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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 
ครั้งที่ 1/2565  รูปแบบออนไลน์ Zoom Application 

วันที่ 28 มกราคม 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ออนไลน์ 
5. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชต ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ออนไลน์ 
6. อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ  กรรมการ  ออนไลน์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์  กรรมการ  ออนไลน์ 
8. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ กรรมการ  ออนไลน์  
9. อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ กรรมการ   

 10. นางสาวชุติ์ภิญกุญช์ เฉลิมชาติโภคนิ เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์  รองคณบดี  ออนไลน์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2564 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564                 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  รูปแบบออนไลน์  และ ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  ชั้น 2    
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564  จำนวน 20 หน้า  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แก้ไขรายงานการประชุม เป็นดังนี้ 

1) หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความจาก SIM MOM  SIM  MAN  เป็น  SIMMOM  
SIMMAN   

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
  เลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ ศาสตร์ ครัง้ที ่4/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  ให้ทีป่ระชุมรับทราบดังนี้ 

     ดำเนินการแล้ว 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เห็ น ช อ บ  ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร สมอ.08 
จาก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .            
พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ สาขาการ
พยาบาลชุมชน เป็นอาจารย์กมลภู 
ถนอมสัตย์  สาขาการพยาบาล
ชุมชน 

มอบหมายอาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์   แสนยศ                  
รองคณบดี ดำเนินการทำบันทึกข้อความ
เส น อ ม ห าวิ ท ย าลั ย เ พ่ื อ พิ จ ารณ าแ ล ะ
ดำเนินการนำเข้าคณะกรรมการบริหาร
วิชาการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์  
แสนยศ 

2 เห็ น ช อ บ  ก าร เว้ น ภ าร ะ งาน
บุ ค ล าก ร เ พ่ื อ พั ฒ น าผ ล งา น  
วิ ช าการ  ระยะ เวล า  1  เดื อน                  
จำนวน 6 คน  

อาจารย์ที่ขอเว้นภารงาน ระยะเวลา 1 เดือน 
จำนวน 5 คน โดยมีเงื่อนไขของ อาจารย์ ดร.
วาร์ธินีย์  แสนยศ  รองคณบดี  ให้ทำการ
ทบทวนบทบาทหน้าที่และแผนเรื่องบริหาร
จัดการงานวิชาการของหลักสูตรให้เกิดความ
ต่อเนื่อง  มอบหมายให้คณะทบทวนอีกครั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วริยา  จันทร์ขำ 

3 เห็นชอบ  รายชื่อผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 

ได้ดำเนินการทำบันทึกข้อความเสนอรายชื่อ
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
การดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2564 

อาจารย์กมลภู  
 ถนอมสัตย์ 
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 
65 คน 

จำนวน 65 คน ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือนำเข้า
พิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อย
แล้วและจะนำเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 มติที่ประชุม  รับทราบผลการดำเนินงาน 
 

  3.2 การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
  เลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 และ 3/2564 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 

เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติทีป่ระชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

1 3/2564 รับทราบ หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)    

อยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของสภาการพยาบาลและ
วางแผนส่งไปยังสภาการ
พยาบาลอีกครั้งภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

อาจารย์กมลภู 
ถนอมสัตย์ 

ประชุมกรรมการพัฒ นา
หลักสูตร ฯ จำนวน 2 ครั้ง 
เพ่ื อจัดทำร่างหลักสูตรฯ 
โด ย ได้ ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม
ข้อเสนอแนะของสภาการ
พยาบาล 

2 1/2563 เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร
พยาบาล ศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พ ย าบ าล เว ช ป ฏิ บั ติ
ชุมชน   

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง แ ก้ ไข ต าม
ข้อเสนอแนะ และปรับแก้
เ อ ก ส า ร ให้ เป็ น ต า ม
แบบฟอร์มของสภาการ
พ ย าบ าล   ข ณ ะ นี้ อ ยู่
ระหว่างเขียนคำอธิบาย
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
และเตรียมหาอาจารย์
ป ร ะ จ ำ ห ลั ก สู ต ร ที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของ
สภาการพยาบาล 

อาจารย์ ดร. 

วันเพ็ญ 

แวววีรคุปต์ 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอในที่
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะก ร รม ก า ร
ประจำคณะพิจารณา 

     มติที่ประชุม  รับทราบการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  4.1  รายงานผลการดำเนินการด้านงานวิชาการ 

 4 .1 .1  ห ลั ก สู ต รพ ยาบ าลศ าสต รบั ณ ฑิ ต  (ฉบั บ ป รับ ป รุ ง  พ .ศ .2566)                
ตามเกณฑ์ AUNQA 
   ข้อมูลและการดำเนินการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUN-QA) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2566)  ซึ่งมีนโยบายให้กรรมการและคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการอบรม AUN-QA Overview 
และวางแผนให้เข้าร่วมอบรมทุกๆ หลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN-QA นั้น 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.1.2 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึก (MOU) 
   ข้อมูลและการดำเนินการ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงระหว่างแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ เพ่ือเตรียมพร้อมในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งเป็นความร่วมมือทางด้าน
วิชาการกับแหล่งฝึกตลอดมา ซึ่งการลงนามความร่วมมือแต่ละแห่งจะมีระยะเวลา ดังนั้นใน ปี พ.ศ. 2565 พบว่า 
มีจำนวน 5 แหล่งฝึกท่ีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึก (MOU) หมดระยะเวลา จึงต้องดำเนินการลงนาม
ข้อตกลงใหม ่  รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ลำดับ แหล่งฝึก เริ่มทำ สิ้นสุด ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

1 โรงพยาบาลนครชัยศรี 1/4/2565 1/31/2568 3 ปี อยู่ระหว่างไปรษณีย์นำส่งเอกสาร 

2 โรงพยาบาลดอนตูม 1/4/2565 1/31/2568 3 ปี ลงนามเรียบร้อย ได้รับเอกสาร
วันที่ 25 มกราคม 2565 

3 โรงพยาบาลบางเลน 1/4/2565 1/31/2568 3 ปี อยู่ระหว่างไปรษณยี์นำส่งเอกสาร 

4 โรงพยาบาลมะการักษ์ 1/4/2565 1/31/2568 3 ปี อยู่ระหว่างไปรษณีย์นำส่งเอกสาร 

5 สาธารณสุขอำเภอ
เมืองนครปฐม 

1/4/2565 1/31/2568 3 ปี ลงนามเรียบร้อย วันที่ 19 
มกราคม 2565 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.1.3 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร สมอ.08 
    ข้อมูล 
   ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จะเกษียณอายุราชการ และไม่
ประสงค์ต่ออายุราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการ
ติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำดับที่ 1 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ สาขาการพยาบาลชุมชน 
เป็น อาจารย์กมลภู  ถนอมสัตย์ สาขาการพยาบาลชุมชน นั้น 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่  3 
ธันวาคม 2564 
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
  3. เอกสารการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  4. บันทึกข้อความขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  การดำเนินการ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ลำดับที่ 1 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ สาขาการพยาบาลชุมชน เป็น อาจารย์
กมลภู  ถนอมสัตย์ สาขาการพยาบาลชุมชน โดยได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ               
ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์  ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อดังกล่าว และคณะได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเสนออธิการบดี เพ่ือนำกรรมการบริหารวิชาการ  กรรมการกำกับ
มาตรฐานหลักสูตร  สภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัยและส่งไปยังสภาการพยาบาลต่อไป  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.1.4 ผลการสอบรวบยอดและการสอบ OSCE 
   ข้อมูล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดการสอบรวบยอดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
ประจำปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 -14 ธันวาคม 2564                
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2565 และดำเนินการสอบ OSCE เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  นั้น 
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 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. ผลการสอบรวบยอดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564   
 2. ผลการสอบ OSCE สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564   
 การดำเนินการ 

 การสอบรวบยอด 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบรวบยอด ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 

3 ครั้ง โดยมีนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าสอบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย โดยแบ่งออกเป็น หมู่เรียน 61/99 จำนวน 38 
ราย หมู่เรียน 60/45 จำนวน 3 ราย และหมู่เรียน 59/36 จำนวน 1 ราย รายวิชาที่ดำเนินการจัดสอบ 8 รายวิชา 
ประกอบด้วย 1) วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2) วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 3) วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 4) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 5) วิชาการผดุงครรภ์ 6) วิชาการพยาบาลมารดาและทารก                    
7) วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น และ 8) วิชากฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 โดยที่แต่ละวิชามีจำนวนข้อสอบ 75 ข้อ ยกเว้นวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และวิชา
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีจำนวน
ข้อสอบ 45 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 1 ข้อ ต่อ 1 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายวชิา 

คร้ังท่ี 1 (41 คน) คร้ังท่ี 2 (42 คน) คร้ังท่ี 3 (35 คน) 

ผ่าน 60% 

(จำนวน) 
ร้อยละ 

ผ่าน 60% 

(จำนวน) 
ร้อยละ 

ผ่าน 60% 

(จำนวน) 
ร้อยละ 

วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  7 17.07 4 9.52 6 17.14 

วิชาการพยาบาลสุขภาพจิต 

และจิตเวชศาสตร์  

12 29.26 20 47.61 2 5.71 

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  4 9.75 2 4.76 4 11.42 

วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  11 26.82 17 40.47 17 48.57 

วิชาการผดุงครรภ์  1 2.43 4 9.52 2 5.71 

วิชาการพยาบาลมารดาและทารก 3 7.31 12 28.57 17 48.57 

วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการ

รักษาพยาบาลขั้นต้น  

4 9.75 13 30.95 13 37.14 

วิชากฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลฯ  0 0 7 16.66 15 42.85 
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 จากการผลการสอบรวบยอด ประจำปีการศึกษา ทั้ง 8 รายวิชา จำนวน 3 ครั้ง พบว่า
รายวิชาที่ผู้เข้าสอบผ่านมากที่สุด คือ วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ รองลงมา ได้แก่  วิชาการพยาบาลสุขภาพจติและ
จิตเวชศาสตร์ วิชาการพยาบาลมารดาและทารก วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น             
วิชากฎหมายฯ วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และวิชาการผดุงครรภ์ ตามลำดับ 

 จากการดำเนินการสอบรวบยอด ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ครั้ง  
จำนวนวิชาที่สอบผ่าน จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่าน (คน) ร้อยละ 

8 วิชา 3 7.14 
7 วิชา 1 2.38 
6 วิชา 3 7.14 
5 วิชา 5 11.90 
4 วิชา 7 16.67 
3 วิชา 3 7.14 
2 วิชา 11 26.19 
1 วิชา 5 11.90 
ไม่ผ่าน 3 7.14 

  
 ผลจากการดำเนินการ 
 1. การสอบรวบยอดครั้งที่ 1 นักศึกษายังฝึกประสบการณ์รายวิชาปฏิบัติ ณ แหล่งฝึก

ต่างๆ มีการขึ้นเวรเช้า บ่าย และดึก จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อสอบตามกรณีศึกษาที่ได้รับการดูแล แต่อย่างไรก็
ตามนักศึกษายังประสบกับปัญหาในการใช้เวลาในการทำข้อสอบ (1 ข้อ: 1 นาที) ซึ่งพบว่านักศึกษาทำข้อสอบไม่
ทันตามเวลาที่กำหนด 

 2. การสอบรวบยอดครั้งที่  2 คณาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาได้ทำการสรุปเนื้อหาและ
รวบรวมข้อสอบ รวมทั้งนำมาให้นักศึกษาได้ทดลองทำข้อสอบ พร้อมกับเฉลยและให้คำอธิบาย เนื่องจากนักศึกษา
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยี จึงทำให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวต้องแบ่งเวลาไป
ดำเนินการให้ผ่านทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 3. การสอบรวบยอดครั้งที่ 3 ดำเนินการจัดสอบเฉพาะนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ตาม
กำหนดของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสอบทักษะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 วิธีการแก้ไข/ การวางแผน 
 จากการผลสรุปการสอบรวบยอด ทางคณะกรรมการจึงได้นำข้อมูลมาวางแผนการจัด

กิจกรรมการติวก่อนสอบให้กับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยวางแผนให้ทุก
รายวิชาดังนี้ 

 1. การเชิญวิทยากรภายนอกเพื่อทำการติวให้นักศึกษา เป็นจำนวนวิชาละ 3 วัน (กรณี
ทางกลุ่มวิชาเห็นควรเพ่ิมเติมจำนวนวันในเชิญวิทยากร สามารถแจ้งรายละเอียดเพ่ิม) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ต่างสถาบัน 
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 2. การเชิญรุ่นพ่ี มาช่วยส่งแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  วิธีการเตรียมตัวทั้งการ
อ่านหนังสือ การทำข้อสอบ เพ่ือเสริมสร้างพลังและกำลังใจให้กับรุ่นน้อง 

 3. การส่งเสริมเพ่ือนช่วยเพ่ือน การมีกลุ่มตัวแทนของชั้นปี ที่มีความถนัดและมี
ลักษณะที่สามารถถ่ายทอดความรู้ในวิชาที่ตนเองมีความรู้ในหัวข้อนั้นๆ  

 4. อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา ทำการสรุปเนื้อหาแต่ละหัวข้อ รวมทั้งรวบรวมและนำ
ข้อสอบแต่ละรายวิชามาให้นักศึกษาได้ทดลองทำ  

 การสอบ OSCE 
 คณ ะพยาบาลศาสตร์ ได้ ด ำเนิ นการจั ดสอบ  Objective structured clinical 

examination (OSCE) ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 จำนวน 5 รายวิชา โดยวิธีการสอบ
ออนไลน์ มีผู้เข้าสอบท้ังสอบ 35 ราย รายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มวิชา จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน (คน) ร้อยละ 

การพยาบาลมารดาและทารก 26 74.29 

การพยาบาลอนามัยชุมชน                         

และการรักษาพยาบาลขั้นต้น 

19 54.29 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 26 74.29 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 13 37.14 

การพยาบาลผู้ใหญ่ 19 54.29 

สอบผ่านทุกวิชา 4 11.43 

 
 ผลจากการดำเนินการ 
 จากการผลการสอบ OSCE ที่ผ่านมา ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ด้วยระบบออนไลน์ 

พบว่ามีผู้ที่สอบผ่านทั้ง 5 กลุ่มวิชา จำนวน 4 ราย โดยกลุ่มวิชาที่สอบผ่านมากที่สุด คือ การพยาบาลมารดาและ
ทารก และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รองลงมา ได้แก่ การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น 
การพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ตามลำดับ 

 ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการวางแผนในการสอบ OSCE ประจำปีการศึกษา 2564 
ในห้อง NLRC อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 5 กลุ่มวิชา ใช้ระยะเวลาในการสอบ
คนละ 5 นาที แต่อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนักศึกษาพยาบาล             
ชั้นปีที่ 4 มีการติดเชื้อโควิดจำนวน 2 ราย ในวันที่ 11 มกราคม 2565 และเพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เป็น 11 ราย ทำ
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการระบบการสอบด้วยระบบออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 5 กลุ่มวิชา ใช้
ระยะเวลาในการสอบคนละ 5 นาที นอกจากนั้นนักศึกษายังเกิดความวิตกกังวล ความเครียด จากการที่มีเพ่ือน
ร่วมสอบในห้องสอบรวบยอดติดโควิด รวมทั้งบางส่วนต้องมีการกักตัว ทำให้ประสบกับปัญหาในการเตรียมตัวสอบ 
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 วิธีการแก้ไข/ การวางแผน 
 จากผลสรุปการสอบ OSCE และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้

วางแผนโดยการจัดสอบ OSCE ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือให้เวลากับนักศึกษาในการเตรียมตัวและ
ปรับตัวจากการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และวางแผนในการสอบในห้อง NLRC  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.1.5 ผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2565 
   ข้อมูล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม  
ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 มกราคม 2565 ดำเนินการสอบข้อเขียน วันที่ 
15 มกราคม 2565 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์  วันที่ 16 มกราคม 2565 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 29 
มกราคม 2565 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น  
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อและรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 1   
 การดำเนินการ 

รายการ จำนวน 
จำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 1,270 คน 
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 788   คน 
จำนวนผู้สละสิทธิ์สอบ 399   คน 
จำนวนผู้เข้าสอบ 389   คน 
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 300  คน 
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตัวจริง 66    คน 
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตัวสำรอง 78    คน 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อและรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.1.6 ความก้าวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล                  
เวชปฏิบัติชุมชน 
   ข้อมูล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  นั้น 
 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2560 
 2. โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 
 3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภายหลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  โดยมีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและปรับแก้เอกสารให้เป็นตาม
แบบฟอร์มของสภาการพยาบาล  ขณะนี้อยู่ระหว่างเขียนคำอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษและเตรียม                
หาอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัตติามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2 รายงานผลการดำเนินการด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย 
  4.2.1 ความก้าวหน้าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย

วิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)    
 ข้อมูลและการดำเนินการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน หลักสูตร                      
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  ได้ดำเนินการจัดส่งขอการรับรอง
จากสภาการพยาบาล  และได้รับข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหาของหลักสูตร การวัดและประเมินผล คุณสมบัติของ
ผู้สอน การเพ่ิมเติมข้อมูลเรื่อง แหล่งฝึกปฏิบัติ ความพร้อมในการฝึก การจัดตารางฝึกปฏิบัติ ปัจจัยเกื้อหนุนใน
สถาบันการศึกษา ฐานข้อมูล และวารสาร นั้น 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้มีการประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จำนวน 2 ครั้ง เพ่ือ
จัดทำร่างหลักสูตรฯ  และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาการพยาบาล โดยเพ่ิมเติมข้อมูลดังกล่าว สำหรับ
ด้านคุณสมบัติของผู้สอนได้เชิญอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิกฤต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาระบบ
ต่างๆ จากโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 2 ท่าน และวางแผนส่งไปยังสภาการพยาบาลอีกครั้งภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 

 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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 4.2.2 ความก้าวหน้าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วย               
นมแม่               
 ข้อมูลและการดำเนินการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์   ได้จัดทำหลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน หลักสูตร                      
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และได้ส่งไปขอการรับรองจากสภาการพยาบาล                    
ได้รับข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหาของหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้สอน ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาตาม
ข้อเสนอแนะ  โดยเพ่ิมจุดเน้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม และ
สถานประกอบการต่างๆ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง                         
สาขาการเลี้ ย งลู กด้ วยนมแม่  ณ  คณ ะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  จำนวน 3 คน  ได้ แก่                                     
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล 2.อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ 3.อาจารย์ดวงพร  ผาสุวรรณ  
เพ่ือให้มีคุณสมบัติครบถ้วนของอาจารย์ผู้สอน  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2.3 ความก้าวหน้าหลักสูตรอบรม upskill ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ข้อมูลและการดำเนินการ 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรม upskill ศูนย์              
พัฒนาเด็ก และมีแผนในการจัดการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการและสุขภาวะของเด็กปฐมวัย และสามารถส่งเสริมความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ กลุ่มเป้าหมาย เป็น
ครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย หรือผู้สนใจ จำนวน 30 คน โดยมีหน่วยงานผู้ร่วมจัด
กิจกรรมได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  โดย
จัดในวันที่ 17-19 มีนาคม 2565 รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2.4 ความก้าวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอาย ุรุ่นที่ 1                  
 ข้อมูลและการดำเนินการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1  และมีแผนในการจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลผู้สูงอายุ               
รุ่นที่ 1 โดยมีการร่างหลักสูตรและแต่งคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอน
การปรับปรุงหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2.5 ความก้าวหน้าหลักสูตรอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง 
 ข้อมูลและการดำเนินการ 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  จะดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมพยาบาลพ่ีเลี้ยง                     
และมีแผนในการจัดการอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมพยาบาลพ่ีเลี้ยง (5 วัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับพยาบาลพ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติงานในด้านการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึ กษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการอบรมระยะสั้นและหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล รวมทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายทางการพยาบาลกับพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยจัดในวันที่ 23-25 และ 28-29 มีนาคม 
2565 รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ และส่ง
หนังสือราชการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีผู้สนใจสมัคร 7 คน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.2.6 โครงการแฮปป้ีไลฟ์ 
   ข้อมูลและการดำเนินการ 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดโครงการแฮปปี้ไลฟ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
รูปแบบในการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีการวางแนวทางใน
การดำเนินการคือ การสำรวจข้อมูลของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถามในการแยกนักศึกษาเป็น 4 กลุ่มคือ                
1) กลุ่มนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงภาวะซึมเศร้า 2) กลุ่มนักศึกษามีภาวะซึมเศร้า 3) กลุ่มนักศึกษามีภาวะความเครียด 
มีภาวะเสี่ยงต่อความเครียด 4) กลุ่มนักศึกษาสุขภาพดี จากการสำรวจจึงทำให้คณะพยาบาลศาสตร์จัดตั้งคลินิก 
Happy life ตั้งแต่เดือนเมษายน - 1 สิงหาคม 2564 โดยคณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
และกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน ร่วมมือกับโรงพยาบาลนครปฐมในการทำงานร่วมกัน โดยผลการดำเนินการพบว่า  
มีผู้ใช้บริการจำนวน 13 ราย (นักศึกษาจำนวน 10 ราย บุคคลภายนอกจำนวน 3 ราย) ภายหลังการประเมินสภาพ
จิตใจพบว่า ผู้ใช้บริการมีภาวะซึมเศร้าจำนวน  3 ราย ภาวะเครียดจำนวน  9 ราย       ขอคำปรึกษาเรื่องสุขภาพ
จำนวน  1 ราย โดยทีมคลินิก happy life ให้ คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องจำนวน 12 ราย โดยได้ให้คำปรึกษาและ
ติดตามผลการให้คำปรึกษาจนปรับวิธีคิดและดำเนินชีวิตได้จำนวน 4 ราย ประเมินผู้ใช้บริการแล้วพบว่าสภาพ
จิตใจดีขึ้นจำนวน  9 ราย และมีผู้ใช้บริการได้เข้ารับการรักษากับจิตแพทย์และได้โทรศัพท์ติดตามผลการให้จำนวน 
2 ราย 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2.7 แผนการรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 
 ข้อมูลและการดำเนินการ 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร                
การดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  และมีแผนในการจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 
(420 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สำเร็จการอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะเบื้องต้นในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในครอบครัวชุมชน และสถานบริการสุขภาพได้ มีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ                 
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มีจิตบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานกับบุคคล 
และหน่วยงาน เพ่ือขอความช่วยเหลือด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย 
และซื่อสัตย์  และมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในสิทธิของผู้สู งอายุและบุคคล  ในปีการศึกษา 2564                     
มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 65 คน ในปีการศึกษา 2565 จะเปิดรับสมัครผู้อบรมในระหว่างวันที่ 28 มกราคม               
-31 มีนาคม 2565 และมีแผนในการจัดการอบรมในระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2565 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.2.8 ความก้าวหน้าเรื่องทุนวิจัย ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565                

 ข้อมูลและการดำเนินการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัย 

และนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ  2565 จำนวน 6 เรื่อง                
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 2,464,000 บาท เฉลี่ย 112,000 บาทต่อคน สำหรับผลงานวิจัยตีพิมพ์                   
ในปีงบประมาณ 2564 คณาจารย์ในคณะฯ ได้รับการตีพิมพ์จำนวน 5 เรื่อง เป็นบทความวิชาการจำนวน 3 เรื่อง 
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารดังนี้  1) วารสาร Interdisciplinary Research Review (ACI, TCI1) 2) วารสาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (TCI2) และ 3) วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ (TCI2) และบทความวิจัยจำนวน 2 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์ใน 1) วารสาร Interdisciplinary Research 
Review (ACI, TCI1) และวารสารควบคุมโรค (TCI 1) 

 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.3 รายงานผลการดำเนินการด้านงานบริหารงาน   
 4.3.1 รายงานงบประมาณไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) 
   ข้อมูล 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
2565  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) นั้น 
 เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
 1. ตารางรายงานงบประมาณไตรมาส 1 (เดอืนตุลาคม-ธันวาคม 2564) 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 รายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

จำนวนที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

เงินแผ่นดิน 15,125,935 1,329,585 8.43 
เงินรายได้ 5,742,806.74 1,801,518.47 31.37 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 4.3.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
   ข้อมูล 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์   ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 นั้น 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
จำนวน 17 รายการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15 รายการ อีก 2 รายการ อยู่ระหว่าง
มหาวิทยาลัยประกาศเชิญชวนร้านค้ายื่นซองภายในเดือนมกราคม 2565 และจะดำเนินการตามกระบวนการแล้ว
เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 4.3.3 ระบบฐานข้อมูลตามเกณฑ์การรับรองของสภาการพยาบาล 
   ข้อมูล 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลตามเกณฑ์การรับรองของ            
สภาการพยาบาล  โดยได้จัดทำฐานข้อมูล 4 ฐาน ประกอบด้วย 1.ด้านการเงินและงบประมาณ 2.ด้านทรัพยากร
บุคคล 3.ด้านวัสดุครุภัณฑ์ 4.ด้านการเรียนการสอน นั้น 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. รายงานผลการดำเนินการ การจัดทำระบบฐานข้อมูลตามเกณฑ์การรับรองของสภา
การพยาบาล 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลตามเกณฑ์การรับรองของ
สภาการพยาบาล รายละเอียดดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ 
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณเสร็จเรียบร้อย                   

อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอตรวจรับ ซึ่งระบบสามารถแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำนวนงบประมาณที่
ใช้ในแต่ละปีงบประมาณ  ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และสามารถแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร ตามปีงบประมาณ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ได้ 
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2. ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคล เสร็จเรียบร้อย อยู่ในระหว่าง

ขั้นตอนการรอตรวจรับ ซึ่งระบบสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว, การลาศึกษาต่อ, การไปอบรม ประชุม หรือ                 
ไปราชการต่างๆ และสามารถบันทึกข้อมูลภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถแสดงสถิติจำนวนบุคลากร                 
วุฒิการศึกษา  ตำแหน่งทางวิชาการ และการลาศึกษาต่อ ฯลฯ 

 

 

 
 
 

 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที ่1/2565 หน้า 17 
 

3. ฐานข้อมูล ด้านวัสดุครุภัณฑ์ 
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ เสร็จเรียบร้อย อยู่ในระหว่าง

ขั้นตอนรอการตรวจรับ ซึ่งระบบสามารถ เพ่ิม/แกไ้ข ดูรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์  การรับเข้า การยืม-คืน-เบิก รายงาน
คงเหลือ  ออกใบรายงานการยืม-เบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์ได้ และเปรียบเทียบสถิติการซ่อมแซม  รวมไปถึงสถิติการใช้
ห้องปฏิบัติการพยบาล (NLRC) ฯลฯ 
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4. ฐานข้อมูล ด้านการเรียนการสอน 
ได้ดำเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการเรียนการสอน เสร็จเรียบร้อย อยู่ในระหว่าง

ขั้นตอนรอการตรวจรับ ซึ่งระบบสามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไข หลักสูตรที่เปิดสอน รายวิชา ปฏิทินการศึกษา ตางราง
เรียนนักศึกษา ตารางสอนอาจารย์ จำนวนรับนักศึกษาแรกเข้า ผู้สำเร็จการศึกษา เปรียบเทียบด้านการศึกษาตา่งๆ 
และยังสามารถไปยังระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัย และค้นหาหนังสือในห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ระบบ
ฐานข้อมูล วารสารต่างๆ  รวมไปถึงระบบการเรียน การสอบออนไลน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

 
 มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 4.3.4 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์ 
   ข้อมูล 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ เพ่ือความ
สะดวกในการดำเนินการของอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตามนักศึกษา นั้น 
 เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
 1. เอกสารประกอบการจัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ และ
ประชาสั ม พันธ์การเข้ า ใช้ ระบบ ให้ กับอาจารย์ทุ กท่ าน   เมื่ อวันที่  14 มกราคม 2565  โดยใช้ลิ้ งค์  
http://202 .29 .8 .244 /consultant/index_teacher.php ใน ก าร เข้ า ใช้ ระบ บ รวมทั้ งมี วิ ดี โอแน ะน ำ                         
ใน Youtube เพ่ือให้อาจารย์ได้ศึกษาด้วยตนเองได้ 

 

 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   

http://202.29.8.244/consultant/index_teacher.php
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 4.3.5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2564 

   ข้อมูล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 29  ตุลาคม 2564  นั้น 
 ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 4.3.6 รายงานความก้าวหน้าการบริหารทุนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนา
เป็นอาจารย์ประจำ 
  ข้อมูล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุน
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล พ.ศ.2563 และแบ่งประเภทการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษา ดังนี้ 1. การศึกษาในระดับปริญญาตรี 2. ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ชั้น 1 3. การศึกษาในระดับปริญญาโท และ4.การศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข
ตามระเบียบดังกล่าว นั้น 
 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล พ.ศ.2563 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 3. บัญชีผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์
พยาบาล 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการให้ทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนา
เป็นอาจารย์พยาบาล โดยมีการจัดสรรทุนรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท จำนวนที่ให้ทุนแล้ว คงเหลือทุน รวมจำนวนทุนทั้งหมด 

ขึน้ทะเบียนรับทุนทั้งหมด 36 44 80 

ยกเลิกสัญญาทุน  4   4 

ปัจจุบันคงเหลือรับทุน 32 48 80 
ปริญญาตรี  
   ปี 1 
   ปี 2 
   ปี 3 
   ปี 4 

13 
7 
3 
2 
1  

23 40 

ประสบการณ์ 4 
ปริญญาโท 
   ปี 1 
   ปี 2 
   กลับเข้ามาปฏิบัติงาน  

15 
7 
5 
3 

25 40 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
 4.3.7  กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษโดยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์   

  ข้อมูล 
 ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์  มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะ

ด้านภาษาสำหรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  นั้น  
 ทั้ งนี้ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ได้ มีวางแผนที่ จะเชิญวิทยากรต่างประเทศ                       

มาบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาให้กับอาจารย์  ในหัวข้อ The Virtual 
Special Lecture to Develop Teachers' Competency in Nursing Learning Management Trend of 
Nursing Education to Develop Nursing Students' Competency that the World Society Need  
วิทยากรจากต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่   

 1. Professor Ramon Z. Shaban  
     (The Sydney Nursing School, University of Sydney.) 
 2. Dr. Teresa (Teri) Stone  
     (Professor of International Nursing at Yamaguchi University, 

Japan.School of Nursing and Midwifery, The University of Newcastle.) 
 3. Professor Davina Porock 

     (Director, Centre for Research in Aged Care, SCHOOL OF NURSING AND 
MIDWIFERY, Edith Cowan University, Western Australia.) 
 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่  6 พฤษภาคม 2565 (แบบออนไลน์) 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2564 
 ข้อมูล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เสร็จสิ้นตามกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนแล้ วนั้ น   มติที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระพิ เศษ ครั้ งที่  3/2565 วันที่                       
22 มกราคม 2565 วาระที่ 5.1 เรื่องพิจารณารายชื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 จำนวน 2 ราย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นักศึกษา จำนวน                    
2 ราย ได้แก่ 1.นางสาวพัชรพร  สุขไชย  รหัสนักศึกษา 614991014 และ 2.นางสาวณัชชา  เชียงคำ                          
รหัสนักศึกษา 614991021 สำเร็จการศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักศึกษาอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของหลักสูตร สภาการพยาบาลและตามระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย 
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และนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 วันที่  22 
มกราคม 2565 วาระที่ 5.1 พิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี
การศึกษา 2564  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ราย สำหรับกิจกรรมที่อยู่
ระหว่างรอดำเนินการคณะได้ให้กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง 2 คน 
เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งผ่านกิจกรรมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และทางกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการทำบันทึก
แจ้งมายังคณะพยาบาลศาสตร์ในภายหลัง นั้น 
 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
1.1 มีความประพฤติด ี
1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่กำหนด  
1.3 มีเวลาศกึษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์หลักสูตร 
1.4 สอบได้รายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล  
1.5 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 
1.6 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด ในหมวดวิชาเอก วิชาเฉพาะ ไม่ต่ำกว่า 2.00  
1.7 สอบผ่านประเมินความรู้และทักษะตามกำหนด  

2. ตามเกณฑ์หลักสูตร 
2.1 ศึกษาครบตามจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างของหลักสูตร  
2.2 สอบผ่านการประเมินความรอบรู้ภาคทฤษฎี 
2.3 สอบผ่านการประเมินความรอบรู้ภาคปฏิบัติทางคลินิก 
2.4 สมุดบันทึกประสบการณ์การพยาบาลครบถ้วน  

3. ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
3.1 ศึกษาครบตามแผนการศึกษา  
3.2 ได้แต้มไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ 
3.3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22  
มกราคม 2565 
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 22  มกราคม 2565 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางสาวพัชรพร  สุขไชย  รหัสนักศึกษา 614991014 
และ 2.นางสาวณัชชา  เชียงคำ  รหัสนักศึกษา 614991021 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์ วาระพิเศษ  ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22  มกราคม 2565 ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือนำเข้าสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
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 ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  
จำนวน 2 ราย  ได้แก่ 1.นางสาวพัชรพร  สุขไชย  รหัสนักศึกษา 614991014 และ 2.นางสาวณัชชา  เชียงคำ  
รหัสนักศึกษา 614991021 

 

 

 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี
การศึกษา 2564 จำนวน 2 คน  มอบหมายนางสาวฐาปนี  ซั่วเซ่งอ่ี  ดำเนินการทำบันทึกข้อความเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และมอบหมายอาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ  กำกับและติดตาม 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1  กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่  2/2565                    
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30-16.30 น. แบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช                 
นิลพันธุ์ ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  6.2 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายราชภัฏ จำนวน 11 แห่ง ได้มีการประชุมหารือ 
เพ่ือวางแผนจัดทำ MOU ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ  อยู่ระหว่างวางแผน              
การจัดทำวารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และนัดประชุมอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2565  
  6.3 มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย 
และด้านการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 
รูปแบบออนไลน์  โดยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้จัดงานในครั้งนี ้
  6.4 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   1) ควรมีการเรียนการบริหารจัดการร่วมด้วย เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการ เพ่ือในอนาคตอาจมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าพยาบาล 
   2) ควรมีการเรียนรู้ที่หลากหลายและนอกจากการเรียนวิชาทางการพยาบาล เช่น             
ด้านการลงทุน  ด้านกฎหมาย ด้านการเมืองการปกครอง เป็นต้น 
   3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยการนำ 2-3 วิชามาเรียนรู้และบูรณาการ
รว่มกัน 
   4) วางแผนรูปแบบการสอบรวบยอด  กลางภาค หรือปลายภาค  จัดสอบครั้งเดียว
หรือเก็บคะแนนระหว่างเรียน เพ่ือไม่ให้นักศึกษาเสียโอกาส หากวันที่มีสอบอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ป่วย
กระทันหันทำให้ไม่สามารถมาสอบได้ 
   5) การจัดทำคลิปเพ่ือให้นักศึกษา  พยาบาลวิชาชีพ หรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ได้ศึกษา
อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน 
   6) ส่งเสริมการให้ทุนเพื่อเป็นอาจารย์พยาบาลจนถึงระดับปริญญาเอก 
   7) ส่งเสริมให้มีโครงการช้างเผือก โดยการไปค้นหาและคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนที่มี
ความโดดเด่นและมีความตั้งใจที่จะมาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ 
   8) ควรรับนักศึกษาเพศชาย หรือผู้ที่มีลักษณะข้ามเพศเข้ามาเรียนพยาบาลให้มากขึ้น 
เพ่ือเปิดโอกาสให้กับทุกเพศได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกัน 
   9) ควรไปศึกษาดูงานที่ CP, HUAWEI, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เนื่องจาก                 
มีอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัย และนำมาเสนอของบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการเรียนการสอนเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและมีความทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน 
   10) การจัดสอบ OSCE ควรคำนึงถึงอุปกรณ์และเครื่องมือว่ามีเพียงพอสำหรับให้
นักศึกษาใช้สอบหรอืไม ่ เพ่ือประโยชน์กับนักศึกษาในการสอบ 
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เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
  
                                   ประธานกรรมการ 
(นางสาวชุติ์ภิญกุญช์  เฉลิมชาติโภคิน)   (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ) 
       ผู้จดบันทึกการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


