
มาตรฐานที่ 1    การบริหารองค์กร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2    คุณสมบัติของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล (เกณฑ์ส าคัญ) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 3 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 
ไม่มีข้อ 1 มีข้อ 1 มีข้อ 1 และ 2 มีข้อ 1 , 2 และ 3 มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562)  
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มใีบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง  
ท่ีเป็นปัจจุบัน และเป็น
ผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลา
ของสถาบันการศึกษานั้น 

 ปีการศึกษา 2561- 2562 ต้ังแต่วันท่ี 21 
มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2562 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  
พุ่มประไวทย์ ด ารงต าแหน่ง รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่งเลขท่ี 
4511035562 ออกให้ ณ วันท่ี 24 
ธันวาคม 2560 หมดอายุ วันท่ี 23 
ธันวาคม 2565 (1.1) 
และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล  
เลขท่ี อ 1/12411  
ซึ่งออกให้ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2555 
หมดอายุ ตลอดชีพ  (1.2) 
ท้ังนี้ ได้บรรจุเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ต้ังแต่วันท่ี 7 ธันวาคม 2561 (1.3) 
และมีค าส่ังแต่งต้ังรักษาราชการแทน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
- ปีการศึกษา 2562  ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ  
ด ารงต าแหน่ง คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์  
โดยมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่งเลขท่ี 
4511014360 ออกให้ ณ วันท่ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อารี พุ่มประไวทย์ 
1.1 ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ 
1.2 บัตรสมาชิก 
สภาการพยาบาล 
1.3 ส าเนาสัญญาจ้าง 
เลขท่ี 132/2561  
ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 
2561 
1.4 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี  
ท่ี 0130/2562 ลงวันท่ี 
18 มกราคม 2562 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์  
ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ  
1.5 ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ 
1.6 บัตรสมาชิก 
สภาการพยาบาล 

 
 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  24 ธันวาคม 2560 หมดอายุ วันท่ี 23 
ธันวาคม 2565 (1.5) 
และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล  
เลขท่ี .....  (1.6) 
มหาวิทยาลัยได้บรรจุเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  (1.7, 1.8) 
 

1.7 บันทึกข้อความท่ี 
อว 0631.17/168  
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 
2562 เรื่อง ขออนุญาต
รายงานตัวและ
ปฏิบัติงาน 
1.8 บันทึกข้อความท่ี 
อว 0631.17/204  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2562 เรื่อง ขอพิจารณา
แต่งต้ังคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโททางการพยาบาล 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
การบริหาร การศึกษา  
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ  
ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก 
ทางการพยาบาล  
Ph.D. (Nursing), Case Western 
Reserve University, USA (2.1) 
และมีต าแหน่งทางวิชาการ  
ระดับ รองศาสตราจารย์ (2.2) 

2.1 ส าเนาปริญญาบัตร 
2.2 ส าเนามติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี  
ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 9 
เมษายน 2562 วาระท่ี 
5.12 เรื่อง การพิจารณา
ขอเทียบต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

3.  มีประสบการณ์ 
ด้านการสอนใน
สถาบันการศึกษาพยาบาล
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ  
มีประสบการณ์ด้านการสอน ในระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ณ  คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (2.3) 

2.3 ส าเนาภาระ 
งานสอน  
จากคณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา 

4. ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ  
มีประสบการณ์การด ารงต าแหน่ง (2.4) 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและ 
วิเทศสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 

2.4 ส าเนาค าส่ังแต่งต้ัง
รองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดี ต้ังแต่ปี 2548 -  
2553 

 
ผลการด าเนินงาน   ครบทุกข้อ 
คะแนนการประเมินตนเอง    10 คะแนน  


