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ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562)  
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบการ
บริหารงานท่ีสอดคล้อง
กับพันธกิจ
สถาบันการศึกษา 

 

- มหาวิทยาลัยมีแผนเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ (1.1) 
 
 
   
- มีการบริหารงานในรูปแบบ
คณะกรรมการตามโครงสร้างการ
บริหารคณะ ประกอบด้วยคณบดีเป็น
ผู้บริหารสูงสุดระดับคณะ รองคณบดี 
2 ฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี 1 ฝ่าย  หัวหน้า
ส านักงานคณบดี และคณะกรรมการ
ต่างๆ (1.2)  
-  คณะได้จัดต้ังคณะกรรมการประจ า
คณะซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จ านวน 3 ท่าน โดยยึดตามข้อบังคับ
การแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะ 
ซึ่งประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน  
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ตัวแทน
ประธานกลุ่มวิชา ตัวแทนคณาจารย์ 
ท่ีได้มาจากกระบวนการสรรหา และ
คัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีก าหนด 
จ านวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกท่ีได้มาจากการแต่งต้ัง  
(1.4-1.7) คือ 

1.1 แผนเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 – 2563 
 

1.2 โครงสร้าง 
การบริหารคณะ 
 
1.3 ข้อบังคับการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  
1.4 หนังสือท่ี อว
0631.17/0025 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์
ท่านเป็นกรรมการ
คณะ (ผศ.ดร. 
สุนทราวดี เธียรพิเชฐ) 
1.5 หนังสือตอบรับ
การเป็นกรรมการ
ประจ าคณะของ  
ผศ.ดร.สุนทราวดี 
เธียรพิเชฐ 
1.6 หนังสือท่ี อว
0631.17/0033  



เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี 
เ ธี ย รพิ เ ชฐ  ต า แหน่ ง  ประ ธ าน
กรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ 
2. นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ 
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี 
3. นพ.พีระมน นิงสานนท์  
ผอ.สปสช.เขต 6 
 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มีการบริหารงานมีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการงานต่าง ๆ  
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (1.8-1.10) 
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ ดังนี ้
     1. พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต 
รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการพัฒนานกัศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     2. พันธกิจด้านวิจัย รับผิดชอบ
โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา 
และคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ  
     3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนา และคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ  
    4. พันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบโดยรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานต่าง ๆ 

เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ท่านเป็น
กรรมการคณะ  
(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์
อาภรณ์) 
1.7 หนังสือท่ี 
0631.17/0034  
เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ท่านเป็น
กรรมการประจ าคณะ 
นพ.พีระมน  
นิงสานนท์ ผอ.สปสช.
เขต 6 
1.8 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาบริหาร
ความเส่ียง และการ
จัดการความรู้ 
1.9 คณะกรรมการ
บริการวิชาการ/วิจัย 
1.10 คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา และ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 



เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

และคณะกรรมการของทุกงาน ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนานกัศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งาน
ทุนการศึกษา งานวินัยและสวัสดิการ
นักศึกษา  
     5. พันธกิจด้านบริหารจัดการ
องค์กร รับผิดชอบโดย  รองคณบดี
บริหารและพัฒนา หัวหน้างานต่างๆ  
และคณะกรรมการของทุกงาน ได้แก่ 
งานแผนงาน งานประกันคุณภาพ 
งานบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน งานจัดการความรู้ นอกจากนี้
ยังมีหัวหน้าส านักงานคณบดี และ
ก ลุ่ ม ง าน ส า ย สนั บ สนุ น  ไ ด้ แ ก่  
เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 
เจ้าหน้าท่ีการเงินและการคลัง และ
เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา 

2) มีแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และมีการ
ประเมินแผนและน าผล
การประเมินไปใช้
วางแผนในปีต่อไป 

 
 

       คณะพยาบาลศาสตร์ได้ประชุม
เ พื่ อ จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ปี  
งบประมาณ  2562 โดยมีตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบั ติ ง านประจ าปี  2562 
เ ห มื อ น กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณครอบคลุมตามพันธกิจ
ข อ ง คณะ  แ ละ แ ผน ป ฏิ บั ติ ง าน
ประจ าปี ไ ด้รับการ เห็นชอบจาก
รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี เมื่อวัน ท่ี 28  
พฤษภาคม (1.11) ซึ่งมีการก ากับ
ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนปฏิบัติการเป็น รายไตรมาส ซึ่ง
จะเอาเข้าท่ีประชุมและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะในเดือน 
ธันวาคม 2562  

1.11 แผน
งบประมาณ และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 
งบประมาณ  
พ.ศ.2562 
 

3. มีแผนการจัดสรร
งบประมาณอย่าง
ครอบคลุมทุกพันธกิจ  

     คณะพยาบาลศาสตร์ มี แผน
งบประมาณ และแผนปฏิบั ติงาน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562    

 1.12 รายงานการ
ประชุมคณาจารย์ 
เดือนกันยายน 2562 
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ผลการ
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มีการวิเคราะห์และ
ประเมินการใช้
งบประมาณ ครอบคลุม
ทุกพันธกิจ และน าผล
การประเมินไปใช้
วางแผนงบประมาณใน
ปีต่อไป 

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณอย่างครอบคลุมทุกพันธ
กิจ และในปีงบประมาณ 2563                
ได้มีประชุมคณะกรรมการบริหาร   
เพื่ อ จัดท าแผนกลยุทธ์ ประ จ าปี
งบประมาณ 2563  
     คณะฯ รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ มีการวิเคราะห์ ก ากับ 
ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ                 
รายไตรมาส ในท่ีประชุมคณาจารย์
รวมท้ังมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
รายงานผลต่อท่ีประชุมคณาจารย์  
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และน ามา
ปรับปรุงแผนในปีต่อไป (1.12)  

4. มีระบบบริหาร 
ความเส่ียง 

 

   คณะมีระบบกลไกในการบริหาร
ความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บริหาร
ความเส่ียง และการจัดการความรู้  
เป็นผู้รับผิดชอบ (1.13) 
     คณะมีการวิเคราะห์ความเส่ียง 
และจัดล าดับความเส่ียง โดยการ                  
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับโดย
วิ เคราะห์ ใน ท่ีประ ชุมคณาจารย์
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (1.14) 
ผลการ วิ เ ค ร าะห์ แ ละ จั ด ล า ดั บ                
ความเส่ียง ได้คัดเลือกน าความเส่ียงท่ี
มีระดับสูงถึงสูงมากมาจัดท าแผน
บริหารความเส่ียง 2 ประเด็น ดังนี้ 1. 
การไม่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของการรับรองหลักสูตร 2. 
ไ ม่ ส ามารถรั บนั ก ศึ กษา ไ ด้ ครบ              
ตามท่ีก าหนดไว้ (1.15) หลังจากนั้น
คณะกรรมการจึงได้ด าเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียงตามท่ีวางไว้ในแผน  
      คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษา บริหารความเส่ียงและ
จัดการความรู้  มีการด า เนินงาน 
ควบคุม ก ากับติดตาม ประเมินผล

1.13 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
การบริหารความเส่ียง 
และการจัดการ
ความรู้ ท่ี 20/2562 
ลงวันท่ี 12 มีนาคม 
2562 
1.14 รายงานการ
ประชุมคณาจารย์
ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562 
1.15 แผนการบริหาร
ความเส่ียง  
คณะพยาบาลศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
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การบริหารความเ ส่ียงและมีการ
ประ เมิ น คว าม เ ส่ี ย ง รายปี  และ
รายงานผลต่อท่ีประชุมคณาจารย์  
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และน ามา
ปรับปรุงแผนในปีต่อไป  

 
 
 
 
 

5. ผู้บริหารระดับรอง 
มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อบังคับ 
สภาการพยาบาลว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ 
การรับรองสถาบันฯ 
พ.ศ.2562 ข้อ 19  
และข้อ 21 

 

     ในปีการศึกษา 2562 ต้ังแต่วันท่ี 
1ตุลาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์
ได้มีการแต่งต้ังผู้บริหารระดับรอง 
จ านวน 3 คน คือ รองคณบดี 2 คน 
ผู้ช่วยคณบดี 1 คน (1.15) ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ศศินาภรณ์ โลหิตไทย รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและพัฒนา (1.16)  
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
จากมหาวิทยาลัยบูรพา  
สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง  
-ประสบการณ์การสอนใน
สถาบันการศึกษาพยาบาล               
จ านวน 11 ปี 4 เดือน 

  -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ             
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขท่ี  
5111204395 ออกให้ ณ วันท่ี 24 
มีนาคม 2561  หมดอายุวันท่ี23 
มีนาคม 2566 
 -บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล เลขท่ี 
129094 ออกให้ ณ วันท่ี 24 มีนาคม 
2561  หมดอายุวันท่ี23 มีนาคม 
2566 
    2. อาจารย์กัลยพัทธ์  นิยมวิทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (1.17) 
-จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขาการ
บริหารการพยาบาล  
-ประสบการณ์การสอนใน
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
จ านวน 5 ปี 

1.15 ค าส่ังแต่งต้ัง
ผู้บริหารระดับรอง 
1.16  ส าเนาวุฒิบัตร/
ใบประสบการณ์การ
สอนในสถานศึกษา
พยาบาล/ส าเนา
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ช้ัน 1/ 
ส าเนาบัตรสมาชิก
สภาการพยาบาลของ  
ผศ.ศศินาภรณ์  
โลหิตไทย 
 1.17 ส าเนาวุฒิบัตร/
ใบประสบการณ์การ
สอนในสถานศึกษา
พยาบาล/ส าเนา
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ช้ัน 1/ 
ส าเนาบัตรสมาชิก
สภาการพยาบาลของ  
อาจารย์กัลยพัทธ์  
นิยมวิทย ์
 
1.18 ส าเนาวุฒิบัตร/
ใบประสบการณ์การ
สอนในสถานศึกษา
พยาบาล/ส าเนา
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ช้ัน 1/ 



เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

  -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขท่ี  
4711178738 ออกให้ ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2562 หมดอายุวันท่ี 30 
มีนาคม 2567 
 -บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล เลขท่ี 
84420 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
หมดอายุวันท่ี 30 มีนาคม 2567 
3. อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงส์กิตติยา
นนท์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (1.18) 
-จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  สาขา
การบริหารการพยาบาล 
-จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
-ประสบการณ์การสอนใน
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
จ านวน 11 ปี 
  -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขท่ี  
4511064142 ออกให ้ณ วันท่ี 24 
ธันวาคม 2560 หมดอายุวันท่ี 23 
ธันวาคม 2565 
-บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล เลขท่ี 
25829  ออกให้ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 
2560 หมดอายุวันท่ี 23 ธันวาคม 
2565 

ส าเนาบัตรสมาชิก
สภาการพยาบาลของ  
อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ 
หงส์กิตติยานนท์   
 
 
 
 
 
 
 

 


