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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์  
ครั้งที่ 4/2565  รูปแบบออนไลน์ Zoom Application 

วันที่ 22 เมษายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธนิีย์ แสนยศ  กรรมการ   
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์  กรรมการ  ออนไลน์ 
8. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ กรรมการ  ออนไลน์  
9. อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ กรรมการ   

 9. นางสาวชุติ์ภิญกุญช์ เฉลิมชาติโภคิน เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภู ถนอมสัตย์  รองคณบดี 
 2. นายอานนท์ ชูราศรี  เจ้าหน้าที่   
 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1  การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาร์ธินีย์  
แสนยศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภู  ถนอมสัตย ์
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ครั้งที่ 5/2565  วันเสาร์ที่  9 เมษายน  
2565 ได้มีการอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ นั้น 
  คณะพยาบาลศาสตร์  มีผู ้ที ่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ท่าน  
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภู  ถนอมสัตย์   
 

 
 

 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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  1.2  ผลการดำเนินการพัฒนาข้อสอบเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ  
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ได้ดำเนินการร่วมกันในเรื่องการพัฒนาข้อสอบเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพ                
การตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาผ่านการคิดและวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาผลการสอบใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาข้อสอบรายวิชา ดังนี้ 

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาข้อสอบรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที ่ 954/2565 ลงวันที ่ 4 เมษายน 2565                      

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาข้อสอบรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ 0185/2565 ลงวันที่  4 เมษายน 2565 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก   
3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบรายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เครือข่ายราชภัฏ 
ตาม (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ข้อสอบรายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เครือข่ายราชภัฏ  
4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
ตาม (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ

รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
5) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ เครือข่าย                   

ราชภัฏ 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที ่ 18/2565 ลงวันที่  4 เมษายน 2565                         

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ เครือข่ายราชภัฏ  
6) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดตั้งวารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 597/2565 ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565         

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดตั้งวารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
7) คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนาการจัดตั้งวารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ิมเติม 
 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1046/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565         

เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดตั้งวารสารเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพ่ิมเติม 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งท่ี 3/2565 
  ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2565  แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  ชั้น 2  ฝ่ายเลขานุการ             
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 26 หน้า  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะพยาบาลศาสตร์  ในระเบียบวาระนี้ 
  จึงนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม 
  มติ  ที่ประชุมมีการแก้ไข  หน้า 1  นางสาวชุติ์ภิญกุญช์  เฉลิมชาติโภคิน  จากลำดับ 9 
เป็นลำดับ  10 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
  ข้อมูล 
  เลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565  รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ     

ดำเนินการแล้ว 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เห็นชอบ พิจารณารายชื่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
รอบท่ี 3 

ทำบันทึกเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน 31 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2565  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
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  3.2 การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
  เลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 1/2565  และ 2/2565 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

1 2/2565 เห็นชอบ (ร่าง) 
แผนการดำเนินการ
การจัดตั้ง วารสาร
เครือข่ายคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จะดำเนินการเครือข่ายคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือทาง
วิชาการ งานสอนงานวิจัย งาน
บริการวิชาการพัฒนาสมรรถนะ 
และยกระดับสมรรถนะทาง
วิชาชีพการพยาบาล  โดยมี
ความร่วมมือกับเครือข่ายคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  8 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร โดยมีการวาง
แผนการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ปรึกษาการดำเนินงานในเดือน
เมษายน 2565  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

กมลภู  
ถนอมสัตย์ 

ไดม้ีการวางแผนการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือ
ปรึกษาการ
ดำเนินงานในเดือน
เมษายน 2565 และ
วางแผนการเตรียม
ความพร้อมโดยการ
ส่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กมลภู 
ถนอมสัตย์ และนาย
อานนท์ ชูราศรี 
อบรมระบบ TCI2  
ในวันที่ 18-20 
พฤษภาคม 2565 
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

2 1/2565 ควรมีการเรียนการ
บริหารจัดการ การ
ลงทุน  ด้าน
กฎหมาย ด้าน
การเมืองการ
ปกครองร่วมด้วย              
เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักศึกษา  

- จากนำเสนอ วางแผนเขียน
โครงการเดือนพฤษภาคม และ
วางแผนจัดกิจกรรมเดือน
มิถุนายน 2565 เข้าร่วมทุกชั้น
ปี (ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ร่วมกับเป็นช่วงเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
420 ชั่วโมง)   
เนื่องจากช่วงพฤษภาคมเป็น
ช่วงจัดการเรียนการสอน ภาค
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
- สำหรับวิทยากรพิเศษท่ีจะ
บรรยาย เสนอ 2 ท่าน ได้แก่ 
นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ และ
นายขจร  จิตสุขุมมงคล ซ่ึง
ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ดร.

วาร์ธินีย ์
แสนยศ 

มีการวางแผนการ
ดำเนินการ และจะ
เชิญวิทยากรด้านการ
ลงทุน ด้านกฎหมาย 
มาให้ความรู้กับ
นักศึกษาโดยจะจัดใน
เดือนมิถุนายน 2565 

3 1/2565 ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอน
โดยการนำ 2-3 วิชา
มาเรียนรู้และบูรณา
การร่วมกัน 

อยู่ระหว่างการยกร่าง หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2566 เพ่ือ
ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณา
การรายวิชาร่วมกัน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

กมลภู  
ถนอมสัตย์ 

มีการจัดกิจกรรม
ปรับปรุงหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN-QA 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญ
มาร่วมดำเนินการ ซึ่ง
มีการจัดกิจกรรม 5 
ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการ
ไปแล้ว 2 ครั้ง 

4 1/2565 ส่งเสริมให้มี
โครงการช้างเผือก 
โดยการไปค้นหา
และคัดเลือก
นักเรียนในโรงเรียน

1. จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอคณะ
ใหม่ (เดิมนัดหมายวันที่ 19 
เมษายน 2565 และจะวาง
แผนการนัดหมายใหม่อีกครั้ง) 
2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ใน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วาร์ธินีย์  แสนยศ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้มี
การประชุมและ
วางแผนเกี่ยวกับการ
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

ที่มีความโดดเด่น
และมีความตั้งใจที่
จะมาเรียนคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

รูปแบบใหม่ เช่น tiktok, blog 
ร่วมกับประชาสัมพันธ์ สโมสร
นักศึกษา รุ่นพี่ 
3. ประสานกับทางโรงเรียน
ประจำจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง   
ตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรอง คัดเลือก ตรวจสอบ
คุณสมบัติ โรงเรียนละ  
2-3 คน (ประมาณปลายปี 
2565) 
4. เปิด Open house หรือ
การเข้า Camp   
5. ให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
เป็นอาจารย์พยาบาล 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในปีการศึกษา 2566  

5 1/2565 ควรไปศึกษาดูงานที่ 
CP, HUAWEI, 
สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 
เนื่องจาก                 
มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่างๆ ที่ทันสมัย 

อยู่ระหว่างประสานงานในการ
ขอเข้าไปศึกษาดูงานกับ
หน่วยงานต่างๆ แต่ยังไม่มีที่ใด
ตอบรับ เนื่องจากสถานการณ์             
โควิด จะประสานงานเป็น
ระยะและเสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะต่อไป  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ขำ 

ได้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่ประสงค์
จะขอเข้าไปศึกษาดู
งานเป็นระยะๆ แต่
เนื่องด้วยสถานการณ์
โควิดทำให้ยังไม่มีที่
ใดตอบรับ 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการดำเนินการด้านงานวิชาการ 

   4.1.1 กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 
2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
   จากการที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 นั้น   
   ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนให้ผู ้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน 
เขียน (ร่าง) ส่วนงานที่เกี ่ยวข้อง โดยนัดหมายรวบรวมงานในวันที่ 25 เมษายน 2565 และได้มีการกำกับ 
ติดตาม รวมทั้งร่วมกันหารือ เสนอแนะแก้ไข ทุก 2 สัปดาห์  
  มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
   4.1.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ              
Exit Exam 

จาการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ           
ตามพระราโชบาย : กิจกรรมการประเมินมาตรฐานบัณฑิตด้วย Exit Exam OSCE ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึง
วันที่ 8 มีนาคม 2565 มีนักศึกษาเข้าร่วมประเมินมาตรฐานบัณฑิตด้วยการสอบรวบยอดและสอบ OSCE ทั้งหมด 
42 ราย ประกอบด้วย  

1) นักศึกษาหมู่เรียน 59/36 จำนวน 2 ราย  
2) นักศึกษาหมู่เรียน 60/45 จำนวน 2 ราย  
3) นักศึกษาหมู่เรียน 61/97 จำนวน 38 ราย  

พบว่านักศึกษาทั้งหมด 42 ราย สอบผ่านเกณฑ์การสอบรวบยอดและสอบ OSCE 
และได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย  เพื่อดำเนินการจัดทำข้อสอบ

ร่วมกัน  ปีละ  4 ครั้ง  ซ่ึงครั้งแรกจดัในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

  
4.2 รายงานผลการดำเนินการด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย 
  4.2.1 ผลการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ส่งประกวดนวัตกรรม
ทางการพยาบาลประเภทการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิง
คลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล  ครั ้งที ่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์           
และได้รับรางวัลในระดับดี  โดยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการแจกยาในโรงพยาบาลสนาม มีเจ้าของผลงาน
ได้แก่   นายปฐม  ฤทธิเดช  นายสุรวุฒิ กลางประพันธ์ และนางสาววริศรา รุ่งเรือง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์    
กมลภู ถนอมสัตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2565 หน้า 9 
 
 
 

4.3 รายงานผลการดำเนินการด้านงานบริหารงาน   
 4.3.1 ผลการดำเนินการปรับแผนและงบประมาณในการดำเนินงานปีงบประมาณ 

2565  
 ตามบันทึกข้อความกองนโยบายและแผนด่วนที่สุด ที่กผ.122/2565  ลงวันที่ 8 

เมษายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทบทวนโครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และให้หน่วยงานทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดี นั้น 

 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการทบทวนแผนและเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรทั้งหมด 16 กิจกรรม  
    1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 กิจกรรม 
    1.2 ดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2 กิจกรรม ดังนี้  

รหัสกิจกรรม ยอดเงิน ดำเนินแล้ว
(วงเงิน) 

ดำเนินต่อ
(วงเงิน) 

หมายเหตุ 

105204010121 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
คุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความ
พร้อมสู่วัยเกษียณ 

380,600.00 50,350.00 330,250.00 คาดว่าจะแล้ว
เสร็จตามแผนที่

วางไว้ 
105204010221 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

873,500.00 169,750.00 703,750.00 คาดว่าจะแล้ว
เสร็จตามแผนที่

วางไว้ คิดเป็นร้อย
ละ 100 

1.3 ขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิมกิจกรรมในโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือ
จ่าย 2 กิจกรรมดังนี้  

รหัสกิจกรรม ดำเนินแล้วใน
วงเงิน 

เงินเหลือ
จ่าย 

หมายเหตุ 

103104010631 ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์
การทำคลอดขั้นสูงพร้อมระบบจำลอง
สถานการณ์ (SIMMOM) 1 ชุด 

5,480,000.00 900,000.00 เนื่องบริษัทที่ชนะการ
ประมูลเสนอราคาต่ำและได้
หุ่นตามวัตถุประสงค์แล้ว 

-103104010731 ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์
ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมระบบ
จำลอง (SIMMAN) 1 ชุด 

6,350,000.00 30,000.00 ได้ลดจากการต่อรองราคา
กับบริษัท 

รวม  930,000.00  
จากเงินเหลือจ่ายดังกล่าว คณะฯ ขอรวบรวมงบประมาณจำนวน 930,000 บาท

เพ่ือจัดซื้อ หุ่น Sim baby  
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2. งบประมาณรายได้ ได้รับอนุมัติทั้งหมด 42 กิจกรรม  
 2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 กิจกรรม 
    2.2 ดำเนินการต่อตามแผนงานโดยไม่เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 15 กิจกรรม  
 2.3 ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มกิจกรรมในโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือ

จ่าย 9 กิจกรรมดังรายละเอียดเอกสารแนบ  
รหัสกิจกรรม ยอดเงิน ดำเนินแล้ว

(วงเงิน) 
ดำเนินต่อ 
(วงเงิน) 

ขอเปลี่ยนแปลง 

- 202205010121 จัดหาวัสดุสำนักงาน 
งานบ้านและงานครัว 

500,000.00 499,999.00 
(100) 

0 1.00 

- 202205010221 สมาชิก
สถาบันการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาล
ศาสตร์ ( CNEU) 

5,500.00 3,000.00 1,000.00 1,500.00 

- 202205010321 สมาชิกคณบดี
สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
(ทคพย.) 

5,000.00 - 5,000.00 0 

- 202205010521 การเตรียมความพร้อม
เพ่ือตรวจรับรองสถาบันทางการพยาบาล 
การประกันคุณภาพระดับคณะ และ 
AUNQA คณะพยาบาลศาสตร์ 

50,000.00 48,000.00 0 2,000.00 

- 202205010621 งานประชุมและเบี้ย
ประชุมกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์ 

236,000.00 112,634.00 123,366.00 0 

- 202205010721 ประชาสัมพันธ์คณะ
พยาบาลศาสตร์ 

200,000.00 89,955.00 110,045.00 0 

- 202205010821 ค่าธรรมเนียมรับรอง
หลักสูตรจากสภาการพยาบาล 

30,000.00 - 15,000.00 15,000.00 

- 202205010921 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลตามท่ีสภา
การพยาบาลกำหนด 

200,000.00 150,000.00 50,000.00 0 

- 202205011021 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

30,000.00 26,260.00 3,740.00 0 

- 202405010121 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการของ
อาจารย์พยาบาลร่วมกับพยาบาลแหล่งฝึก

20,000.00 - 20,000.00 0 
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รหัสกิจกรรม ยอดเงิน ดำเนินแล้ว
(วงเงิน) 

ดำเนินต่อ 
(วงเงิน) 

ขอเปลี่ยนแปลง 

ปฏิบัติการทำปฏิบัติการพยาบาลของ
อาจารย์ (Faculty Practice) 
- 203102900121 โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
ทำงาน (WIL) 

10,000.00 - 10,000.00 0 

- 203102910121 การเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี 

630,000.00 148,485.00 247,920.00 233,595.00 

- 203102910221 การจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติการพยาบาล 

1,980,000.00 843,688.19 1,078567.00 57,744.81 

- 203104070121 กิจกรรม Smart and 
happy NPRU Lab 

150,000.00 14,175.00 78,080.19 0 

- 203105140121 โครงการประเมิน
มาตรฐานบัณฑิตด้วย Exit Exam OSCE 
และสมรรถนะชั้นปี 

150,000.00 108,200.00 7,200.00 34,600.00 

- 203201030221 สนับสนุนค่าครองชีพ
นักศึกษาจากการทำงาน ประจำปี
การศึกษา 2564 

105,000.00 27,000.00 78,000.00 0 

- 203205130121 กิจกรรมสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของอาจารย์และนักศึกษากับต่างประเทศ 

60,000.00 - 16,375.00 43,625.00 

- 203205130221 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษา
ด้านดิจิตัลและนวัตกรรม 

30,000.00 8,400.00 21,600.00 0 

- 203205130321 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 สำหรับ
นักศึกษา 

60,000.00 52,800.00 1,800.00 5,400 

- 203205130421 กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาชีพและพัฒนา
จริยธรรม 

100,000.00 58,160.00 41,840.00 0 
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รหัสกิจกรรม ยอดเงิน ดำเนินแล้ว
(วงเงิน) 

ดำเนินต่อ 
(วงเงิน) 

ขอเปลี่ยนแปลง 

- 205101060121 โครงการพัฒนาความ
เป็นเลิศ การจัดการความรู้ และตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

150,000.00 18,550.00 131,450.00 0 

- 206101020121 การบริหารจัดการ
องค์กร การจัดการทำแผน การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ 

250,000.00 163,310.00 86,690.00 0 

- 206101020221 การพัฒนาสมรรถนะ
การเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

50,000.00 25,000.00 24,685.00 3,150.00 

- 206101020321 พัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 

50,000.00 48,000.00 2,000.00 0 

- 206101020421 Green & Clean 
NURSE 

50,000.00 - 50,000.00 0 

รวมจำนวนเงินที่ขอเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  
(สามแสนเก้าหม่ืนหกพันหกร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 

396,615.81 

 โดยคณะได้ทำบันทึกขอรวบรวมเงิน จำนวน 396,615.81 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
การแพทย์เช่น ชุด PPE สายสวน และอุปกรณ์สิ้นเปลื้องในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความ
พร้อมการเรียนการสอนต่อไป 

ทั้งนี้คณะได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความเสนออธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ตาม
บันทึกข้อความที่ พยบ.798/2565 ลงวันที่ 14 เมษายน 2565 เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะเร่งดำเนินการต่อไป  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.3.2 ผลการพัฒนาการเว้นภาระงานของอาจารย์ 
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น  และได้เสนอให้อาจารย์ที่จะต้องต่อสัญญาจ้างและอาจารย์ที่ประสงค์จะยื่นขอตำแหน่งทาง
วิชาการ จัดทำแผนการขอเว้นภาระงานเพื่อทำงานวิจัยและทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลา      
1 เดือน นั้น 

ทั ้งนี ้ม ีอาจารย์ที ่ขอเว ้นภาระงาน ระยะเวลา 1 เดือน จำนวน 6 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ ชื่อ-สกลุอาจารย์ ช่วงเวลาที่ต้องการ

ขอเว้นภาระงาน 
ผลงานที่คาดว่าจะ
ดำเนินการสำเร็จ 

ผลการดำเนินการ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา 
สายสิทธ์ิ 

1-31 มีนาคม 2565 1. หนังสือ เรื่อง คัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉินให้แม่นยำโดย

1. หนังสือ เรื่อง "คู่มือการใช้
สถานการณ์จำลองเสมือน
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ลำดับ ชื่อ-สกลุอาจารย์ ช่วงเวลาที่ต้องการ
ขอเว้นภาระงาน 

ผลงานที่คาดว่าจะ
ดำเนินการสำเร็จ 

ผลการดำเนินการ 

พยาบาลฉุกเฉิน (ส่งขอจด
ลิขสิทธิ์)                          
2. บทความวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ใน
การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน           
ณ แผนกอุบัตเิหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
นครปฐม 

จริง (Simulation-Based 
Learning: SBL) สำหรับการ
ฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล"  
 สถานะ : บรรณาธิการ และ
ผู้เขียน  
การดำเนินงาน : ส่งเข้า
กระบวนการโครงการตำรา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม ประจำปี
งบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2565 บันทึก
เลขท่ี พยบ. 617/2565  
2. บทความวิจัย (ระยะที่ 1) 
เรื่อง "การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ในการคัด
แยกผู้ป่วย ณ แผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลนครปฐม"  
สถานะ : First author  
การดำเนินงาน : ส่งตีพิมพ์
วารสารศูนย์การศึกษา
แพทยศาสตร์คลินิก 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
TCI1 อยู่ในข้ันตอนส่ง 
submission เมื่อ 31 
มีนาคม 2565 (ได้ตีพิมพ์ 
ฉบับ 3 ปี 2565 กค-กย 65 
รอใบตอบรับจากวารสาร)  
3. บทความวิจัย เรื่อง  
"ผลของการใช้แอพพลิเคชัน
การช่วยฟื้นคืนชีพกรณีพบผู้
ที่มีภาวะหัวใจหยดุเต้นนอก
โรงพยาบาลในนักศึกษา
หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม" 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุอาจารย์ ช่วงเวลาที่ต้องการ
ขอเว้นภาระงาน 

ผลงานที่คาดว่าจะ
ดำเนินการสำเร็จ 

ผลการดำเนินการ 

สถานะ : First author (เป็น
งานวิจัยร่วมกับนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2)  
การดำเนินงาน : ส่งเข้า
ระบบเพื่อนำเสนองาน
ประชุมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม วันที่ 7-8 
กรกฎาคม 2565 
(Proceeding)  
ส่งเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2565 
4. บทความวิจัย เรื่อง  
"ผลของการใช้หนังสือ
อิเลคทรอนิคส์เรื่องโรคตดิ
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
ในกลุ่มประชาชนวัยผู้ใหญ่"  
สถานะ : First author  
(เป็นงานวิจัยร่วมกับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3)  
การดำเนินงาน : ส่งเข้า
ระบบเพื่อนำเสนองาน
ประชุมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม วันที่ 7-8 
กรกฎาคม 2565 
(Proceeding) ส่งเมื่อวันท่ี 6 
มีนาคม 2565 

2 อาจารย์ทัศนีย์  ตริศายลักษณ ์ 11 มีนาคม - 31 
พฤษภาคม 2565 

วิจัยดุษฎีนิพนธ์ เพื่อสำเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

อยู่ระหว่างการเว้นภาระงาน
ดำเนินการพัฒนาผลงาน
ตีพิมพ ์

3 อาจารย์วิรญา  อาระหัง 1-30 เมษายน 2565 พัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้
สามารถผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ ์

อยู่ระหว่างการเว้นภาระงาน 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุอาจารย์ ช่วงเวลาที่ต้องการ
ขอเว้นภาระงาน 

ผลงานที่คาดว่าจะ
ดำเนินการสำเร็จ 

ผลการดำเนินการ 

ของมหาวิทยาลัย 
4 อาจารย์จุฑาทิพย์   

เทพสุวรรณ ์
19 เมษายน – 15 
พฤษภาคม 2565 

เอกสารประกอบการสอน
สำหรับใช้ในการยื่นขอ
ตำแหน่งทางวิชาการในการ
ต่อสัญญาจ้างระยะทีส่ี ่

อยู่ระหว่างการเว้นภาระงาน 

5 อาจารย์อ้อฤทัย ธนะคำมา 1-31 พฤษภาคม 
2565 

1.หนังสือเรื่อง บทบาท
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (ส่ง
เข้ากระบวนการโครงการ
ตำรามหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม ประจำปี
งบประมาณ 2565) 
2.บทความวิจัย เรื่อง                    
การพัฒนาเครื่องกดจดุ
สะท้อนเท้าอัตโนมัติเพื่อช่วย
เลิกสูบบุหรี่ (ส่งตีพมิพ์
วารสารพยาบาล TCI1) 

อยู่ระหว่างรอเว้นภาระงาน 

6 อาจารยณ์ัฐยา เชิงฉลาด  
ชูพรม 

1-30 มิถุนายน  
2565 

1) หนังส ือ "กระบวนการ
พยาบาลก ับการสร ้างสุข
(ภาวะ)เด็กปฐมวัย" (คาดว่า 
ณ เวลาด ั งกล ่ าว อย ู ่ ใน
ระหว่างกระบวนการของ
โครงการตำรามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประจำปี
งบประมาณ 2565)  
2) บทความวิจัย หรือ
บทความวิชาการ เรื่อง 
ความรอบรูด้้านสุขภาพใน
การส่งเสริมสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัยในภาวะการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า
ไวรัส 2019 ของผู้ปกครอง
และคร/ูผู้ดูแลเด็ก ในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม (ส่ง
ตีพิมพ์วารสาร TCI1) 

อยู่ระหว่างรอเว้นภาระงาน 
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 ทั้งนี้ มีผู้ที่ขอเว้นภาระงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 คน  อยู่ระหว่างการเว้นภาระงาน จำนวน 
3 คน และรอเว้นภาระงาน จำนวน 2 คน 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณารายชื ่อผู ้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2564 รอบท่ี 4 
 ข้อมูล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เสร็จสิ้นตามกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนแล้วนั ้น  มติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระพิเศษ ครั ้งที ่ 6/2565 วันที่                      
19 เมษายน 2565 วาระท่ี 5.1 เรื่องพิจารณาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 4 จำนวน 5 ราย รหัส 59 จำนวน 1 ราย รหัส 60 จำนวน 1 ราย และรหัส 61 
จำนวน 3 ราย สำเร็จการศึกษา  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาอย่างครบถ้วนตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร สภาการพยาบาลและตามระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย  และนำเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 เมษายน 2565 วาระท่ี 5.2 พิจารณา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
อนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 5 ราย นั้น 
 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
1.1 มีความประพฤติด ี
1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่กำหนด  
1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์หลักสูตร 
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  
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3. ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 

3.1 ศึกษาครบตามแผนการศึกษา  
3.2 ได้แต้มไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ 
3.3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 

 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2565 วันที่                      
9 มีนาคม 2565 
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 
19 เมษายน 2565 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ดำเนินการเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ราย รหัส 59 จำนวน 1 ราย รหัส 60 จำนวน 1 ราย และรหัส 61 
จำนวน 3 ราย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 19 เมษายน 
2565  เพ่ือนำเข้าประชุมสภาวิชาการและนำเข้าสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2564 จำนวน 5 ราย รหัส 59 จำนวน 1 ราย รหัส 60 จำนวน 1 ราย และรหัส 61 จำนวน 3 ราย 

 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  ขอให้รายงานค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมเหตุผลในการสำเร็จ
การศึกษาล่าช้า 

2. เสนอแนะให้จัดทำข้อมูลสำหรับนักศึกษาตกค้างว่า มีการสำเร็จการศึกษากี่ปี คงค้าง                     
กี่คนเพื่อนำมาวางแผนการบริหารจัดการนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน 
 มติ   ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2564 จำนวน 5 ราย รหัส 59 จำนวน 1 ราย รหัส 60 จำนวน 1 ราย และรหัส 61 จำนวน 3 ราย   
โดยมอบหมายให้  

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือสกุล รหัสนักศึกษำ ประสบกำรณ์ สอบรวยยอด OSCE English COM CPR

ทักษะ
ปฏิบัติกำร  
 พยำยำล

ฉุกเฉิน (10
 คร้ัง)

กิจกรรม
คุณธรรม/
จริยธรรม

ค้ำงหนังสือ
คณะ/

ห้องสมุด/
ห้องแลป

ค้ำงค่ำเทอม

1 นางสาว ณัฐธิดา แก้วศรีทรัพย์ 594991059 ส่งครบ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ค้าง ไม่ค้าง
2 นางสาว กนกพร มัชฌิโม 604991051 ส่งครบ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ค้าง ไม่ค้าง
3 นางสาว กนกวรรณ อินสุระ 614991003 ส่งครบ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ค้าง ไม่ค้าง
4 นางสาว สิริกาญจน ์ปิยะรุณ 614991038 ส่งครบ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ค้าง ไม่ค้าง
5 นางสาว รัตนาภรณ์ บัวเนยีม 614991050 ส่งครบ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ค้าง ไม่ค้าง

รำยช่ือนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ส ำเร็จกำรศึกษำรอบท่ี 4 จ ำนวน 5 รำย

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565
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 1.นางสาวฐาปนี  ซั่วเซ่งอี่ ดำเนินการทำบันทึกข้อความรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 
5 ราย เสนอมหาวิทยาลัย และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ กำกับและติดตาม 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ  รองคณบดีดูแลงานวิชาการ จัดทำข้อมูล
ตามข้อเสนอแนะ  
 

5.2 พิจารณาแผนการพัฒนาและผลการดำเนินการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล 

ข้อมูล 
 อ้างถึงหนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/312 ลงวันที่  26  มีนาคม 2562  เรื่อง
แจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ได้รับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล เป็นเวลา 4 ปีการศึกษา  (ปีการศึกษา 
2562-2565) และสภาการพยาบาลขอให้คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ส่งผลการ
ปรับปรุงสถาบันฯ ตามเงื่อนไขและประเด็นที่ต้องปรับปรุงไปยังสภาการพยาบาลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานทุกปี
การศึกษาที่ได้รับการรับรอง นั้น  
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. หนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/312 ลงวันที่  26  มีนาคม 2562  เรื่อง
แจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 2. แผนการพ ัฒนาและผลการดำเน ินการปร ับปร ุงจากข ้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล 
  การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการ
พัฒนาและผลการดำเนินการปรับปรุงการรับรองสถาบัน  เรียบร้อยแล้ว และส่งไปยังสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2565 
  ประเด็นการพิจารณา 
  พิจารณาแผนการพัฒนาและผลการดำเนินการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. การวางแผนในการกำหนดส่งเรียนปริญญาเอก ขอให้คณะฯ ทำแผนล่วงหน้า 2 ปี 
มีการเรียนแบบออนไลน์ เตรียมภาษาอังกฤษอย่างไร กินอยู่อย่างไรในการเรียนต่อ และมีการเตรียมความพร้อม
เรื่องการดำรงชีวิตในต่างประเทศ ควรมีการวางแผนในการพัฒนาทุนระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง  
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2. การวางแผนอัตรากำลังของคณะพยาบาลควรพิจารณาดังนี้  
2.1. การส่งอัตรากำลังวางแผนรับนักศึกษา อาจารย์ที่รับเข้า อาจารย์ที่ลาออก  
2.2. ควรสรุปว่ามีงบประมาณกลับมาเท่าไหร่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ทุน                     

ของคณะแก่โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2.3. ขอให้ทำการสำรวจสถิติของเครือข่ายในการวางแผนการพัฒนาอัตรากำลัง

เพ่ือให้เห็นศักยภาพของอาจารย์พยาบาล  
 
 

3. จัดทำข้อมูลของเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องมีการ
พัฒนาวิธีการสอนเพิ่ม นอกเหนือจากการทำเครือข่ายเรื่องการจัดทำข้อสอบ หรือการจัดทำ e-book ในการ
เรียนการสอนร่วมกัน พัฒนาให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และมีการนำใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับความรู้ให้มีความ
ทันสมัยในเรื่องวิชาการหรือการพยาบาลที่เกี่ยวข้องวางแผนเรื่องงบประมาณในการดำเนินการ ทำให้เกิดความ
แตกต่างในการทำงาน  

4. การสนับสนุนเทคโนโลยีให้เกิดความทันสมัยและทำให้ เกิดห้องคอมพิวเตอร์                     
ให้นักศึกษาเกิดการสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียน หรือการสร้างหุ่นยนต์                      
ในการแจกยาหรือ การทำห้องการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์  

5. การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ขอให้วางแผนพัฒนาอาจารย์ใน
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีจำนวนร้อยละเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้อบรมฯขอให้อาจารย์เข้าฟังเพื่อพัฒนา
ตนเอง ขอให้หาวิธีการกระตุ้นอาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  

6. ควรหาวิธีการอ่ืนในการพัฒนาอาจารย์ให้มีความเฉพาะความเชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิด
ความสมดุล การเลือกสถาบันในการเรียนจะเลือกตามท่ีหล่อหลอม ต้องมีการชี้แนะในการเลือก 

7. อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้วขอให้มีการใช้ชื่อเสียงมาจากส่วนไหน 
งานวิจัยควรมีการวางแผนเรื่องการพัฒนาสุขภาพตามเป้าหมายที่ก่อให้เกิด community engagement และ
ผู้สูงอายุ ต้องวางแผนทำเพื่อสถาบัน โดยหลักสูตรปริญญาโทจะช่วยสร้างกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของ
คณะ และต้องทบทวนเรื่องการประชุมวิชาการ หรือการสัมมนา ที่บ่งบอกความเชี่ยวชาญ ภาคการศึกษาละ 1-2 
ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ว่า มีประเด็นในความเชี่ยวชาญ และให้อาจารย์เรามาวางการเรียนรู้ที่ทำให้เห็นภาพ
การทำงานต่อเนื่องในอนาคตได้ โดยเชิญผู้เชี ่ยวชาญมาให้ข้อสรุปแล้วยังไม่มีใครสร้างโอกาสพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในการข้อสรุปของการดำเนินการได้ โดยเราเป็นผู้สรุปและสังเคราะห์จะได้สาระอย่างเต็มที่ การทำปีละ 
4 ครั้งจะนำมาเป็นพื้นฐานตามปรัชญาการดำเนินการของคณะต่อไปได้ และใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก
นักศึกษาปริญญาโทในการมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะประเด็นได้อย่างโดดเด่น 
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  
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5.3 พิจารณาแผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น 
 ข้อมูล 
   ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มีการวางแผนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ               
ในชุมชนท้องถิ่น โดยการดำเนินการโดยสถาบันวิชชาจารย์สุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ได้แก่  
  ระยะที่ 1 บริการวิชาการ โดยการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) 
  ระยะที ่ 2 คลินิกชะลอวัยบูรณาการศาสตร์ เป็นการบูรณาการศาสตร์เวชสำอางค์ 
วิศวกรรมศาสตร์ โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ ให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไป
เช้า-เย็นกลับ และจัดตั้งบริษัทจำลองส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยครบวงจร  
 ระยะที่ 3 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศส่งเสริมสุขสุขภาวะผู้สูงวัยครบวงจร 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. เอกสารแผนบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น 
 การดำเนินการ 
 ได้มีการเปิดรับสมัครผู้ที ่สนใจ  หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู ้สูงอายุ ขณะนี้ที ่ผู ้สมัคร 
จำนวน 20 คน  โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2565 และหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง                     
มีผู ้สมัคร จำนวน 2 คน และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 66 คน เข้าร่วมอบรมด้วย จะเริ่มอบรมในเดือน
มิถุนายน 2565 
 ระยะที่ 1 บริการวิชาการ  
  - หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ  
  - หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง  
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) 
 ระยะที่ 2 คลินิกชะลอวัยบูรณาการศาสตร์  
  - ศาสตร ์ เวชสำอางค ์  ว ิศวกรรมศาสตร ์  โภชนาการสำหร ับผ ู ้ส ู งอายุ  
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ ให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้า-เย็นกลับ และจัดตั้งบริษัทจำลองส่งเสริม
สุขภาวะผู้สูงวัยครบวงจร นัดประชุมหารือในวันที่ 26 เมษายน 2565 ร่วมกับผู้สูงอายุ  เพื่อให้ดำเนินการจัดทำ
ข้อมูล  สำรวจความต้องการ ทรัพยากร  และเสนอการทำแผน 
 ระยะที่ 3 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศส่งเสริมสุขสุขภาวะผู้สูงวัยครบวงจร 
  ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาแผนบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
1.  ขอให้คณะดำเนินการทำแผนของคณะ และให้ประชาสัมพันธ์หากลุ่มเป้าหมายตาม

หลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ และทำหลักสูตรการสอนผู้สูงอายุให้หลากหลาย ไม่ควรกำหนดคุณวุฒิ และคิดว่าทุกคน  
มีสมองที่ดี การสอนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ การดูแลผู้สูงอายุที่มีระดับอายุในการทำงานบ้าน สอนสิ่งที่ผู้สูงอายุ
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จะเกิดปัญหาเป็นการสอนระยะสั้น  อุปกรณ์ที่ใช้ขับปัสสาวะและการขับถ่ายสำหรับผู้สูงอายุ นำคนที่ใกล้ชิดและ
ผู้สูงอายุมาร่วมในกิจกรรม จัดอาจารย์มาฝึกอบรม หรือเชิญคนในชุมชนมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยสร้างโอกาสให้คุณ
พ่อคุณแม่ในการไปในสถานที่คนไม่เคยได้รับโอกาส โดยการสำรวจหาข้อมูลมาเพ่ือให้การช่วยเหลือโดยใช้
ทรัพยากรจากการเรียนการสอนให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร และใช้แนวคิดการ
สร้างครู ก ไปยังครู ข แล้วทำทำเบียนพันธมิตร ในการสร้างเครือข่ายลูกหลานในการทำกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเป็น
พวกและส่งเด็กมาเรียนในคณะตามมา  

2. ทางมหาวิทยาลัยจะเน้น 
2.1. กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุ เน้นการดูแลตนเอง การให้ครอบครัวดูแล ให้ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ และเป็นเรื ่องที ่รู ้ว ่าควรดูแลอย่างไร 
ครอบครัวจะทำอย่างไร  

2.2. กลุ่มท่ี 2 คือ การประกอบอาชีพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรของกรมอนามัย  
2.3. กลุ่มที่ 3 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทำในโรงพยาบาลได้ แต่หาก 

มรภ.นครปฐมน่าจะทำให้เกิดความใหม่เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน เพื่อสร้าง community engagement ใน
การดูแลประชาชนอย่างแท้จริง เราควรเริ ่มสอนคนให้ดูแลตนเอง การออกแบบมาเป็นการจัดการที ่มาก
พอสมควร หลักการชะลอวัยเป็นเรื่องเสริมความงามน่าจะเน้นเรื่องโภชนาการ และ day care center เน้นการ
ดูแลร่วมกัน การนำพ่อแม่มาฝากไว้จะทำให้นักศึกษาฝึกงานได้ และช่วยทำให้เกิดการจัดการดูแลทั้งผู้สูงอายุและ
เด็กได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นบริการวิชาการในชุมชนได้ ลองพิจารณาและเลือกเฉพาะอย่างเพ่ือให้เกิดความสำเร็จได้ 
ส่วนการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรทำได้ดีแต่ต้องมารับดูแลหรือไปดูแลที่บ้าน หรือการดูแลผู้สูงอายุที่ออกจาก
โรงพยาบาลใหม่ๆ  

3. ทางคณะฯต้องทำแผนให้เต็มที่และทำแต่ละอย่าง วางแผนให้เห็นภาพใหญ่ที่ครบถว้น 
โดยหลักสูตรของคณะ 4 ปี โดยนักศึกษาที่จบจะต้องเรียนรู้ตามสถานการณ์ในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเป็น super 
age society มีการเห็นว่าร้อยละ 30 เป็นผู้สูงอายุ โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 80 มีผู้สูงอายุ  จะไม่ใช่
การบริการวิชาการไป ในระบบบริการมีการรองรับความจำเป็นของผู้สูงอายุ มีการบริการสุขภาพปฐมภูมิ มี
ระบบสวัสดิการท้องถิ่นจัดการตามกรอกบทิศทางการปฏิบัติราชการของผู้สูงอายุ สวัสดิการของผู้สูงอายุ อปท.
รับผิดชอบ การดูแลคุณภาพชีวิตจะผสมผสานกับ รพสต.  ที่จะช่วยได้ โดยเน้นเรื่องการดูแลระยะยาวที่คณะฯ
ควรมีเครือข่ายชุมชนที่ มรภ.นครปฐมรับผิดชอบ ช่วยเติมเต็มเพิ่มศักยภาพของการดูแลระยาวของชุมชนและ 
รพ.สต. จะช่วยให้การอบรมผู้ดูแลมีส่วนช่วยได้ หรือการนอกเหนือเกินระบบที่สปสช.มอบหมายให้ สปสช.ให้
อาทิตย์ละ 2 ครั้ง แต่มีความจำเป็นทุกชั่วโมง คนดูแลย่อมไม่เพียงพอ หน้าที่ของครอบครัวต้องดูแล โดยคณะฯ
ต้องทำพ้ืนที่ของตนเอง ทำแล้ว จัดเพ่ิมเติม และขยายผล จะทำให้นศ.ฝึกงานได้  

4. เรื่องการจัดการภัยพิบัติ จะเริ่มจากภาวะฉุกเฉินให้รู้เรื่องผู้สูงอายุ ให้กู้ชีพทำความ
เข้าใจการประเมินความจำเป็นของผู้สูงอายุ  

5. เรื่องพิการ เป็นองค์ประกอบใหญ่ของคนพิการจะลงพื้นที่เห็นศูนย์ฟื้นฟูคนพิการจะ
เป็นพื้นที่ให้ทำงานได้ เริ่มจาก 3-4 ตำบล การทำงานเห็นภาพและขยายเป็นระยะไป โดย อปท.เป็นเจ้าของเรื่อง 
สปสช.สนับสนุนบางส่วนในการดำเนินการ  
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6. เรื่องผู้สูงอายุติดสังคม ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติเน้นชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุให้มี
ศักยภาพในการดูแลตนเองมากขึ้น ศักยภาพของผู้ดูแลมากขึ้น โรงเรียนผู้สูงอายุมีการจัดการที่แตกต่างกัน
ออกไป มีส่วนร่วมในการปรับและพัฒนาสำหรับการฝึกบอรมสำหรับผู้สูงอายุได้ โดยมีพื้นที่การทำงานได้ และ
กลุ่มระยะสุดท้ายของผู้สูงอายุต้องมีการจัดกจิกรรม และการเข้าทำบริการวิชาการได้โดยใช้กลไกของการ
รวมกลุ่มในการเป็นศูนย์กลางของการรวมจิตอาสาในการรวมคนดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยจัดหน่วยบริการ
สุขภาพของตนเองในการดูแลกลุ้มเป้าหมายในอนาคต ต้องกล้าหาญในการทำงานและต้องออกจากกรอบวิธีคิด  

7. การวางแผนเรื่องงบประมาณในการดำเนินไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สอดรับกับการวางภาพ
ของการทำงาน และสามารถขยายเป็น 1 มหาวิทยาลัย 1 โครงการ และขยายไปทั้งประเทศได้ ขอให้เป็นผู้นำใน
การเปลี่ยนแปลงและเก่งการสร้างความรู้ให้ตนเองและวิชาชีพ และทำให้ทันสมัยในเนื้อหาการเรียนการสอน โดย
ทำอย่างไรให้เรามีความหลากหลายและสอดคล้องกับเรื่องสุขภาพ  

8. ขอให้มีการเตรียมการเรื่องการรองรับอาจารย์ที่จะกลับมาจำนวน 80 คน ทำอย่างไร
มีสถานที่ อยู่รวมกันและพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ในอนาคต  
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  
 

5.4 พิจารณา (ร่าง) การของบประมาณครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2566 
 ข้อมูล 
 ตามบันทึกข้อความกองนโยบายและแผน ที่ กผ.105/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 
เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายการครุภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมชี้แจงคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ งบประมาณเงินแผ่นดิน ทบทวนและจัดทำ
รายละเอียดครุภัณฑ์เพื ่อเตรียมชี ้แจงร่างคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                      
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
จึงให้คณะฯ ดำเนินการพร้อมแนบใบเสนอราคา และจัดส่งเอกสารไปยังกองนโยบายและแผน นั้น 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน ที่ กผ.105/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 
เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายการครุภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมชี้แจงคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
 2. เอกสารรายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 การดำเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณหมวด                      
ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 42 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,141,868.34 บาท
รายละเอียดดังนี้ 
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ลำดับ รายการ จำนวน รูปภาพ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ครุภัณฑ ์ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี

สำหรับอาจารย์ใหม่ 
(นักศึกษาทุน) 

8 

 

100,224.64  

2 ครุภัณฑ ์ชุดโต๊ะมีล้อเลื่อน ชุด
เล็ก 

30 

 

161,280.00  

3 ครุภัณฑ ์ชุดโต๊ะมีล้อเลื่อน ชุด
ใหญ ่

10 

 

52,224.00  

4 ครุภัณฑ ์ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี
สำหรับอาจารย์ใหม่ 

4 

 

24,800.00  

5 ครุภัณฑ ์โต๊ะคร่อมเตียง หน้า
โต๊ะไม้เคลือบโฟเมก้า 

10 

 

40,000.00  

6 ครุภัณฑ ์เก้าอ้ีนวด เพื่อ
สุขภาพ สำหรับศูนย์ผู้สูงอายุ 

1 

 

45,000.00  

7 ครุภัณฑ ์เก้าอ้ีบำบัด เพ่ือฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 

2 

 

16,000.00  

8 ครุภัณฑ ์รถเข็นแสตนเลส 
ลิ้นชัก 3 ชัั้น 

2 

 

20,000.00  
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ลำดับ รายการ จำนวน รูปภาพ งบประมาณ หมายเหตุ 
9 ครุภัณฑ ์เครื่องจ่ายน้ำยาเช็ด

ฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ 
50 

 

180,000  

10 ครุภัณฑ ์เครื่องพิมพ์ 2 

 

5,200.00  

11 ครุภัณฑ ์เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 2 

 

33,800.00  

12 ครุภัณฑ ์เก้าอ้ีสำนักงาน 20 

 

45,260.20  

13 ครุภัณฑ ์ปั๊มน้ำสำหรับอาคาร 1 

 

18,700.00  

14 ครุภัณฑ ์วิทยุสื่อสาร 12 

 

47,880.00  

15 ครุภัณฑ ์อุปกรณ์กล้อง
สำหรับ Live สด 

1 144,200.00  
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ลำดับ รายการ จำนวน รูปภาพ งบประมาณ หมายเหตุ 
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ลำดับ รายการ จำนวน รูปภาพ งบประมาณ หมายเหตุ 
16 ครุภัณฑ ์รถเข็นของ ท้องแบน 2 

 

5,500.00  

17 ครุภัณฑ ์รถเข็นของ ตะแกรง
รอบ สำหรับใส่วัสดุ
ห้องปฏิบัติการณ์ 

2 

 

6,560.00  

18 ครุภัณฑ ์รถเข็นผู้ป่วย 4 

 

30,000.00  

19 ครุภัณฑ ์เปลตักแบบยาว 2 

 

14,000.00  

20 ครุภัณฑ ์รถเข็นพยาบาล
ฉุกเฉินช่วยชีวิต Emergency 
Cart มีที่สำหรับตั้ง Laptop 

2 

 

110,000.00  

21 ครุภัณฑ ์ตะแกรงล้างแผล / 
ที่ล้างแผล 

2 

 

18,000.00  

22 ครุภัณฑ ์ชุดหมอนล็อคศรีษะ
สำหรับบอร์ด 

10 

 

40,000.00  

23 ครุภัณฑ ์ฮาร์ดคอล่าร์ 10 

 

20,000.00  
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ลำดับ รายการ จำนวน รูปภาพ งบประมาณ หมายเหตุ 
24 ครุภัณฑ ์ชุดช่วยหายใจชนิด

บีบมือ 
10 

 

35,000.00  

25 ครุภัณฑ ์SIMBABY 1  1,500,000.00  
26 ครุภัณฑ ์AI VR XR สำหรับ

การเรียนรู้ 
20 

 

2,000,000.00  

27 ครุภัณฑ ์หุ่นก้น 2 

 

- รอราคา 

28 ครุภัณฑ ์หุ่นฝึกใส่สายสวน
ปัสสาวะ เพศหญิง 5                     
เพศชาย 5 

10 

   

220,000.00  

29 โต๊ะ สำหรับส่วนกลาง  46 

 

703,731.00  

30 ม้านั่ง สำหรับส่วนกลาง 92 

 

808,542.00  

31 เก้าอ้ี สำหรับส่วนกลาง 84 

 

155,400.00  

32 เตียงสูงพื้นโล่ง  พร้อม บันได
กล่องร่วม สำหรับนักศึกษา 

210 

 

9,452,520.00  
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ลำดับ รายการ จำนวน รูปภาพ งบประมาณ หมายเหตุ 
33 เก้าอ้ี สำหรับนักศึกษา 420 

 

1,523,340.00  

34 เตียงสำหรับห้องพักอาจารย์ 6 

 

58,590.00  

35 ตู้เสื้อผ้า สำหรับห้องพัก
อาจารย์ 

6 

 

33,420.00  

36 โต๊ะข้างเตียง  สำหรับห้องพัก
อาจารย์ 

3 

 

5,301.00  

37 โต๊ะทำงาน  สำหรับห้องพัก
อาจารย์ 

6 

 

36,828.00  

38 ตู้วางทีวี สำหรับห้องพัก
อาจารย์ 

3 

 

19,251.00  

39 เก้าอ้ี สำหรับห้องพักอาจารย์ 6 

 

18,114.00  

40 ฟูก เตียงนอนยางพารา   2,624,160.00  
41 ผ้าม่าน   410,145.75  
42 ที่จอดจักรยานด้านหลังตรง

โรงยิม 
  16,958,796.75  

รวมราคาทั้งสิ้น 36,141,868.34  
 




