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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์  
ครั้งที่ 10/2565 รูปแบบออนไลน์ Zoom Application 

วันที ่20 ธันวาคม 2565  เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์ ชั้น 2 
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ  รองประธานกรรมการ  
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ออนไลน์ 
4. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชต ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ออนไลน์ 

   5. รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ออนไลน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธนิีย์ แสนยศ  กรรมการ  ออนไลน์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์  กรรมการ    
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ กรรมการ   
9. อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ กรรมการ   

 9. นางสาวมณฑิรา  วุฒิพงษ์  เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภู ถนอมสัตย์  รองคณบดี   
 2. นางสาวอัญธิกา เข็มเอก  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (iPad) 
  ข้อมูล 
   ตาม ข้อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2565 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน โดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้ของบประมาณเงินรายได้จากหาวิทยาลัยสำหรับการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาเช่น การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา แก่นักศึกษา 4 ชั้นปี เพ่ือให้เข้าถึงการเรียน
การสอนที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็วและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับนานาชาติ นั้น 
   
   การดำเนินการ 
   จัดทำบันทึกข้อความเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับการเรียนการสอน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ 
 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 1.2 แผนการพัฒนาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ (รหัส 62) 
   ข้อมูล 
   ตามประกาศการสภาพยาบาล เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
ประจำปี พ.ศ.2566 คณะได้จัดทำจากแผนการพัฒนาสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ (รหัส 62) ตาม
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
  กฎหมาย 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หมวด 5 การสำเร็จการศึกษา  
   การดำเนินการ 
   1. คณะได้ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2565 
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  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2565 
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565  เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  ชั้น 2  
 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 174 หน้า  ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์  ในระเบียบวาระนี้ 
  จึงนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม 
  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
  เลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
พยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ     

ดำเนินการแล้ว 
เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.1 เห็นชอบ (ร่าง)  

แผนยุทธศาสตร์คณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2566 
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะได้เสนอ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.ขอให้ทำการเผยแพร่แผน
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาล
ศาสตร์ให้แก่อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้เกิด
การรับรู้และวางแผนการ
ดำเนินการล่วงหน้า   

ดำเนินการแล้ว 
 โดยคณบดีชี้แจงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
โครงการและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ที่กำหนดแก่อาจารย์ในแต่ละสาขาครบทั้ง 
5 สาขา พร้อมทำสำเนาเพ่ือมอบให้
อาจารย์ 1 เล่มต่อคน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ 

2 เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะได้เสนอ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. แผนเร่งรัดการพัฒนามี 2 
ประเด็นที่ต้องปรับให้
สอดคล้องกับการประเมินผล
คือ  
    1.1. แผนเร่งรัดการพัฒนา
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาควรมีการ
ดำเนินกลยุทธ์ที่สรรหาชาว
ต่างประเทศมาประจำที่คณะ
เพ่ือสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ มีการกำหนด
กฎระเบียบในการใช้ภาษาให้

ดำเนินการแล้ว 
ตามข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นคือ  
1. การพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา โดยมีนโยบายให้ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนจัดทำPPTเป็น
ภาษาอังกฤษ และวางแผน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับอาจารย์
ชาวต่างชาติจำนวน 4 อัตรา         
(วาระพิจารณา 5.4)  

2. การพัฒนาการสอบผ่านการข้ึน
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น  1 
(วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.2) 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กมลภู ถนมอสัตย์  
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
เป็นวัฒนธรรมของการใช้
ภาษาต่างประเทศอย่าง
จริงจัง และการใช้สื่อการสอน
ภาษาต่างประเทศให้แต่ละ
รายวิชากำหนดใน
รายละเอียดของวิชา 
    1.2. แผนเร่งรัดการ
พัฒนาการสอบผ่านการขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั้น  1 โดยจัดทำสื่อใน
การทำทบทวนความรู้ มีการ
ทำแบบทดสอบ มีการส่งเสริม
ให้ออกข้อสอบด้วยตนเอง 
เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 

3 เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามผลการ
ประเมินระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2565 ที่     

ดำเนินการแล้ว  
จัดทำรายงานแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามผลการประเมินระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2566 เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยแล้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ 

 
   

4 เห็นชอบ (ร่าง) การ
มอบหมายตัวชี้วัดภารงาน
ของกลุ่มวิชาประจำปี
งบประมาณ 2566  
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะได้เสนอ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรมีการสร้างการรับรู้
การมอบหมายตัวชี้วัดของ
กลุ่มวิชาให้รับรู้โดยทั่วถึงกัน
และควรมีการกำกับติดตาม
และสนับสนุนให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้น 

ดำเนินการแล้ว  
คณบดีพบแต่ละกลุ่มวิชาและชี้แจงตัวชี้วัด
ภารงานของกลุ่มวิชาประจำปีงบประมาณ 
2566 ทั้ง 5 กลุ่มวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ 

5 เห็นชอบ(ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566 
ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการแล้ว  
โดยเพิ่มใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
 1. ด้านการเงิน งบประมาณ การขอ
งบประมาณ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ 
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ประจำคณะได้เสนอ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ขอให้ปรับภาษาการเขียน
ความเสี่ยงให้เป็นความเสี่ยงที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากภายใน
และภายนอก 
2. ขอเพ่ิมเติมประเด็นความ
เสี่ยงในประเด็น  
    2.1. ด้านการเงิน 
งบประมาณ การขอ
งบประมาณ  
    2.2. ด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลการโจรกรรมข้อมูล
หรือการลักลอบข้อมูลไป
ดัดแปลง 
    2.3.  ด้านการนำใช้
กฎระเบียบที่ออกมาสามารถ
ดำเนินการได้ตาม
ประสิทธิภาพของเป้าประสงค์ 

 2. ด้านความปลอดภัยของข้อมูลการ
โจรกรรมข้อมูลหรือการคัดลอกข้อมูลไป
ดัดแปลง 
3.ด้านการนำใช้กฎระเบียบที่ออกมาไม่
สามารถดำเนินการได้ตามประสิทธิภาพ
ของเป้าประสงค์  
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

7 เห็นชอบ  พิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามผลการประเมินประกัน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต   
ปีการศึกษา 2565 

ดำเนินการแล้ว 
ผู้ รับผิ ดชอบดำเนิ นการแก้ ไขตามที่
คณะกรรมการ ได้มีข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการ
ประเมินระดับหลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2565 ส่งมหาวิทยาลัยแล้ว  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ 

8 เห็นชอบ พิจารณารายงานผล
การประเมินการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการคณะ
พยาบาลศาสตร์  ประจำปี
งบประมาณ 2565 รอบ 12 
เดือน 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการนำผลการประเมิน
ไปปรับแผนปฏิบัติการคณะพยาบาล
ศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2566 แล้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ   

9 รับทราบ รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินการ
เตรียมห้อง Simulation Lab 
สำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่ 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

ดำเนินการเรียบร้อยร้อย ดังนี้ 
1. E-book : 
https://online.pubhtml5.com/vnvj/
mptr/#p=1 เผยแพร่ช่องทางออนไลน์ 
ต่างๆ เช่น website และ facebook 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรางคณา  สายสิทธิ์ 

 

https://online.pubhtml5.com/vnvj/mptr/#p=1
https://online.pubhtml5.com/vnvj/mptr/#p=1
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ควรจัดทำเป็น E-book 
2. ควรจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ
เผยแพร่ในสื่อโซเชียล และ
ควรตรวจสอบในเรื่อง PDPA 
ด้วยหากมีการเผยแพร่ 

คณะพยาบาลศาสตร์  
2. จัดทำคลิปวีดีโอ 
https://fb.watch/hoagpA8blr/ และ
https://youtu.be/t1dBoeRyibE
เผยแพร่ช่องทางออนไลน์ ต่างๆ เช่น 
website และ facebook คณะพยาบาล
ศาสตร์ ตามหลัก PDPA 

 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 รับทราบ  

รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินการหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ)  
4 เดือน 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
1. ควรจัดอบรมในช่วงไตร
มาส ที่ 2-3 เดือนมกราคม-
มิถุนายน 

อยู่ในระหว่างการพิจารณา  
วางแผนจัดอบรมรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 
29 พฤษภาคม - 29 กันยายน 2566 
เนื่องจากเป็นไปผลการสำรวจความ
ต้องการเปิดหลักสูตรของผู้เข้าอบรมใน
รุ่นต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรางคณา  สายสิทธิ์ 

2 รับทราบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่
เน้นการดำเนินการด้วย 
Faculty Practice  นั้น 
ขอให้มีการวางแผนในการ
ดำเนินการเปิดศูนย์บริการ
พยาบาล ศูนย์ภัยพิบัติที่มี
หน้าที่ดูแลหลังน้ำท่วม หรือ 
คลินิกการรักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้น คลินิกการล้างแผล 
คลินิกการตรวจเต้านมเพ่ือ
การคัดกรองเบื้องต้นป้องกัน
การเกิดมะเร็งเต้านม โดย 
   2.1 ประสานงานกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเพื่อเป็นการ

อยู่ ในระหว่างการศึกษาข้อมูลความ
เป็นไปได้ในระเบียบการเปิดศูนย์บริการ
พยาบาล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรางคณา สายสิทธิ์  
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการบริการวิชาการ
แบบหารายได้  
   2.2 ประสานงานกับ
โรงพยาบาลเครือข่ายในการ
ส่งต่อเพ่ือขอรับการบริการ  
   2.3 สามารถจัดทำหัวข้อ
งานวิจัยเกี่ยวกับความไวต่อ
การเกิดโรคมะเร็งเต้านมด้วย
การคัดกรองการเต้านมด้วย
ตนเอง  
   2.4 สามารถศึกษาระเบียบ
การเปิดสถานบริการพยาบาล
ที่ร่วมมือกับสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในการคิดค่ารับบริการ
ทางการพยาบาล 

3 ข้อเสนอแนะให้คณะควร
จัดทำระบบการเผยแพร่ผล
การดำเนินการของคณะ 
นโยบาย 3C ให้ศิษย์เก่า 
ผู้ป่วย ญาติและ
บุคคลภายนอกรับทราบผล
การดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา   

อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ส่งบทความวิชาการเรื่องการขับเคลื่อน
เชิงระบบเพื่อผลักดันคณะพยาบาล
ศาสตร์สู่การผลิตและพัฒนาบุคลากร
สาขาจำเพาะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

4 ข้อเสนอแนะเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม 
1. ควรมีการกำหนด
วัฒนธรรมของชนเผ่า สุขภาพ
ของไทยทรงดำ ลาวซ่ง โดย
เน้นวัฒนธรรมที่หลากลหาย
และแตกต่างให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้แล้วนำมาสู่การ
ให้บริการดูแลสุขภาพสำหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีหรือเป็น
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  
2. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

อยู่ระหว่างดำเนินการ  
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมได้วางแผนปรับปรุง
กิจกรรมให้สอดคล้องตามคำแนะนำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กมลภู ถนอมสัตย์  
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต้องเน้นกระบวนการพัฒนา
แสวงหาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
แบบแผนการดูแลตนเอง 
แบบแผนการเจ็บป่วยและ
การรักษาด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนำมาจัดทำเป็นชุด
ความรู้และเผยแพร่ต่อไป 

5 เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
อัตรากำลังและสมรรถนะ
หลักของบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร์ประจำปี
งบประมาณ 2566 -2570 
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะได้เสนอ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
ขอให้คณะวางแผนทำความ
เข้าใจและจัดทำเครื่องมือ
ประเมินตามแผนพัฒนา
สมรรถนะหลักของคณะให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจก่อนการดำเนินการ
นำใช้ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
แจ้งให้ผู้ประสานงานสาขารับทราบเพ่ือ
แจ้งสมาชิกในสาขาทราบ รอดำเนินการทำ
ความเข้าใจแบบประเมินในวันที่ 10-12 
กุมภาพันธ์ 2566 ในภาพรวม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ 
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ยังไม่ดำเนินการ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 รับทราบ ผลการดำเนินงาน

หน่วยปฐมพยาบาลงาน
พระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค
กลางและมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ประจำปี 2560-2562 
ระหว่างวันที่                 
1-13 กันยายน 2565 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  
ดังนี้ 
เสนอให้มีการถอดบทเรียน
จากการดำเนินงาน เพื่อนำใช้
เป็นข้อมูลในการจัดครั้งต่อไป
หรือใช้สำหรับการเรียนการ
สอน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กมลภู ถนอมสัตย์ 
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3.2 การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
  ประธานรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 2/2565  3/2565  4/2565  6/2565 7/2565 8/2565 และ 9/2565 ขอรายงานผล
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
 
ดำเนินการแล้ว 

เรื่อง
ที ่

ครั้งที ่ มติที่ประชุม การ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้า 

1 9/2565 รับทราบตามที่เสนอ 
รายงานผลการดำเนินการด้าน
งานบริหาร  
คำขอครุภณัฑ์ ประจำปี
งบประมาณ 2567 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี ้
จัดซื้อครภุัณฑส์ำหรับนักศึกษา
ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิทยาการ
ที่ทันสมัย สนับสนุนการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลัและส่งเสรมิ
ทักษะดิจิทัลของนักศึกษา โดย
จัดทำในรูปแบบของการยืม
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์พกพาแก่
นักศึกษาทุกช้ันปี ทั้งนี้
มอบหมายให้ประธานจดัทำ
ข้อมูลประกอบด้วย  
  1.1. มติของที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ โดย
ขอให้มติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมวาระที่
เกี่ยวข้อง   
  1.2. จัดทำรายละเอียด
งบประมาณเพื่อประกอบการ
พิจารณาขอสภามหาวิทยาลัยใน
การอนุมัติจดัซื้อในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลยัครั้งต่อไป 

ดำเนินการ
จัดทำคำขอ
งบประมาณ
และประมาณ
การค่าใช้จ่าย 
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
พกพาแก่
นักศึกษาทุกช้ัน
ปี จำนวน 250 
เครื่องเสนอ
มหาวิทยาลยั
พร้อม
คุณสมบัติ และ
ใบเสนอราคา
แล้ว 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
วริยา  
จันทร์ขำ   

ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณและ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์พกพาแก่นักศึกษาทกุช้ันปี 
จำนวน 250 เครื่องเสนอมหาวิทยาลัย
พร้อมคุณสมบตัิ และใบเสนอราคาแล้ว 

2 7/2565 เห็นชอบ (ร่าง) สมรรถนะหลัก
ของบุคลากรและแผนพัฒนา
สมรรถนะ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
(แผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ
และสายสนับสนุน) ประจำปี
การศึกษา 2565-2570 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

ดำเนินการ
แกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว 
และจะนำเสนอ
ในที่ประชุม 
คร้ังที่ 9 วันที่ 5 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ  

ดำเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อย
แล้ว และจะนำเสนอในที่ประชุม คร้ังที่ 9 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565   
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เรื่อง
ที ่

ครั้งที ่ มติที่ประชุม การ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้า 

1. ควรมีการวิเคราะห์และนำ
ภารกิจของคณะมาทำให้
สอดคล้องกับสมรรถนะของ
อาจารย์ เพือ่ให้เกิดความ
เชื่อมโยงกัน  

พฤศจิกายน 
2565    

3 4/2565 เห็นชอบแผนการพฒันาและผล
การดำเนินการปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
รับรองสถาบันการศึกษา จาก
สภาการพยาบาล โดยมี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 
- การวางแผนในการกำหนดส่ง
เรียนปริญญาเอก ขอให้คณะฯ 
ทำแผนล่วงหน้า 2 ปี  
- การวางแผนอัตรากำลัง  
วางแผนรับนักศึกษา อาจารย์ที่
รับเข้า อาจารย์ที่ลาออก  
- จัดทำข้อมูลของเครือข่ายคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏ 
- การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ขอให้วาง
แผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ
พยาบาลศาสตร์  
ให้มีจำนวนร้อยละเพิ่มขึ้น 

ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
วริยา จันทร์ขำ  

วางแผนประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกีย่วข้อง
ในการดำเนินงานแต่ละดา้น 

4 1/2565 ส่งเสริมให้มีโครงการช้างเผอืก 
โดยการไปค้นหาและคัดเลือก
นักเรียนในโรงเรียนที่มีความโดด
เด่นและมีความต้ังใจที่จะมาเรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. ได้
ดำเนินการ
จัดทำวิดทีัศน์
แนะนำคณะ
แล้ว  
2. 
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก  
ในรูปแบบใหม่ 
เช่น tiktok, 
blog ร่วมกับ
ประชาสัมพันธ ์
สโมสร
นักศึกษา รุ่นพี ่
3. ประสานกับ
ทางโรงเรียน
ประจำจังหวัด
ภาคกลาง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.กมลภู  
 ถนอมสัตย์ 
อาจารย์ ดร.
ทัศนีย์  ตริศาย
ลักษณ์ 

1. เรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยทำ
การออก open house เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2565 และ 5 พฤศจิกายน 2565 
(ตามแผนเดือนละ 1 คร้ัง) 
 
2. ประสานงานกับโรงเรียนประจำจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง จะวางแผนเขา้
ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนเป้าหมายตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
เน่ืองจากเริ่มเปิดภาคการศึกษาของ
โรงเรียนต่างๆ  
 
3. วางแผนจัดทำ Camp Online (ระบบ
กระดูก ระบบหายใจ ระบบประสาท) 
ระบบละ 3 ชั่วโมง ทั้ง zoom หรือจาก
วิดีโอ ได้ใบประกาศนียบัตร 
4. การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา โดย
วางแผนร่วมมอืทางโรงเรียน ในการคัดสรร
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เรื่อง
ที ่

ครั้งที ่ มติที่ประชุม การ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้า 

ตอนล่าง   
ตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณา 
กลั่นกรอง 
คัดเลือก 
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
โรงเรียนละ 2-
3 คน 
(ประมาณ
ปลายปี 2565) 
4. เปิด Open 
house หรือ
การเขา้ 
Camp   
5. ให้
ทุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาเป็น
อาจารย์
พยาบาล 

นักเรียนที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 ทุน 
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อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว 
เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม

ความก้าวหน้า 
2 6/2565  เห็นชอบ การจัดต้ังส่วนงาน

ภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  
ดังน้ี 1. ให้ระบุหมายเหตุใน
ข้อ 8 แหล่งที่มาของรายได้ ปี
ปัจจุบัน 2565  
5) การบริจาค (เงินทุนจาก
มูลนิธิและโรงพยาบาลตา่งๆ) 
ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเงิน
เพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับนักศึกษา
ทุนของแหล่งฝกึต่างๆ  
2. ให้คำนวณจำนวน
นักศึกษาทุนเพือ่พัฒนาเป็น
อาจารย์ในแต่ละปีทีก่ลับมา
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถรับ
นักศึกษาได้ 120 คน 
 

มหาวิทยาลัยนำเขา้ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย   
คร้ังที่ 8/2565  
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 
ทั้งน้ีมหาวทิยาลัยรับเรื่องไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วริยา จันทร์ขำ  

มหาวิทยาลัยจัดต้ัง
คณะกรรมการพิจารณา
การจัดต้ังส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา 
นัดหมายประชุมในวันที่ 
21 ธันวาคม 2565 

1 9/2565 รับทราบตามที่เสนอ 
ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินการด้านงานบริการ 
วิชาการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะไดเ้สนอ
ข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ควรมีการวางแผนในการ
จัดทำหลักสูตรนักบริหาร
การพยาบาลเพื่อพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพท่ีจะก้าวเข้า
สู่ตำแหน่งผูบ้ริหารหอผู้ป่วย
โดยจดัให้มีความรู้เรื่องการ
บริหารจดัการ 

อยู่ระหว่างการวางแผนและ
ศึกษาหลักสตูรต้นแบบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรางคณา  สายสิทธ์ิ 

กำกับติดตามในท่ี
ประชุมทีมบรหิารเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การดำเนินการ 

2 6/2565 เห็นชอบ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2566)  
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  
ดังน้ี 

2. ควรมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย

หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2566)  
ผ่านขั้นตอนการพัฒนาแลว้
ดังน้ี 
1. ผ่านขั้นตอนการพัฒนาและ
วิพากษ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 6 คร้ัง 
2. คณะกรรมการกลั่นกรอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กมลภู   
ถนอมสัตย์ 

มีการดำเนินการพฒันา
ดังน้ี 
1. ผ่านขั้นตอนการ
พัฒนาและวพิากษ์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 
คร้ัง 
2. คณะกรรมการ
กลั่นกรองภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เมื่อ
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

เพิ่มมากขึ้น โดยผูท้รงคุณวุฒิ
เสนอให้ของบประมาณเงิน
รายได้จากมหาวทิยาลัย
สำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา เช่น การสนับสนุน
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
(IPAD) แก่นักศึกษา 4 ชั้นปี  
เพื่อให้เข้าถึงการเรียนการ
สอนทีท่ันสมัย สะดวก
รวดเร็ว และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระดับนานาชาติ   
3. ควรมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เป็น
ภาษาอังกฤษด้วยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหลักสูตรให้
ดีย่ิงขึ้น 
ควรเน้นการมีประสบการณ์
ของผู้เรียน ซ่ึงจะต้องเพิ่มเติม
ในสถานการณ์จริงร่วมด้วย   

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เมื่อวันที่ 18 และ 22สิงหาคม 
2565 
3. คณะกรรมการกลั่นกรอง
สภาวิชาการเมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2565 
อยู่ในขั้นตอนการแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองสภา
วิชาการ 

วันที่ 18 และ 22 
สิงหาคม 2565 
3. คณะกรรมการ
กลั่นกรองสภาวชิาการ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
และ 31 ตุลาคม 2565 
อยู่ในขั้นตอนการแกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองสภาวชิาการ 
4. อยู่ในขั้นตอนการ
อนุมัติรายวิชาการศึกษา
ทั่วไป (24 หน่วยกิต) 
ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2565 เสร็จเรียบร้อย 
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป 

3 2/2565 เห็นชอบ (ร่าง) แผนการ
ดำเนินการการจัดต้ัง วารสาร
เครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ โดยให้ไปศึกษาดูงาน
ที่วทิยาลัยพยาบาล
กองทัพบก   
ราชวิทยาลัย 

จุฬาลงภรณ์  สถาบันพระ
บรมราชชนก 

เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ลงความเห็นว่าควรมีการ
รวมกลุ่มกัน โดยการนำของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ซ่ึงดำเนินการ
วารสารมาแล้ว 1 ปี 3 ฉบับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรางคณา  สายสิทธิ ์

คณะฯ มีความร่วมมือกับ
วารสารคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี โดยจะมี
การนัดประชุมเพือ่
ดำเนินการต่อไปในเดือน
ธันวาคม 2565 
มีแผนการเข้าร่วมกับ
วารสารในปีพ.ศ.2566 

 
 
 มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ 
 4.1 รายงานผลการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ 
   4.1.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินด้านหลักสูตร 
    (1) AUN-QA ความก้าวหน้า การทำ MOU  

คณะมีการวางแผนการดำเนินงานติดต่อสถาบันต่าง ๆ เพ่ือทำ MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคู่
เทียบด้านการกระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลลัพธ์ 5 สถาบันดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะ ฯ มีการติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เพ่ือขอเทียบเคียงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้านการวิจัย และการจัดการภัยพิบัติ 

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม คณะ ฯ มีการติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เมืองนครปฐม เพ่ือเป็นสถาบันคู่ร่วมผลิต แต่มีการเลื่อนนัดจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กำลัง
อยู่ในระหว่างการประสานงานใหม่อีกครั้ง 

3. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างกำลังอยู่ระหว่างการติดต่อเพ่ือ
ขอเทียบเคียงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้านการจัดการภัยพิบัติ 

4. ศูนย์วิจั ยระบบการป้ องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ระหว่างกำลังอยู่ระหว่างการติดต่อเพ่ือขอเทียบเคียงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตด้านการจัดการภัยพิบัติ 

5. สถาบันที่ 5 อยู่ระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาสถาบันที่จะขอเทียบเคียง
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.1.2 รายงานผลการดำเนินการงานกิจการนักศึกษา 
    (1) รายงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ critical thinking,  
หัวใจความเป็นมนุษย์, ผู้ประกอบด้านสุขภาพ โดยคณะได้จัดกิจกรรมและได้นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุก
ชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ดังกำหนดการต่อไปนี้ 
 
ลำดับ โครงการ กำหนดการ 

1 โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ให้  นักศึกษามี critical 
thinking & concept mapping 

10 ธันวาคม 2565 

2 กิจกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 17 ธันวาคม 2565 
3 โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ให้  นักศึกษามี critical 

thinking & concept mapping 
25 ธันวาคม 2565 

4 โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ให้  นักศึกษามี critical 
thinking & concept mapping 

15 มกราคม 256 

5 โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ให้  นักศึกษามี critical 
thinking & concept mapping 

22 มกราคม 256 

6 กิจกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 18 กุมภาพันธ์ 2566 
7 กิจกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีนาคม 2566 

 
ภาพกิจกรรม 

โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี critical thinking & concept mapping 
10 ธันวาคม 2565 
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ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

17 ธันวาคม 2565 
 

  

  
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
    มติ  ที่ประชุมรับทราบตามท่ีเสนอ 
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  (2) รายงานความก้าวหน้าเรื่องทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และแผนรับสมัครนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็น
อาจารย์ ดำเนินการตามแผนการรับทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ที่ขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยจำนวน 80 ทุน โดยประกอบด้วย 

1) ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาตรีและทุนระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 ทุน 

2) ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาโทและบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท 
สาขาพยาบาลศาสตร์มาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 40 ทุน  

ผลการดำเนินการอนุมัติทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์แล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2565   อนุมัติและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 48 ทุน  ประกอบด้วย  
  1.ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ต่อมาขอปรับเป็นการดำเนินงานเป็นตามงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

แผนการรับทุน จำนวน 32 ทุน  
ระดับปริญญาตรีจำนวน 10 ทุน  
ระดับปริญญาโทจำนวน 22 ทุน  

ผลการดำเนินการ ผู้ได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน  22 ทุน  
ระดับปริญญาตรีจำนวน 11 ทุน  
ระดับปริญญาโทจำนวน 9 ทุน* มีผู้ขึ้นทะเบียนระดับปริญญาโทจำนวน 5 ทุน  
ระดับปริญญาโทไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 ทุน 

สรุป 1) บรรลุตามแผนการรับทุน ในระดับปริญญาตรี เกินเป้าหมายจำนวน 1 ทุน  
 2) ไม่บรรลุเป้าในระดับปริญญาโท จำนวน 11 ทุน รวมมีผู้รับทุนทั้งสิ้น 22 ทุน  

     3) มีผู้ที่สนใจรับทุนขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีผ่านการติดต่อของ
โรงเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์เข้าไปประชาสัมพันธ์และมีคุณสมบัติ จำนวน 9 ราย และผู้สนใจ
ขอขึ้นทะเบียนรอรับทุนเมื่อคุณสมบัติพร้อมในระดับปริญญาโท 4 คน 
 

   2.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนการรับทุน จำนวน 12 ทุน  

ระดับปริญญาตรีจำนวน 4 ทุน*   
ระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน*   

ผลการดำเนินการ ผู้ได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 31 ทุน  
ระดับปริญญาตรีจำนวน 17 ทุน  
ระดับปริญญาโทจำนวน 13 ทุน  
ระดับปริญญาโทไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 ทุน*    

สรุป  1)  บรรลุเป้าในระดับปริญญาตรี  
    2)  บรรลุเป้าหมายในระดับปริญญาโท มีผู้สำเร็จการศึกษากลับมาทำงาน 
            จำนวน 2 คน  
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สรุปจำนวนผู้รับทุนปัจจุบัน ข้อมูลณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คือ  
ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 มีรายละเอียดดังนี้  
1. ระดับปริญญาตรี    จำนวน    27  ทุน 
2. ระดับปริญญาโท     จำนวน   20  ทุน  

(รอเบิกจ่ายทุนเมื่อผ่านภาษาอังกฤษ 1 คน) 
3. ระดับปริญญาโทไม่เกิน 1 ปี   จำนวน     2  ทุน  

(รอเบิกจ่ายทุนเมื่อผ่านภาษาอังกฤษ)  
                      รวมรับทุนแล้วทั้งสิ้น  จำนวน   49  คน  
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แนวทางการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารทุน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนา

เป็นอาจารย์  
1. คอยติดตามรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาทุนทุกระดับ ทุกๆ 3 เดือนผ่าน google drive 
2. จัดประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

 
 

กิจกรรมประเมินความก้าวหน้าทุนเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาลฯวันที่ 9 ตุลาคม 2565 
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กระบวนการสรรหาผู้ประสงค์ขอรับทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์ 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขในการดำเนินการบริหารทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็น
อาจารย ์ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
การนำใช้ระเบียบ  
ประกาศที่เกี่ยวข้อง หมวดค่าใช้จ่ายต้องตรวจสอบ
รายละเอียดการเบิกจ่าย ความถูกต้องเหมาะสมของ
รายละเอียดใบเสร็จ การสำรองจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษา ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 
หรือไม่สอดคล้องกับระเบียบ  

1.ปรับรายละเอียดของระเบียบ ประกาศให้เหมาะสม
กับการเบิกจ่ายจริง  
2.ประชุมแบบออนไลน์กับนักศึกษาทุนเพ่ือทำการ
ชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง และเหมาะสม   
 

การพิจารณาผลภาษาอังกฤษ  
ของผู้สมัครทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนา
เป็นอาจารย์พยาบาล ในแต่ละระดับยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ 

1.ติดตามความก้าวหน้าเป็นราย 3 เดือน 
2.สนับสนุนให้ลงทะเบียนรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  
3.แนะนำให้จัดสรรเวลาในการพัฒนาตนเอง   

การเบิกจ่ายและการติดตามการเบิกจ่าย 
นักศึกษาทุนพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ 
ระดับปริญญาโทเร่งรัดการเบิกจ่ายและการติดตาม
การเบิกจ่ายเนื่องจากระบบการเบิกจ่ายและจัดทำ
ฎีกาล่าช้าจากความไม่เข้าใจระเบียบและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายฎีกา  

ประสานงานหน่วยงานการเงินในการทำความเข้าใจ
เรื่องเอกสารที่ต้องการเบิกจ่ายและแนวทางการเร่งรัด
การ เบิ กจ่ ายห มวด เงิน เดื อน ให้ ทั น ต าม เดื อน 
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่เรียน  

 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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(3) การประเมินอาจารย์ ตามระดับคุณภาพมาตรฐานตามกรอบแนวคิดกรอบมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพของ (PSF) แบ่งอาจารย์มืออาชีพ 4 ระดับ 

 
ระดับท่ี 1 ดรุณาจารย์ (Fellow Teacher) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตน 
และประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ 
ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียน น าผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 
 
  ระดับท่ี 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher) เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้ลึกในศาสตร์ของตน และติดตามความก้าวหน้ าของความรู้ในศาสตร์อย่าง
สม่ำเสมอมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กำกับดูแล
และติดตาม 
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่เพ่ือนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิด 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร 
 
  ระดับท่ี 3 สามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์  
นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพ่ี เลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับองค์กรด้านการจัดการ
เรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
 
 ระดับท่ี 4 สิกขาจารย์ (Mastery Teacher) เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ระดับที่ 3 ที่เป็นผู้นำในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการ
จัดการเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้นำเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
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แบบประเมินสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 

น้ำหนัก 

4 

ระดับคะแนน
ที่ได้ 

5 

ค่าถ่วง
น้ำหนัก
(3x4/4)  

1 องค์ความรู้ (knowledge) 20   

 องค์ความรู้ในศาสตร์แห่งตน  
ระดับ 1  
1. อธิบายแนวคิด และหลักการสำคญัของเนื้อหา/เรื่องวิชาที่สอน พร้อมท้ัง

การประยุกต์ใช้  
2. จัดลำดับและเช่ือมโยงหัวข้อท่ีสอนได้อย่างเป็นระบบ 
ระดับ 2 
1. ความรู้ความสามารถระดับ1 
2. ติดตามองค์ความรู้ที่ทันสมัย วิเคราะห์และนำมาใช้อย่างเหมาะสม 
3. ให้คำปรึกษาช้ีแนะและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อนอาจารย์ได ้
ระดับ 3 
1. มีความรู้ความสามารถระดบั2  
2. ประเมินแนวคิด หลักการสำคัญในศาสตร์ที่สอน เพื่อเป็นแนวทางในการ

สร้างองค์ความรู้ใหม ่
3. บูรณาการความรู้ของศาสตร์ที่สอนกับศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับ 4 
1. มีความรู้ความสามารถระดบั 3 
2. สร้างองค์ความรู้ใหม ่
3. คาดการณ์หรือประเมินทิศทางความก้าวหน้าของศาสตร ์

10   

 1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรยีนรู้ 
ระดับ 1  
1. อธิบายจิตวิทยาการเรียนรู้และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ 
2. ระบุวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
3. เลือกวิธีวัดและประเมินผลเบื้องตนั ที่สอดคล้องกับวิธีการจดัการเรยีนรู้

และผลการเรยีนรู ้
ระดับ 2 
1. ความรู้ความสามารถระดับ 1 
2. วิเคราะหภ์ูมิหลังแลศักยภาพของผู้เรยีนเพื่อนำไปออกแบบกระบวนการ

เรียนรู ้
3. เลือกวิธีจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกบัผลการเรยีนรู้และกลุ่มผูเ้รียน 
4. ให้คำปรึกษา ช้ีแนะ และถ่ายทอดศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ใหแ้ก่

เพื่อนอาจารยไ์ด ้
 
 
ระดับ 3 

10   
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ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 

น้ำหนัก 

4 

ระดับคะแนน
ที่ได้ 

5 

ค่าถ่วง
น้ำหนัก
(3x4/4)  

1. มีความรู้ความสามารถระดบั 2  
2. ประเมินวิธีจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล 
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชา/ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ระดับ 4 
1. มีความรู้ความสามารถระดบั 3 
2. สร้างความรู้/ นวัตกรรม ในศาสตร์การสอน และการจัดการการเรียนรู้ 

หรือ 
3. ให้คำปรึกษา ช้ีแนะ และถ่ายทอดศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ใหก้ับ

อาจารย์ภายนอกองค์กรได ้
2 2. สมรรถนะ (Competencies) 20   

2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพออกแบบกจิกรรม และใช ้
ระดับ 1 
1. ออกแบบกิจกรรม และใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการ

เรียนรู ้
2. ประสานงานกับผู้สอนร่วมในรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและทบทวน

เนื้อหาท่ีสอนร่วมกัน 
3. นำผลการประเมินโดยผู้เรียนมาใช้ในการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ 
ระดับ 2 
1. มีสมรรถนะระตบั 1 
2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาการออกแบบการเรยีนรูร้่วมกับเพื่อนอาจารย์ใน

สาขาวิชา 
ระดับ 3 
1. มีสมรรถนะระดบั 2 
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาการออกแบบการเรยีนรูร้่วมกับเพื่อนอาจารย์ใน

ต่างสาขาวิชาในศาสตร์เตียวกัน หรือ 
3. เป็นวิทยากรในต้านการออกแบบกิจกรรมและเทศโนโลยีการเรยีนรูใ้น

ต่างสาขาวิชาในศาสตร์เดียวกัน หรือ 
4. สถาบันอื่นนำรูปแบบการเรียนรู้ทีไ่ด้พัฒนาขึ้นไปใช้ 
ระดับ 4 
1. มีสมรรถนะระดบั 3 
2. เป็นผู้นำการออกแบบการเรียนรุ้ในต่างศาสตร ์
3. เป็นวิทยากรในด้านการออกแบบกิจกรรมและเทคโนโลยีการเรยีนรูใ้น

ต่างศาสตร ์

5   

2.2 ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับ 1 

5   
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ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 

น้ำหนัก 

4 

ระดับคะแนน
ที่ได้ 

5 

ค่าถ่วง
น้ำหนัก
(3x4/4)  

1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและระดบัของผู้เรียน 
3. ประสานงานการจัดรูปแบบการเรยีนรู้กับผูส้อนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. พิจารณานำผลการประเมินจากเพือ่นอาจารย์มาปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
5. ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับ 2 
1. มีสมรรถนะระดบั 1 
2. กำกับดูแลและตดิตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
3. ใข้นวัตกรรมหรือความคดิสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
ระดับ 3 
1. มีสมรรถนะระดบั 2 
2. นำผลงานการวิจัยในช้ันเรียนมาพฒันาการจัดการเรยีนรู้ 
ระดับ 4 
1. มีสมรรถนะระดบั 3 
2. เป็นผู้นำ หรือผู้สร้างนวัดกรรมการจัดการเรยีนรู้ในระตับชาติหรือนานา

ซาต ิ
3. ผลักดันใหเ้กิดนโยบายหรือกลยุทธ์ระดับองค์กรทีส่่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดการจดัการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ 
2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนผู้เรียน 

ระดับ 1 
1. จัดบรรยากาศการเรยีนรู้โดยการมสี่วนร่วมจากผู้เรียน 
2. ให้คำปรึกษาแก่ผูเ้รียนในการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรยีนรู้ 
ระดับ 2 
1. มีสมรรถนะระดบั 1 
2. จัดบรรยากาศการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ร่วมกัน 
3. วินิจฉัยปัญหาของผู้เรียนและช่วยเหลือไต้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 
ระดับ 3 
1. มีสมรรถนะระดบั 2 จัดการเรียนรูใ้นสถานการณ์จริงหรือพ้ืนท่ีจริง 
2. ริเริม่การเปลี่ยนแปลงการจดับรรยากาศการเรียนรู้ในระดบัหลักสูตร 
ระดับ 4 
1. มีสมรรถนะระดบั 3 
2. เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับ

องค์กร หรือ 
3. เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาบรรยากาศการ

เรียนรู ้

5   
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ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 

น้ำหนัก 

4 

ระดับคะแนน
ที่ได้ 

5 

ค่าถ่วง
น้ำหนัก
(3x4/4)  

2.4  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลบัอย่าง
สร้างสรรค์ 
ระดับ 1 
1. ออกแบบการวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกับผลการเรยีนรู้ 
2. ประเมินความก้าวหน้า (farmative)และ ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิ(summative) ของผู้เรยีน 
3. กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและสามารถให้ข้อมลูป้อนกลับอย่าง

สร้างสรรค ์
ระดับ 2 
1. มีสมรรถนะระดบั 1 
2. วัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลของการพัฒนาผลการเรียนรู้ 
ระดับ 3 
1. มีสมรรถนะระดบั 2 
2. ประเมินวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อนำมาพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน

เป็นผู้นำในการออกแบบการวัดและประเมินผลในระดับหลักสตูร 
ระดับ 4 
1. มีสมรรถนะระดบั 3 
2. เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายการวัดและประเมินผลการ 

เรียนรู้ในระดับองค์กร หรือ 
3. ให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

5   

3 คุณค่า 10   
 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 1 
1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่องการจัดการเรยีนรู้และการจัดกิจกรรม

ทั้งในและนอกหลักสตูรเพื่อพัฒนาผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
2. รับฟังเสียงสะท้อนจากผูเ้รียน และนำมาพัฒนาตนเอง 
ระดับ 2 
1. มีคุณลักษณะระดับ 1 
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในองค์กร 
3. รับฟังความคิดเห็นจากผูร้่วมวิชาชีพเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง 
ระดับ 3 
1. มีคุณลักษณะระดับ 2 
2. เป็นพี่เลี้ยง และผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ อาจารย์ในองค์กรในการ

จัดการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ระดับ 4 
1. มีคุณลักษณะระดับ 3 
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ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 

น้ำหนัก 

4 

ระดับคะแนน
ที่ได้ 

5 

ค่าถ่วง
น้ำหนัก
(3x4/4)  

2. มีส่วนร่วมและอุทิศตนให้กับการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ภายนอกองคก์ร 
หรือ 

3. เป็นผู้ช้ีนำเชิงนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ใน
ระดับประเทศ 

รวมคะแนน 50   
 

ตอนที่ 2 คุณลักษณะ เฉพาะด้าน 
ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 

น้ำหนัก 
4 

ระดับคะแนน
ที่ได้ 

5 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 
(3x4/4)  

1 ด้านการเรียนการสอน  20   
1.1 มีความสามารถในการออกแบบหลักสูตร และการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ระดับ  1 มีความสามารถในการออกแบบรายวิชาตามหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้  ตาม  CLOs ในรายวิชารับผิดชอบ 
ระดับ  2 มีความสามารถในการออกแบบหลักสตูร และการจดัการเรียนรู้  
ตาม  CLOs ในรายวิชารับผดิชอบครบถ้วน 
ระดับ  3 มีความสามารถในการออกแบบหลักสตูร และการจดัการเรียนรู้  
ตาม  CLOs ในรายวิชารับผดิชอบครบถ้วน สมบรูณ ์
ระดับ  4 มีความสามารถในการออกแบบหลักสตูร และการจดัการเรียนรู้  
ตาม  CLOs ในรายวิชารับผดิชอบครบถ้วน สมบรูณ์ บรรลุ PLOs  

5   

1.2 มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย 
ระดับ  1 มีความสามารถในการพฒันาและใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย  เช่น 
LMS หรือสื่อภาพเคลื่อนไหว อื่น ๆ อย่างน้อย 1  หัวข้อ 
ระดับ  2 มีความสามารถในการพฒันาและใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย  เช่น 
LMS หรือสื่อภาพเคลื่อนไหว อื่น ๆ อย่างน้อยร้อยละ 50 ขอหัวข้อที่สอน 
ระดับ  3 มีความสามารถในการพฒันาและใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย  เช่น 
LMS หรือสื่อภาพเคลื่อนไหว อื่น ๆ อย่างน้อยร้อยละ 70 ขอหัวข้อที่สอน 
ระดับ  4 มีความสามารถในการพฒันาและใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย  เช่น 
LMS หรือสื่อภาพเคลื่อนไหว อื่น ๆ อย่างน้อยร้อยละ 100 ขอหัวข้อท่ีสอน 

5   

1.3 สามารถเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมทีสุ่ดเพื่อใหไ้ดผ้ลลัพธ์การเรยีนรู้ที่
คาดหวังสอดคล้องกับผลลัพธ์ของหลักสตูร 
ระดับ  1 มีการทดสอบแบบ ปรนยั และอัตนัย   
ระดับ  2 มีการทดสอบแบบ ปรนยั และอัตนัย และสอบปากเปล่า   
ระดับ  3 มีการทดสอบแบบ ปรนยั และอัตนัย  และแบบอื่นๆ  

3   
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ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 
น้ำหนัก 

4 
ระดับคะแนน

ที่ได้ 

5 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 
(3x4/4)  

ระดับ  4 วิธีการประเมินที่เหมาะสมที่สดุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังสอดคล้องกับผลลัพธ์ของหลักสตูร  

1.4 การวัดและประเมินผล และให้การสะท้อนคดิที่เหมาะสมในผู้เรียนแต่ละ
รายได ้
ระดับ 1 การวัดและประเมินผล และให้การสะท้อนคิดในผู้เรียน 
ระดับ 2 การวัดและประเมินผล และให้การสะท้อนคิดในผู้เรียนแตล่ะราย 
ระดับ 3 การวัดและประเมินผล และให้การสะท้อนคิดทีเ่หมาะสมในผู้เรยีน
แต่ละราย 
ระดับ 4 เปิดโออาสให้มีการวัดและประเมินผล และให้การสะท้อนคดิที่
เหมาะสมในผูเ้รียนแต่ละรายได้อยา่งอิสระ และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมิน  

3   

1.5 มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ ประยุกต์และใช้สื่อการสอน เทคโนโลยี 
ดิจิทัล ได้อย่างหลากหลาย 
ระดับ 1 มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ ประยุกตส์ื่อการสอน 
เทคโนโลยี ดิจิทลั ได้ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
ระดับ 2 มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อการสอน เทคโนโลยี 
ดิจิทัล ได้อย่างหลากหลาย 
ระดับ 3 มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ ประยุกต์และใช้สื่อการสอน 
เทคโนโลยี ดิจิทลั  
ระดับ 4 มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ ประยุกต์และใช้สื่อการสอน 
เทคโนโลยี ดิจิทลั ได้อย่างหลากหลาย 

2   

1.6 มีความสามารถออกแบบติดตามและประเมินผลการสอน ทบทวนแนวทาง
การสอน ตลอดจน ปรับปรุงแผนเพื่อให้บรรลผุลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
สอดคล้องกันกับผลลัพธ์ของหลักสูตร 
ระดับ 1 สามารถออกแบบติดตามและประเมินผลการสอน ทบทวนแนวทาง
การสอน 
ระดับ 2 สามารถออกแบบติดตามและประเมินผลการสอน ทบทวนแนวทาง
การสอน ปรับปรุงแผนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ระดับ 3 สามารถออกแบบติดตามและประเมินผลการสอน ทบทวนแนวทาง
การสอน ตลอดจน ปรับปรุงแผนเพื่อให้บรรลผุลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังใน
รายวิชา 
ระดับ 4 สามารถออกแบบติดตามและประเมินผลการสอน ทบทวนแนวทาง
การสอน ตลอดจน ปรับปรุงแผนเพื่อให้บรรลผุลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
สอดคล้องกันกับผลลัพธ์ของหลักสูตร 

2   

 สมรรถนะหลกัอาจารย์ ด้านการวิจัย  20 คะแนน 
2.1 มีความสามารถด้านการจัดการวจิยัที่เหมาะสมกับปญัหาความต้องการของ 5   
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ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 
น้ำหนัก 

4 
ระดับคะแนน

ที่ได้ 

5 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 
(3x4/4)  

ชุมชนและสังคม  
ระดับ 1 มีความสามารถด้านการจัดการวิจัยทีเ่หมาะสมกับปัญหาความ
ต้องการของชุมชน 
ระดับ 2 มีความสามารถด้านการจัดการวิจัยทีเ่หมาะสมกับปัญหาความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
ระดับ 3 มีความสามารถด้านการจัดการวิจัยทีเ่หมาะสมกับปัญหาความ
ต้องการของชุมชนและสังคม อย่างท่องแท้  
ระดับ 4 ระดับ 3 มีความสามารถด้านการจดัการวิจัยทีเ่หมาะสมกบัปัญหา
ความต้องการของชุมชนและสังคม อย่างท่องแท้จนเกิดความยั่งยืน 

2.2 มีความสามารถด้านการจัดการวิจัย ด้านการจัดการภัยพิบัติ การดูแล
ผู้สูงอายุในมิติที่หลากหลายบนปญัหาความต้องการในชุมชนและสังคม  
ระดับ 1 มีความสามารถด้านการจัดการวิจัย ด้านการจดัการภัยพิบัติ หรือ
การดูแลผูสู้งอายุในมิติที่หลากหลายบนปัญหาความต้องการในชุมชน 
ระดับ 2 มีความสามารถด้านการจัดการวิจัย ด้านการจดัการภัยพิบัติ และ
การดูแลผูสู้งอายุในมิติที่หลากหลายบนปัญหาความต้องการในชุมชน 
ระดับ 3 มีความสามารถด้านการจัดการวิจัย ด้านการจดัการภัยพิบัติ และ
การดูแลผูสู้งอายุในมิติที่หลากหลายบนปัญหาความต้องการในชุมชน และ
สังคมอย่างแท้จริง  
ระดับ 4 มีความสามารถด้านการจัดการวิจัย ด้านการจดัการภัยพิบัติ และ
การดูแลผูสู้งอายุในมิติที่หลากหลายบนปัญหาความต้องการในชุมชน และ
สังคมอย่างแท้จริง จนเกิดความยั่งยืน 

5   

2.3 ความสามารถด้านการจัดการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน บนปัญหา
ความต้องการในชุมชนและสังคม 
ระดับ 1 ความสามารถด้านการจดัการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน บน
ปัญหาความต้องการในชุมชนในบางประเด็น ด้านการจดัการภัยพิบัติ หรือ
การดูแลผูสู้งอายุ 
ระดับ 2 ความสามารถด้านการจดัการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน บน
ปัญหาความต้องการในชุมชนในด้านการจัดการภัยพิบตัิ หรือการดูแลและ
ผู้สูงอาย ุ
ระดับ 3 ความสามารถด้านการจดัการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน บน
ปัญหาความต้องการในชุมชนในด้านการจัดการภัยพิบตัิ หรือการดูแลและ
ผู้สูงอายุ อย่างบรณูาการ ศาสตร์ดา้นสุขภาพ 
ระดบั 4 ความสามารถด้านการจดัการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน บน
ปัญหาความต้องการในชุมชนในด้านการจัดการภัยพิบตัิ หรือการดูแลและ
ผู้สูงอายุ อย่างบรณูาการข้ามศาสตร ์

10   

สมรรถนะหลักอาจารย์ ด้านการบริการวิชาการ ( 10) 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2565 หน้า 39 

ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 
น้ำหนัก 

4 
ระดับคะแนน

ที่ได้ 

5 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 
(3x4/4)  

4 พัฒนาทักษะอาจารย์ประจำใหส้ามารถให้การบริการวิชาการดังต่อไปนี้ มี
ความสามารถในการออกแบบ จัดกิจกรรม ตลอดจน ประเมินผลในการ
ให้บริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพจากภัยพิบัติ 
ระดับ 1 มีความสามารถในการออกแบบ จัดกิจกรรม ตลอดจน ประเมินผล
ในการให้บริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ หรือ การดูแลสุขภาพจาก
ภัยพิบัต ิ
ระดับ 2 มีความสามารถในการออกแบบ จัดกิจกรรม ตลอดจน ประเมินผล
ในการให้บริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และการดูแลสุขภาพจาก
ภัยพิบัต ิ
ระดับ 3 มีความสามารถในการออกแบบ จัดกิจกรรม ตลอดจน ประเมินผล
ในการให้บริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และการดูแลสุขภาพจาก
ภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค ์
ระดับ 4 มีความสามารถในการออกแบบ จัดกิจกรรม ตลอดจน ประเมินผล
ในการให้บริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และการดูแลสุขภาพจาก
ภัยพิบัติ อย่างยั่งยืน  

10   

สมรรถนะหลักอาจารย์ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   10 
5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทางถิ่นในการดูแลสุขภาพของ

ผู้สูงอายุจากภัยพิบัติ ดา้นสุขภาพในมิติที่หลากหลาย 
ระดับ 1 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาทางถิ่นในการดแูล
สุขภาพของผู้สูงอายุ  
ระดับ 2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาทางถิ่นในการดแูล
สุขภาพของผู้สูงอายุจากภัยพิบตั ิ
ระดับ 3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาทางถิ่นในการดแูล
สุขภาพของผู้สูงอายุจากภัยพิบตัิ ด้านสุขภาพในมติิที่หลากหลาย 
ระดับ 4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาทางถิ่นในการดแูล
สุขภาพของผู้สูงอายุจากภัยพิบตัิ ในทุกมิติที่หลากหลาย 

5   

 การพัฒนาด้านภาษา 
ระดับ 1 มีการพัฒนาตนเองด้านภาษา อังกฤษ จีน และภาษาอื่น เช่นลง
เรียนดา้นภาษา พร้อมหลักฐานเชงิประจักษ์  
ระดับ 2 มีการพัฒนาตนเองด้านภาษา อังกฤษ จีน และภาษาอื่น เช่นลง
เรียนดา้นภาษา พร้อมหลักฐานเชงิประจักษ์ และเข้าทดสอบระดบัภาษา 
ระดับ 3 มีการพัฒนาตนเองด้านภาษา อังกฤษ จีน และภาษาอื่น เช่นลง
เรียนดา้นภาษา พร้อมหลักฐานเชงิประจักษ์ และผ่านการทดสอบระดับภาษา
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลยั  
ระดับ 4 มีการพัฒนาตนเองด้านภาษา อังกฤษ จีน และภาษาอื่น เช่นลง
เรียนดา้นภาษา พร้อมหลักฐานเชงิประจักษ์ และผ่านการทดสอบระดับภาษา

5   
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ลำดับ องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 3 
น้ำหนัก 

4 
ระดับคะแนน

ที่ได้ 

5 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 
(3x4/4)  

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัโดยมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  
     

รวมคะแนน 50   
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เกณฑ์คะแนน  

มีการประเมินอาจารย์ ตามระดับคุณภาพมาตรฐานตามกรอบแนวคิดกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของ (PSF) 
แบ่งอาจารย์มืออาชีพ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ รายละเอียดสมรรถนะ 

ระดับที่ 1  

ดรุณาจารย์  

(Fellow Teacher) 

( ส่วนท่ี 1 > 12.5) 

 (ส่วนท่ี 2  > 12.5) 

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ 
โดยคำนึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน นำผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิด
ใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 

ระดับที่ 2  

วิชชาจารย์ 

 (Professional 
Teacher) 

( ส่วนท่ี 1 >25) 

( ส่วนท่ี 2 >25) 
 

เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้สึกในศาสตร์ของตน และ
ติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่ำเสมอมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การ
เรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กำกับตูแลและติดตามผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้คำปรึกษาช้ีแนะแก่เพื่อนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิขาชีพอาจารย์ภายในองศ์กร 

ระดับที่ 3  

สามัตถิยาจารย์ 

(Scholarly Teacher) 

( ส่วนท่ี 1 > 37.5) 

( ส่วนท่ี 2 > 37.5) 

เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวขาญในศาสตร์ของตน ศาสตร์การ
เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ นำผลการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เป็นพี่เลี้ยง และผู้ช้ีแนะในระดับองค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ 

ระดับที่  4  สิ กขาจารย์  
(Mastery Teacher) 

( ส่วนท่ี 1 = 50 ) 

( ส่วนท่ี 2 = 50) 
 

เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ท่ีเป็นผู้นำในศาสตร์ของตน ศาสตร์การ
เรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นท่ียอมรับท้ังภายใน 

และภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ 
และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติและนานาซาติ เป็นผู้นำเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ 

 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2 รายงานผลการดำเนินการด้านงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม 
    4.2.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินการด้านงานบริการวิชการ  
     (1) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภาการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ เลขที่ สภ.พ.01/07/378 และ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งบันทึกเลขที่ อว.0633.06/1160 เรื่อง ขอสงเล่มหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการเลี้ยงลูกดวยนมแม่ ฉบับแกไข เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 แล้ว ขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจาก
สภาการพยาบาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเข้ารับการพิจารณาจากสภาการพยาบาล (เล่มหลักสูตร) 

 

 

 
ไฟล์เอกสาร 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาการเลี้ยงลูกดวยนมแม่ 
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ประการรับสมัคร 

 

 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้ 
  
  มติ  ที่ประชุมรับทราบตามท่ีเสนอ 
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4.3 รายงานผลการดำเนินการด้านงานบริหารและประกันคุณภาพ 
    (1) การเตรียมพร้อมรับรองสถาบันการศึกษาโดยสภาการพยาบาล 
  ตามหนังสือ อว 0633.06/1258 ลงวันที่  14 ธันวาคม 2565 เรื่องขอส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองเพ่ือการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นสถาบันทางการ
พยาบาลที่ได้รับรอง จากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 4 ปีนั้น ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ตามความ ข้อ 39 
คณะฯ จึงได้นำส่งข้อมูล รายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ต่อสภาการพยาบาล ทังนี้คณะฯได้นัดหมายเตรียมซ้อมในการตรวจรับรองสถาบันในวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

 
ไฟล์เอกสาร 

รายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

ข้อมูล 
  หลักสูตรฝกอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปี 
2565 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมที่สำเร็จ
การอบรมตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางและการบริหาร
จัดการหลักสูตร พ.ศ.2557 ข้อ 3.4 การสำเร็จการฝึกอบรม (เอกสาร 5.1-1) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) พ.ศ.2565 หมวดที่ 5 การสำเร็จการศึกษา ข้อที่ 15 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ (เอกสาร 5.1-2) ดังต่อไปนี้  
 1) เข้าศึกษาครบตามหลักสูตร หรือ มีระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 2) ได้รับผลการประเมินแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 
โดยใช้หลักอิงเกณฑ์ในการประเมินผล 
  ประเด็นการพิจารณา  
  การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  
ผู้อบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน (เอกสาร 5.1-3, 5.1-4) 
 
 

บัญชีสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา 
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

สาขาวิชา 
ระดับประกาศนียบัตร 

ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น 
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาล 

ผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

1 19 20 

รวม 1 19 20 
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บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เสนอคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 
เพ่ือขออนุมัติให้การสำเร็จการศึกษา  

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 

 

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ -นามสกุล 
วัน เดือน ปี 

เกิด 
เกรด
เฉลี่ย 

ผ่านการตรวจสอบ
จากกรรมการ 

 
1 CCN6500001 นางสาวกชพรรณ     พรมเสนสา 10 ต.ค. 2528 3.94 13 ธ.ค. 65 

2 CCN6500002 นางสาวจุฑาทิพย์     เทพสุวรรณ ์ 1 ก.พ. 2522 3.91 13 ธ.ค. 65 

3 CCN6500003 นางสาวจุฑารตัน์     คุณานุศาสน ์ 21 มี.ค. 2537 3.79 13 ธ.ค. 65 

4 CCN6500004 นางธนาการณ์        บุญเสถียร 9 มิ.ย. 2536 4.00 13 ธ.ค. 65 

5 CCN6500005 นางสาวธัญทิญาภรณ์  ปิยปรีดารตัน์ 28 ก.ย. 2534 4.00 13 ธ.ค. 65 

6 CCN6500006 นางสาวประภัสสร   ศรีอุราวัลย ์ 28 พ.ย. 2537 4.00 13 ธ.ค. 65 

7 CCN6500007 นางปราณี             มณีรัตนพงศ ์ 22 ก.ย. 2519 3.79 13 ธ.ค. 65 

8 CCN6500008 นางสาวปัทมา        บุญสร้าง 2 มิ.ย. 2521 3.50 13 ธ.ค. 65 

9 CCN6500009 นางสาวรตภิรณ์      ชุมเพ็ญ 1 ม.ค. 2540 4.00 13 ธ.ค. 65 

10 CCN6500010 นางสาววดีพร        เต่าทอง 29 ก.ค. 2537 4.00 13 ธ.ค. 65 

11 CCN6500011 นางสาววรารตัน์     รุ่งแจ้ง 27 พ.ย. 2531 3.56 13 ธ.ค. 65 

12 CCN6500012 นางสาวสุจติรา       คุ้มสะอาด 4 ม.ค. 2532 3.85 13 ธ.ค. 65 

13 CCN6500013 นางสาวสุภาภรณ์    เจี้ยมด ี 17 ต.ค. 2534 3.68 13 ธ.ค. 65 

14 CCN6500014 นางสาวสุภาวิตรี     วันสามง่าม 6 พ.ค. 2538 3.38 13 ธ.ค. 65 

15 CCN6500015 นางสาวเสาวภา     ทองศิริ 20 เม.ย. 
2539 

3.94 13 ธ.ค. 65 

16 CCN6500016 นางสาวอ้อฤทัย     ธนะคำมา 11 ส.ค. 2523 3.91 13 ธ.ค. 65 

17 CCN6500017 นางสาวอัจฉรา     ว่านเครือ 9 ธ.ค. 2539 4.00 13 ธ.ค. 65 

18 CCN6500018 นางสาวอารยา     ม่วงปั่น 20 ก.พ. 2537 4.00 13 ธ.ค. 65 

19 CCN6500019 นางสุธาทิพย ์      วงษ์ศรีนาค 21 เม.ย. 
2519 

3.74 13 ธ.ค. 65 

20 CCN6500020 นายซุลัยมี          รบบานา 28 ก.ค. 2535 3.79 13 ธ.ค. 65 
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ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 
ประจำปี 2565 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม 

 
  หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจำปี 2565 
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 5 ปี คณะพยาบาล 
ศาสตร์ได้จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 
20 คน 
 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้อบรม  
อาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ  

จำนวน 20 คน 
จำนวน 5 คน 

 

หัวข้อประเมินผล 
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

(n = 20) การแปลผล 
Range μ σ 

1. ท่านพึงพอใจต่อการจัดการอบรม หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) 2565ระดับใด 

4.00-5.00 4.68 0.48 มากที่สุด 

2. ท่านพึงพอใจต่อการประสานงานระหว่างการจัดการอบรม 
ให้แก่ท่าน ระดับใด 

3.00-5.00 4.56 0.58 มากที่สุด 

3. ท่านพึงพอใจในการบริหารจัดการการจัดอบรม ระดับใด  3.00-5.00 4.52 0.58 มากที่สุด 
4. ท่านพึงพอใจในการจัดการฝึกอบรมด้วยการใช้ 
"Simulation"ระดับใด 

3.00-5.00 4.56 0.65 มากที่สุด 

5. ท่านพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาล ใน
ระดับใด  

3.00-5.00 4.04 0.78 มาก 

 
ความภาคภูมิใจ 
“อยากขอบคุณทุกๆคนที่เรามาเจอกัน ” 
“ภูมิใจในหลักสูตร อาจารย์ให้ความอบอุ่น ตั้งใจถ่ายทอดความรู้อย่างดี” 
“ขอบคุณอาจารย์ที่ทุ่มเทกับนักศึกษาทุกครั้ง ให้คำแนะนำตลอดไม่เคยปฏิเสธเลย ถึงแม้นักศึกษาอาจจะมีช้า 
บ้าง งง ๆ บ้าง ตอบคำถามได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็ให้อภัย” 
“มีความสุขในการเข้าอบรมครั้งนี้มากๆค่ะ บรรยากาศในการอบรมไม่ตึงเครียด อ.ทุกท่านถ่ายทอดความรู้ได้ 
เป็นอย่างเต็มที่ พวกเราทุกคนเห็นถึงความตั้งใจของอาจารย์ทุกท่าน ดีใจที่ได้มาเจอทุกๆคนนะคะ” 
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ความคิดเห็นต่อหลักสูตร ภาคปฏิบัติ / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ให้โรงพยาบาล มีการเตรียมครูพี่เลี้ยง ทุกหวอด และทุกวันที่ขึ้นฝึกงานเพ่ือเพ่ิมและแลกเปลี่ยน 
ความรู้วิชาการมากขึ้น 
2. อยากให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนและอยู่ด้วยที่ตึก 
3. อยากให้มี preceptor ในช่วงฝึกงาน 
4. รพ.ควรมี preceptor ที่ไม่ใช่หัวหน้าค่ะ 
5. ควรมีการฝึกและใบ certification ACLS เพ่ิมค่ะ 
6. การฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลยังไม่ชัดเจน 
7. อยากให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจำกลุ่ม 
8. อยากให้มี preceptor ประจำแต่ละวอร์ดค่ะ 
9. อยากให้มี preceptor ประจำเเต่ละวอร์ดเนื่องจากบางครั้งพ่ีหัวหน้า มีงานค่อนข้างเยอะ อาจไม่มี 
เวลาที่จะพูดคุยหรือให้คำปรึกษา 
10. ขอเสนอแนะเรื่องอยากให้มีหนังสือ/เอกสารหลักสูตร ที่เป็นเนื้อหาไว้อ่านทบทวน เพ่ิมเติม 
ขอบคุณค่ะ" 
11. เนื้อหาครอบคลุม อาจารย์สอนดี พ่ีpreceptorใจดีทุกคน 
12. พ่ีหัวหน้าตึก ทุกคนถ้ามีเวลาก็จะพยายามสอนและ ให้ความรู้ทุกครั้ง 
13. ควรให้น้องมีการเข้าหาเคสให้มากกว่านี้ค่ะ (จาก Preceptor) 
 
สิ่งท่ีอยากบอก /ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอเสนอแนะ ในการฝึกปฏิบัติภาคทดลอง ด้วยการใช้ "Simulation" 
1. ทำให้มีความรู้และตัดสินใจ ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยได้ และสามารถลำดับปัญหา 
ผู้ป่วยได้ อย่างเป็นระบบ 
2. เป็นการฝึกปฏิบัติภาคทดลองที่ดีมากค่ะ 
3. ดีแล้วค่ะ 
4. ตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเข้า sim แต่ก็เป็นประโยชน์มากค่ะ มีการทำงานเป็นทีม 
5. สถานการณ์สนุกมากทำให้เห็นว่าการทำงานเป็นทีมด้วยความรอบคอบและการตรวจร่างกายตาม 
หลัก ABCDE จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด 
6. ในการทำ sim ทำให้เราได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ที่จะต้องบริหาร 
จัดการในการแก้ไขปัญหา มีประโยชน์ตอบผู้อบรมมากๆและอยากให้นำมาใช้ในรุ่นต่อไปค่ะ 
7. ตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้น และท้าทายมากค่ะ 
8. การฝึกกับหุ่นทำให้การประเมินคนไข้ได้เสมือนจริงดีมาก เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
9. คิดว่าดีแล้วเพราะได้ทบทวนความรู้จากท่ีเรียนมา ครอบคลุมกับโรคที่เรียนมา 
10. การเข้าทดสอบกับ หุ่น sim ทำให้เราได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเคสต่างๆที่เคยเจอมาและก่อนไป 
ฝึกปฏิบัติงานที่รพ. 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2565 หน้า 49 

สิ่งท่ีอยากบอก/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ ในจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ 
ทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 2565 "ภาคทฤษฎี" 
1. มีความสุข และสนุกกับการเรียนในครั้งนี้มาก 
2. จัดได้ดี มีความพยายามเรียงเรื่องราวเนื้อหาให้เข้าใจง่าย 
3. อยากให้มีหลักสูตร ACLS 
4. อยากให้มี เนื้อหาเป็นรูปเล่ม 
5. เนื้อหาวิชาอัดแน่นมากเรียนทุกวันล้าเหมือนกันค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ แต่ถ้า 
รุ่นต่อไปเรียนจ-ศ จะดีมากเลยค่ะ 
6. แนะนำให้จัดเวลาเรียน 5 วันต่อสัปดาห์หากเมคคลาสเพ่ิม แนะนำให้จัดเฉพาะวันเสาร์ ก่อนสอบ 1 
วัน แนะนำให้หยุดเรียนเตรียมความพร้อมการสอบ 1 วันคะ หลักสูตรภาคทฤษฎีแนะนำให้แยกเป็นระบบเช่น 
วิชาที่1 respiratory วชิาที่2 GI วชิาที่3 Neuro etc. แยกเป็นระบบ/1วิชา โดยรวมทั้งของแพทย์และการ 
พยาบาลในระบบนั้นๆเนื่องจากเวลาสอบต้องอ่านรวมในระบบนั้นๆอยู่แล้วทำให้สับสนค่ะ ในส่วนของรุ่น 1 
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมาก ๆ ค่ะ 
7. มีความสุขในการเข้าอบรมครั้งนี้มากๆค่ะ บรรยากาศในการอบรมไม่ตึงเครียด อ.ทุกท่านถ่ายทอด 
ความรู้ได้เป็นอย่างเต็มที่ พวกเราทุกคนเห็นถึงความตั้งใจของอาจารย์ทุกท่าน ดีใจที่ได้มาเจอทุกๆคนนะค่ะ 
8. ตารางเรียนควรจัดให้วิชาละ 1 สัปดาห์ไปเลยคะ แล้วสอบหลังเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
เพ่ือไม่ให้สับสนว่าวิชาอะไร เนื้อหาที่พ่ี พยบ.สอนดีคะ ตรงกับท่ีใช้จริงในการทำงาน คุณหมอบางท่านสอนลึก 
ไปและเร็วไป ไม่เข้าใจ อ.สันทัดสอนดีมากคะ ปูพื้นความรู้จากพยาธินำสู่โรค สู่การพยาบาล และสุดท้ายการ 
เรียนที่ราชภัฏนครปฐมได้ความรู้ มีความสุข สนุกในการเรียน ได้มิตรภาพที่ดีมากๆคะ 
9. การอบรม อาจารย์ผู้สอนตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ดีมาก และให้ความเป็นกันเอง ไม่เครียด อาจมี 
บางวิชาเนื้อหาเยอะแต่เวลาเรียนอาจยังน้อยเช่นโรคเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด อยากให้ขยายเวลาเรียน 
ทฤษฎีมากข้ึน หยุดเสาร์อาทิตย์ ตัดบางเรื่องที่ซ้ำซ้อนกัน 
10. เพ่ิมหัวข้อ วิธี การสืบค้นงานวิจัย และให้รหัสเข้าสืบค้น ตั้งเริ่มเรียนทฤษฎี 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์เข้ามาสอนเพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ์สอน 
2.ให้เตรียมการเปิดหลักสูตรปริญญาโท โดยเทียบเคียงของหลักสูตรนี้ 
3.เนื้อหาและหลักสูตร พัฒนาให้พยาบาลสามารถทำตำแหน่งที่สูงขึ้น 
4.จัดทำงานวิจัยบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก เพ่ือได้ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป 
5.การอบรมโดยใช้ทุนของเขตศูนย์สุขภาพเพ่ือสนับสนุนให้พยาบาลเข้าร่วมอบรม 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบตามท่ีเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2565 หน้า 50 

5.2 การอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) 
 ข้อมูล  

 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตั้งแต่ปี 2561 
ซึ่งมีระยะเวลาตามการรับรองสถาบันทางการพยาบาล (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งปัจจุบัน ครบรอบในการจัดทำ
หลักสูตรใหม่ ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ
พยาบาลศาสตร์ และ เสนอในวาระพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2565 และจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาลต่อไป (เอกสาร 5.2-1, 5.2-2) 
 
 กฎหมาย 

1. ข้อบังคับสภาพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ.2560 

2. ข้อบังคับสภาพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

 การดำเนินการ  
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำเล่มหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2566) เพ่ือนำส่งสภาการพยาบาล 
 
  ประเด็นการพิจารณา  

  ขออนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชวยพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)  
(เอกสาร 5.2-3) 

 
 
ผลการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561-2564  
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ข้อบังคับในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

 
• ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
 

 
 

• ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี พ.ศ.2566 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี พ.ศ.2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี พ.ศ.2566 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
   1.1 อาจารย์ภาศินี สุขสถาพรเลิศ  (ลาออก) 
   1.2 ผศ.ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ 
   1.3 ผศ.วริยา จันทร์ขำ (ผูบ้ริหารระดับรองคณบดี) 
   1.4 อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ (รับผิดชอบหลักสูตรเฉพาะทางการ
พยาบาลนมแม่) 
    1.5 อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์ (รับผิดชอบงานด้านนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) 

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาจารย์ลาออกจากการเป็นอาจารย์ และมีภาระงานรับผิดชอบ
หลักสูตรอื่นๆ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
   1.1 อาจารย์ศุภรัสมิ์  วิเชียรตนนท์ 
   1.2 ผศ.ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล 
   1.3 ผศ.ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ 
   1.4 อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ   
    1.5 นางสาวอ้อฤทัย  ธนะคำมา 

2. รายวิชาและหน่วยกิต 
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น   2(2-0-4)  
- การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   3(3-0-6)  
- การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก   2(2-0-4)  
- การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน  2(2-0-4) 

ปรับหน่วยกิต โดยเพิ่มการฝึกปฏิบัติทดลอง ในรายวิชาทฤษฎี เพ่ือเน้นเป็นการเพ่ิมความ
เข้าใจและเตรียมพร้อมในการฝึกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือต่อไป  
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น     2(1-2-3)  
- การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     3(2-2-5) 
- การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก     2(1-2-3) 
- การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน   2(1-2-3) 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติทดลองโดยใช้ห้องฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล และ
ฝึกปฏิบัติที่แหล่งฝึกปฏิบัติ 
 

เพ่ิมวิธีการในการจัดการเรียนการสอน 
โดยการฝึกปฏิบัติทดลอง บรรยายร่วมกับการใช้ห้องเรียนรู้เสมือนจริง (Simulation) 

4. ลักษณะของรายวิชา เพ่ิม เรื่องการดูแลผู้รับบริการที่ครอบคลุมภาวะภัยพิบัติในชุมชน 
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แผนการรับผู้เข้าศึกษาในระยะ 5 ปี  
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 

 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 มีจำนวนหน่วยกิต    ตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตข้ันต่ำของแต่ละหมวดวิชาประกอบด้วย 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต 
   2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   2.2) รายวิชาปฏิบัติ    ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ปี พ.ศ.2561 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ปี พ.ศ.2566 

รายวิชาและหน่วยกิต 
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น     
  2(2-0-4)  
- การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    
  3(3-0-6)  
- การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก    
  2(2-0-4)  
- การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและใน
ชุมชน          2(2-0-4) 

ปรับหน่วยกิต โดยเพ่ิมการฝึกปฏิบัติทดลอง ในรายวิชาทฤษฎี 
เพ่ือเน้นเป็นการเพ่ิมความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการฝึก
ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือต่อไป  
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2(1-2-3)  
- การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    3(2-2-5) 
- การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(1-2-3) 
- การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้าน 
และในชุมชน                      2(1-2-3) 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติทดลองโดยใช้ห้องฝึกปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล และฝึกปฏิบัติที่แหล่งฝึกปฏิบัติ 
 

เพ่ิมวิธีการในการจัดการเรียนการสอน 
โดยการฝึกปฏิบัติทดลอง บรรยายร่วมกับการใช้ห้องเรียนรู้
เสมือนจริง (Simulation) 
เพ่ิมเนื้อหาที่ทันสมัยเรื่องการจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
 

 
ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2561-2564  
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ไฟล์เอกสาร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) 

 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. เรื่องการจัดการภัยพิบัติให้เพิ่มคำว่าจิตอาสา จิตบริการสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติ  
2. ให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการช่วยเหลือสถาการณ์ภัยพิบัติ จำนวน 4 วัน 32 ชั่วโมง  
3. ให้ทบทวนเรื่องคำอธิบายรายวิชากฎหมาย ให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลเท่านั้น  
4. ใส่ชื่อนักศึกษาทุนที่จะกลับมาทำงานในปี 2566 เพ่ิมเติมในอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ 
       4.1 นางสาวอาร์ชวี  เสริมสกุล 
       4.2 นางสาวนภัทร รัตนหงษา  
       4.3 นางสาวศิศิวพร เขียวเขิน 
       4.4 นางสาวพุทธพร  อ่อนคำสี 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบตามท่ีเสนอ 
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5.3 การอนุมัติปรับแผนอัตรากำลัง และงบประมาณ ของทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2566 
 

 ข้อมูล  
  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาเป็นอาจารย์ ดำเนินการตามแผนการรับทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ที่ขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยจำนวน 80 ทุน โดยประกอบด้วย 

3) ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาตรีและทุนระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 ทุน 

4) ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาโทและบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท 
สาขาพยาบาลศาสตร์มาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 40 ทุน  

 
ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 มีรายละเอียดดังนี้  

1. ระดับปริญญาตรี    จำนวน    27  ทุน 
2.  ระดับปริญญาโท    จำนวน   20  ทุน  

(รอเบิกจ่ายทุนเมื่อผ่านภาษาอังกฤษ 1 คน) 
3. ระดับปริญญาโทไม่เกิน 1 ปี   จำนวน     2  ทุน  

(รอเบิกจ่ายทุนเมื่อผ่านภาษาอังกฤษ)  

                      รวมรับทุนแล้วทั้งสิ้น  จำนวน   49  คน  

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. แผนอัตรากำลัง และงบประมาณ ของทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีงบประมาณ 2566 

 การดำเนินการ  
 คณะกรรมการบริหารทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ มติที่ประชุม
เห็นชอบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
 ประเด็นการพิจารณา  
   การอนุมัติปรับแผนอัตรากำลัง และงบประมาณ ของทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ปีงบประมาณ 2566 
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รายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 
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ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.ให้วิเคราะห์รายได้ จากสูตรระยะสั้น 
2.เตรียมแผนพัฒนาการรับนักศึกษา 2567-2570 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบตามท่ีเสนอ 
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5.4 อนุมัติแผนพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
 ข้อมูล  

 ตามที่คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่  30 
พฤศจิกายน 2565  ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดการทำงานของคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ. 2566 
แผนพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดย จัดชั่วโมงการ exposure ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
จากรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล โดยได้มีการประสานกับหน่วยงานสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย 
ขอความอนุเคราะห์ส่งอาจารย์ต่างชาติเข้ามาสอนในการเตรียมสอบ TOEIC/TOEFL แบบ onsite จำนวน 30 
ชม. / ภาคการศึกษา 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 แผนพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
 การดำเนินการ  
 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มติที่ประชุมเห็นชอบเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2565 
 ประเด็นการพิจารณา  
 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
 
แผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดการทำงานของคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ. 2566 

ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ/
แหล่งสนับสนนุ 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม/
โครงการ 

วัน เวลา 

1. การพัฒนาภาษาอังกฤษ ของ นศ. ชั้นปีที่ 1-3  
1.1 จัดประสบการณ์ exposure ภาษาอังกฤษ 
1) จัดชั่วโมงการ exposure ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากรายวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล โดยประสานขอให้สถาบันภาษาส่ง
อาจารย์ต่างชาตมิาสอนเตรยีมสอบ TOEIC/TOEFL แบบ 
onsite จำนวน 30 ชม. / ภาคการศึกษา 
ปี 1 อาจารย์ Norberto T. Bondoc ทุกวันพฤหัสบดี  
     เวลา 12.30 – 15.30 น. สอน TOFEL ITP 
ปี 2 อาจารย์ Paul Alvin Gonzales Dimagusa ทุกวันพุธ    
      เวลา 13.30 – 16.30 น. สอน TOEIC Preparation 
ปี 3 อาจารย์ Jade Oliver Dabon ทุกวันพฤหัสบดี   
      เวลา 12.30 – 15.30 น. สอน TOEIC Preparation 
 

2) ข้อสอบ Post-test และข้อสอบสมรรถนะชั้นปีจาก
อาจารย์ต่างชาต ิ

3) จัดสอบ Post test และทำชารต์ประกาศผู้สอบได้
คะแนนสูงสดุ 3 ลำดับแรก ติดหนา้ลิฟท์ และมอบ
ประกาศเกยีรติบตัร 

4) แบบฝึกหัดเตรยีมความพร้อม CEFR online  
(อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันภาษา→ไม่แน่ใจ
เรื่องราคา แต่ประสานเป็นหนังสือแบบฝึกหัดหรือ
โปรแกรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายไว้ก่อน) 

อ.ณัฐยา 
ผศ.ดร.วันเพ็ญ 
 

1. นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 
1-4 ได้ เข้าสอบสมรถนะ
ภาษาอังกฤษตามกำหนด 
ร้อยละ 100 
2. นักศึกษาพยาบาลทุกช้ัน
ปี  ส อ บ ผ่ า น ก า ร ส อ บ
สมรรถนะภาษาอังกฤษ
ประจำช้ันปี ร้อยละ 60 ข้ึน
ไป 

พฤศจิกายน 
2565-มิถุนายน 
2566 
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ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ/
แหล่งสนับสนนุ 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม/
โครงการ 

วัน เวลา 

1.2 กิจกรรมสอบคำศัพท์ประจำชั้นป ี
1) รวบรวมคำศัพท์สำคัญแล้ว  

(กำลังอยู่ระหว่างทำ e-book) 
2) มอบหมายเรื่องการท่องคำศัพท์ 
3) สอบคำศัพท์ทุกเดือน เริม่ มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
4) ทำชาร์ตประกาศผูส้อบได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก ตดิ

หน้าลิฟท์ และมอบประกาศเกียรติบัตร 

อ.สุนีย ์
อ.ณัฐยา 

 พฤศจิกายน 
2565-มิถุนายน 
2566 
 

1.3 กิจกรรม English camp 
- จัดค่ายอบรมการสื่อสารภาษาองักฤษในชีวิตประจำวัน  ณ 
มหาวิทยาลยั และ พาออกไปสื่อสารเสริมประสบการณ์โดยให้ไป
สัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่มาท่องเทีย่วท่ีเมืองไทย ณ วัดพระแก้ว/หัว
หิน 
(งบประมาณ อ.ดวงพร ยังคำนวณอยู่) 

อ.ดวงพร 
อ.สุนีย์ 
ผศ.ดร.อังคนา 
 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ภาคเรยีนฤดู
ร้อน/2566 

2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของ นศ. ชั้นปีที่ 4 เพ่ือเข้าสอบ exit exam 
การสอบประเมินทักษะและสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 
ประสานงานกับสถาบันภาษาเพื่อร่วมหารือกระบวนการพัฒนา
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับนกัศึกษาช้ันปีท่ี 4 (62/97) โดย
วางแผนมีกิจกรรมเตรียมความพรอ้มก่อนสอบ ดังนี้ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ onsite โดยวิทยากรสถาบันภาษา 
จำนวน 2 วัน วันละ 6 ช่ัวโมง ช่วง 6-9 กุมภาพันธ์ 2566 (*ถ้า
ต้องมีค่าวิทยากร จำนวน 2 วันๆละ 1 ท่านๆละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 
300 บาท = 3,600 บาท) 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแบบ onsite โดยวิทยากรภายนอก  
อ.ศราภรณ์ วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 
(ต้องมีค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าวิทยากร จำนวน 2 วันๆละ 1 ท่านๆละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 
1,200 บาท = 14,400 บาท 
2.2 ค่าเดินทาง/ค่าจ้างรถไปรับวิทยากร เส้นทางกรุงเทพ-กทม.  
3. การสอบ Pre-test ด้วยข้อสอบเสมือนจริง ก่อน 29 ธ.ค. 2565 
4. การสอบ Post-test ด้วยข้อสอบเสมือนจริง 9 กุมภาพันธ์ 
2566 
5. แบบฝึกหัดทบทวนด้วยตนเองระหว่างเดือนมกราคม 2566  

อ.ณัฐยา 
ผศ.ดร.วันเพ็ญ 
ผศ.ดร.อังคนา 
อ.สุนีย์ 
อ.ดวงพร 
โศรยา 
อัญธิกา 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
- ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผา่น
มาตรฐานทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเทียบเคียงผล
สอบ TOEFL (CEFR ตั้งแต่
ระดับ B1  
ขึ้นไป) 
 

- วันท่ี 6-7 
กุมภาพันธ์ 
2566 อบรม
โดยวิทยากร
จากภายนอก 
อ.ศราภรณ์  
- วันท่ี 8-9 
กุมภาพันธ์ 
2566 อบรม 
โดยวิทยากร
จากสถาบัน
ภาษา มรน. 
- จัดสอบ 10 
กุมภาพันธ์ 
2566 โดย
สถาบันภาษา 
มรน. 
 

3. กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
3.1 จัดการ MOU และ Internship agreement (เคลียร์ใหเ้สร็จ
ก่อนธันวาคม 2565 ปัจจุบัน 14 ธันวาคม 2565 ทางคุณอรรถพล 
นิติกร กำลังพิจารณา จะเรยีกประชุมเร็วๆนี้) 
 
3.2 การประสานงานติดต่อเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ไต้หวันมาประเทศไทย กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 
3.3 การเตรียมนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

อ.ณัฐยา 
ผศ.ดร.วันเพ็ญ 
อ.ดวงพร 
ผศ.ดร.อังคณา 
อ.ณัฐยา  
(ให้คำปรึกษา) 
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ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ/
แหล่งสนับสนนุ 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม/
โครงการ 

วัน เวลา 

 
 
4. กิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ 
4.1 บูรณาการงานวิจัย การดูแลดว้ย transcultural nursing  อ.ณัฐยา 

Asst. Prof. Lin 
ผศ.ดร.วันเพ็ญ 
อ.ดวงพร 
ผศ.ดร.อังคณา 

  

4.2 การทำวิจัยเครือข่ายนมแม่อาเซียน 3 ประเทศ  
(ไทย เกาหลีแดกู ไตห้วันหังกวง)  

ผศ.ดร.วันเพ็ญ 
อ.ดวงพร 
ผศ.ดร.อังคณา 

  

4.3 Special lecture: เป็นการบรูณาการวิชาภาษาอังกฤษ 
Transcultural care: ในการดูแลสุขภาวะหลากหลายกลุ่มวัย 

ผศ.ดร.วันเพ็ญ 
อ.ณัฐยา 

  

4.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ
ต่างประเทศ/ระดับนานาชาต ิ
- เวทีพัฒนาคุณภาพผลงานนักศึกษา ร่วมมือกับงานกิจการ
นักศึกษา (นวัตกรรมที่ตัวเองทำในแต่ละวิชา เลือกที่ต้องการ
พัฒนาต่อมานำเสนอกัน และมีกรรมการ/วิทยากรภายนอกมาช่วย
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอด เพิ่มไอเดียสร้างสรรค์และลูกเล่นให้กับ
ผลงานเพื่อเตรียมพร้อมเอาประกวดหรือต่อยอดใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อไป) 

ผศ.ดร.วันเพ็ญ 
อ.ดวงพร 
ผศ.ดร.อังคณา
อ.ณัฐยา 
อ.สุนีย ์
 

  

5. พัฒนาภาษาอังกฤษให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 
   
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้เสนอข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี3-4 เพิ่มรายวิชา ฝึกประสบการณ์การพยาบาลนานาชาติ 
 โดยแบ่ง เป็น 3 ประเภท 
1.1 ทำกิจกรรม หรือฝึกประสบการณ์กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ MOU (ไต้หวัน เกาหลี) 
1.2 ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลเอกชน ในกลุ่มผู้ป่วยนานาชาติ 
1.3 โรงพยาบาลที่ทำความร่วมมือใหม่ โดยฝึกประสบการณ์กับแหล่งฝึกโรงพยาบาลต่างประเทศ
เช่น สิงคโปร์ 

 2. จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบตามท่ีเสนอ 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2565 หน้า 62 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่  1/2566                    
วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช                 
นิลพันธุ์ ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
 มติ  รับทราบ   
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
     
 
                           ประธานกรรมการ 

(นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ์)         (ผูช้่วยศาตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ) 
             ผู้จดบันทึกการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


