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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที ่8/2565 
วันที ่19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-17.30 น. 

ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ ชั้น 2 
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2565  

1.1.1 วันที่ 17 ตุลาคม 2565  
(1) ซ้อมรับการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ   
(2) Meet Dean อธิการบดีพบบุคลากร 
(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเครื่องมือในการดำเนินการจัดทำหลักฐานประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในแต่ละเกณฑ์ 
(4) เลือกประธานสาขาทางการพยาบาล  

1.1.2 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สัมภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ  
1.1.3 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 รับการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ หอประชุมสิริวรปัญญา  
1.1.4 วันที่ 21 ตุลาคม 2565  

(1) กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ (9.00 รพ.นครปฐม /11.00 ลานสร้างสุข)   
(2) ผู้ต่อสัญญาจ้างระยะที่ 5 พบอธิการบดี  

1.1.5 วันที ่ 25 ตุลาคม 2565 ซ้อมรับการตรวจการรับรองสถาบันทางการพยาบาลจากสภาการ
พยาบาล  

1.1.6 วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ OBE ของหลักสูตร  
1.1.7 วันที่ 30 ตุลาคม 2565 จัดทำหลักฐานเตรียมความพร้อมรับสถาบันทางการพยาบาลจากสภา

การพยาบาล  
1.1.8 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ประชุมกรรมการประจำคณะ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2.1  รับทราบ สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2565 
ตามรายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2565 รายละเอียดที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. รับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1.2.2 รับทราบ ผลการเลือกตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมที ่38/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้แต่งตั้งอาจารย์ ดร.พรรณระพี 
บุญเปลี่ยน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

1.2.3 รับทราบ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (รอบ มกราคม – มิถุนายน 2565 ) เป็นอันดับ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในประเทศ 
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1.3.1 รับทราบ การประชุม the global Interprofessional Education Conference 2022 โรงแรม
เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

1.4.1 รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์วิชาการ เครือข่ายคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ   ประจำปี 2565 สรุปผลการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์วิชาการประจำปี 2565 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. สร้างเครื่อข่ายการทำงานด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อการพัฒนาอาจารย์  นักศึกษาและศิษย์
เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

. พัฒนาผลลัพธ์งานด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่ในคณะพยาบาลศาสตร์  
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.4.2 รับทราบ บันทึกข้อตกลงเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.4.3 รับทราบรายงานการประชุมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ง

ที่ 5/2565 ตามรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่  
5/2565 แบบออนไลน์วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

1.4.4 รับทราบ ประกาศแนวทางการจัดสอบรวบยอดนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

1.4.5 รับทราบ (ร่าง) ประกาศกำหนดสอบรวบยอดนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

1.5.1 รับทราบ การประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
สายงานบริหารทั่วไป และงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร   
 1.5.2 รับทราบ การต่อสัญญาจ้างอาจารย์เกษียณประจำปีงบประมาณ 2566 (อาจารย์สุนีย์ เนตรภิญโญ)  
 1.5.3 รับทราบ การขอบริจาคหุ่นจำลองเด็ก5 ปี วิกฤต พร้อมอุปกรณ์ควบคุม OMNI2 และจอภาพแสดง
สัญญาณชีพรุ่น S300.105.250.PK + S300.105.001.R2 จำนวน 1 ชุด ราคา 790,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
 1.5.4 รับทราบ เปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ เป็น นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ์  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  
2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 

ฝ่ายเลขนุการขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ดังนี้ 
 3.2 รับทราบ 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรร
มการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2564 -7/2565 ฝ่ายเลขานุการ 
ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ดังนี้ 

3.2 รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
4.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  4.1.1 รับทราบ ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการ 
 (1) คณะกรรมการบริหารคณะ 
 (2) คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ 
 (3) คณะกรรมการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (4) การประชุมเจ้าหน้าที่ แม่บ้านคณะพยาบาลศาสตร์ประจำเดือน  
 (5) คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ 

4.1.2 รับทราบ สรุปผลการดำเนินการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  
4.1.3 รับทราบ สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  

2565 
4.1.4 รับทราบ สรุปผลค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม  

2565 
4.1.5 รับทราบ สรุปผลการเบิกจ่ายบัญชีชื ่อ "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อสวัสดิการคณะ

พยาบาลศาสตร์" ประจำเดือนตุลาคม 2565  
4.1.6 รับทราบ การเปลี่ยนแปลงผู้สั่งจ่ายบัญชีชื่อ "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อสวัสดิการ

คณะพยาบาลศาสตร์" เลขที่บัญชี 701-3-62801-8 เป็นนางสาวโศรยา นุ่มสร้อย  
4.1.7 รับทราบ สรุปผลการดำเนินงานบริหารทุนสำหรับนักศึกษาทุนพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล

ประจำปงีบประมาณ 2565 
4.1.8 รับทราบ การสรุปรายงานผลการดำเนินการ SDG ประจำปีงบประมาณ 2565  
4.1.9 รับทราบ สรุปรายงานภาระงานและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  
  (1) การมอบหมายภาระงานปีการศึกษา 2565  
  (2) การประชาสัมพันธ์รับสมัครชาวต่างประเทศจำนวน 3 อัตรา  
  (3) การขออนุมัติการเข้ารับการอบรมการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษา

วิชาชีพสุขภาพ (ระยะเวลา 10 เดือน) และหนังสือพันธะสัญญาการกลับมาทำประโยชน์แก่คณะ  
  (4) รายงานติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 5 ราย  
4.1.10 รับทราบ รายงานสรุปห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  

4.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม  
  4.2.1 รับทราบ ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการ  
 (1) คณะกรรมการวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม 
 (2) คณะทำงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงทางการพยาบาล  
 (3) คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการพยาบาล 
 (4) คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น 
 (5) คณะทำงานจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   

4.2.2 รับทราบ งานวิจัย  
(1) สรุปผลการบริหารและผลการดำเนินงานบริหารวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี

งบประมาณ 2565 
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(2) ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากงบประมาณ
กองทุนส่ง เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3,202,600 บาท  

4.2.3 รับทราบ งานบริหารหลักสูตรบริการวิชาการ  
(1) รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม 
(2) รายงานผลงานบริการเชิงรุกออกหน่วยประจำปีงบประมาณ 2565 
(3) รายงานผลงานบริหารหลักสูตรบริการวิชาการต่าง 

      (3.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
(3.1.1) รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนการบริหารหลักสูตร  

- แผนการจัดสรรภารงานอาจารย์สอนภาคปฏิบัติภาคเรียนที่ 2/2565 
- การติดตามการผ่อนจ่ายชำระค่าเรียนก่อนเดือนธันวาคม 
- การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร  
- การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลสำหรับปีการศึกษา 

2566 
(3.2) หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (วิกฤต) 4 เดือน  

(3.2.1) รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนการบริหารหลักสูตร  
- ความก้าวหน้าในรายวิชาการฝึกปฏิบัติ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ 
- การเตรียมการประเมินหลักสูตรและแจกประกาศนียบัตร  
- ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตร ฯ  

(3.3) หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
(3.4) รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนการบริหารหลักสูตร  

- แผนและความก้าวหน้าการจัดทำเล่มหลักสูตร 
4.2.4 รับทราบ ศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงทางการพยาบาล  

(1) สรุปผลการผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงทางการพยาบาล SIM MAN  
(2) สรุปผลการผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงทางการพยาบาล SIM MOM   

4.3 เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ  
  4.3.1 รับทราบ ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการ  
 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 (2) คณะทำงานพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลสู่ Virtual Smart Lab   
 (3) คณะทำงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางการพยาบาล 
 (4) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 (5) คณะทำงานจัดตั้งศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 
 (6) คณะกรรมการยก (ร่าง) พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   
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4.3.2 รับทราบ งานตามหน้าที่รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ   
(1) สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ  คณะพยาบาล

ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
(2) สรุปผลการดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรใหม่  

- หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง  
- หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล (AUNQA)  

สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ AUNQA ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ AUNQA ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566  

- หลักสูตรปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิต  
- หลักสูตรปริญญาตรีระดับนานาชาติ 

(3) สรุปผลการดำเนินงาน 
- พัฒนากระบวนการเรียนรู้การปฏิบัติการพยาบาลแบบบูรณาการศาสตร์การจัดการภัยพิบัติ 
- พัฒนางานด้านวิชาการอ่ืน ๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
- การใช้ห ้องเร ียน ห้องปฏิบัต ิการทางการพยาบาลแนวใหม่ที ่ตอบโจทย์สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ 
- การดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาในรายวิชากลาง รายวิชาหมวดพื้นฐานวิชาชีพ 

รายวิชาหมวดวิชาชีพ ร่วมกับผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย 
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการรายวิชาสีสันแห่งชีวิต  
(2) ความก้าวหน้ารายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปใหม่ 24 หน่วยกิต  
- การดำเนินประเมินผลคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาการ

พยาบาลและความโดดเด่นของบัณฑิตพยาบาล (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2564  
- การเตรียมพร้อมสำหรับการขอสอบเพื่อขึ้นทะเบียนการรับรองใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2565  
4.4 เรื่องแจ้งจากประธานสาขาพยาบาลศาสตร์  

(1) รับทราบ แผนการประชาสัมพันธ์ กระบวนการรับและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาประจำปี 2566  
(2) รับทราบ สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565 
(3) รับทราบ ความก้าวหน้าในการบริหารรายวิชาปฏิบัติการบริหารฯ และปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ 

สำหรับชั้นปีที่ 4  
(4) รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินการวิพากษ์มคอ. 3,4 แบบ AUN-QA ตารางสอน ตาราง

สอบ ตารางหมุนเวียนการฝึกปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2565  
4.5 เรื่องแจ้งจากประธานงานแต่ละฝ่าย  

4.5.1 รับทราบ เรื่องแจ้งจากประธานงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
(1) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(2) ปฏิทินการจัดกิจกรรมกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมมาณ 2566  
(3) แผนการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 

2566  
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(4) สรุปผลการดำเนินการคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี
งบประมาณ 2565  

(5) กำหนดการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565  
4.5.2 รับทราบ เรื่องแจ้งจากประธานงานประกันคุณภาพองค์กร 

(1) งานรับรองสถาบันทางการพยาบาล  
- รายงานความก้าวหน้าด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือการรับรองสถาบันทางการพยาบาล 
- รายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือส่งสภาการพยาบาล  
- กำหนดการจัดโครงการซ้อมตรวจการรับรองสถาบันทางการพยาบาล วันที่ 25 ตุลาคม 2565  

(2) งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (พยบ.2562)  
- แผนการดำเนินการตรวจรับประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2566 
-  แผนการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร แบบ  AUN-QA วันที่ 
24-26 เดือนพฤศจิกายน 2565  
 - แผนพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2565  

(3) งานประกันคุณภาพระดับคณะ  
- สรุปผลความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ 
ปีงบประมาณ 2565 

(4) งานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUN-QA (พยบ. 2566)  
- ความก้าวหน้าการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)  

 (5) งานบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน 
- สรุปรายงานความก้าวหน้าด้านการดำเนินงาน ด้านความเสี่ยง และคู่มือความเสี่ยง ควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565  

(6) งานจัดการความรู้ 
 - แผนการดำเนินงานเพื่อการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2566  
(7) งานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา  
 - แผนการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพของนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566  

4.6 รับทราบ เรื่องแจ้งจากผู้ประสานงานกลุ่มวิชา 
4.6.1 กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน  
4.6.2 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
4.6.3 กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
4.6.4 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์  
4.6.5 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

 ให้รายงานความก้าวหน้าในประเด็นดังต่อไปนี้  
1) สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของกลุ่มวิชา  
2) รายงานแผนการพัฒนาของกลุ่มวิชาตามตัวชี้วัด  
3) ความคืบหน้าการดำเนินการ Faculty practice  
4) การเตรียมความพร้อมการรับรองสถาบันของสมาชิกในกลุ่ม  
5) ความคืบหน้าในการกรอกข้อมูลในระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของสมาชิกในกลุ่ม  



รายงานวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2565 หน้า 7 | 8 
 

 

6) ความคืบหน้าในการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศของคณะ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1 การพิจารณาคัดเลือกประธานสาขาทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นชอบ ให้อาจารย์ ดร.

ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานสาขาการพยาบาลศาสตร์ แต่ขอชะลอการแต่งตั้ง จนกว่าจะได้
ใบรับรองการตีพิมพ์ ซึ่งจะต้องระบุเดือนในการตีพิมพ์ที่ชัดเจน  

5.2 เป้าหมายตามตัวชี้วัดในการดำเนินงานของกลุ่มวิชา คณะพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2566   
แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดของกลุ่มวิชาประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อประกอบการประเมินภารงานการปฏิบัติ
ราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เห็นชอบ ให้ดำเนินการปรับตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะและคณะกรรมการประจำคณะโดยขอให้มีการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นการอบรมให้อาจารย์จัดทำ Concept mapping หรือ Critical 
Thinking  

2. อบรมให้นักศึกษาจัดทำ Concept mapping หรือ Critical Thinking  
3. ขอให้มีการประกาศนโยบายในการใช้หุ่นห้องปฏิบัติการ การเตรียมนักศึกษาก่อนใช้หุ่น อย่างเข้มงวด 
4. มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล ทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเปรียบเทียบการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Modaul กับแบบมีช่วงระยะเวลา 
5. มีการมอบหมายงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย 

5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ เน้นการอบรมเกี ่ยวกับ 
Active learning และ Critical Thinking  

5.2 โครงการ Exit Exam ขอให้เน้นในเรื่องของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการพัฒนาการทำข้อสอบ 
5.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะรายชั้นปี ขอให้นำ YLO ของ AUNQA มาออกแบบในการดำเนินการ 
5.4 โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานแบบ WILL ขอให้นำ PLO 

โดยเฉพาะด้านของผู้ประกอบการมาดำเนินการ 
ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ นำเข้าไปหารือกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือจัดทำโครงการต่อไป 

5.3 แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2565  เห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพระดับ
หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2565 จากการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ตามกรอบ ซึ่งได้ร่างสมรรถนะหลักและ 
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชการและสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (ประจำปีการศึกษา 2565-2570) ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ภาระกิจหลักในเรื่องการสนับสนุนการรียนการสอน วิจัย บริการวิซาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม ตามกรอบ
AUN OA จะเริ่มดำเนินการในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีพ.ศ.2566  

5.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2566 เห็นชอบ ในแผนของการใช้จ่ายงบประมาณ 
5.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคทฤษฎี หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ใหญ่ 
5.6 และผู้สูงอายุ (วิกฤติ) รุ่นที่ 1 ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับการพิจารณา เห็นชอบ การ

พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคทฤษฎี หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 
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และผู้สูงอายุ (วิกฤติ) รุ่นที่ 1 ตามท่ีเสนอมา 
5.6 บุคคลากรเพื่อส่งเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบ พิจารณาเสนอส่งรายชื่อ 

ในประเภทดังนี้ 1. ประเภทบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ 2. ประเภทวิชาการ/วิจัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานำเอกสารสำหรับการสมัครให้อาจารย์กรอ
รกแล้วดำเนินการส่ง ภายใน 15 ธันวาคม 2565 

5.7 (ร่าง) แผนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 เห็นชอบ ให้แก้ไขตามที่เสนอแนะของ
คณะกรรมการและขอให้นำกลับเข้ามาเสนอคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง  

5.8 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566 เห็นชอบ ให้แก้ไขตามที่
เสนอแนะของคณะกรรมการและขอให้นำกลับเข้ามาเสนอคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง  

5.9 (ร่าง) ระเบียบการแต่งการนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ พิจารณาการปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ชุดนักศึกษา
หญิง  กระโปรงทรงเอ เปลี่ยนเป็น กระโปรงทรงเอ หรือกระโปรงทรงพลีท สีดำ หรือกรมท่า กระเป๋าเจาะด้านข้าง 
หรือไม่มีก็ได้ ความยาวของกระโปรงคลุมเข่าไม่เกิน 10 เซนติเมตร ทรงกระโปรงเป็นจีบรอบเอวไม่รัดรูป 2. ชุด
นักศึกษาชาย กางเกงขายาวทรงกระบอกสีดำเปลี่ยนเป็นสีขาว เห็นชอบ นำเข้ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

5.10 เห็นชอบ การส่งมอบงานบริหารทั่วไปของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นางสาวชุติภิญกุญช์ เฉลิมชาติ
โภคิน  ตามลิงค์รวมเอกสารส่งมอบงานทั้งหมดhttps://shorturl.asia/eJu1y 

 
5.10 เห็นชอบ การส่งมอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นาย

อานนท์   ชูราศรี ตามลิงค์รวมเอกสารส่งมอบงานทั้งหมด https://short.npru.ac.th/WORKLOAD_ANON 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

6.1 รับทราบ การนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 4 พฤศจิกายน   2565 เวลา 13.30 น. 
 
 
 
 
 
(นางสาวโศรยา นุ่มสร้อย)                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ) 
 ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          

 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ) 
                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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