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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2565  รูปแบบออนไลน์ Zoom Application 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์ ชั้น 2 
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ข า  รองประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ออนไลน์ 
4. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชต ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ออนไลน์ 
5. อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ  กรรมการ   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์  กรรมการ   
7. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ กรรมการ  ออนไลน์  
8. อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ กรรมการ   

 9. นางสาวชุติ์ภิญกุญช์ เฉลิมชาติโภคิน เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์  รองคณบดี  ออนไลน์ 
 2. อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ  ผู้ช่วยคณบดี  ออนไลน์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ข้อมูล 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 21 อัตรา 
  1. การพยาบาลสูติศาสตร์   จ านวน  5  อัตรา 
  2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  จ านวน  3  อัตรา 
  3. การพยาบาลผู้ใหญ่   จ านวน  7  อัตรา 
  4. การพยาบาลชุมชน   จ านวน  5  อัตรา 
  5. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   จ านวน  1  อัตรา 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล 
  2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการพยาบาลหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง                 
(ในกรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาอ่ืนในการสมัคร จะต้องจบปริญญาโทในสาขาการพยาบาล
เท่านั้น) 
  3. มีใบประกอบวิชาชีพที่ปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้ 
  4. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี 
  5. หากเป็นเพศชายต้องเป็นบุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว 
  มีก าหนดการ ดังนี้ 
  1. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    วันที่ 21 มีนาคม 2565 
  3. ด าเนินการสัมภาษณ์และทดลองสอน   วันที่ 28 มีนาคม 2565 
  4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก  วันที่ 30 มีนาคม 2565 
  5. รายงานตัว ท าสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน วันที่ 1 เมษายน 2565 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมดังแนบ 
  มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ข้อมูล 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการตรวจประเมินและรายงานผลการประเมินของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ตามกรอบการประเมิน 5 ส่วน ดังนี้ 
  ผลการประเมินส่วนที่  1  การประเมินผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์                    
ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 และตัวชี้วัด
เพ่ิมเติม 
  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จ านวน 21 
ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
19 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของจ านวนตัวชี้วัด ต่ ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ9.52 ของจ านวน
ตัวชี้วัด 
  ผลการประเมิน ได้ระดับคะแนน 4.76 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
  ผลการประเมินส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 23.29และ
งบประมาณเงินรายได้ร้อยละ 76.71 
  2. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน ร้อยละ 12.08 และ
ได้รับจัดสรรรายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ ร้อยละ 87.92 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในเป็นด้านผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองกับการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 68.94 รองลงมาด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
มีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 26.31 และด้านยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ 4.75 
  3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.07 โดยงบประมาณแผ่นดิน
เบิกได้ร้อยละ 100.00 งบประมาณเงินรายได้ เบิกได้ร้อยละ 93.58 
  4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย โดยในภาพรวมก าหนด
เป้าหมายไว้ร้อยละ 94.20 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.07 
  5. ผลการด าเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ด าเนินการได้ ร้อยละ 100.00 
  ผลการประเมิน ได้ระดับคะแนน 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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  ผลการประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี               
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  โดยใช้แบบ
ประเมิน ได้ระดับคะแนน 4.66  ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
  2. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  โดยรวมจาก
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  ได้ระดับคะแนน 4.70 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
  ผลการประเมิน ได้ระดับคะแนน 4.67 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
  ผลการประเมินส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ด าเนินการประชุมร่วมกันจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะและมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยง จ านวน 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้าน                    
การด าเนินงานด้านการปฏิบัติการ 4 ประเด็นความเสี่ยง การด าเนินงานด้านกลยุทธ์ 2 ประเด็นความเสี่ยงการ
ด าเนินงานด้านการเงิน 1 ประเด็นความเสี่ยง และด้านการปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบ 1 ประเด็นความเสี่ยงโดยได้
จัดท าระบบและกลไกเพ่ือจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน มีการระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แนวทางแก้ไขและผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งพบว่าจากการก าหนดแนวทางแก้ไขเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่สามารถลดระดับความเสี่ยงได้
ทุกประเด็นความเสี่ยง ในส่วนของการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการ
จัดระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม 5 หลักการ การประเมิน
ความเสี่ยง 4 หลักการ กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตาม
ประเมินผล 2 หลักการ โดยมุ่งเน้นด าเนินการตามสาระส าคัญขององค์ประกอบดังกล่าว มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน จะร่วมกันก าหนดวิธี การแก้ไขเพ่ือ                   
ลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในให้รอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน 
  ผลการประเมิน ได้ระดับคะแนน 4.00 อยู่ในระดับ ดี 
 
  ผลการประเมินส่วนที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คณะ ส านัก และสถาบันที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ผลการประเมิน ได้ระดับคะแนน 4.00 อยู่ในระดับ ดี 
 
  ผลการประเมินรวมทั้ง 5 ส่วน  ได้ระดับคะแนน 4.68 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. ควรก าหนดมาตรการให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งตัวชี้วัดเพ่ิมเติมของคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงให้หมดไป หรือลดความเสี่ยงที่
ส่งผลเชิงลบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปพัฒนากลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสม รอบคอบ รัดกุมยิ่งข้ึน 
  2. คณะควรยึดวิธีการในการด าเนินงานที่ดี ( Best Practice) เพ่ือน าไปใช้ในปีต่อๆ ไปหรือ
เป็นแบบอย่างเพ่ือการเรียนรู้ของหน่วยงานอ่ืนได้และให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานใน
ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้มากข้ึน 
  3. การบริหารงานในคณะท าได้ดีมาก และได้รับการยอมรับจากบุคลากรในคณะเป็น              
ส่วนใหญ่ 
  4. ควรก าหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากผู้รับผิดชอบการด าเนินการตามพันธกิจ
ทุกคนต้องมีความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเก่ียวกับหลักการและกระบวนการบริหารความ 
เสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือร่วมกันสร้างมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระบบการ 
ควบคุมภายในให้รอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน ให้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  5. ควรประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ที่คณะด าเนินการเพ่ือพัฒนาคณะตามความเห็น
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ที่ให้ไว้เมื่อปีงบประมาณก่อน เพ่ือทราบได้ว่าเมื่อ
ด าเนินการแล้วได้ผลเป็นประการใด มากน้อยเพียงใด อย่างจริงจังมากข้ึน   
  มติ   ที่ประชุมรับทราบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ควรเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้น  เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
  2. การจัดซื้อจัดจ้างควรเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นประกอบด้วย 
  3. ให้จัดให้อาจารย์ไปศึกษาดูงานสถาบันอื่นๆ 
  4. เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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  1.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประจ าปีการศึกษา 2564-2568 
  ข้อมูล 
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เห็นชอบร่วมกันในการแสดง
กรอบความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับ
สมรรถนทางวิชาชีพการพยาบาล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานกิจการ
นักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกัน ทั้งสิบเอ็ดฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ  วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ คือ แต่ละหน่วยงานจะสร้างและพัฒนาความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ บน
พ้ืนฐานความเสมอภาคและการพ่ึงพาซึ่งกันและกันในด้านทางวิชาการ งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
พัฒนาสมรรถนะและยกระดับสมรรถนทางวิชาชีพการพยาบาล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมงานกิจการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานอ่ืนๆ  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกัน  โดยก าหนด
ระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นต้นไป 
  การด าเนินการ 
  ได้ด าเนินการน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบอีก
ครั้งเพ่ือเสนออธิการบดีลงนาม และน าส่งไปยังเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือลงนาม ทั้งนี้มีเครือข่ายที่ยังไม่ขอ
เข้าร่วมบันทึกข้อตกลง ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แต่ยินดีที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน และมีเครือข่ายที่ตอบรับลงนามบันทึกข้อตกลง ได้แก่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565                 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565  รูปแบบออนไลน์  และ ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  ชั้น 2    
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 จ านวน 27 หน้า  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2565 หน้า 7 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
  เลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ให้ทีป่ระชุมรับทราบดังนี้ 

     ด าเนินการแล้ว 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือกับแหล่งฝึก (MOU)  จ านวน 
5 แหล่งฝึก 
1.โรงพยาบาลนครชัยศรี 
2.โรงพยาบาลดอนตูม 
3.โรงพยาบาลบางเลน 
4.โรงพยาบาลมะการักษ์ 
5.สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครปฐม 

ได้ด าเนินการลงนามครบทั้ง 5 แหล่งฝึก
เรียบร้อยแล้ว  
 

อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์  
แสนยศ 

2 ความก้าวหน้าหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการเลี้ ยงลู กด้วย                
นมแม่               

ได้มีการส่งอาจารย์ไปเรียน จ านวน 3 คน 
ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณั ฐธยาน์              
อั งค ป ระ เส ริ ฐ กุ ล  2 .อ าจ ารย์ ศิ ริ พ ร                   
ฉายาทับ 3.อาจารย์ดวงพร  ผาสุวรรณ 
เป็ น เวล า  4  เดื อน  ระห ว่ า งวั น ที่  4 
เมษายน – 29 กรกฎาคม 2565 

อาจารย์ดวงพร   
ผาสุวรรณ 

3 พิจารณารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ท าบันทึกเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
จ านวน 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว จะน าเข้าประชุมในวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565 

อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์  
แสนยศ 

  
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ความก้าวหน้าหลักสูตรพยาบาล              

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท             
ได้พัฒนาค าอธิบายรายวิชาและแปลเป็น
ภาษาอังกฤษโดยใช้ค าอธิบายรายวิชาจาก
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตามร่าง 
(เดิม) ทุกรายวิชาแล้ว กระบวนการต่อไป
คือการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แวววีรคุปต์ 
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบการใช้ภาษา แต่ได้ชะลอไว้ก่อน
เนื่องจากขณะนี้ คณะฯ อยู่ระหว่างการ
ท า Workshop ของหลักสูตรปริญญาตรี
ตามเกณฑ์ AUN-QA  กรรมการพัฒนา
หลักสูตรปริญญาโท  จึงอยู่ในช่วงร่วม
เรียนรู้วิธีการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA ทั้งนี้กรรมการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญ าโท  จะพิจารณ าปรับแก้ ร่ าง
หลักสูตรฯ ตามแนวทางการพัฒ นา
หลักสูตรของ AUN-QA ต่อไป 

2 ความก้าวหน้าหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)    

ได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก 
ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ ขอ งสภ าการพ ย าบ าล
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความ
ครบถ้วนอีกครั้ง และวางแผนส่งไปยังสภา
การพยาบาลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรางคณา  สายสิทธิ์ 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน 
 

  3.2 การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
  เลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 และ 1/2565 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ 
       อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

1 1/2565 ควรมี ก าร เรี ยนก าร
บริห ารจั ดการ  การ
ลงทุน  ด้านกฎหมาย 
ด้ า น ก า ร เมื อ ง ก า ร
ป ก ค ร อ ง ร่ ว ม ด้ ว ย              
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักศึกษา  

 อาจารย์ ดร. 
วาร์ธินีย ์
แสนยศ 

 

2 1/2565 ปรับ เปลี่ ยน รูปแบบ
การเรียนการสอนโดย
การน า  2 -3  วิ ช าม า

 อาจารย์ ดร. 
วาร์ธินีย ์
แสนยศ 
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

เรียนรู้และบูรณาการ
ร่วมกัน 

3 1/2565 วางแผนรูปแบบการ
สอบรวบยอด  กลาง
ภาค หรือปลายภาค  
จัดสอบครั้งเดียวหรือ
เก็บคะแนนระหว่าง
เรียน 

 อาจารย์ ดร. 
วาร์ธินีย ์
แสนยศ 

 

4 1/2565 การจัดท าคลิปเพ่ือให้
นั กศึกษา  พยาบาล
วิชาชีพ หรือผู้ที่สนใจ
ได้ เรี ย น รู้  ได้ ศึ ก ษ า
อย่างต่อเนื่อง  

 อาจารย์ ดร. 
วาร์ธินีย ์
แสนยศ 

 

5 1/2565 ส่งเสริมการให้ทุนเพ่ือ
เป็นอาจารย์พยาบาล
จนถึงระดับปริญญา
เอก 

 อาจารย์ ดร. 
วาร์ธินีย ์
แสนยศ 

 

6 1/2565 ส่งเสริมให้มีโครงการ
ช้างเผือก โดยการไป
ค้ น ห าและคั ด เลื อ ก
นักเรียนในโรงเรียนที่มี
ความโดดเด่นและมี
ความตั้งใจที่จะมาเรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 อาจารย์ ดร. 
วาร์ธินีย ์
แสนยศ 

 

7 1/2565 ควรไปศึกษาดูงานที่ 
CP, HUAWEI, สถาบัน
ก า ร จั ด ก า รปั ญ ญ า
ภิ วั ฒ น์  เนื่ อ ง จ า ก                 
มี อุปกรณ์  เครื่องมือ
ต่างๆ ที่ทันสมัย 

 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
วริยา จนัทร์ข า 

 

8 1/2565 ก า ร จั ด ส อ บ  OSCE 
ควรค านึงถึงอุปกรณ์

 อาจารย์ ดร. 
วาร์ธินีย ์
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ ว่ า มี
เพี ย งพ อ ส าห รั บ ให้
นักศึกษาใช้สอบหรือไม่   

แสนยศ 

9 4/2564 การเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพต าบล  ควรมี
ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล เ พ่ื อ
น ามาด าเนิ นการท า
วิจัย  และน าเผยแพร่
ต่อไป 

 อาจารย์กมลภู 
ถนอมสัตย์ 

 

10 4/2564 การจัดท าหลักสูตรร่วม
ร ะ ห ว่ า ง เค รื อ ข่ า ย              
ราชภัฏ เช่น หลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาล
ผู้ ป่ วยวิกฤต (ผู้ ใหญ่
แ ล ะ ผู้ สู ง อ า ยุ )  
หลักสูตรพยาบาลศา
ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า                
การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลการ
ด าเนินงานให้กับคณะ  
เพ่ิมความสนใจหรือ
กระตุ้ นอาจารย์ ให้ มี              
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง
ต่อเนื่องได้ 

 อาจารย์กมลภู 
ถนอมสัตย์ 

 

11 4/2564 เสนอให้ท า MOU กับ
ห น่ วย งาน ที่ จ ะ ร่ ว ม
ด าเนินงานด้วย เพ่ือให้

 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ข า 
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

เป็นข้อตกลงร่วมกันใน
การด าเนินงานอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

     มติที่ประชุม  รับทราบการติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  4.1  รายงานผลการด าเนินการด้านงานวิชาการ 

 4.1.1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2566)  

ข้อมูลและการด าเนินการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  จะด าเนินการปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรพยาบาล       
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2566) และได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUNQA)  ได้มีการจัดท าค าสั่งเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2566) และวางแผนจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (อดีตคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) และ ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี   

 ได้ด าเนินการจัดโครงการครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 แบบออนไลน์ และ 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซึ่งมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรเรียบร้อย
แล้วและมีแผนการด าเนินโครงการดังนี้ 
ล าดับ หัวข้อ การด าเนินการ วิทยากร 

1 วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง 
- สถานการณ์ เศรษฐกิจ และสังคม 
- ปรัชญาการศึกษา 
- พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะมหาวิทยาลัย  
- Stake holders needs  
- วิเคราะห์ Gap analysis 
- สรุป PLOs 

2-3 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี 
สรรเสริญ 
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ล าดับ หัวข้อ การด าเนินการ วิทยากร 
การบ้าน  
- ถอด PLOs สู่ CLOs 

2 - บรรยาย AUN-QA Criterion 2 & Workshop  
- Workshop:  Requirements 1.2 Translation 
PLOs to CLOs Formulation 
- บรรยาย AUN-QA Criteria 3-4  & Workshop 
- บรรยาย การจัดท า มคอ. 3 และ 4 ตามเกณฑ์ 
AUN-QA Criterion 1. 
- วิพากษ์ Requirements 1.2 CLOs 
Formulation ซึ่งไม่น่าจะเสร็จสมบูรณ์ต้องท า
การบ้านมาน าเสนอต่อ  

11-13 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี 
สรรเสริญและ 
ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

3 - น าเสนอ และวิพากษ์ มคอ. 3 และ 4 ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA (ท าเป็นการบ้าน)  
- บรรยาย AUN-QA Criteria 5-8 & Workshop 
- บรรยายการให้คะแนน AUN-QA Criteria 5-8  
- ออกแบบเครื่องมือและแบบบันทึกการเก็บ
หลักฐาน QA Practice, Evjdence & 
Performance of QA Practice  
- ก าหนดระบบการพัฒนาคุณภาพ  
- วิเคราะห์ Gap หลักสูตรฉบับเก่า ที่ยังใช้สอนใน
ชั้นปีที่ 2-4 
- บรรยายการเตรียมเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

31 มีนาคม - 
2 เมษายน 2565 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี 
สรรเสริญและ 
ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

4 - วิพากษ์ SAR  
   - วิเคราะห์ QA Practice, Evidence และ 
Performance of QA Practice  
   - การเขียน QA Practice, Evidence และ 
Performance of QA Practice 

5-6พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี 
สรรเสริญและ 
ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

5 วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสภา
วิชาชีพ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต 

26-27 พฤษภาคม 
2565 

-รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี 
สรรเสริญ 
-ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
นาวาอากาศเอกหญิง ดร. 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2565 หน้า 13 
 

ล าดับ หัวข้อ การด าเนินการ วิทยากร 
วัชราภรณ์ เปาโรหิตย ์

 
ผลจากการจัดโครงการครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี ้

ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยง New, Better & Different กับ PLOs  

PLOs PLOs + Sub- PLOs New Better Different 

Competence PLO1: สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์แบบองค์รวม ทุกกลุ่มวยัและทุก

ภาวะสุขภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 

โดยค านึงถึงพหุวัฒนธรรม ด้วยความเท่า

เทียม เข้าถึงและผูกพันในชุมชน โดยมีกรอบ

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเป็นฐาน  

1.แนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneur 

ship) 

2.การเข้าถึงและ

ผูกพันในชุมชน 

(community 

engagement) 

1.พหุวัฒนธรรม

(Multiculturalism) 

เดิมใช้ ความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรม (cultural 

diversity)  

  

  

  Sub-PLO1.1 ปฏิบัติการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์แบบองค์รวม ทุกกลุ่มวยัและทุก

ภาวะสุขภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล 

ด้วยความเท่าเทียม เข้าถึงและผูกพันใน

ชุมชน  

✓ 
 

  

  Sub-PLO1.2  แก้ไขปัญหาทางสุขภาพบน

พื้นฐานของพหุวัฒนธรรม 

 
✓   

  Sub-PLO1.3  วางแผนการเป็น

ผู้ประกอบการ โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้

จากศาสตร์สาขาพยาบาล 

✓ 
 

  

Knowledge PLO2.ประยุกต์ใช้ความรู้ทางศาสตร์การ

พยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง ได้รับการยอมรบัตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีความโดดเด่นด้านการพยาบาลเพื่อ

จัดการภัยพิบัติในชุมชน  

-การประกันคณุภาพ

การพยาบาล 

  -Patient safety 

-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

-การเป็น

ผู้ประกอบการ 

  Sub-PLO 2.1 ประยุกต์ใช้กระบวนการ

พยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล 

  ✓   
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PLOs PLOs + Sub- PLOs New Better Different 

  Sub-PLO 2.2 มีทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

ด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

 
✓ 

 

  Sub-PLO 2.3 มีทักษะในการพัฒนาวิจัยและ

และนวัตกรรมในการแก้ไขปญัหาการ

พยาบาลและจัดการสุขภาพในระดับปฐมภมูิ 

การดูแลผูสู้งอายุและในสถานพยาบาล 

 
✓ 

 

Specific Skill PLO3 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

   

  Sub-PLO 3.1 แสดงให้เห็นในการช่วยเหลือ

มารดาเลีย้งลูกด้วยนมแม ่

 
✓ 

 

  Sub-PLO 3.2 ร่วมคิดสร้างสรรคเ์ทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการพยาบาล 
✓ 

  

  Sub-PLO 3.3 แสดงออกถึงความสามารถ

จัดการความเสีย่งในคลินิก 

 
✓ 

 

  Sub-PLO 3.4 แสดงออกถึงความสามารถใน

การให้ค าปรึกษา 

 
✓ 

 

Specific Skill PLO4 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการ

จัดการภัยพิบัติในชุมชน 
✓ 

 
✓ 

Lifelong 

Learning 

PLO5 สร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านสขุภาพใน

การพัฒนาวิจัยและและนวัตกรรมด้าน

สุขภาพ 

 
✓ 

 

  Sub-PLO 5.1 ร่วมคิดสร้างสรรคก์าร

เทคโนโลยีและร่วมค้นคว้าออกแบบ

นวัตกรรมนวตักรรมทางการพยาบาล 

เทคโนโลยีด้านสุขภาพในการพัฒนาวิจัยและ

และนวัตกรรม 

 
✓ 

 

  Sub-PLO 5.2 มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ พูด-ฟัง-อ่าน-เขียนได้ สื่อสาร

ได้  และ ทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

  ฝึกประสบการณ์ใน

สถานประกอบการณ+์

น าเสนองานในระดับ
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PLOs PLOs + Sub- PLOs New Better Different 

และการสื่อสารที่ทันสมยั นานาชาติและดูงาน                

ณ ต่างประเทศ 

Lifelong 

Learning 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบและมีทักษะ

แก้ไขปัญหา 

  ✓   

  Sub-PLO 6.1 แสดงออกถึงการคิดริเริ่ม

อย่างเป็นระบบ 

  ✓   

  Sub-PLO 6.2 มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(Creative thought) 

  ✓   

  Sub-PLO 6.3 มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้า 

  ✓   

  Sub-PLO 6.4 มีทักษะการพัฒนาให้ดีขึ้น

อย่างเป็นระบบ 

  คิดริเริ่มต่อยอดเป็น

ผู้ประกอบการ 

  

Generic Skill PLO7 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ       

  Sub-PLO 7.1  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์  
 

✓   

  Sub-PLO 7.1  แสดงออกถึงความมีจิต

บริการ 
✓ 

 
  

Generic Skill PLO8 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ

และมีทักษะแกไ้ขปัญหา  
✓ 

 
  

  Sub-PLO 8.1  แสดงออกถึงการคิดอย่าง

เป็นระบบ 
✓     

  Sub-PLO 8.2  มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(Creative thought) 
✓     

  Sub-PLO 8.3  มีทักษะแก้ไขปัญหา ✓     
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ตารางที่ 2  ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy  

PLOs Outcome statement Specific LOs Generic LOs Level 

PLO1 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์

รวม ทุกกลุ่มวัยและทุกภาวะสุขภาพ ตาม

สมรรถนะวิชาชีพพยาบาล โดยค านึงถึงพหุ

วัฒนธรรม ด้วยความเท่าเทียม เขา้ถึงและผูกพัน

ในชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการเป็นฐาน 

✓   Applying 

Sub-PLO1.1 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์

รวม ทุกกลุ่มวัยและทุกภาวะสุขภาพ ตาม

สมรรถนะวิชาชีพพยาบาล ด้วยความเท่าเทียม 

เข้าถึงและผูกพันในชุมชน 

✓   Applying 

Sub-PLO1.2 แก้ไขปัญหาทางสุขภาพบนพ้ืนฐานของ                  

พหุวัฒนธรรม 
✓ 

 
Applying 

Sub-PLO1.3 วางแผนการเป็นผู้ประกอบการ โดยประยุกต์                         

ใช้องค์ความรู้จากศาสตรส์าขาพยาบาล 
✓ 

 
Applying 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางศาสตร์การพยาบาล               

การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการ

ยอมรับตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความโดดเด่น

ด้านการพยาบาลเพื่อจดัการภัยพบิัติในชุมชน 

✓ 
 

Applying 

Sub-PLO2.1 ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการ

ปฏิบัติการพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ

คุณภาพโดยค านึงถึงความแตกต่างด้าน

นวัตกรรม 

✓ 
 

Applying 

Sub-PLO2.2 มีทักษะทางด้านภาษาตา่งประเทศ การใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัด้านสุขภาพได้อยา่งเหมาะสม 

 
✓ Applying 

Sub-PLO2.3 มีทักษะในการพัฒนาวิจัยและและนวัตกรรมใน

การแก้ไขปัญหาการพยาบาลและจัดการสุขภาพ

ในระดับปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายแุละใน

สถานพยาบาล 

  ✓ Applying 

PLO3 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ✓ 
 

evaluating 
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PLOs Outcome statement Specific LOs Generic LOs Level 

Sub-PLO3.1 แสดงให้เห็นในการช่วยเหลือมารดาเลี้ยงลูกด้วย

นมแม ่
✓ 

 
evaluating 

Sub-PLO3.2 ร่วมคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการพยาบาล 
✓ 

 
evaluating 

Sub-PLO3.3 แสดงออกถึงความสามารถจัดการความเสีย่ง            

ในคลินิก 
✓ 

 
evaluating 

Sub-PLO3.4 แสดงออกถึงความสามารถในการให้ค าปรึกษา ✓ 
 

evaluating 

PLO4 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการ                

ภัยพิบัติในชุมชน 
✓ 

 
evaluating 

PLO5 สร้างสรรคเ์ทคโนโลยดี้านสุขภาพในการพัฒนา

วิจัยและและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
✓  creating 

Sub-PLO 5.1 ร่วมคิดสร้างสรรค์การเทคโนโลยีและร่วมค้นคว้า

ออกแบบนวัตกรรมนวตักรรมทางการพยาบาล 

เทคโนโลยีด้านสุขภาพในการพัฒนาวิจัยและ

และนวัตกรรม 

✓  creating 

Sub-PLO 5.2 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด-ฟัง-อ่าน-

เขียนได้ สื่อสารได้  และ ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

  ✓ evaluating 

PLO6 แสดงออกถึงการคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ พัฒนาให้ดี

ขึ้นอย่างเป็นระบบและมีทักษะแกไ้ขปัญหา 

  ✓ creating 

Sub-PLO 6.1 แสดงออกถึงการคิดรเิริ่มอย่างเป็นระบบ   ✓ evaluating 

Sub-PLO 6.2 มีทักษะความคิดสรา้งสรรค์ (Creative 

thought) 

  ✓ creating 

Sub-PLO 6.3 มีทักษะแก้ไขปัญหา   ✓ evaluating 

Sub-PLO 6.4 มีทักษะการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างเปน็ระบบ   ✓ creating 

PLO7 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   ✓ valuing 

Sub-PLO 7.1   แสดงออกถึงความซื่อสัตย์    ✓ valuing 
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PLOs Outcome statement Specific LOs Generic LOs Level 

Sub-PLO 7.2   แสดงออกถึงความมีจิตบริการ   ✓ valuing 

PLO8 แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบและมีทักษะ

แก้ไขปัญหา  

  ✓ valuing 

Sub-PLO 8.1   แสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ   ✓ valuing 

Sub-PLO 8.2   มีทักษะความคิดสรา้งสรรค์ (Creative 

thought) 

  ✓ valuing 

Sub-PLO 8.3   มีทักษะแก้ไขปัญหา   ✓ valuing 

   มติ   ที่ประชุมรับทราบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. เรื่องกระบวนการที่น ามาสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น เงิน คน สิ่งของ 
   2. ต้องเป็นลีดเดอร์ สามารถแข่งขันกับศิริราชพยาบาล รามาธิบดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได ้
 

4.2 รายงานผลการด าเนินการด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย 
  4.2.1 ความก้าวหน้าหลักสูตรอบรม upskill ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ข้อมูลและการด าเนินการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  จะด าเนินการจัดท าหลักสูตรอบรม upskill ศูนย์              

พัฒนาเด็ก และมีแผนในการจัดการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการและสุขภาวะของเด็กปฐมวัย และสามารถส่งเสริมความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ กลุ่มเป้าหมาย                 
เป็นครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย หรือผู้สนใจ ขณะนี้มีผู้สนใจสมัคร จ านวน 66 คน 
โดยมีหน่วยงานผู้ร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัดนครปฐม  โดยจัดในวันที่ 17-19 มีนาคม 2565 รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2.2 ความก้าวหน้าหลักสูตรอบรมพยาบาลพี่เลี้ยง 
 ข้อมูลและการด าเนินการ 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  จะด าเนินการจัดหลักสูตรอบรมพยาบาลพ่ีเลี้ยง                     
และมีแผนในการจัดการอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมพยาบาลพ่ีเลี้ยง (5 วัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับพยาบาลพ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติงานในด้านการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานส าหรับนักศึ กษา
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการอบรมระยะสั้นและหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล รวมทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายทางการพยาบาลกับพยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน  เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คน                 
โดยจัดในวันที่ 23-25 และ 28-29 มีนาคม 2565 รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน  ปัจจุบันมีผู้สนใจสมัคร 7 คน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.2.3 โครงการแฮปป้ีไลฟ์ 
  ข้อมูลและการด าเนินการ 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดโครงการแฮปปี้ไลฟ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
รูปแบบในการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีการวางแนวทางใน
การด าเนินการคือ การส ารวจข้อมูลของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถามในการแยกนักศึกษาเป็น 4 กลุ่มคือ                
1) กลุ่มนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงภาวะซึมเศร้า 2) กลุ่มนักศึกษามีภาวะซึมเศร้า 3) กลุ่มนักศึกษามีภาวะความเครียด 
มีภาวะเสี่ยงต่อความเครียด 4) กลุ่มนักศึกษาสุขภาพดี นั้น  ยังคงมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2.4 แผนการรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 
 ข้อมูลและการด าเนินการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  จะด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร                

การดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  และมีแผนในการจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 
(420 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะเบื้องต้นในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในครอบครัวชุมชน และสถานบริการสุขภาพได้ มีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ                 
มีจิตบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานกับบุคคล 
และหน่วยงาน เพ่ือขอความช่วยเหลือด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย 
และซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในสิทธิของผู้สูงอายุและบุคคล นั้น 

 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครแล้ว มีผู้สนใจสมัคร ณ ปัจจุบัน จ านวน 5 คน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.2.5 ความก้าวหน้าเรื่องทุนวิจัย ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565                

 ข้อมูลและการด าเนินการ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ต้องด าเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะ และเตรียมความพร้อมเพ่ือรับรองสถาบันทางการพยาบาล นั้น เป้าหมายที่ต้องด าเนินการ คือ ร้อยละ 
30 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  

 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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4.3 รายงานผลการด าเนินการด้านงานบริหารงาน   
 4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. .... 
   ข้อมูล 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพของประชาชนจ านวนมาก คณะพยาบาลศาสตร์ 
จึงเล็งเห็นความส าคัญของการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และจากค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ได้รับ
จากทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ จ านวน 2,000 บาทไม่เพียงพอ จึงได้น าเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล  ครั้งที่ 
1/2565 (แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายรายเดือน ประเภท
ระดับปริญญาตรี  ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล พ.ศ. 2563 ข้อ 12.1 (2) ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาตามหลักสูตร เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 6,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร และเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล พ.ศ. 2563 
 2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. .... 
 การด าเนินการ 
 ได้น าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. .... เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  ทั้ งนี้ ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย 
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาตามล าดับ  และได้น าเข้าคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และจะน าเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2565 ต่อไป 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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4.3.2 แนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติในการบูรณาการศูนย์               
ฉีดวัคซีนในสถานการณ์โควิด 19  

ข้อมูลและการด าเนินการ 
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ

ความรู้ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของเครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์ เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2565 แบบออนไลน์  และประชุม 313 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 13 แห่ง ประกอบด้วย               
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
3. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานี 5. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี 9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏอุบลราชธานี 11. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 12. คณ ะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 13. คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นั้น 

ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 
1. การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติในการบูรณาการศูนย์ฉีดวัคซีนในสถานการณ์           

โควิด-19  
2. การท าวิจัยและ Faculty practice  ในช่วงโควิด  : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. การบูรณาการท างานประจ าในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : การเป็นผู้ดูแล

ผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลสู่ผู้ประกอบการ   
4. นักพัฒนาสุขภาพภายใต้แนวคิดวิศกรสังคม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้มีการจัดท าแนวปฏิบัติ

ด้านการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติในการบูรณาการศูนย์ฉีดวัคซีนในสถานการณ์โควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความม่ันใจในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่โรงพยาบาล 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตบริการให้กับประชาชนทุกระดับ 
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการบูรณาการการฝึกปฏิบัติกับศูนย์ฉีดวัคซีน

และศูนย์พักคอย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และมีแนวทางในการจัดความรู้ ดังนี้ 
1. น าเสนอผลการบู รณาการฝึกปฏิบัติกับศูนย์ฉีดวัคซีนและศูนย์ พักคอย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแก่ผู้บริหาร 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการฝึกปฏิบัติกับศูนย์ฉีดวัคซีนและศูนย์พัก

คอยกับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีการบูรณาการในลักษณะเดียวกัน 
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3. จัดท าเป็นเล่มคู่มือแนวทางการบูรณาการหรือแนวปฏิบัติในการบูรณาการฝึก
ปฏิบัติกับศูนย์ฉีดวัคซีนและศูนย์พักคอย 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. น าวิธีการ หรือกระบวนการไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ หรือโรคอ่ืนๆ นอกจาก

โควิด19 เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
2. น าเผยแพร่แนวปฏิบัติไปยังสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. ให้จัดท ารูปแบบเป็น Flow chart จ านวน 1 แผ่น หรือสรุปให้เข้าใจง่าย จ านวน 

2-3 แผ่น  และเนื้อหาเป็นแบบแนบท้าย 
4. ควรวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ิมเติมให้มีความกระชับและชัดเจน  โดยตั้ งวัตถุประสงค์                    

หาจุดเด่นและสรุปบทเรียนจากการด าเนินงานว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2564 รอบท่ี 2 
 ข้อมูล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เสร็จสิ้นตามกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนแล้ วนั้ น   มติที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการบริห ารหลักสู ตร วาระพิ เศษ  ครั้ งที่  4 /2565 วันที่                      
21 กุมภาพันธ์ 2565 วาระที่ 5.1 เรื่องพิจารณารายชื่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 จ านวน 4 คน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นักศึกษา 
จ านวน 4 ราย ได้แก่ 1. นางสาวชลดา บุญติด รหัสนักศึกษา 614991007  2. นางสาวพิมพ์อัปสร โถปัญญา รหัส
นักศึกษา 614991015  3. นางสาวหทัยภัทร เกียรตินอก รหัสนักศึกษา 614991043   และ 4. นางสาว              
พรอุษา เมืองสมัย รหัสนักศึกษา 614991049 ส าเร็จการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักศึกษาอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของหลักสูตร สภาการพยาบาลและตามระเบียบข้อบังคับของ
ทางมหาวิทยาลัย และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 
2/2565 วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 วาระที่ 5.1 พิจารณารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 ราย นั้น 
 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
1.1 มีความประพฤติดี 
1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่ก าหนด  
1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์หลักสูตร 
1.4 สอบได้รายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล  
1.5 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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1.6 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด ในหมวดวิชาเอก วิชาเฉพาะ ไม่ต่ ากว่า 2.00  
1.7 สอบผ่านประเมินความรู้และทักษะตามก าหนด  

2. ตามเกณฑ์หลักสูตร 
2.1 ศึกษาครบตามจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างของหลักสูตร  
2.2 สอบผ่านการประเมินความรอบรู้ภาคทฤษฎี 
2.3 สอบผ่านการประเมินความรอบรู้ภาคปฏิบัติทางคลินิก 
2.4 สมุดบันทึกประสบการณ์การพยาบาลครบถ้วน  

3. ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
3.1 ศึกษาครบตามแผนการศึกษา  
3.2 ได้แต้มไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ 
3.3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565 
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 
2/2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
 การด าเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ด าเนินการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 ราย ได้แก่ 1. นางสาวชลดา บุญติด รหัสนักศึกษา 614991007          
2. นางสาวพิมพ์อัปสร โถปัญญา รหัสนักศึกษา 614991015  3. นางสาวหทัยภัทร เกียรตินอก รหัสนักศึกษา 
614991043  และ 4. นางสาวพรอุษา เมืองสมัย รหัสนักศึกษา 614991049 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ วาระพิเศษ  ครั้งที่ 2/2565 วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565  เพ่ือน าเข้าประชุม           
สภาวิชาการ  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  และน าเข้าสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ านวน 4 ราย ได้แก่ 1. นางสาวชลดา บุญติด รหัสนักศึกษา 614991007   2. นางสาวพิมพ์อัปสร                 
โถปัญญา รหัสนักศึกษา 614991015  3. นางสาวหทัยภัทร เกียรตินอก รหัสนักศึกษา 614991043  และ                 
4. นางสาวพรอุษา เมืองสมัย รหัสนักศึกษา 614991049  โดยมีผลการเรียนระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 จ านวน                   
1 ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์อัปสร โถปัญญา  รหัสนักศึกษา 614991015 
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  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2564 รอบที่ 2 จ านวน 4 คน  มอบหมายนางสาวฐาปนี  ซั่วเซ่งอ่ี ด าเนินการท าบันทึกข้อความเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และมอบหมายอาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ  ก ากับและติดตาม 
 

5.2 พิจารณาบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น เรื่องการเตรียมพยาบาลเพื่อดูแล
ผู้ป่วยวิกฤติ 
 ข้อมูล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะด าเนินการจัดท าหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพ
ส าหรับอาจารย์ในการเรียนการสอน ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงค์จะส่ง
อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน ได้แก่ 1.อาจารย์จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์ และ                
2.อาจารย์อ้อฤทัย  ธนะค ามา  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ระยะเวลา 4 เดือน ที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เนื่องจากหลักสูตร
ดังกล่าวจะเปิดรับสมัครในปี 2566 และขณะนี้มีเปิดอบรมระยะสั้น เรื่องการเตรียมพยาบาลเพ่ือดูแลผู้ป่วยวิกฤติ  
จ านวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท คณะฯ จึงขอส่ง
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ านวน 2 คน  ได้แก่  1.อาจารย์จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์ และ 2.อาจารย์อ้อฤทัย  
ธนะค ามา  เข้าร่วมอบรมจ านวน 5 วัน ก่อนที่หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ระยะเวลา 4 เดือน จะเปิดรับสมัคร และจะด าเนินการส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมต่อไป 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. หนังสือศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ อว 8393 
(7.18.1)/887  เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
 การด าเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  จะขอส่งอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จ านวน 
2 คน  ได้แก่  1.อาจารย์จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์ และ 2.อาจารย์อ้อฤทัย  ธนะค ามา เข้าร่วมอบรมระยะสั้น                 
เรื่องการเตรียมพยาบาลเพ่ือดูแลผู้ป่วยวิกฤติ  จ านวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565                                
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน  
 ประเด็นการพิจารณา 

พิจารณารายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น เรื่องการเตรียมพยาบาลเพ่ือดูแล
ผู้ป่วยวิกฤติ  จ านวน 2 คน  ได้แก่   

1.อาจารย์จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์    
2.อาจารย์อ้อฤทัย  ธนะค ามา   
เข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่องการเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤติ  จ านวน 5 วัน ระหว่าง

วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 
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  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ให้ไปสังเกตการณ์เพ่ือน ากลับมาบริหารจัดการหลักสูตร โดยคณบดีเป็นผู้ประสานงาน 
  2. ให้จัดอบรมด้วยตนเองโดยเชิญวิทยากร สามารถด าเนินการได้แต่ไม่ได้รับการรับรองจาก
สภาการพยาบาล 
  3. หาความร่วมมือจากสถาบันอ่ืน 
 

5.3 พิจารณา (ร่าง) แผนการด าเนินการการจัดตั้ง วารสารเครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ข้อมูล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จ านวน 11 แห่ง มีความประสงค์ที่จะมีแนวทางและท ากิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งเครือข่ายได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมที่ 1 แล้ว ได้แก่ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้าน
การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565             
แบบออนไลน์ และห้องประชุม 313 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกิจกรรม   
ที่ 2 ที่จะท าร่วมกันคือ การจัดท าวารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นั้น 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. (ร่าง) แผนการด าเนินการการจัดตั้ ง วารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศา สตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและการจัดท าวารสารเครือข่ายคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงได้จัดท า (ร่าง) แผนการด าเนินการการจัดตั้ง วารสารเครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับเครือข่ายในการจัดท าวารสารดังกล่าว 
 ประเด็นการพิจารณา 
  พิจารณา (ร่าง) แผนการด าเนินการการจัดตั้ง วารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

(ร่าง) แผนการด าเนินการการจัดตั้ง  
“วารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ” 

1. (ร่าง) ค าสั่งจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดตั้ง วารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
1.1 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
อาจารย์กมลภู  ถนอมสัตย์  สาขาการพยาบาลชุมชน  
1.2 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย  สาขาการพยาบาลชุมชน  
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1.3 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ารัสลักษณ์  เจริญแสน  สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
1.4 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
รองศาสตราจารย์ ดร.วราทิพย์  แก่นการ  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
1.5 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
รองศาสตราจารย์  ดร.วิภาวรรณ  ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์  สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
1.6 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์   ชื่นใจเรือง  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
1.7 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
อาจารย์สุภาพร  มะรังษี  สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
1.8 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ  สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 
 

2. ออกแบบระบบการบริหารจัดการวารสารที่มีมาตรฐานระดับสากล จัดท าโครงการระบบบริการจัดการวารสาร
ออนไลน์  

2.1. ศึกษาระบบการออกแบบ Open Journal System ออกวารสารปีละ 4 ฉบับ  
2.2. จัดท าคู่มือและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือท าความเข้าใจการด าเนินการและออกแบบระบบวารสาร

ออนไลน์  
2.3. จัดเตรียมท าเนียบกองบรรณาธิการจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ ทางด้านการพยาบาล

ทุกสาขา 
2.4. จัดเตรียมผู้ประเมินคุณภาพของวารสารออนไลน์  จากภายนอกร้อยละ 50 ภายในร้อยละ 50                             

มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองคุณภาพจ านวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ  
2.5. จัดเตรียมระบบการจัดการไฟล์ดิจิทัล 
2.6. พัฒนาคุณภาพของวารสารออนไลน์ โดย  

2.6.1. เตรียมบทความวารสารจากเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ อย่างน้อย 30 เรื่อง  
2.6.2. จัดท า google scholar profile ประจ าวารสารเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการอ้างอิงของ

บทความ  
2.6.3. การจัดท าเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ โดยมีฟังก์ชั่น search Engines, Index , 

Plugins  
 
3. การด าเนินการเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 

Citation  Index Centre :TCI) 
3.1. จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบรรณาธิการ และประชุมระดมสมองเพ่ือจัดเตรียม

บทความวิชาการ บทความวิจัย  
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3.2. จัดท าระบบปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบการอ้างอิงบทความ  
3.3. ส่งกองบรรณาธิการ อาจารย์ 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ 1 คนเข้ารับการอบรมการจัดท าฐาน THAIJO โดยจัดเตรียม

งบประมาณในการสมัคร  
3.4. ระบบการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการและระบบการประเมินบทความดีเด่น  

 
4. รายละเอียดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ขั้นตอนการน าสารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  โดยมี

รายละเอียดดังนี้  
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5. ขั้นตอนการน าวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
5.1 วารสารตีพิมพ์มาแล้วต่อเนื่อง 3 ปี (นับจากปีปัจจุบัน) หรือ ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ไม่

ถึง 3 ปี) 
5.2  ศูนย์ TCI เปิดรับสมัครวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปีในปี 

พ.ศ. 2565  
5.3  กองบรรณาธิการวารสารกรอกข้อมูลในระบบประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ ได้ที่ลิงก์ : …   
5.4  ศูนย์ TCI พิจารณาวารสารตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

 5.5  ศูนย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสาร และประกาศรายชื่อวารสารที่ได้รับการ
ตอบรับเข้าฐานข้อมูล TCI คือ วารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  เท่านั้น 

 
6. กองบรรณาธิการวารสารติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่อีเมล : tci.thai@gmail.com โดยแจ้ง

ข้อมูลวารสาร ดังนี้  
6.1   ISSN (ถ้ามี)  
6.2   E-ISSN (ถ้ามี)  
6.3  ชื่อวารสารภาษาไทย  
6.4  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ เพ่ือบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 

แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) รายละเอียดเพ่ิมเติม : https://tci-thailand.org/?page_id=4338 
 
 
 
 

https://tci-thailand.org/?page_id=4338
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7.  กองบรรณาธิการวารสารด าเนินการบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) โดยจะเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. ที่วารสารเข้าฐานข้อมูล เป็นต้นไป เช่น 
วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2562 ให้วารสารน าบทความที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562 เข้าระบบแบบ Fast Track เพ่ือให้ศูนย์ 
TCI บันทึกข้อมูลวารสาร พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอเสนอแนะ ให้ไปศึกษาดูงานที่
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ราชวิทยาลัยจุฬาลงภรณ์  สถาบันพระบรมราชชนก 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่  3 /2565                    
วันที่ 25 มีนาคม 2565  เวลา 13.30-16.30 น. แบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช                 
นิลพันธุ์ ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
      
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
  
                                   ประธานกรรมการ 
(นางสาวชุติ์ภิญกุญช์  เฉลิมชาติโภคิน)   (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ) 
       ผู้จดบันทึกการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


