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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  
ครั้งที่ 5/2565  รูปแบบออนไลน์ Zoom Application 

วันที่ 20 พฤษภาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธนิีย์ แสนยศ  กรรมการ   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์  กรรมการ   
7. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ กรรมการ   
8. อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ กรรมการ  ออนไลน์  

 9. นางสาวชุติ์ภิญกุญช์ เฉลิมชาติโภคิน เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ  ผู้ช่วยคณบดี  ออนไลน์ 
 2. อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม อาจารย์   ออนไลน์ 
 3. นางสาวโศรยา นุ่มสร้อย  เจ้าหน้าที่  
 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2565  
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการจัดโครงการการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 ให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีผู้เข้ารับการตรวจ จ านวน 412 คน ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนรายวิชากระบวนการพยาบาล  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 52 คน มาร่วมท า
กิจกรรมการวัดสัญญาณชีพและช่วยในกิจกรรมต่างๆ ของการตรวจสุขภาพครั้งนี้ด้วย 
 มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/2565 
  ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่ 
22  เมษายน 2565  แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  ชั้น 2  ฝ่ายเลขานุการ             
ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 29 หน้า  ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะพยาบาลศาสตร์  ในระเบียบวาระนี้ 
  จึงน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม 
  มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 รายงานการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ข้อมูล 
  เลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2565 รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ     

 ด าเนินการแล้ว 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เห็นชอบ พิจารณารายชื่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 รอบที่ 4 

ท าบันทึกเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
จ านวน 5 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ 

2 เห็นชอบแผนบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนท้องถิ่น  โดยขอให้คณะ
ด าเนินการท าแผนและให้

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้ด าเนินเนินการ
จัดบริการวิชาการ ดังนี้ 
1.บริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง
การดูแลสุขภาพองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กมลภู  ถนอมสัตย์ 
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ประชาสัมพันธ์หากลุ่มเป้าหมาย
ตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
และท าหลักสูตรการสอน
ผู้สูงอายุให้หลากหลาย  การ
วางแผนเรื่องงบประมาณในการ
ด าเนินไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สอด
รับกบัการวางภาพของการ
ท างาน 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยเริ่มเมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2565 
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแล
ผู้สูงอายุ รุ่นที่  2 มีผู้ เข้ารับการอบรม
ทั้ งหมด 79 คน โดยเริ่ ม เมื่ อวันที่  6 
พฤษภาคม 2565  

3 เห็นชอบ (ร่าง) การขอ
งบประมาณครุภัณฑ์
ปีงบประมาณ 2566  
จ านวน 42 รายการ  

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการท า
บันทึกข้อความเสนออธิการบดี เ พ่ือ            
ขออนุ มั ติ งบประมาณในการจั ดซื้ อ
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 42 
รายการ เ รี ยบร้ อยแล้ ว  อยู่ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วริยา จันทร์ข า 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เห็นชอบแผนการพัฒนาและ

ผลการด าเนินการปรับปรุง
จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการรับรอง
สถาบันการศึกษา จากสภา
การพยาบาล โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
- การวางแผนในการก าหนด
ส่งเรียนปริญญาเอก ขอให้
คณะฯ ท าแผนล่วงหน้า 2 ปี  
- การวางแผนอัตราก าลัง  
วางแผนรับนักศึกษา อาจารย์
ที่รับเข้า อาจารย์ที่ลาออก  
- จัดท าข้อมูลของเครือข่าย
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และจะรายงาน
ความก้าวหน้าในที่ประชุมต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วริยา จันทร์ข า 
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- การพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
ขอให้วางแผนพัฒนาอาจารย์
ในคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มี
จ านวนร้อยละเพ่ิมข้ึน 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 
  3.2 การติดตามความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
  เลขานุการรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565  และ 2/2565 ขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

1 3/2565 ขอให้ปรับตารางใน
การน าเสนอเป็น
การเปรียบเทียบ
หลักสูตร พ.ศ.2559 
พ.ศ.2562 และ 
พ.ศ.2566 

อยู่ระหว่างด าเนินการท า
ตารางข้อมูลเปรียบเทียบ
หลักสูตร พ.ศ.2559 พ.ศ.2562 
และ พ.ศ.2566  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วาร์ธินีย์  แสนยศ 

ได้ด าเนินการจัดท า
ตารางข้อมูล
เปรียบเทียบหลักสูตร 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2562 
และ พ.ศ.2566 
ตามท่ีประชุมร่วมกัน
ในโครงการปรับปรุง
หลักสูตร ตามเกณฑ์ 
AUN-QA 

2 2/2565 เห็นชอบ (ร่าง) 
แผนการด าเนินการ
การจัดตั้ง วารสาร
เครือข่ายคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ โดยให้ไป
ศึกษาดูงานที่
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก   
ราชวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างการประสานงาน             
ขอศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่มี
การด าเนินการจัดตั้งวารสาร
เครือข่าย และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดตั้งวารสารฯ  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

กมลภู ถนอมสัตย์ 

คณะ ฯ จะจัดการ
ประชุม
คณะกรรมการ
วารสารเครือข่าย
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2565 
โดยเชิญบรรณาธิการ
วารสารพยาบาล 
ราชภัฏอุบลราชธานี 
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

จุฬาลงภรณ์  
สถาบันพระบรม
ราชชนก 

รองศาสตราจารย์ 
ดร.วราทิพย์ แก่นการ 
เป็นวิทยากรและ
คณะฯ ได้ส่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
กมลภู ถนอมสัตย์ 
และนายอานนท์  
ชูราศรี ไปอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
“ระบบ ThaiJO2.0 
ส าหรับบรรณาธิการ
วารสาร” ในวันที่ 
18-20 พฤษภาคม 
2565  

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

- วางแผนเขียนโครงการเดือน
พฤษภาคม และวางแผนจัด
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2565 
เข้าร่วมทุกชั้นปี (ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ร่วมกับเป็นช่วงเปิด
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง)   
เนื่องจากช่วงพฤษภาคมเป็น
ช่วงจัดการเรียนการสอน ภาค
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
- ส าหรับวิทยากรพิเศษท่ีจะ
บรรยาย เสนอ 2 ท่าน ได้แก่ 
นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ และ
นายขจร  จิตสุขุมมงคล ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วาร์ธินีย ์ แสนยศ 

มีการวางแผนการ
ด าเนินการ และเชิญ
วิทยากรด้านการ
ลงทุน ด้านกฎหมาย 
มาให้ความรู้กับ
นักศึกษาโดยจะจัดใน
เดือนมิถุนายน 2565 
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เรื่องท่ี ครั้งที ่ มติที่ประชุม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้า 

3 1/2565 ส่งเสริมให้มี
โครงการช้างเผือก 
โดยการไปค้นหา
และคัดเลือก
นักเรียนในโรงเรียน
ที่มีความโดดเด่น
และมีความตั้งใจที่
จะมาเรียนคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

1. ได้ด าเนินการจัดท าวิดีทัศน์
แนะน าคณะแล้ว เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2565  
2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ใน
รูปแบบใหม่ เช่น tiktok, blog 
ร่วมกับประชาสัมพันธ์ สโมสร
นักศึกษา รุ่นพี่ 
3. ประสานกับทางโรงเรียน
ประจ าจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง  ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก 
ตรวจสอบคุณสมบัติ โรงเรียน
ละ 2-3 คน (ประมาณปลายปี 
2565) 
4. เปิด Open house หรือ
การเข้า Camp   
5. ให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
เป็นอาจารย์พยาบาล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วาร์ธินีย์  แสนยศ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้มี
การประชุมและ
วางแผนเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในปีการศึกษา 2566  

4 1/2565 ควรไปศึกษาดูงานที่ 
CP, HUAWEI, 
สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 
เนื่องจาก                 
มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่างๆ ที่ทันสมัย 

ได้ด าเนินการประสานงานใน
การขอเข้าไปศึกษาดูงานกับ
หน่วยงานต่างๆ แล้ว  
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
จึงยังไม่มีหน่วยงานให้เข้าไป
ศึกษาดูงาน อาจจะเป็นใน
รูปแบบออนไลน์  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
วริยา จันทร์ข า 

ได้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่ประสงค์
จะขอเข้าไปศึกษาดู
งานเป็นระยะๆ แต่
เนื่องด้วยสถานการณ์
โควิด จึงท าให้ไม่มีที่
ใดตอบรับให้เข้าไป
ศึกษาดูงาน 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการด าเนินการด้านงานวิชาการ 
 4.1.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2566 โดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality 
Assurance: AUNQA) ขณะนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2565                        
จะด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรและรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์และ                     
มีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด โดยผู้ที่มาร่วมวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ 

1.ดร.เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ    ผู้แทนองค์วิชาชีพ 
2.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ      ผู้แทนองค์วิชาชีพ 
3.นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร  แย้มสุดา     ผู้แทนจากสภาการพยาบาล 
4.นางสาวส าลี  คิมนารักษ์  ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต 
5.นางขนิษฐา  ตั้งกิตติวัฒน์   ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต 
6.นางสาวศุภลักษณ์  สร้อยค า      ผู้แทนศิษย์เก่า 

  มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
   4.1.2 รายงานผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
   คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ 
นักศึกษามี digitalization & digital skills กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเชิงวิชาชีพและพัฒนาจริยธรรม                    
คณะพยาบาลศาสตร์ : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุม                  
ปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 217 คน ดังนี้ 1.นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 53 คน 2.ผู้ปกครองของนักศึกษา
ใหม่ จ านวน 47 คน 3.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 52 คน 4.นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 41 คน 5.บุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 18 คน 6.บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 6 คน          
   ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดทุกปี 2.ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้น หวังว่า
ผู้ปกครองจะมาร่วมพิธีได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 
   มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
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   4.1.3 รายงานความคืบหน้าสถานะนักศึกษาและการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
   ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยมีนักศึกษาจ านวน 5 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน 61/99  
หมู่เรียน 62/97 หมู่เรียน 63/101 หมู่เรียน 64/99 และ หมู่เรียน 65/100 นอกจากนั้นอาจารย์ที่ ปรึกษา
ประจ าแต่ละหมู่เรียนได้มีการติดตามผลการเรียนเพ่ือจะได้ร่วมกันวางแผน แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง และเรียนส าเร็จตามแผนของหลักสูตร 
   รายงานความคืบหน้าสถานะนักศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
   หมู่เรียน 61/99  ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด  จ านวน 38 คน มีนักศึกษาที่ยังคง
ค้างและรอส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ขอพักการเรียนและรักษาสถานภาพ 
จ านวน 1 คน 
   หมู่เรียน 62/97 นักศึกษาคงอยู่ในปัจจุบัน  จ านวน 45 คน 
   หมู่เรียน 63/101 นักศึกษาคงอยู่ในปัจจุบัน  จ านวน 55 คน 
   หมู่เรียน 64/99 นักศึกษาคงอยู่ในปัจจุบัน  จ านวน 52 คน 
   หมู่เรียน 65/100 นักศึกษาคงอยู่ในปัจจุบัน  จ านวน 62 คน 
   มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

   4.1.4 นโยบายการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 และแผนการจัด           
การเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 

ส าหรับปีการศึกษา 2565 ทางคณะพยาบาลศาสตร์ โดยความร่วมมือของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการวางนโยบายในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแผนการเรียนการสอนตลอด             
ปีการศึกษา ประกอบด้วย  

1) นโยบายและแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการสอน และสาระวิชาให้ทันสมัย
ส าหรับการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ประจ าปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการบริหารจัดการรายวิชา 
1. ระบุการน าข้อเสนอแนะที่ระบุใน มคอ.5 และมคอ.6 จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

และผลการด า เนินการ faculty practice รายบุคคลและรายกลุ่มวิชามาปรับปรุงในรายวิชา 
2. ระบุการปรับสาระส าคัญที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันและตามผลลัพธ์การ

เรียนรู้ โดยให้มีปรากฏในหัวข้อที่สอนในตารางสอนด้วย ดังนี้ 
2.1. ประเด็นความรอบรู้ ได้แก่ 

2.1.1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2.1.2.ความรอบรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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2.2. ประเด็นผลลัพธ์การเรียนรู้ ได้แก่ 
2.2.1. การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2.2.2. เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ 
2.2.3. นวัตกรรมทางการพยาบาล 
2.2.4. การจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
2.2.5. การดูแลผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมให้กับสูงอายุ 
2.2.6. การใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาท่ี 3 
2.2.7. ประเด็นและแนวโน้มทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.3. ประเด็นการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้แก่ 
2.3.1. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
2.3.2. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากฐานข้อมูลทางการพยาบาล 
2.3.3. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2.3.4. การงดการสูบบุหรี่ 

2.4. ประเด็นการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การผลิตและพัฒนาบุคลาการสู่
วิชาชีพและสาขาเฉพาะได้แก่ 

2.4.1. มหาวิทยาลัยสีเขียว 
2.4.2. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG) 
2.4.3. ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและการจัดการองค์กร 

3. ออกแบบรายวิชาให้ทันสมัยโดยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งแบบใน
ห้องเรียนและแบบออนไลน์ และพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนระบบ NPUR Online Course ทุกกลุ่มวิชา 

4. รายวิชาทฤษฎี ควรมีการอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน
ทุกหัวข้อ และสไลด์การสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยวิชาละ 2 หัวข้อในระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 

5. ลดชั่วโมงการสอนแบบบรรยาย แต่เน้นการสอนที่ผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยใช้
Active Learning เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งการใช้
Thai Mooc ในการเรียนการสอน 

6. ประเมินการสอนตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในมคอ.3 และมคอ.4 รวมทั้งใช้แบบ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์มาตรฐานการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ rubric score 

7. ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา วารสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 ปี 

8. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอน โดยมีเอกสารแสดงการพัฒนาตนเองด้านสาระ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนทุกปีการศึกษา โดยแนบประกาศนียบัตร หรือสรุปสาระที่ได้จากการเข้า
อบรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนพร้อมประกาศนียบัตรเสนอในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารคณะ 
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ด้านการจัดการศึกษาการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
1 .  ร ะบุ กิ จ ก ร รมการจั ดก ารศึ กษาการ เ รี ยนรู้ เ ชิ งบู รณาการ  ( Work 

integratedLearning) แบบก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา ( Pre-course experience) เพ่ือเสริมการ
เรียนรู้ของรายวิชา เช่น 

1.1. ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมจิตอาสาส า หรับการดูแล
ผู้สูงอายุ 

1.2. กิจกรรมจิตบริการในงานบริการวิชาการของคณะ เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีน
ศูนย์กักตัวของชุมชน การตรวจคัดกรองหาสารพันธุ์กรรมโควิด ฯลฯ 

2. ระบุการบูรณาการรายวิชา โดยปีการศึกษา 2565 ได้ก าหนดรายวิชาให้มี
การบูรณาการ ดังนี้ บูรณาการรายวิชากับการพัฒนานวัตกรรม หรือวิจัยในชั้นเรียน หรือการจัดท า คลิปวีดีโอ
การท าหัตถการทางการพยาบาลที่จ า เป็น ได้แก่ 

ภาคเรียนที่ 1 
1) รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
2) รายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
3) รายวิชาวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 
4) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน2 (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
ภาคเรียนที่ 2 
1) รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
2) รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
3) รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางการพยาบาล (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
4) รายวิชาการพยาบาลชุมชน (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 
5) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2 (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 
6) รายวิชาปฏิบัติการจัดการทางคลินิก (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
7) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการพยาบาลที่

เลือกสรร (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
ภาคฤดูร้อน 
1) รายวิชากระบวนการพยาบาล (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
2) รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
3) รายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 
3. ระบุการบูรณาการรายวิชาการการบริการวิชาการภายในหน่วยงาน หรือ 
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ภายนอกหน่วยงาน ตามความต้องการ ได้แก่ 
ภาคเรียนที่ 1 
1) รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
2) รายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
3) รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
4) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 
5) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 
6) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
7) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์2 (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
ภาคเรียนที่ 2 
1) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
2) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
3) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 
4) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2 (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 
5) รายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
6) รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการพยาบาลที่

เลือกสรร (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
ภาคฤดูร้อน 
1) รายวิชากระบวนการพยาบาล (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
2) รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
3) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบ ปีการศึกษา 
2565 

3) ข้อปฏิบัติตัวในการเข้าเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 1. เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบวิชา อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 2. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ กรณีความเสี่ยงติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของนักศึกษาและคณาจารย์ 
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บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. นักศึกษา 
 1.1 ก่อนเข้าอาคาร 
  1.1.1 แสดงผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น Antigen Test Kit (ATK) ครั้ง

แรกก่อนเข้าอาคารและหลังจากนั้นท า การตรวจทุก 2 สัปดาห์ 
  1.1.2 ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย 
  1.1.3 วัดอุณหภูมิและลงชื่อ สกุล ทุกครั้งก่อนเข้าอาคาร 
  1.1.4 แสดงผลการประเมิน Thai Save Thai ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง 
  1.1.5 ตัวแทนนักศึกษาท า การจองห้องเรียนในระบบเป็นรายสัปดาห์ 
  1.1.6 ตัวแทนนักศึกษายืมอุปกรณ์ส า หรับการเรียนการสอนก่อนเข้าเรียน 
  1.1.7 ตัวแทนนักศึกษาจัดเตรียม Note Book ส า รองอย่างน้อย 1 เครื่อง

ทุกวัน 
  1.1.8 กรณีหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งอาจารย์ผู้สอนทันทีและสังเกต

อาการอยู่ที่หอพัก 
 1.2 ระหว่างอยูใ่นอาคาร 
  1.2.1 นักศึกษาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร ล้างมือด้วย

แอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ และให้เข้าเรียนตามชั้นปีที่ระบุไว้ในแต่ละห้อง 
  1.2.2 ให้ตัวแทนนักศึกษารวบรวมรายการอาหารและนัดหมายการส่ง

อาหาร ณ บริเวณชั้น 1 เวลา 12.00 น. 
  1.2.3 ตัวแทนนักศึกษารับอาหาร เวลา 12.00 น. พร้อมน าถุงขยะเพ่ือ

รองรับขยะ และน ามาท้ิง ณ จุดทิ้งชั้น 1 เวลา 13.00 น. 
  1.2.4 ในขณะที่รับประทานอาหารในห้องเรียน นักศึกษาสามารถเปิดพัดลม

และหน้าต่างเพ่ือระบายอากาศ 
  1.2.5 เปิดเครื่องปรับอากาศต่อเนื่องประมาณ 2 ชั่วโมง และปิด

เครื่องปรับอากาศ ประมาณ 30 นาทีเพ่ือท า ความสะอาดห้องเรียน รวมทั้งเปิดพัดลมและหน้าต่างเพ่ือระบาย
อากาศประมาณ 30 นาท ี

  1.2.6 นักศึกษาสามารถเข้าห้องน้ า ประจ า แต่ละชั้น หากเกิดกรณีมีปัญหา
เรื่องของระบบน้ าสามารถมาใช้ห้องน้ า ที่ชั้น 1 

  1.2.7 กรณีหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งอาจารย์ผู้สอนทันท ี
2. อาจารย์ผู้สอน 
 2.1 รับแจ้งรายงานความเสี่ยงจากนักศึกษาหรือหัวหน้าห้อง และประสานงาน

เพ่ือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากนักศึกษา แจ้งนักศึกษาให้ท า บันทึกรายงานอาการและบันทึกการลาเพ่ือบันทึก
รายงานเป็นหลักฐาน ส่งรายชื่อนักศึกษาที่เสี่ยงให้ผู้รับผิดชอบวิชา 
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 2.2 ดูแลประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาตามแบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงและ
สนทนาดูแลด้านจิตใจของนักศึกษา และชี้แจงแนวทางเลือกของนักศึกษาในการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ พร้อม
ให้นักศึกษาลงนามในแบบฟอร์มทางเลือกเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 2.3 แจ้งผู้รับผิดชอบวิชาเพ่ือด า เนินการประสานงานหาข้อสรุปแนวทางการ
บริหารจัดการปฏิบัติตามความเสี่ยงท า บันทึกรายงานอาการเพื่อบันทึกรายงานเป็นหลักฐาน ส่งรายชื่อนักศึกษา
ที่เสี่ยงให้รองคณบดีดูแลงานด้านวิชาการ เพ่ือด า เนินการจัดท า ค าสั่งการสังเกตอาการ 

 2.4 กรณีนักศึกษาต้องกักตัว ณ หอพักให้ประสานงานและท า ความเข้าใจกับ
นักศึกษาที่พักร่วมกัน 

3. ผู้รับผิดชอบวิชา 
 3.1 รับทราบรายงานบันทึกความเสี่ยงจากอาจารย์ผู้สอน และรวบรวมข้อสรุป

เพ่ือบันทึกรายงานเป็นหลักฐาน ส่งรายชื่อนักศึกษาที่เสี่ยงให้รองคณบดีดูแลงานด้านวิชาการ เพ่ือด า เนินการ
จัดท า ค าสั่งการสังเกตอาการ 

 3.2 โทรประสานงานแจ้งประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือ รองคณบดีดูแล
งานด้านวิชาการ พร้อมจัดท า บันทึกสรุปข้อเท็จจริง และแนวทางการบริหารจัดการปฏิบัติตามความเสี่ยง 

 3.3 กรณีนักศึกษาต้องกักตัว ณ หอพัก ให้ประสานงานและท า ความเข้าใจกับ
นักศึกษาที่พักร่วมกัน 

4. ผู้บริหารระดับรองคณบดี 
 4.1 รับทราบรายงานความเสี่ยงจากรายงานของผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 4.2 รวบรวมข้อสรุปจากผู้รับผิดชอบวิชา ให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการตาม

ความเสี่ยง 
แนวปฏิบัติส าหรับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ โดยก าหนดให้เลือก 2 แนวทางคือ 
กรณีผลการตรวจ ATK เป็นบวก ด าเนินการดังนี้ 
1. กักตัวที่หอพักตนเอง โดยเพ่ือนที่อยู่ร่วมห้องต้องแยกของใช้อย่างเด็ดขาด 

อาจารย์ที่ปรึกษาย่อยประสานงานทีมบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ที่ดูแลเรื่องการตรวจ ATK ประจ า วันเพ่ือท า 
การตรวจ ATK หรือ RT-PCR 

2. กักตัวที่บ้าน ผู้ปกครองและนักศึกษาลงนามรับทราบ จากนั้นผู้ปกครองมารับ
นักศึกษากลับบ้านเพื่อท าการสังเกตอาการ 

3. เขียนบันทึกการลาให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนลงนาม พร้อมแนบ
หลักฐานการหยุดเรียนจากสถานบริการสุขภาพที่ออกให้กักตัวที่บ้าน 

4. ให้กลับมาเรียนในวันรุ่งขึ้นของการสิ้นสุดการกักตัว โดยเน้นย้ า การสวมหน้า
อนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างในการท า กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน สังเกต
อาการหากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดเพื่อสังเกตอาการและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงจากผู้ที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก ด า เนินการดังนี้ 
1. กักตัวที่หอพักตนเอง โดยเพ่ือนที่อยู่ร่วมห้องต้องแยกของใช้อย่างเด็ดขาด 

อาจารย์ที่ปรึกษาย่อยประสานงานทีมบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ที่ดูแลเรื่องการตรวจ ATK ประจ า วันเพ่ือท า 
การตรวจ ATK หรือ RT-PCR และมารับการตรวจ ATK ตามค าสั่งประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

2. กักตัวที่บ้าน ผู้ปกครองและนักศึกษาลงนามรับทราบ จากนั้นผู้ปกครองมารับ
นักศึกษากลับบ้านเพื่อท าการสังเกตอาการ 

3. ระยะเวลาในการสังเกตอาการจ านวน 5 วัน โดยวันแรกที่มาคณะพยาบาล
ศาสตร์ ให้ท าการตรวจ ATK ซ้ า ก่อนขึ้นเรียนสังเกตอาการหากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดเพ่ือสังเกตอาการและ
ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

4) นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Workintegrated Learning) ประจ าปีการศึกษา 2565 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสามารถน า ไปเป็นแนว
ปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต "พร้อมเรียนรู้                
จิตบริการ" รวมทั้งท า ให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงอย่างสร้างสรรค์ เน้นการเกิดผลลัพธ์
ตามการเรียนที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดหลักในจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
แบบก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course experience) ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการท างานจริง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างาน 
3. กิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร 
4. ลักษณะกิจกรรมต้องสามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 

แบบก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course experience) ในแต่ละชั้นปี รายละเอียดดังนี้ 
1. การบูรณาการนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ก่อนการเรียนรายวิชาชั้นปีที่ 1

เป็นการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านการให้บริการ การให้ค าแนะน า ด้านสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 1.1 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 

420 ชั่วโมง โดยเป็นการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเน้นการฝึกประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมของการท า 
งานจริงทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนต่างๆ หรือการมีจิตบริการดูแลผู้สูงอายุในหน่วยบริการและในชุมชน ก่อน
เริ่มเรียนรายวิชาทางการพยาบาล 

 1.2 ร่วมกิจกรรมจิตบริการงานบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ เช่น การ
ออกตรวจคัดกรองหาสารพันธุ์กรรมโควิด (ATK) ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฯลฯ 

 1.3 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัล และ
เรียนรู้ภาษาท่ี 3 ผ่านการใช้ Thai Mooc ให้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการบูรณาการก่อนการเรียนรายวิชา 
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2. การบูรณาการนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ก่อนการเรียนรายวิชาชั้นปีที่ 2
เป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมในศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จ านวน 45 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 การซักประวัติ การวัดสัญญาณชีพ การคัดกรองเบื้องต้น 
 2.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 2.3 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้ใหญ่และสูงอายุรวมทั้งเรื่องยา 

อาหารและโภชนาการ การออกก าลังกาย 
 2.4 การให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา

2019 
 2.5 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัล และ

เรียนรู้ภาษาท่ี 3 ผ่านการใช้ Thai Mooc ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการบูรณาการก่อนการเรียนรายวิชา 
3. การบูรณาการก่อนเข้าศึกษาชั้นปีที่ 3ก่อนการเรียนรายวิชาชั้นปีที่ 3 เป็นการจัด

กิจกรรมจิตอาสาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 การตรวจคัดกรองหาสารพันธุ์กรรมโควิด เข้าร่วมในงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บ้านลุงสนิท สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ านวน 90 ชั่วโมง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 การซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
 3.2 การช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 3.3 การตรวจคัดกรองหาสารพันธุ์กรรมโควิด 
 3.4 การให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา

2019 
4. การบูรณาการก่อนเข้าศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนการเรียนรายวิชาชั้นปีที่ 4 เป็นการจัด

กิจกรรมจิตอาสาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมเข้าร่วมในงานพระราชทานปริญญาบัตร โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด
นครปฐม บ้านลุงสนิท สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ านวน 135 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 4.1 การซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
 4.2 การบริหารจัดการตามจุดต่างๆ ทั้งการวางแผนท างาน ทั้งการวางแผนท า 

งานการจัดการอัตราก าลัง การวางแผนการแก้ไขปัญหา 
 4.3 ในเรื่องต่างๆการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการปฏิบัติงาน 
 4.4 การวางแผนการท า งานในการออกตรวจคัดกรองหาสารพันธุ์กรรมโควิด

(ATK) 
 4.5 ประจ า จุดพยาบาลฉุกเฉิน การช่วยเหลือเบื้องต้น การส่อต่อผู้รับบริการที่

ปัญหาเร่งด่วน 
 4.6 การเข้ารับการอบรมจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลของโรงพยาบาล

นครปฐม จ านวน 8 ชั่วโมง 
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การบูรณาการระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร 
เป็นการจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ณ สถาบันวิชชาจารย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 135 ชั่วโมง 
การบรูณาการช่วงท้ายของหลักสูตรก่อนส าเร็จการศึกษา 
การบูรณาการทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรเป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4             

น านวัตกรรมหรือจัดโครงการเพ่ือดูแล รักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ณ สถาบันวิชชาจารย์                  
คณะพยาบาลศาสตร์ การจัดกิจกรรมให้กับผู้รับบริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมหรือภาษาในสถานบริการ
ที่มีความทันสมัยด้านการบริการทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 45 ชั่วโมง 
   มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

   4.1.5 ผลการด าเนินการบูรณาการการท างานกับการเรียนการสอน ปี 2565 
จากนโยบายและแนวทางการบูรณาการการท างานกับการเรียนการสอน ทางคณะ

พยาบาลศาสตร์ได้เริ่มด าเนินการ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  
1. การจัดกิจกรรมการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ การให้ความรู้

เกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่พบบ่อย การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา                       
การพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งวางแผนจัดกิจกรรมในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม  

2. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตบริการงานบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์                    
โดยการร่วมออกตรวจคัดกรองหาสารพันธุกรรมโควิด (ATK) การซักประวัติ การตรวจวัดสัญญาณชีพ                 
ณ หอประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                 
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ในการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                        
และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2565 โดยนักศึกษา                 
ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชากระบวนการพยาบาล 
   มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
   4.1.6 รายงานความคืบหน้าระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบ
ออนไลน์  ในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้านการเรียน สุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และ
พฤติกรรม น าไปสู่การติดตามและวางแผนการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต และช่วยในการ
ติดตามช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การตรวจรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล   

ทั้งนี้ ได้ด าเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว                    
ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี และอยู่ในช่วงปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การใช้งานระบบ ได้แก่ การแจ้งเตือนนักศึกษาขอเข้าพบโดยผ่านอีเมลล์  การรายงานผลสถิติในรูปแบบของไฟล์ 
PDF และอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับค าเสนอแนะ 
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   มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
  

4.2 รายงานผลการด าเนินการด้านงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม 
 4.2.1 แผนการเปิดรับสมัครหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน  

ตามที่คณะพยาบาลคาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลนครปฐม ได้ยื่นเสนอหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ไปยังสภาการพยาบาลเพ่ือขอรับการรับรอง นั้น 

จากการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคน 
2565 ได้มีมติให้การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) ระยะเวลารับของ 5 ปี ทั้งนี้มีผลจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2570 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ และได้มีการ
วางแผนด าเนินการหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2565 รับสมัคร จ านวน 20 คน 
เป็นบุคลากรภายนอก จ านวน 18 คน และเป็นอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จ านวน 2 คน 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม มีดังนี้ 
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์                

ชั้น 1 
2. มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. สุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์  ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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การเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน 17 หน่วยกิต  8 รายวิชา  ประกอบด้วย ทฤษฎี 
จ านวน 11 หน่วยกิต (180 ชั่วโมง) 5 รายวิชา  และปฏิบัติ จ านวน 6 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง) 3 รายวิชา   

เกณฑ์การประเมินผลและการส าเร็จการศึกษา 
1. มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
2. เกรดเฉลี่ยแต่ละวิชา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.50 ตาม

เกณฑ์การประเมินผล    
 มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

 4.2.2 ผลการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 
ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการเปิดรับสมัคร

นักศึกษาใหมห่ลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 โดยมีการเปิดรับจ านวน 2 รอบ ดังนี้ 
รายละเอียด รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

1.ประกาศรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง      
20 มกราคม 2565 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง                
15 มีนาคม 2565 

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 มกราคม 2565 18 มีนาคม 2565 
3.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 28 มกราคม 2565 25 มีนาคม 2565 
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 31 มกราคม 2565     31 มีนาคม 2565     
5.รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 7 เมษายน 2565 
 
จ านวนผู้สมัคร 

รายการ จ านวน 
จ านวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 49 คน 
จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ 48  คน 
จ านวนผู้สละสิทธิ์สอบ 4   คน 
จ านวนผู้เข้าสอบ 44   คน 
จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 44   คน 
จ านวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตัวจริง 43   คน 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.2.3 ผลการรับสมัครและการด าเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแล
ผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ด าเนินการรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่ วโมง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 
2565 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 21 ราย และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล            
ศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จ านวน 62 ราย และได้มีการเริ่มด าเนินการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวในวันที่                       
6 พฤษภาคม 2565  

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.2.4 รายงานผลการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยตีพิมพ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการด าเนินการจัดท าผลงาน

วิชาการและวิจัยตีพิมพ์ ดังนี้ 
บทความวิจัย จ านวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 

กิติกร พรมา และรังสิมันต์ สุนทรไชยา. (2565). รายงานผู้ป่วยรายงานผู้ป่วย: อาการซึมเศร้าของผู้ป่วย                      
โรคจิตเภท. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 29(1), 144-153. (TCI 1) 

หทัยชนก บัวเจริญ, ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม และวิกานต์ดา โหม่งมาตย์. (2565). การพัฒนารูปแบบการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยการส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม . 
วารสารควบคุมโรค, 47(4), 982-994. (TCI 1) 

บุญศิริ จันศิริมงคล, หทัยรัตน์ สายมาอินทร์, ยุภา คงกลิ่นสุคนธ์ และจักรพงศ์ โตะหมูด. (2565). อาการจิตเวช       
ทีส่ัมพันธกับผู้ที่ใชกัญชาทางการแพทย.์ ศรีนครินทรเวชสาร, 37(1), 82-92. (TCI 2) 

Buajaroen, H., Photangtham, D., Wutipong, M., & Saisit, W. (2021). A process of promoting the 
publication of research in academic journals among the Faculty of Nursing. 
Interdisciplinary Research Review, 16(6), 6-12. (ACI, TCI1)  

Sungbun, S., Tangkawanich, T., Thanakumma, T., Pitchayakoon, N, & Srichote, W. (2022).                    
A community-based participatory approach to increase public knowledge of stroke 
among ethnic minorities in the northern mountains of Thailand. J Public Hlth Dev 

Waelveerakup, W.,et al. (2022). Social support needs of the older persons during the second 
wave of COVID-19pandemic in semi-rural Thailand. Interdisciplinary Research 
Review, 17(2), 8-13. (ACI, TCI1) 
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บทความวิชาการ จ านวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 
นิตยา เจริญยุทธ, หทัยรัตน์ สายมาอินทร์ และวีนัสริน ก้อนศิลา. (2564). การเสริมสร้างพลังอ านาจในผู้ป่วยจิตเภท

เรื้อรัง: บทบาทพยาบาล. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงค์, 5(3), 23-35. (TCI2) 

บุญศิริ จันศิริมงคล, หทัยรัตน์ สายมาอินทร์, ยุภา คงกลิ่นสุคนธ์ และจักรพงศ์ โต๊ะหมูด. (2565). อาการจิตเวชที่
สัมพันธ์กับผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์. ศรีนครินทร์เวชสาร, 37(1), 82-92. (TCI 2) 

เรียม นมรักษ์. (2564). สมดุลชีวิตและการท างานในพยาบาลวิชาชีพ. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 11(3), 
176–186. (TCI 2) 

Kitikorn Pornma, Sitthiphon Bunman, Prakasit Wannapaschaiyong& Sonthaya Saiyasalee. (2022). 
Psychosocial Therapy in Schizophrenic Patients with Depression. The Bangkok 
Medical Journal, 18(1), 16-14. (TCI2) 

Bunman, S., Wannapaschaiyong, P., & Kitikorn Pornma, M. N. S. (2022). Health Literacy Among 
Individuals Living with HIV. The Bangkok Medical Journal, 18(1), 65-65. (ACI, TCI2) 

Waelveerakup, W., Pasuwan, D., & Manalo, R. J. C. (2021). Community–based teaching and 
learning management as the foster family in Thailand: PLESS+ OSCE Model. 
Interdisciplinary Research Review, 16(6), 53-58. (ACI, TCI1) 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.2.5 รายงานความก้าวหน้าการจัดท า faculty practice  ของอาจารย์ 
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้อาจารย์ด าเนินการ

จัดท า faculty practice ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการรับรองสถาบัน นั้น 
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอรายงานความก้าวหน้า  ดังนี้ 

แบบระดมสมองการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจ าปีการศึกษา 2564 
ข้อตกลงในการระดมสมอง 

1. โรงพยาบาล / หน่วยงาน ตกลงร่วมกันเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์
พยาบาล (Faculty Practice) ให้สอดรับความต้องการของ โรงพยาบาล/หน่วยงาน  

2. โรงพยาบาล / หน่วยงาน และ อาจารย์พยาบาลระบุรูปแบบในการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์
พยาบาล (Faculty Practice)  

3. โรงพยาบาล / หน่วยงาน และอาจารย์พยาบาลระบุช่วงวันและเดือนการด าเนินการและการส่งมอบผล
การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) 

4. โรงพยาบาล / หน่วยงาน และอาจารย์พยาบาลรูปแบบการน าใช้ประโยชน์และการต่อยอดผลงานของ
การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) 
รูปแบบในการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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 รูปแบบที่ 1 ท างานร่วมกับผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนารูปแบบบริหารพยาบาล HA, QA หรือการ
พัฒนาบุคลากร 
 รูปแบบที่ 2 ท างานร่วมกับ APN / พยาบาลช านาญการข้ึนไป ท าวิจัย ใช้ผลงานวิจัย  พัฒนาแนวปฏิบัติ 
พัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง  
 รูปแบบที่ 3 ท างานร่วมกับ APN / พยาบาลช านาญการขึ้นไป สร้างความรู้จากการปฏิบัติ การบริการ
วิชาการ และการวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 
ผลลัพธ์จากการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) หมายถึง ชิ้นงานที่เกิดขึ้น      
จากความร่วมมือ เช่น บทความวิชาการ บทความวิจัย โครงร่างวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล แนวปฏิบัติ 
กรณีศึกษา ฯ 
รูปแบบการน าไปใช้ประโยชน์และการต่อยอดงานของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
 รูปแบบที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ รูปแบบบริหารพยาบาล HA, QA หรือการพัฒนาบุคลากร 
 รูปแบบที่ 2 ผลงานวิชาการประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการหรือการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 รูปแบบที่ 3 พัฒนาความร่วมมือต่อเนื่องของหน่วยงานในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการ การ
ฝึกอบรม การพัฒนางานบริการต่างๆ 

สรุปการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) 

ล าดับ 
อาจารย์ท่ีจะท า 

faculty practice 
หอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รูปแบบ
การท า 
faculty 
practice 

(1-3) 

ทักษะที่
ต้องการ
พัฒนา 

ผลลัพธ ์

รูปแบบ
การ

น าไปใช้
ประโยชน์
และการ
ต่อยอด 
(1-3) 

กลุ่มวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ      
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วรางคณา สายสิทธ์ิ 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
โรงพยาบาลนครปฐม 

3, 9, 10 
ธันวาคม 
2564 
24, 31 
มกราคม 
2565 
7, 21 
กุมภาพันธ์ 
2565 
7, 21, 28 
มีนาคม 
2565 

2 ทักษะ
ประเมินคัด
แยกผู้ป่วย  
ณ แผนก
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

ผลงานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาและผล
การใช้
ปัญญาประดิษฐ์ใน
การคัดแยกผู้ป่วย  
ณ แผนกอุบัตเิหตุ
และฉุกเฉิน  
โรงพยาบาล
นครปฐม 

2 
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ล าดับ 
อาจารย์ท่ีจะท า 

faculty practice 
หอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รูปแบบ
การท า 
faculty 
practice 

(1-3) 

ทักษะที่
ต้องการ
พัฒนา 

ผลลัพธ ์

รูปแบบ
การ

น าไปใช้
ประโยชน์
และการ
ต่อยอด 
(1-3) 

2 อาจารย์นงนุช  
เชาวน์ศิลป ์

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 
อายุรกรรม 
โรงพยาบาลนครปฐม 

1-31 
มีนาคม 
2565 

2 ทักษะการ
พยาบาล
ผู้ป่วยใช้

เครื่องช่วย
หายใจ 

แนวทาง
ปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ป่วยใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

2 

3 อาจารย์จุฑาทิพย์  
เทพสุวรรณ ์

หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก 
โรงพยาบาลนครปฐม 

3 มกราคม – 
28 
กุมภาพันธ์ 
2565 

3 ทักษะการ
พยาบาล
ผู้ป่วยตา หู 
คอ จมูก 

บทความวิชาการ 3 

4 อาจารย์อ้อฤทัย  
ธนะค ามา 

แผนกผู้ป่วยโรคหลอด
เลือกสมอง โรงพยาบาล
บ้านโป่ง 

14 ธันวาคม 
2564-31 
มีนาคม 
2565 

3 ทักษะการ
พยาบาล

ผู้ป่วยป่วยโรค
หลอดเลือด

สมอง 

โครงร่างวิจัยเรื่อง
การพยาบาลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือด
สมอง โรงพยาบาล

บ้านโป่ง 

3 

กลุ่มวชิาการพยาบาลสูติศาสตร์      
1 อาจารย์ศริิพร  

ฉายาทับ 
ห้องคลอด  
โรงพยาบาลนครปฐม 

1-31 
มีนาคม 
2565 

2 ทักษะการให้
การพยาบาล
ระยะคลอด 

CPG, บทความวิจัย 2, 3 

2 อาจารย์ดวงพร  
ผาสุวรรณ 

คลินิกนมแม่  
โรงพยาบาลนครปฐม 

1-31 
มีนาคม 
2565 

1, 2 ทักษะการให้
ค าปรึกษา 

และสอนสุข
ศึกษาหญิง
ตั้งครรภ ์

วิจัย และหลักสตูร
นมแม ่

2, 3 

3 อาจารย์ศภุรสัมิ์  
วิเชียรตนนท ์

โรงพยาบาลนครปฐม 
หน่วยงานสูติกรรม  
(หลังคลอด) 

1-31 
มกราคม 
2565 

2 ทักษะการให้
ค าปรึกษา 

และสอนสุข
ศึกษาหญิง
ตั้งครรภ ์

คู่มือ กรณีศึกษา  
แนวปฏิบัติการ
พยาบาลการ

ป้องกันภาวะตก
เลือดของมารดา
ระยะหลังคลอด 

2, 3 

4 อาจารยส์ุนีย์  
เนตรภิญโญ 

หน่วยฝากครรภ์ 
โรงพยาบาลมะการักษ ์

29 
พฤศจิกายน-

2 ทักษะการให้
ค าปรึกษา 

ทักษะการให้บริการ
หญิงตั้งครรภ์และ

3 
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ล าดับ 
อาจารย์ท่ีจะท า 

faculty practice 
หอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รูปแบบ
การท า 
faculty 
practice 

(1-3) 

ทักษะที่
ต้องการ
พัฒนา 

ผลลัพธ ์

รูปแบบ
การ

น าไปใช้
ประโยชน์
และการ
ต่อยอด 
(1-3) 

28 ธันวาคม 
2564 

และสอนสุข
ศึกษาหญิง
ตั้งครรภ ์

สามีที่มารับบริการ
ในหน่วยฝากครรภ ์

กลุ่มวชิาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น      
1 อาจารย์เสาวรี  

เอี่ยมละออ 
โรงพยาบาลบ้านโป่ง 1-31 

มีนาคม 
2565 

1, 3 ทักษะการให้
การพยาบาล
ทารกแรกเกิด
ก่อนก าหนด 

แนวปฏิบัติการ
พยาบาลทารกแรก
เกิดก่อนก าหนด 

1, 3 

2 อาจารย์ทัศนีย์  
ตริศายลักษณ ์

ทารกแรกเกิด  
โรงพยาบาลราชบุร ี

1-31 
มีนาคม 
2565 

1 ทักษะการ
บริหารจดัการ

หอผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด 

พัฒนารูปแบบการ
บริหารการพยาบาล 

1 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วาร์ธินยี์  แสนยศ 

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3  
โรงพยาบาลราชบุร ี

1-30 
ธันวาคม 
2564 

2, 3 ทักษะการให้
ค าปรึกษา
ผู้ป่วยเด็กท่ี
ป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

บทความวิชาการ 
เรื่องบทบาท
พยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยเด็กโรค
ไข้เลือดออก: 
กรณีศึกษา   

2, 3 

4 อาจารยณ์ัฐยา  
เชิงฉลาด ชูพรม 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
องค์พระปฐมเจดีย์ และ
ชุมชนในความรับผิดชอบ 

24-25 
พฤศจิกายน, 
8, 9, 22, 23 
ธันวาคม 
2564, 13, 
27 มกราคม,  
10, 24 
กุมภาพันธ์ 
2565 

2 ทักษะการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กวัยเรียน 

1. กรณีศึกษา 

2. งานวิจัย 

2, 3 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ณัฐยาธน์  
อังคประเสริฐกุล 
 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
องค์พระปฐมเจดีย์ และ
ชุมชนในความรับผิดชอบ 

1-31 
มีนาคม 
2565 

2 ทักษะการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
และการ

แบบประเมินและให้
ค าปรึกษาการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
และการ

2, 3 
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ล าดับ 
อาจารย์ท่ีจะท า 

faculty practice 
หอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รูปแบบ
การท า 
faculty 
practice 

(1-3) 

ทักษะที่
ต้องการ
พัฒนา 

ผลลัพธ ์

รูปแบบ
การ

น าไปใช้
ประโยชน์
และการ
ต่อยอด 
(1-3) 

 
 
 

เจริญเติบโต
เด็กปฐมวัย 

เจริญเติบโตเด็ก
ปฐมวัย 

กลุ่มวชิาการพยาบาลชุมชน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

กมลภู ถนอมสัตย ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

11-22 
มกราคม 
2565 

2, 3 ทักษะการจัด
กิจกรรมการ
สร้างเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

บทความวิจัย 2, 3 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.พิมสุภาว์  
จันทนะโสตถิ ์

คลินิกกัญชา   
โรงพยาบาลโพธาราม 

1-31 
มีนาคม 
2565 

3 ทักษะการให้
ค าปรึกษาการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยระยะ 

งานวิจัยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ที่ใช้สารสกัดจาก

กัญชา คลินิกกัญชา 
โรงพยาบาล 
โพธาราม 

 

3 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เรียม  นมรักษ ์

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

8, 15-16, 
22, 28 
ธันวาคม 
2564 

3 ทักษะการ
ให้บริการ

สุขภาพท่ีบ้าน 

บทความวิชาการ 
เรื่องการพยาบาล
ประจ าครอบครัว 

2, 3 

4 อาจารย์วิรญา 
อาระหัง     

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพรงมะเดื่อ 

15-17,19 
พฤศจิกายน-
28 ธันวาคม, 
1-3 ธันวาคม 
2564 

2, 3 ทักษะการ
ให้บริการ
สุขภาพท่ีบ้าน
ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังที่ล้างไต
ทางหน้าท้อง 

1.พัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังที่ไดร้ับ
การล้างไตทางหน้า
ท้องแบบต่อเนื่อง 
(CAPD) ใน
สถานการณ์ระบาด
ของโควิด-19 
2. บทความวิชาการ
เรื่องแนวทางการ
ดูแลผูป้่วยโรคไต

2, 3 
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ล าดับ 
อาจารย์ท่ีจะท า 

faculty practice 
หอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รูปแบบ
การท า 
faculty 
practice 

(1-3) 

ทักษะที่
ต้องการ
พัฒนา 

ผลลัพธ ์

รูปแบบ
การ

น าไปใช้
ประโยชน์
และการ
ต่อยอด 
(1-3) 

เรื้อรังที่ไดร้ับการ
ล้างไตทางหน้าท้อง
แบบต่อเนื่อง 
(CAPD) ใน
สถานการณ์ระบาด
ของโควิด-19 

5 อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  
แวววีรคุปต ์

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพรงมะเดื่อ 

 2, 3 ทักษะการ
ประเมินความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพผู้ป่วย
โรคความดัน
โลหิตสูง 
เบาหวาน โรค
หลอดเลือด 

ทักษะการประเมิน
ความรอบรูสุ้ขภาพ
เกี่ยวกับโรคความ
ดันโลหติสูงของ
ผู้สูงอาย ุ

2, 3 

6 อาจารยณ์ัฐวิโรจน์  
ชูด า 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

1 
กุมภาพันธ-์ 
31 มีนาคม 

2565 

2, 3 ทักษะการให้
ค าปรึกษา
ผู้ป่วยเรื้อรัง
เรื่อง การใช้
ยาอย่างสม
เหตุผล 

บทความวิชาการ 2, 3 

กลุ่มวชิาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วริยา จันทร์ข า 

โรงพยาบาลศรีธัญญา 
ระบบอนไลน์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม 

18-29 
เมษายน 
2565 

3 ทักษะการให้
ค าปรึกษา
ผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหา
สุขภาพจิต 

โครงร่างเรื่อง
ความเครยีดและ
ภาวะซึมเศร้าของ
นักศึกษา 

3 

2 อาจารย์หทัยรัตน์  
สายมาอินทร ์

สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา  
โรงพยาบาล 
พระศรมีหาโพธ์ิ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

7-10 
ธันวาคม 
2564 

3 ทักษะการ
ประเมิน
ผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้ 

โครงการวิจัยและ
บทความตีพิมพ์ 2 
เรื่อง 

3 
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ล าดับ 
อาจารย์ท่ีจะท า 

faculty practice 
หอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รูปแบบ
การท า 
faculty 
practice 

(1-3) 

ทักษะที่
ต้องการ
พัฒนา 

ผลลัพธ ์

รูปแบบ
การ

น าไปใช้
ประโยชน์
และการ
ต่อยอด 
(1-3) 

3 อาจารย์กิติกร พรมา โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพรงมะเดื่อ 

20-23 
เมษายน,  
7-8,10, 

14-15,17 
พฤษภาคม 

2565 

3 ทักษะการ
ประเมินภาวะ
ซึมเศรา้ใน
ผู้สูงอาย ุ

โครงการวิจัย 3 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2.6 รายงานความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 

“วิจัยสร้าง Innovation และ Technology เพ่ือรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” ระหว่างวันที่ 7-8  
กรกฎาคม  2565  ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบสาขาการวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next 
Normal ปัจจุบันมีผู้ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ จ านวน 21 บทความ โดยสถาบันที่ตอบรับร่วมเป็น
เจ้าภาพร่วม จ านวน 8 สถาบนั ได้แก่  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
7. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนครปฐม 
8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

 กิจกรรมประกอบด้วย 
 - ปาฐกถาพิเศษ 
 - เสวนาวิชาการ  
 - น าเสนอผลงานวิจัย 
 - น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
 - ประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2.7 รายงานผลการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ด าเนินงานตามแผนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการจัดบริการวิชาการร่วมกับชุมชน จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนา
หลักสูตร non-degree ส าหรับส่งเสริมสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยส าหรับกลุ่ม
ครูปฐมวัย 
 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
 1.โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ 
กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  : พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ และอบรมหลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง  
 2.โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ: 
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 รายงานผลการด าเนินการด้านงานบริหารงาน   
 4.3.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดท าห้อง SIMMOM และการด าเนินการ 

SIMMAN 
 การจัดท าห้อง SIMMOM  
 อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงห้อง ซึ่งบริษัทผู้ชนะการประมูลได้ท าหนังสือขอเข้า

พ้ืนที่ เพ่ือด าเนินงานเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และได้เข้ามาประเมินหน้างานแล้ว โดยจะได้น าช่างเข้ามา
รื้อเพดานเพื่อวางระบบใหม่ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

 การด าเนินการ SIMMAN 
 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบ

รายละเอียดการจัดซื้อชุดหุ่นจ าลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมระบบจ าลอง (SIMMAN) 
จ านวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 พบว่ารายละเอียดไม่ครบถ้วนตามคุณลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ต้องด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติและท าบันทึกเสนออธิการบดีเพ่ือให้งานพัสดุ
ด าเนินการตามกระบวนการอย่างเร่งด่วน 

 ในการนี้คณะกรรมการฯ  ได้ท าการพิจารณาและด าเนินการส่งผลการทบทวนผลการ
พิจารณางานประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจ าลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมระบบจ า ลอง 
(SIMMAN) จ านวน 1 ชุด และได้ด าเนินการท าบันทึกเสนออธิการบดีแล้ว  อยู่ระหว่างการติดตามกับหน่วยงาน
พัสดุในการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  โดยคาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายน 2565 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 
2565) 
 ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2565  ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) นั้น 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ไดด้ าเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 รายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

จ านวนที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

เงินแผ่นดิน 14,043,400 6,578,950 46.85 
เงินรายได้ 5,383,690.93 3,621,628.93 67.27 
รวมทั้งสิ้น 19,427,090.93 10,200,578.93 52.51 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.3.3 รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้
ทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล พ.ศ.2563 และแบ่งประเภทการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษา ดังนี้  
 1.การศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 2.ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1  
 3.การศึกษาในระดับปริญญาโท  
 4.การศึกษาในระดับปริญญาเอก  
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ด าเนินการให้ทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือพัฒนา
เป็นอาจารย์พยาบาล และขอรายงานความก้าวหน้ารายละเอียดดังนี้ 

ประเภท จ านวนที่ให้ทุนแล้ว คงเหลือทุน รวมจ านวนทุนทั้งหมด 

ขึ้นทะเบียนรับทุนทั้งหมด 51 34** 80 

ยกเลิกสัญญาทุน  5  5 

ปัจจุบันคงเหลือรับทุน 46 34** 80 

ปริญญาตรี  
   ปี 1 
   ปี 2 
   ปี 3 
   ปี 4 

24 (4)** 
8 
9 
4 
2 

12 40 

ประสบการณ์ 1 
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ประเภท จ านวนที่ให้ทุนแล้ว คงเหลือทุน รวมจ านวนทุนทั้งหมด 

ปริญญาโท 
   ปี 1 
   ปี 2 
   กลับเข้ามาปฏิบัติงาน 

18 
11 
5 
2 

22 40 

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 4.3.4 รายงานผลการเว้นภาระงานจ านวน 2 ราย 
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเข้า                      

สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  และได้เสนอให้อาจารย์ที่จะต้องต่อสัญญาจ้างและอาจารย์ที่ประสงค์จะยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ จัดท าแผนการขอเว้นภาระงานเพ่ือท างานวิจัยและท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลา             
1 เดือน นั้น 

คณะพยาบาลศาสตร์ขอรายงานผลการเว้นภาระงานของอาจารย์ จ านวน 2 ราย 
ดังนี้ 

รายช่ือ ผลการเว้นภาระงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  สายสิทธิ ์ 1. คัดแยก ผู้ป่วยฉุกเฉินให้แม่นย าโดย พยาบาลฉุกเฉิน  

2. การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ใน การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน  
3. ณ แผนกอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน โรงพยาบาล นครปฐม  
4. บทความวิจัยเรื่องผลการใช้หนังสืออิเล็คโทนิคเรื่องผลการติด
เชื้อโรคโคโรน่าไวรัส 2019ในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ 
5. บทความวิจัย เรื่อง ผลการใช้แอพริเคชั้นการช่วยฟื้นคืนชีพ
การผู้ใหญ่หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลในนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย์วิรญา อาระหัง 1. เข้ารับการอบรมกับสถาบันภาษา                                                  
- หลักสูตร Reading and Writing: intermediate วันที่ 12 
มีนาคม - 30 เมษายน 2565                                                             
- หลักสูตร TOEIC part Grammar วันที่ 12 มีนาคม - 30 
เมษายน 2565   3.อบรม คอร์ส TOEFL ITP :TOEIC : IELTS 
Combo Couse online 15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 256 

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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 4.3.5 รายงานผลการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดโครงการกิจกรรมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษากับต่างประเทศ  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 เมื่อวันที่                  
6 พฤษภาคม 2565 รูปแบบออนไลน์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 478 คน จาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย                 
1.ประเทศไทย จ านวน 465 คน  2.ประเทศไต้หวัน  จ านวน 10 คน และ 3.ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 3 คน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.71) ระดับมากที่สุด การประสานงาน
ของเจ้าหน้าที่และผู้จัดโครงการ วิทยากรเหมาะสม (4.98) ต่ าสุด ระบบเสียง (3.87)  

 ข้อเสนอแนะ 
 - ปรับปรุงระบบเสียงของระบบ Zoom 
 - ควรท าต่อไป รูปแบบการประชุมไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมให้ท าอย่างต่อเนื่อง                   

แม้ในช่วงเวลาพัก หัวข้อน่าสนใจ มีความเหมาะสมกับสถานการณ ์
  - ควรเป็นลักษณะการจัดการประชุมประจ าปี ปีละ 1-2 ครั้ง 
 - ต้องการให้เพ่ิมเวลาเป็น 2 วัน และมีเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาและ 

Faculty Practice ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 4.3.6 รายงานผลความคืบหน้าการผ่านภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์

ใหม่ โดยให้อาจารย์ใหม่พัฒนาภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ภายใน 2 ปี และต้องรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 3 เดือน นั้น ขณะนี้อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ที่คะแนนภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน  อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเอง โดยสมัครเรียนกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และเข้ารับการทดสอบเป็นระยะ แต่ผลทดสอบยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ล าดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียดความก้าวหน้า 

1 อาจารย์วิรญา อาระหัง  ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 ได้ 407 คะแนน  
- วางแผนสอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

2 อาจารย์หทัยรัตน์ สายมาอินทร์  
 

- ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 ได้ 440 
คะแนน  
- การเตรียมทักษะภาษาอังกฤษ โดยได้เรียน TOEIC และ Reading & 
Writing ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดอบรม                  
ครั้งที่ 1  
- วางแผนสอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียดความก้าวหน้า 
3 อาจารย์อ้อฤทัย ธนะค ามา 

 
- สอบ TOEFL ITP เดือนเมษายน 2565 ได้ 357 คะแนน 
- พัฒนาโดยเรียนของมหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์และเรียนออนไลน์เองทุก
เย็นอังคาร พุธ พฤหัส เวลา18.00-20.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ 
เวลา 10.00-12.00 น.  
- วางแผนสอบอีก 3 เดือน (สิงหาคม 2565) 

4 อาจารย์กิติกร พรมา  
 

- สอบ TOEIC ได้ 415 คะแนน 
- สอบ TU get ได้ 390 คะแนน 
- พัฒนาตนเองโดยอ่านทบทวนกับติวออนไลน์  
- สมัครสอบ TOELF ITP สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
วางแผนสอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

5 อาจารย์พนิตนันท์ แซ่ลิ้ม 
 

- สอบ TOEFL ITP ได้ 443 คะแนน 
- วางแผนสอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

6 อาจารย์อนันญา โสภณนาค 
 

- CU TEP ได้ 44 คะแนน  
- วางแผนสอบอีก 3 เดือน (สิงหาคม 2565) 

7 อาจารย์อภิชาต  ศิริสมบัติ - อยู่ระหว่างพัฒนาความรู้และเข้ารับการทดสอบ วางแผนสอบอีก                 
3 เดือน (สิงหาคม 2565) 

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

 4.3.7 รายงานผลความคืบหน้าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ  และมีเอกสารข้อมูลจ านวนมากที่จ าเป็นจะต้องท าการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศตามที่                 
สภาการพยาบาลก าหนด รวมทั้งสิ้น 7 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1.ด้านการเงินและงบประมาณ 2.ด้านทรัพยากร
บุคคล 3.ด้านวัสดุครุภัณฑ์ 4.ด้านการเรียนการสอน 5.ด้านการวิจัย 6.ด้านบริการวิชาการ 7.ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม นั้น 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ไดด้ าเนินการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 
 1.ด้านการเงินและงบประมาณ  
 ได้ด าเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณแล้วร้อยละ 80                   
อยู่ในช่วงปรับปรุงการออกรายงานผลสถิติในรูปแบบของกราฟ และตารางรายงานผล ค าบรรยาย/เสนอแนะ 
และจะส่งมอบในขั้นตอนถัดไป ในเบื้องต้นระบบสามารถแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จ านวน
งบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีงบประมาณ  ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ และสามารถแสดงการเปรียบเทียบ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ตามปีงบประมาณ  ประจ าปี  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ได้ 
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 2.ด้านทรัพยากรบุคคล  
 ได้ด าเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคลแล้วร้อยละ 80 อยู่ในช่วง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการออกรายงานผลสถิติในรูปแบบของกราฟ และตารางรายงานผล ค าบรรยาย/เสนอแนะ 
และจะส่งมอบในขั้นตอนถัดไป ซึ่งระบบสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว  การลาศึกษาต่อ การไปอบรม ประชุม หรือ
ไปราชการต่างๆ และสามารถบันทึกข้อมูลภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถแสดงสถิติจ านวนบุคลากร                   
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ  การลาศึกษาต่อ ฯลฯ 
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 3.ด้านวัสดุครุภัณฑ์  
 ได้ด าเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ เสร็จไปแล้วร้อยละ 80 อยู่ในช่วง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการออกรายงานผลสถิติในรูปแบบของกราฟ และตารางรายงานผล ค าบรรยาย/เสนอแนะ 
และจะส่งมอบในขั้นตอนถัดไป ซึ่งระบบสามารถ เพ่ิม/แก้ไข ดูรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์  การรับเข้า                               
การยืม-คืน-เบิก  รายงานคงเหลือ  ออกใบรายงานการยืม-เบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์ได้และเปรียบเทียบสถิติ                     
การซ่อมแซม การยืม-คืน รวมไปถึงสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล (NLRC) ฯลฯ 
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 4.ด้านการเรียนการสอน  
 ได้ด าเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการเรียนการสอน เสร็จไปแล้วร้อยละ 80                    
อยู่ในช่วงปรับปรุงประสิทธิภาพ การออกรายงานผลสถิติในรูปแบบของกราฟ ตารางรายงานผล ค าบรรยาย/
เสนอแนะ และจะส่งมอบในขั้นตอนถัดไป ซึ่งระบบสามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไข หลักสูตรที่เปิดสอน  รายวิชา ปฏิทิน
การศึกษา  ตางรางเรียนนักศึกษา  ตารางสอนอาจารย์  จ านวนรับนักศึกษาแรกเข้า ผู้ส าเร็จการศึกษา 
เปรียบเทียบด้านการศึกษาต่างๆ และยังสามารถไปยังระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัย และค้นหาหนังสือในห้องสมุด
คณะพยาบาลศาสตร์  ระบบฐานข้อมูล วารสารต่างๆ รวมไปถึงระบบกา รเรียน การสอบออนไลน์                           
ของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 5.ด้านการวิจัย  
 ได้ด าเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย เสร็จไปแล้วร้อยละ 80 อยู่ในช่วง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการออกรายงานผลสถิติในรูปแบบของกราฟ ตารางรายงานผล ค าบรรยาย/เสนอแนะ 
และจะส่งมอบในขั้นตอนถัดไป ซึ่งสามารถ เพ่ิม/ลบ/แก้ไข บทความวิชาการ , เงินทุน/แหล่งสนับสนุนงานวิจัย 
งานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร,ต ารา/เอกสารประกอบการสอน สามารถค้นหาบทความวิจัย/
ผลงานวิชาการ รวมทั้งสามารถแสดงสถิติเปรียบเทียบงานวิจัย เปรียบเทียบจ านวน/เอกสารประกอบการสอน 
เปรียบเทียบเงินทุน/แหล่งสนับสนุน ทั้งในรายบุคคล และรายกลุ่มวิชาได้ 
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 6.ด้านบริการวิชาการ 
 ได้ด าเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการ เสร็จไปแล้วร้อยละ 80                   
อยู่ในช่วงปรับปรุงประสิทธิภาพ การออกรายงานผลสถิติในรูปแบบของกราฟ ตารางรายงานผล ค าบรรยาย/
เสนอแนะ และจะส่งมอบในขั้นตอนถัดไป ซึ่งสามารถ เพ่ิม/ลบ/แก้ไข โครงการ/กิจกรรมบริการวิช าการ
งบประมาณที่ได้รับแต่ละโครงการ, ภาระงานด้านบริการวาการ และสามารถแสดงสถิติเปรียบเทียบจ านวน
โครงการ/ปี  เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ตามปีการศึกษาได้ 
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   7. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ได้ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสร็จไปแล้ว    
ร้อยละ 80 อยู่ในช่วงปรับปรุงประสิทธิภาพ การออกรายงานผลสถิติในรูปแบบของกราฟ ตารางรายงานผล                 
ค าบรรยาย/เสนอแนะ และจะส่งมอบในขั้นตอนถัดไป ซึ่งสามารถ เพ่ิม/ลบ/แก้ไข การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณที่ได้รับแต่ละโครงการ, และสามารถแสดงสถิติเปรียบเทียบจ านวน
โครงการ/ปี  เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามปีการศึกษาได้  
 

 
 

 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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 4.3.8 รายงานผลการด าเนินการงานประกันคุณภาพ 
ล าดับ การประเมินประกันคุณภาพ ผลการด าเนินการ 

1 รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 9 เดือน  อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
จัดท ารายงานและเอกสารหลักฐานในการ
ตรวจประเมิน ซึ่งมีก าหนดตรวจประเมิน                 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

2 รายงานผลการด าเนินการคณะ 9 เดือน อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
จัดท ารายงานและเอกสารหลักฐานในการ
ตรวจประเมิน ซึ่งมีก าหนดตรวจประเมิน 
วันที่ 1-2 กันยายน 2565 

3 รายงานผลบริหารความเสี่ยง 9 เดือน อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงตาม
แผน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีก าหนด
ส่งรายงานประมาณเดือนตุลาคม 2565 

4 รายงานผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมรับรอง
สถาบัน 

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแฟ้มและเอกสาร
หลักฐานในแต่ละตัวชี้วัด จะด าเนินการ
ซักซ้อมการตรวจประเมินในเดือนพฤษภาคม 
2565 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจ
ประเมินจากสภาการพยาบาลประมาณเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ซึ่งคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ไป
ศึ ก ษ า ดู ง า น ที่ ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2565 

5 รายงานผลการด า เนินการตามตัวชี้ วัด ของแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ต้อง
ด าเนินการ และรวบรวมเอกสารเพ่ือเตรียม
ความพร้อม มีก าหนดการตรวจประเมิน 
ประมาณเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565  

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ข้อมูล 
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ได้ด าเนินงานตามโครงสร้าง

ขององค์กรเพ่ือให้คณะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นั้น  ทั้งนี้ เ พ่ือให้การด าเนินงานของคณะ                     
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  คณะฯ จึงได้ประชุมร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และได้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมง
ปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564 
 2.แผนภูมิโครงสร้างองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 3.โครงสร้างการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์  
 4.แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2565) 
 การด าเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ประชุมร่วมกันกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2565 เพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2565) ภายใต้การก ากับของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยรอง
คณบดี 3 ด้าน ได้แก่  
 1.รองคณบดีดูแลยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ  
 2.รองคณบดีดูแลงานบริหาร 
 3.รองคณบดีดูแลงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม  
 ทั้งนี้ยังมีการมอบหมายให้มีประธานแต่ละงานในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะ 
ดังนี้ 
 1.ประธานงานพัฒนาด้านนักศึกษา 
 2.ประธานงานประกันคุณภาพองค์กร 
 3.ประธานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
 4.ประธานด้านพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหม่ 
 5.ประธานศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงทางการพยาบาล 
 6.ประธานงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 7.ประธานสถาบันวิชชาจารย์สุขภาพเพ่ือผู้สูงอายุ 
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 ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ จะขอให้ประธานแต่ละงานตามโครงสร้างการบริหารงานของ
คณะพยาบาลศาสตร์  มีภาระงานเทียบเท่ากับต าแหน่งประธานสาขาวิชา คือได้ภาระงาน 17 ภาระงาน                   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564 ข้อ 9.11 และตามประกาศข้อ 9.14 งานอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้คณบดีหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดเพ่ิมเติม โดยให้ค านวณนับ 1 วัน มีค่าเท่ากับ 0.5 ภาระงาน  

 
 ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และพิจารณาให้ประธานแต่ละงานมีภาระงานเทียบเท่ากับต าแหน่งประธาน
สาขา  คือได้ภาระงาน 17  ภาระงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  ขอให้ทีมผู้บริหารน าโครงสร้างกลับไปทบทวนอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความสมดุลของงาน
กับคน  

2. จัดสรรงานและปริมาณงานให้เหมาะสมโดยการคิดภาระงานขอให้ค านึงถึงสมาชิก               
ผู้ร่วมทีมในแต่ละงานด้วย  

3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นรางวัลสนับสนุนให้กับอาจารย์ด้วย 
 มติ   ที่ประชุมเห็นชอบ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
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5.2 พิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณในสถานการณ์โควิด 19 
ข้อมูล 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการด าเนินการด้าน                          
การบริหารจัดการงบประมาณ ในสถานการณ์โควิดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์                    
ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้  ใช้การบูรณาการงานในสถานการณ์หรือกิจกรรรมของคณะ
หรือมหาวิทยาลัยที่จัดเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการท างาน        
เชิงระบบ ต้องมีการเตรียมความพร้อมสมรรถนะของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและการน าใช้นวัตกรรมใหม่ต่อกิจกรรมการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเตรียมครุภัณฑ์และออกแบบระบบการสอนแบบออนไลน์และระบบการสอนเสมือน
จริงในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทั้งร่างกายและจิตใจ   การบริหาร
จัดการทั้งระบบจึงค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก และมาตรการของจังหวัดนครปฐม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และมีประกาศที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการบริหารจัดการงบประมาณใน
สถานการณ์โควิด จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ คณะฯ ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. เอกสาร (ร่าง) แนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณในสถานการณ์โควิด 19  
การด าเนินการ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติการ

บริหารจัดการงบประมาณในสถานการณ์โควิด 19 เรียบร้อยแล้ว และจะน าเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานและใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ประเด็นการพิจารณา 
พิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณในสถานการณ์โควิด 19 ของ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ให้น า PDCA  ไปใช้กับโรคอ่ืนๆ ด้วย โดยให้มีการปรับแผนในการด าเนินงาน 
2. การด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ขอให้มีการปรับแผนระหว่างการด าเนินงาน             

ไม่ต้องรอให้ถึงการประเมินผล  และให้บริหารงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  มอบผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
 

5.3 พิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติการบริหารงานวิจัยจาก faculty practice           
ของอาจารย ์
 ข้อมูล 
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์
ในคณะทุกคน ด าเนินการฝึกปฏิบัติการพยาบาลจ านวน 80 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยการใช้วงจร PDCA                   
โดยเริ่มจากวงรอบที่ 1  มีการประเมินปัญหาและความต้องการชุมชนหรือแหล่งฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลแล้ว
ร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ประเมินผลและวางแผนการพัฒนาในวงรอบต่อไป                   
โดยการวางแผนการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลด้วยกระบวนการวิจัย โดยวางแผนการขอรับการสนับสนุนทุน                  
การวิจัยและขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ และด าเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ในการฝึก
ปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป นั้น 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. เอกสาร (ร่าง) แนวปฏิบัติการบริหารงานวิจัยจากฝึกปฏิบัติการพยาบาล ( faculty 
practice) ของอาจารย์ 
 การด าเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม  ได้ด า เนินการจัดท า                
เอกสาร (ร่าง) แนวปฏิบัติการบริหารงานวิจัยจากฝึกปฏิบัติการพยาบาล ( faculty practice) ของอาจารย์
เรียบร้อยแล้ว และจะน าเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและใช้ประโยชน์
ต่อไป 
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  ประเด็นการพิจารณา 
  พิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติการบริหารงานวิจัยจาก faculty practice  ของอาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  มอบผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
 

5.4 พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
 ข้อมูล 
 ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้วางแผนในการเตรียมพร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยในแต่ละแหล่งฝึกจะมีอาจารย์พยาบาลพ่ีเลี้ยงที่ได้รับการอบรม 
เพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลในปี 2566 นั้น 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส าหรับ
สถาบันการศึกษาท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 
 2. เอกสารรายชื่ออาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ  ปีการศึกษา 2565 
 การด าเนินการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมพยาบาลพ่ีเลี้ยง
มาแล้ว  เพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 ส าหรับการเตรียม
ความพร้อมในการน านักศึกษาไปฝึกปฏิบัติตามแหล่งฝึกต่างๆ และเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจรับรองสถาบัน
จากสภาการพยาบาลในปี 2566 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ 5 ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล                    
ตัวบ่งชี้ 15  อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าหรือพยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่สอนภาคปฏิบัติต่อนิสิต/นักศึกษา 
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(ตัวบ่งชี้ส าคัญ) โดยให้ค าอธิบายพยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนภาคปฏิบัติที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ในกรณีที่สอนภาคปฏิบัติวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง 
 2) มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ดังนี้ 
  2.1) ปริญญาโท/ปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมี
ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่สอน ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  2.2) ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาอ่ืน และมีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลใน
สาขาที่สอนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2.3) ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์               
การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ  ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์                
การรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส าหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563  มาตรฐานที่ 5 ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล                    
ตัวบ่งชี้ 15  อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าหรือพยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่สอนภาคปฏิบัติต่อนิสิต/นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ส าคัญ) 

ล าดับ กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวนอาจารย์พิเศษ 
1 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 35 คน 
2 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 11 คน 
3 การพยาบาลสูติศาสตร์  19 คน 
4 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 19 คน 
5 รายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 8 คน 
6 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 5 คน 

รวมทั้งสิ้น 97 คน 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1. ให้จัดท าเข็มและประกาศนียบัตรส าหรับอาจารย์พิเศษ ลงนามโดยคณบดี 
 2. ให้ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จ านวน 97 ราย มอบผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2565 
 




