
       2) ทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยและจังหวัด 
        3) กิจกรรมอบรมการฝึกสติตามแนวศาสนาพุทธ 

 
 
 
 
 
Nu.4.1.2-1 แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี2564 โครงการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 
 
Nu.4.1.2-2 แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี2565 โครงการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการส่งเสริม สนับสนุนการ    
บูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน หรือการวิจัยหรือ
การบริการวิชาการ ซึ่ง
นำไปสู่การสืบสานการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 

 ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้นำแผน 
ไปส ู ่การปฏ ิบ ั ติ  โดยคณะกรรมการทำน ุฯ ไ ด้
ดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนฯ ที่ระบุไว้ โดยในปีการศึกษา 2564  มีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ และวิชาชีพ 
1.1 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี (18 ก.ค. 64) 
1.2 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (13 ต.ค. 64) 
1.3 วันพยาบาลแห่งชาติ (21 ต.ค. 64) โดยจัดให้มี
การถวายราชสดุดีสมเด็จย่า ถวายพานพุ่ม และ
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
คุณูปการต่อวิชาชีพการพยาบาล และร่วมบำเพ็ญ
ประโยชน์ โดยจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จย่า ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ดูแล
ส่ิงแวดล้อมบริเวณอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 
 
 2. ทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยและจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงได้มีการแนะนำ
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจถึงความเป็นไทยของจังหวัด ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  
 
 3. กิจกรรมอบรมการฝึกสติตามแนวศาสนาพ ุทธ 
เน ื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 เพื ่อความปลอดภัยของนักศึกษา จึง
ปรับรูปแบบของการอบรมเป็นการทำบุญร่วมกับ
ครอบครัวเสมือนในวัดวังยาง ชุมชนนครชุม อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร โดยจัดให้มีการถวายผ้าป่าเพื่อ
การศึกษาของพระสงฆ์ การถวายภัตตาหารแด่
พระสงฆ์ และการร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยทำ
ความสะอาดบริเวณวัด 
 
4. คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้มีการบูรณาการด้านทำนุ
บำรุงฯ กับการเรียนการสอน โดยในภาคการศึกษา
ที ่ 2/2564 รายวิชาการพยาบาลผู ้สูงอายุ ได้จัด
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุในช ุมชน

 
 
 
 
 
 
Nu.4.1.3-1 ภาพกิจกรรมวัน
สวรรคตสมเด็จย่า (18 ก.ค. 64) 
Nu.4.1.3-2 ภาพกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  
(13 ต.ค. 64) 
Nu.4.1.3-3 ภาพกิจกรรม
ทำบุญทอดผ้าป่าร่วมกับ
ครอบครัวเสมือน (13 ต.ค. 64) 
Nu.4.1.3-4 ภาพกิจกรรมวัน
พยาบาลแห่งชาติ (21 ต.ค. 64) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ ่น เพื่อให้นักศึกษาได้นำ
ความรู้จากรายวิชาไปเช่ือมโยงกับความเป็นอยู่ของ
วัฒนธรรมไทยและค้นหาคุณค่าจากภูม ิป ัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การใช้
สมุนไพรเพื่อฟื้นฟูสภาพปอด 
 
5. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ มีการรวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุใช้ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ในชุมชน ทั้งกลุ่มผู ้สูงอายุสุขภาพดีและติดเตียง 
พบว่า มีการใช้ลูกประคบสมุนไพร ทางไม้ตาล เพื่อ
แก้ปัญหาสุขภาพของผู้ดูแลและผู้สูงอายุ คณะฯได้
จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ
การด ูแลส ุขภาพ และย ัง เป ็นการร ักษาไว ้ซึ่ ง
วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบไทยในการช่วยเหลือ 
ดูแลซึ่งกันและกันภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่น 

 4 มีการกำกับติดตามให้
หน่วยงานมีการดำเนินงาน
และประเมินความสำเร็จ
ตามตัวบ่งช้ีของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

1.  คณะกรรมการทำน ุฯ ได ้ม ีการกำก ับการ
ดำเนินงานแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามแผน
และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีของกิจกรรม 
2. น ำ เ ส น อ ผ ล ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ต ่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารคณะฯ 
3.  ภายหลัง เสร ็จส ิ ้นป ีการศ ึกษา 2564 คณะ
พยาบาลศาสตร์ได้ทำการประเมินความสำเร็จงาน
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนดำเนินงานด้านทำนุบำรุง
วัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 
2564-65 (ปีการศึกษา 2564)  
3.1 การแสดงออกซ ึ ่ งการม ีส ัมมาคารวะตาม
มารยาทไทยของนักศึกษาจากการดำเนินกิจกรรม
พบว่า อาจารย์และครอบครัวเสมือน จำนวน 50 
คน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.8 จาก 5 
คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.2 การมีจิตสำนึกต่อคุณค่าวิชาชีพการพยาบาล 
ของนักศึกษาพยาบาล จำนวน 80 คน พบว่ามี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเพิ่มขึ้น คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.6 จาก 5 คะแนน อยู่ในระดับดีท่ีสุด 
 
 

Nu.4.1.4-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการทำนุฯ 
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 5 นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

คณะกรรมการทำนุฯ ได้นำผลการประเมินจัดทำสรุป
รายงานโครงการ/กิจกรรมรวมถึงการประเมินผล
แผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ และได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯ เพื ่อการ
วางแผนต่อไป ดังนี้ 
1. ควรวางแผนกิจกรรมด้านทำนุฯ ในปีการศึกษา 
2565 ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
 
2. ควรจัดให้มีปฏิทินกิจกรรมด้านทำนุฯ เพื่อให้ทุก
พ ันธก ิ จ ได ้ ว างแผนในการบ ู รณาการอย ่าง
หลากหลายทั ้งเวลา รูปแบบ กระบวนการ โดย
คำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานคณะ
เป็นหลัก 
 
3. ควรประเมินผลแต่ละกิจกรรมด้วยวิธ ีการท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์ของกิจกรรม ผู้ร่วมจาก
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งสมาชิกครอบครัว
เสมือน ซึ่งมีข้อจำกัดด้านเวลาในการร่วมกิจกรรม 
 
4. ควรมีแนวทางการบูรณาการด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยกับการเรียนการ
สอน งานบริการว ิชาการ โดยมุงเน ้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nu.4.1.5-1 แผนการจัด
กิจกรรมทำนุฯ ปีการศึกษา 
2565 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

3 ข้อ 5 ข้อ   5 คะแนน  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์นภัทร เต๋ียอนุกูล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / นางสาวพลอยไพลิน สอนวงษ ์
รายงานผลการดำเนินงาน : อาจารย์สมิตรา กันทาหงษ์ 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1811 
E-mail :   E-mail : ploypailin_s@kpru.ac.th 
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องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดำเนินการ  

1  ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2  ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3  ข้อ 
มีการดำเนินการ  

4  ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกให้
หลักสูตรจัดทำแผน
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทำงาน 

1. คณะมีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทำแผน
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานโดยคณะ
กรรมการบร ิหารหลักส ูตรวางแผนการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำหลักสูตรไปสู่
การจัดการเรียนการสอน 

Nu.5.1.1-1 ระบบและ
กลไกการจัดการศึกษา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 2 มีการกำกับ ติดตามให้
หลักสูตรดำเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการ
ทำงานตามท่ีกำหนด 

ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีแผนจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทำงานอย่างน้อย 1 รายวิชา ท่ี
คณะฯ เปิดสอน และมีการกำกับติดตามโดย 
1. ระดับหลักสูตรกำหนดให้หมวดวิชาชีพดำเนิน
การบูรณาการอย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาคการศึกษา 
2. ระดับรายวิชามีการออกแบบการบูรณาการไว้ใน 
มคอ. 3/4 เพื่อการวิพากษ์ก่อนเปิดดำเนินการสอน 
3. ในภาคการศ ึกษาท ี ่  2 ป ีการศ ึกษา 2564 มี
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
จำนวน 2 รายวิชา คือ รายวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 2 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน   
4. คณกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับ ติดตามให้มี
การดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด โดยให้ผู้รับผิดชอบ
รายวิชานนำเสนอผลการดำเนินงานในท่ีประชุม ตาม
ปฏิทินการบริหารหลักสูตร 

 
 
 
Nu.5.1.2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวาระ 
พิจารณา เรื่อง การ
กำหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทำงาน 
Nu.5.1.2.-2 มคอ. 4 
รายวิชาการปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน 
 

 3 มีการกำกับ ติดตามให้
หลักสูตรประเมิน
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนท่ี
กำหนด 

1. คณกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับ ติดตามผล
การดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดเพื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายวิชานำเสนอผล
การดำเนินงานในที่ประชุม ตามปฏิทินการบริหาร
หลักสูตร ภายหลังเสร็จส้ินการดำเนินการ 
2. ในปีการศึกษา 2564 คณะฯดำเน ินการได้ 2 
รายวิชา สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท่ีกำหนดไว้ 
(อย่างน้อย 1 รายวิชา) 

Nu.5.1.3-1 สรุป
โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทำงาน
ระดับรายวิชาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
Nu.5.1.3-2 แบบบนัทึก
การทวนสอบวิชาปฏิบัติ 
การพยาบาลพื้นฐาน 
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 4 มีการนำผลไปปรับปรุง
แผนจัดการหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะพยาบาลศาสตร์ ม ีการนำผลที ่ได ้จากการ
ประเมินของนักศึกษาและผู้ที ่เกี ่ยวข้องไปปรับปรุง
แผนการจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้               
อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2565  

Nu.5.1.4-1 แผนการ
จัดการศึกษาปีการศึกษา 
2565 

- 5 มีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน 

ในป ีการศ ึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิด
ดำเนินการหลักสูตรเป็น ปีที่ 3 แต่การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการพยาบาลบางรายวิชาเพิ่งจัดขึ้น
เป็นครั้งแรกจึงยังไม่สามารถจัดทำเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี
ได้ 

 

 
การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย (,
) 

เป้าหมายปีถัดไป 

3 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ :  
ผู้กำกับดูแลเกณฑ์มาตรฐาน 
: อาจารย์ดร. สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน: 
อาจารย์ดร. สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

โทรศัพท์ :  092-6747979 โทรศัพท์ : 092-6747979 
E-mail: supapen_p@kpru.ac.th E-mail: supapen_p@kpru.ac.th 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2       การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์  
ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT โดย
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารรับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะพยาบาลศาสตร ์พ ัฒนาแผนกลย ุ ทธ์                 
ปี 2563-2565 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยปี 2561-2565 โดยวิเคราะห์ SWOT 
ในบริบทของคณะ ซึ่งจัดต้ังใหม่ตามข้อบังคับของ
สภาวิชาชีพการพยาบาลและการบริหารจัดการ
หล ักส ูตรให ้ เป ็นไปตามมาตรฐ านค ุณว ุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาตรี โดยมีแผน
กลย ุทธ ์การบร ิหารจ ัดการทางการเง ินเป็น
ระยะเวลา 5 ปี  

Nu.5.2-1-1 แผนกลยุทธ์คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
 
Nu.5.2-1-2 ประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย ช่วง 5 ปี
ดำเนินการของคณะพยาบาล
ศาสตร์ในรายงานการขอจัดต้ัง
คณะพยาบาลศาสตร์เสนอต่อ
สภาการพยาบาล มิถุนายน 
2562 

 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินท่ีประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรการ
จัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ดำเน ินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินของปีการศึกษา 2564 (ปีงบ 
ประมาณ 2564-2565)  
1.1 ปีงบประมาณ 2564 มีรายรับจากค่าธรรม 
เนียมการศึกษา เง ินคงคลังมหาวิทยาลัย และ
งบประมาณแผ่นดิน รวม 15,656,949 บาท ใช้
จ่ายไปท้ังส้ินในทุกพันธกิจ 8,212,079.75 บาท 
1.2 ปีงบประมาณ 2565 มีรายรับจากค่าธรรม 
เนียมการศึกษา เงินคงคลังมหาวิทยาลัย และ
งบประมาณแผ่นดิน รวม 29,545,830 บาท ใช้
จ่ายไปทั้งสิ้นในทุกพันธกิจ 26,974,940.85 บาท  
(ส้ินสุดไตรมาส 3) 
2. คณะพยาบาลศาสตร์  เปิดดำเน ินการในปี
การศึกษา 2563 โดยมีการวางแผนทางการเงิน
เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุน

Nu.5.2.2-1 สรุปรายจริง
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี งบประมาณ 
2564 
 
Nu.5.2.2-2 การจัดสรร
งบประมาณแยกตามพันธกิจ 
ปี 2565 (ส้ินสุดไตรมาส 3) 
 
Nu.5.2.2-3 สรุปรายจริง
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี งบประมาณ 
2563 
 



58 
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ต่อหน่วยของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
โดยแยกเป็น แต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 
2.1 ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา จำนวน 40 
คน เฉล่ีย 165,058.10 บาทต่อคน  
2.2 ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จำนวน 80 
คน เฉล่ียบาทต่อคน 184,644.36 บาทต่อคน 
2.3 ในแผนการผลิตปีที ่ 3 และ 4 มีนักศึกษา
เพิ่มขึ้นปีละ 40 คน ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตอยู่
ระหว่าง 110,375 - 133,292 บาทต่อคน 
3. เมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาล 
ศาสตร์ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตตามพันธกิจอุดมศึกษาโดย
วิเคราะห์ค่าร้อยละค่าใช้จ่ายดังนี้ (ใช้จ่ายไปท้ังส้ิน
ในทุกพันธกิจ 6,355,960.80 บาท) 
3.1 การผลิต จำนวน 520,512.80 บาท  
คิดเป็น ร้อยละ 8.18 
3.2 วิจัย จำนวน 144,196 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 2.27 
3.3 บริการวิชาการ จำนวน 145,000 บาท  
คิดเป็น ร้อยละ 2.29 
3.4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 8,870 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 0.14 
3.5 บริหารจัดการ จำนวน 5,537,382 บาท  
คิดเป็น ร้อยละ 87.12 
4. เมื่อส้ินสุดไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 
คณะพยาบาลศาสตร์ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตตามพันธกิจ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยวิเคราะห์ค่า
ร้อยละค่าใช้จ่ายดังนี้ (ใช้จ่ายไปท้ังส้ินในทุกพันธ
กิจ 21,420,060.80 บาท) 
4.1 การผลิต จำนวน 15,584,612.80 บาท  
คิดเป็น ร้อยละ 72.76 
4.2 วิจัย จำนวน 144,196 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 0.67 
4.3 บริการวิชาการ จำนวน 145,000 บาท  
คิดเป็น ร้อยละ 0.67 
4.4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 8,870 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 0.04 
4.5 บริหารจัดการ จำนวน 5,537,382 บาท  
คิดเป็น ร้อยละ 25.86 

Nu.5.2.2-3 สรุปคำของ
งบประมาณหมวดงบลงทุน 
(ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ 
2565 
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5. คณะพยาบาลศาสตร์ได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติ
การประจำปี การดำเนินการโดยกำกับ ติดตาม
รายไตรมาส เพ ื ่อว ิเคราะห์ความเสี ่ยงระดับ
โครงการ  พ ันธก ิ จของคณะ และวางแผน                   
การบริหารความเสี่ยงระดับคณะให้สอดคล้องกับ
ความเสี ่ยงระดับมหาวิทยาลัยในด้านการจัด              
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ                
การพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ภายใต้การบริหารการเงินการคลัง 
6. ในปีงบประมาณ 2564 รายรับจากค่าธรรม 
เนียมการศึกษาเป็นเงิน 4,944,000 บาท 
7. ในปีงบประมาณ 2565 รายรับจากค่าธรรม 
เนียมการศึกษาเป็นเงิน 7,824,000 บาท 
8. เมื่อส้ินปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์
มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา 40 คนต่อป ี
9. เมื ่อสิ ้นปีการศึกษา 2564 (ไตรมาส 3/2565) 
คณะพยาบาลศาสตร์มีรายรับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 80 คน
ต่อป ี
 

 3 ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียง
ท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับความเส่ียง
ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ได้วิเคราะห์สถานการณ์
ของคณะพบว่า ปัจจัยความเสี ่ยงสูงสุด คือ 
อัตรากำลังของอาจารย์พยาบาล ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อ ุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปร ิญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
1.1 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์สภา
การพยาบาลต้องไม่เกิน 1:8  
1.2 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่สภาการ
พยาบาลกำหนด ต้องอาศัยระยะเวลาในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่น้อย
กว่า 6 ปี หลังสำเร็จปริญญาตรีทางการพยาบาล 
1.3 ความต้องการอาจารย์พยาบาลของสถาบัน 
การศึกษาอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการให้ค่าตอบ 
แทนและดูแลสวัสดิการสูง ทำให้อัตราการคงอยู่
ของอาจารย์พยาบาลลดลง 
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะมี
ความต้องการสูง จากการสมัครของนักเรียนมัธยม

Nu.5.2.3-1 แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2563 คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
 
Nu.5.2.3-2 แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2564 คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

ในป ีการศ ึกษา 2564 ม ีมากกว ่ าจำนวนใน
แผนการรับนักศึกษากว่า 6 เท่า เนื่องจากในพื้นท่ี
รับผิดชอบหลัก (กำแพงเพชรและตาก) และพื้นท่ี
ใกล้เคียง (พิจิตรและสุโขทัย) ไม่มีสถาบันการ 
ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน  
3. คณะเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยฯ 
บริหารจัดการด้วยเงินรายได้ ในระยะจัดตั้งมี
วงเงินอนุมัติคงที่ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ เพื ่อการแสวงหากำลังคนและ
พัฒนาอาจารย์ 
4. การสื่อสารของมหาวิทยาลัยสู่ภายนอกยังขาด
ยังขาดความเข้าใจท ี ่ถ ูกต ้องเก ี ่ยวกับข ้อมูล
สถาบันการศึกษาวิชาชีพและการดำเนินงานของ
คณะ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี ่ยงภายนอกที ่ไม่สามารถ
ควบคุมได้และมีผลต่อการดำเนินงานของคณะ 
เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร 
งานในทุกพันธกิจ 
5. การจัดการศึกษาในหลักสูตรเน้นการปฏิบัติ 
การพยาบาลในสถานบริการและชุมชน ต้องมีการ
เดินทางออกนอกพื้นท่ีมหาวิทยาลัยและมีอาจารย์
ดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาในอัตราส่วนไม่เกิน 1:8 ซึ่ง
คณะจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านความ
สะดวก ความปลอดภัยของอาจารย์และนักศึกษา 
6. สภาการพยาบาลม ีมาตรฐานการร ับรอง
สถาบันการศึกษาที่เปิดใหม่ โดยมีการตรวจเยี่ยม
ทุกปีการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพและความ
พร้อมทั้งด้านกายภาพ และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ 
รวม 8 มาตรฐาน ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมที่ผ่านมา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2564 ได้รับข้อเสนอ 
แนะให้ปรับปรุงด้านอาคารสถานที ่ ทั ้งอาคาร
เรียน ห้องฝึกปฏิบัติการ ห้องทำงานอาจารย์ และ 
หอพักนักศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด
ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2562 

 4 บริหารงานด้วยหลัก      
ธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วน
ท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบาย
การดำเนินงานอย่างชัดเจน 

คณะพยาบาลศาสตร์บริหารงานภายใต้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานคณะพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ.2562 โดยมีกระบวนการทำงานใน
ลักษณะคณะกรรมการในการบริหารงานภายใต้
โครงสร้างการบริหารองค์กร โดยยึดหลักธรรมา              
ภิบาลอย่างครบถ้วน ดังนี้ 

Nu.5.2.4 -1 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
บริหารงาน คณะพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ.2562 
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1. หลักประสิทธ ิผล อาศัยว ัตถุประสงค์และ
เป ้ าหมายท ี ่ กำหนดไว ้ ในแผนกลย ุทธ ์ เป็น                
แนวทางการกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี  
2.  หล ักประส ิทธ ิภาพ อาศ ัยการกำก ับดูแล                
ในทุกพันธกิจตามระยะเวลาโดยการประชุมและ
ปรับปรุงตามความต้องการตามภารกิจจำเป็น 
3.  หล ักการตอบสนองเป ็นการดำเน ินการ                  
ที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ต่อความต้องการของ
สถานบริการตั ้งแต่เร ิ ่มกระบวนการร ับสมัคร
นักศึกษาจากความต้องการของพื้นที่ และการ
กำหนดระบบโควตาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ส่งผล
ให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนการ 
ศึกษาตลอดหลักสูตร และรับเข้าทำงานหลัง
สำเร็จการศึกษา 
4. หลักภาระรับผิดชอบเป็นการปฏิบัติพันธกิจ
อุดมศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสุขภาพ
ระดับวิชาชีพ และความต้องการของสังคมในการ
ส่งเสริมสุขภาวะและดูแลสุขภาพของประชาชน
ทุกช่วงวัย ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนานักศึกษา การทำวิจัยและการบริการ
วิชาการตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ รวมท้ัง
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการดูแล
สุขภาพเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมไทย 
5. หลักความโปร่งใส คณะพยาบาลศาสตร์ใช้
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลในการบริหารหลักสูตร 
บุคคลและทรัพยากรท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
6. หลักการมีส่วนร่วม คณะพยาบาลศาสตร์เปิด
โอกาสให้ผู้แทนจาก 4 พื้นท่ี ด้านสาธารณสุขและ
โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ได้มี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกนักศึกษา พัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 
7. หลักการกระจายอำนาจ คณะพยาบาลศาสตร์
ม ีการถ ่ ายโอนอำนาจการต ัดส ินใจภายใต้
โครงสร้างองค์กรโดย 
   7.1 สำนักงานคณบดีและบริการกิจกรรมดูแล
งานธุรการและเลขานุการ การเงิน การคลังและ
พัสดุ งานแผน/ประกันคุณภาพ/สารสนเทศ                        
งานบร ิการว ิชาการ งานว ิจ ัย และงานทำนุ
ศิลปวัฒนธรรม 
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   7.2 สำนักวิชาการและพัฒนานักศึกษาดูแลงาน
บริหารหลักสูตร สาขาการพยาบาล ศูนย์สาธิต
และการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผล และงาน
พัฒนานักศึกษา 
8. หลักนิติธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยให้บริหารจัดการโดยอิสระ
ด้วยเงินรายได้ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.
2562 
9. หลักความเสมอภาค คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติต่อผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ
น ักศ ึกษาอย ่างเท ่าเท ียมก ันท ั ้ ง ในด ้านการ
มอบหมายงานการพัฒนาและการดูแลสวัสดิการ 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะพยาบาลศาสตร์ มี
การบริหารงานภายใต้การรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
ได้แก่ การเสนอร่างระเบียบแนวปฏิบัติในการดูแล
นักศึกษาในที่ประชุมคณะและรับฟังความเห็น
ของผู้ปกครองนักศึกษาก่อนการประกาศใช้ 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ตามประเด็นความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนำมาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ใช้หลักการบริหาร
คุณภาพในการทำงานทุกพันธกิจเพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ บัณฑิต
พยาบาล “มีใจรักบริการในชุมชนท้องถิ่น”  
2. กระบวนการทำงานประกอบด้วยการวางแผน 
ก ารดำ เน ิ น ก าร  การกำก ั บต ิ ดต าม  และ                      
การประเมินผล เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

Nu.5.2.5-1 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 
 
Nu.5.2.5-2 มาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร 

 6 การกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

1. คณะพยาบาลศาสตร์มีการวางแผนพ ัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ โดยกำหนดไว้เป็นโครงการ
อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปี และ                 
ม ีการกำกับติดตามผลของการพัฒนารวมท้ัง
จำนวนช่ัวโมงต่อปี 
2.  ป ีการศ ึกษา 2564 อาจารย ์และบ ุคลากร                    
สายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน 

Nu.5.2.6-1 แผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 
 
Nu5.2.6-2 แผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
Nu5.2.6-3 โครงการต้นกล้า
อาจารย์พยาบาล 
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3. ปีการศึกษา 2564 คณะดำเนินการแสวงหา
อาจารย์พยาบาลภายใต้การพัฒนาพยาบาล
วิชาชีพให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อาจารย์พยาบาล 
ในข้อบังคับของสภาการพยาบาล พ.ศ. 2562 โดย
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1 สาขา แผนสำเร็จการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2566 

 7 ดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและ พัฒนาการของ
คณะท่ีได้ปรับให้การ
ดำเนินการด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตาม 
ปกติท่ีประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจ 
สอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

1. ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มีการ
กำกับมาตรฐานการดำเนินการหลักสูตรโดยคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ ่งเป็น
สถาบ ันการศ ึกษาพ ี ่ เล ี ้ยง ทำหน ้าท ี ่ ก ำกับ
มาตรฐานสถาบันการศึกษาทางว ิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  
1.1 มีการแต่งตั ้งผู ้บริหารเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจำคณะ 
1.2 มีการติดตามกระบวนการบริหารจัดการคณะ
ในทุกพันธกิจ 
1.3 ร่วมประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ก่อน
เสนอข้อมูลต่อสภาการพยาบาลตามวงรอบทุกปี
การศึกษา ก่อนเปิดปีการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า 
6 เดือน 
2. คณะเสนอรายงานการประเมินตนเองเพื่อการ
รับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันท่ีเปิดดำเนินการรับ
นักศึกษาพยาบาล ปีท่ี 3 และได้รับการตรวจเยี่ยม
จากคณะกรรมการสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 23 
- 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการพิจารณาสภาการ
พยาบาลให้การร ับรอง คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ปีท่ี 3 ของการ
เปิดดำเนินการในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2565) เมื่อ
วันที ่ 18 เมษายน 2565 และให้ร ับนักศึกษาปี
การศึกษา 2565 ได้ตามแผน 
3. ในปีการศึกษา 2564 ตัวชี ้ว ัดการประกัน
ค ุณภาพหลักส ูตรป ีท ี ่  2 ใน  มคอ.2 จำนวน                    
11 ตัวชี ้วัด คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการได้
ครบถ้วน ร้อยละ 100 
 
 

Nu5.2-7-1 คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจำคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
 
Nu5.2-7-2 หนังสือนำส่ง
รายงานการประเมินตนเองต่อ
สถาบันการศึกษาพี่เล้ียง 
 
Nu5.2-7-3 รายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
สำหรับสถาบันที่เปิด
ดำเนินการรับนักศึกษา
พยาบาล ปีท่ี 3 
 
Nu5.2-7-4 หนังสือแจ้งผล
การพิจารณาการตรวจเย่ียม
จากสภาการพยาบาล 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :    
อาจารย์สมิตรา กันทาหงษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงานผลการดำเนินงาน: 
นางสาวอรนุช สินธุสุวรรณ 

โทรศัพท์ : 062-9629245 โทรศัพท์ : 090-4151230 
E-mail : samithra_k@kpru.ac.th E-mail : Orranuch_s@kpru.ac.th 
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องค์ประกอบที่ 5     การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3         ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการ
กำกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

1. คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบและกลไก       
ในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประก ันค ุณภาพหลักส ูตรโดยใช ้ เกณฑ์                   
8 ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส ภ า ก า ร พ ย า บ า ล                         
และ หมวด 7 ของการประก ันค ุณภาพ
หลักสูตรในมคอ.2 ควบคู ่ไปกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย  
 

Nu 5.3.1-1 องค์ประกอบของ
เกณฑ์มาตรฐานของสภาการ
พยาบาลเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์             
ปีท่ี 2 ถึง 4  
 
Nu 5.3.1-2 เล่มรายงานการ
ประเมินการตรวจเยี่ยมจาก
สภาการพยาบาล 

 2 มีคณะกรรมการกำกับ 
ติดตามการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบท่ี
กำหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการประจำคณะ
เพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

1. คณะพยาบาลศาสตร ์  ม ีคำส ั ่ งแต ่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ดังนี้  
   1.1 คณะกรรมการการประก ันค ุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอก ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
   1.2 คณะกรรมการดำเน ินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร ์
   1.3 คณะกรรมการการประก ันค ุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2564 
2. คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการ
เพื ่อให้เกิดกระบวนการ การประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 
Nu.5.3.2-1 ตามคำส่ังคณะ
พยาบาลศาสตร์ ท่ี 029/2564 
ส่ัง ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 
Nu.5.3.2-2 คำส่ังคณะ
พยาบาลศาสตร์ท่ี 030/2564 
ส่ัง ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 
Nu.5.3-2-3 คำส่ัง 
คณะพยาบาลศาสตร์ท่ี 
00035/2565  
ส่ัง ณ วันท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร

1. คณะพยาบาลศาสตร์ ม ีโครงการเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ

Nu.5.3-3-1 งบประมาณ
รายจ่ายปีการศึกษา 2564-
2565 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 ไว้ในแผน 
ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2564 และ 
2565 
2. คณะมีการสำรวจความต้องการความ
จำเป็นของทรัพยากรในการจัดการศึกษา
อย่างสม่ำเสมอและสนับสนุนทั้งการจัดการ
เร ียนการสอนท ั ้ งภายในและภายนอก 
แสวงหาคร ุภ ัณฑ ์การศ ึกษาท ี ่ท ั น สมั ย 
เพียงพอ รวมทั้งบริหารจัดการด้านการดูแล
ให้ทรัพยากรการศึกษาพร้อมใช้ตลอดเวลา  
3. คณะมีบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของหลักสูตรที่ครบถ้วน และ
เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 
 
 

 4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตาม
กำหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินให้
กรรมการประจำคณะ
เพื่อพิจารณา 

คณะม ีการกำหนดการประเมินค ุณภาพ
หลักสูตรและการรับรองสถาบันไว้ในแผน 
ปฏิบัติการประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจำคณะพิจารณาและดำเนินการตามแผน 
ดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร  
1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ มีหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล เมื่อ 16 
ธ ันวาคม 2562 และร ับรองหลักสูตรจาก
กระทรวงศึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ 29 มกราคม 2563  
1.2 หลังส้ินปีการศึกษา คระกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีการศึกษา (มคอ.7) และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ  
1.3 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กำหนด เวลา  
2. ระดับสภาวิชาชีพ  
2.1 ปีการศึกษา 2562 สภาการพยาบาล
ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 เพ ื ่อการเปิดดำเน ินการปี
การศึกษา 2563  
2.2 ระหว่างดำเน ินการปี  2563 ได้ม ีการ
ตรวจเยี่ยมเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผล

 
 
 
 
 
Nu.5.3.4-1 หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu.5.3.4-2 รายงานผล
พิจารณาการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์                 
ปี 2562 
Nu.5.3.4-3 รายงานผล
พิจารณาการขอรับรอง
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

การประเมินตามเกณฑ์สภาการพยาบาลท้ัง                    
8 มาตรฐานและตัวชี ้ว ัดหลักสูตร ผ่านใน
ระดับดีมาก  
2.3 ในปีการศึกษา 2564 คณะได้ร ับการ
ตรวจเยี ่ยมเมื ่อ วันที ่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 
2565 ผลการประเมินตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาลท้ัง 8 มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตร 
ผ่านในระดับดีมาก  
 

สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์     
ปี 2563 
Nu.5.3.4-4 รายงานผล
พิจารณาการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์     
ปี 2564 

 5 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจำคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   

1. ในปีการศึกษา 2564 ได้รับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสภาการพยาบาล ให้
บุคลากรวิชาชีพแพทย์ร่วมจัดการเรียนการ
สอนรายว ิชาในหลักส ูตรโดยม ีอาจารย์
พยาบาลมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล กรรมการประจำ
คณะมีมติให้จัดทำการประเมินผลรายบุคคล
ทุกรายว ิชา เพ ื ่อให ้ เก ิดค ุณภาพการจัด
การศึกษาเพิ่มข้ึน 
2.คณะพยาบาลศาสตร์ นำข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภาการพยาบาลมาออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปีการศึกษา 
2564 เพื่อให้มีคุณภาพดีขึน้อย่างต่อเนื่อง  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวม
ข้อมูลสำรวจและจัดซื ้อตำราหนังสือ และ
วารสารทางการพยาบาล ท ี ่ท ันสม ัยท้ัง
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  เ ส น อ
คณะกรรมการประจำคณะเพื ่อพ ิจารณา
อนุมัติการจัดซื้อให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง 

Nu.5.3.5-1 รายงานผล
พิจารณาการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์    
ปี 2562 
 
Nu.5.3.5-2 รายงานผล
พิจารณาการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์    
ปี 2563 
 

 6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบท่ี 1  
การกำกับมาตรฐาน 

1. คณะพยาบาลมี 1 หลักสูตรและมีการ
กำกับมาตรฐานการบริหารหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร ์
2. มีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ กำกับติดตามทุกภาคการศึกษา
อย่างเป็นทางการ 
3. ผู้แทนฯได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน

Nu.5.3.6-1 หนังสือแต่งต้ัง
ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
Nu.5.3.6-2 คำส่ังสภา
มหาวิทยาลัย เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการประจำคณะของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มีส่วนร่วมในคณะกรรมการประจำ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. ผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และ กรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2560 
5. การประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 
2564 เป็นปีท่ี 2 ของการดำเนินการหลักสูตร 
มีตัวชี้วัด 11 ตัว ดำเนินการครบถ้วน 
 
 
 

 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

 6 ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้กำกับดูแลตัว บ่งชี้ : 
อาจารย์สมิตรา กันทาหงษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงานผลการดำเนินงาน :  
นายวันธนะพล หมั่นหา 

โทรศัพท์ : 086-9852198 โทรศัพท์ : 092-9205956 
E-mail: smithtra_k@kpru.ac.th E-mail : wantanaphon_m@kpru.ac.th 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

 

หน่วยงาน ผลการประเมินตนเอง 2561 
หมาย
เหตุ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนน   
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

- - -   

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 อาจารย์ประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 22.22 2.78    

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 อาจารย์ประจำคณะท่ีดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 7.41 0.62 
 
 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

 4 ข้อ 5 ข้อ 4   

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ข้อ 6 ข้อ 5   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

4 ข้อ 4 ข้อ 4   

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล 

4 ข้อ 4 ข้อ 4  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 ร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ 
KPRUQF 

- - -  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ดี 3.63   

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

4 ข้อ 5 ข้อ 4 
  

  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

25,000 บาท/คน 3,651.25 บาท/คน 0.37  
 
 

  

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

ร้อยละ 6 ร้อยละ 4.44 0.74 
 
 

 

ตัวบ่งช้ี 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมท่ีนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 20  ร้อยละ 21.43 3.57 
 
 

 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 ปรับปรุง 2.17   
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ   
ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 
  

ตัวบ่งช้ี 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 100 5 
 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3 ดีมาก 5   

องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 ข้อ 5 ข้อ 5 
  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ดีมาก 5  

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทำงาน 

3 ข้อ 4 ข้อ 4 
  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 
  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ดีมาก 4.67  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 63.08 
ดี 

คิดเป็นคะแนนผลการประเมินตนเอง 3.71 

ค่าระดับคะแนน ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

1.51-2.50   การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 
 

องค์ประกอบ ผลการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 -1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

            1.51-2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
            2.51-3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 
            3.51-4.50  การดำเนินงานระดับดี 
            4.51-5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 7 1.7 4.25 5 3.65 ระดับดี 

2 4 0.37 4 2.16 2.18 ระดับปรับปรุง 

3 2 - 5 5 5 ระดับดีมาก 

4 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

5 3 - 4.67 - 4.67 ระดับดี 

รวม 17 2.07 22.92 12.16 20.50  
ผลการ
ประเมิน 

  1.04 4.58 4.05 3.22 
ระดับพอใช ้

    
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ดีมาก ดี พอใช ้
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