
คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร

ท่ี   6/2563

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2563
__________________________________________________________

เพ่ือใหการบริหารงานภายในของคณะพยาบาลศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 643/2561
ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2561 เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามขอ (8) จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร

1.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ประธานกรรมการ

2. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม กรรมการ

3. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย กรรมการ

4. อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต กรรมการ

5. อาจารยศิริพร ฉายาทับ กรรมการ

6. อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล กรรมการ

7. อาจารยนงนุช เชาวนศิลป กรรมการ

8. อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ กรรมการ

9. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา กรรมการและเลขานุการ

10. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11. นางสาวชุติภิญกุญช เฉลิมชาติโภคิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

12. นางสาวศันสนีย พุทจิระ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่คณะกรรมการบริหารคณะ มีดังนี้ 

1. กําหนดทิศทางและการบริหารงานของคณะ วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

การ แผนบริหารความเสี่ยง และประเมินแผนปฏิบัติการดานการบริหารองคกรใหสอดคลองกับนโยบาย

ยุทธศาสตรทุก 6 เดือนเพ่ือรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการประจําคณะ 

2. ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงานบริหารของคณะ 

3. ใหคําปรึกษาและกํากับดูแลการจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการงบประมาณ การ

จัดการงาน ใหเปนไปตามแผนและมีคุณภาพ 
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4. พิจารณากลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารคณะที่สอดคลอง

กับทิศทางและนโยบายของคณะ 

5. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ 

2. คณะกรรมการฝายบริหารหลักสูตร

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ที่ปรึกษา

2. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ ์  ประธานกรรมการ

3. อาจารยศิริพร ฉายาทับ   รองประธานกรรมการ

4. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย รองประธานกรรมการ

5.ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา กรรมการ

6. ผูชวยศาสตราจารยดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ

7. อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล กรรมการ

8. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ กรรมการ

9. อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ กรรมการ

10. อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ กรรมการ

11. อาจารยวารธินีย แสนยศ กรรมการและเลขานุการ

12. อาจารยศุภธิดา จันทรบุรี กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาววิกานตดา โหมงมาตย ผูชวยเลขานุการ

14. นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ ผูชวยเลขานุการ

15. นางสาวฐาปนี ซั่วเซงอี่ ผูชวยเลขานุการ

หนาที่คณะกรรมการฝายบริหารหลักสูตร มีดังนี้

1.  วางแผนเสนอนโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาและการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พิจารณากําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตร และแนวทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรู

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร

2. วางแผน กํากับติดตาม ระบบการรับนักศึกษาผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ควบคุมดูแลการใหคํา

ปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

3.  วางแผน สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู และการวิจัยประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

4.  จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตรของคณะนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะนําใหสอดคลองและเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร
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4.1 เสนอนโยบายและจัดทําแผนงานการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติแผนงานการ

พัฒนางานวิชาการเชิงบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจการนักศึกษา และทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม แผนงานการพัฒนาหลักสูตรเชิงพัฒนาศาสตรและหลักสูตรตามความตองการของชุมชน

ทองถ่ิน แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางดานวิชาการของอาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ แผนงานพัฒนาศูนย

ฝกอบรมความเปนเลิศทางวิชาการ      

5. พิจารณาผลปฏิบัติงานตามแผนงานการพัฒนางานบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ กํากับ

ดูแลงานวิชาการใหเปนไปตามแผนและมีคุณภาพ

5.1 พิจารณาการจัดตารางสอนและจัดตารางหมุนเวียนการฝกปฏิบัติงาน ภาระงานสอน

5.2 รวบรวมพิจารณา กํากับคุณภาพ และใหความเห็นชอบผลการดําเนินการของทุกหลักสูตร

5.2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กํากับและใหความเห็นชอบ มคอ.3 และ 4

มคอ.5 และ 6 กอนเปดภาคการศึกษา มคอ. 7 ทุกปการศึกษา

5.2.2 การพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาล

5.2.3 พิจารณาวางแผนและพัฒนาผลประเมินงานดานการจัดการเรียนการสอน

6. พิจารณาผลปฏิบัติงานตามแผนงานการพัฒนางานบริการวิชาการกํากับดูแลงานวิชาการให

เปนไปตามแผนและมีคุณภาพโดยกํากับติดตามผลการดําเนินงานของ

6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล กํากับและใหความเห็นชอบ การเปดรับการจัดทํา

โครงการ พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์การเรียน ผลการประเมินหลักสูตร แนวทางการพัฒนา

หลักสูตร

6.2 หลักสูตรบริการวิชาการหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น หลักสูตรอื่นๆ กํากับและใหความเห็น

ชอบ การเปดรับ การจัดทําโครงการ พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธ์ิการเรียน ผลการประเมิน

หลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

7. ตรวจสอบ ทบทวนและรับรองผลการดําเนินการของหลักสูตรการเรียนการสอน

กระบวนการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

8. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร

หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและ

แนวทางการดําเนินการของหลักสูตร

9.  พิจารณาทบทวนผลการกํากับติดตามผลการประเมินผูเรียน ผลการประเมินมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของผูสอน และการบริหารหลักสูตร ในรอบปท่ีผานมา แลวใชผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของผูสอนและการบริหารหลักสูตรปการศึกษาตอไป

10.  วางแผนการวัดและประเมินผลใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูจัดวาง

ระบบการการวัดและประเมินผล

11. มีการจัดทําระบบคลังขอสอบและคัดเลือกขอสอบที่ดี

12. กําหนดแผนการประเมินผลสมรรถนะของชั้นปใหสอดคลองกับนโยบายบัณฑิตนักปฏิบัติ
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13. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ

วุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และผลการบริหารหลักสูตร จัดทํารายงานผลการวัดและประเมินผลในแตละภาค

เรียนเสนอประธานสาขา

14.  สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ

15. งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย

3. คณะกรรมการบริหารหองปฏิบัติการพยาบาล (NLRC)

1. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา ประธานกรรมการ

2. อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ กรรมการ

3. อาจารยศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท กรรมการ

4. อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ กรรมการ

5. อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ กรรมการ

6. อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ กรรมการ

7. อาจารยศุภธิดา จันทรบุรี กรรมการ

8. อาจารยเรียม นมรักษ กรรมการและเลขานุการ

9. นางสาววิกานตดา โหมงมาตย ผูชวยเลขานุการ

10.นางสาวศันสนีย  พุทธจิระ ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการบริหารหองปฏิบัติการพยาบาล (NLRC) มีดังน้ี

1. การจัดหาวัสดุครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการพยาบาล

2. จัดวางระบบการใหบริการหองปฏิบัติการพยาบาล

3. วางแผนผังการจัดเก็บวัสดุอุปกรณทางการแพทยใหสะดวกตอการใชบริการ

4. กําหนดแผนการตรวจเช็ควัสดุครุภัณฑอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

5. จัดทํารายงานประจําปเพื่อแสดงวัสดุครุภัณฑตลอดจนลักษณะการใชงานและผูเขาใชบริการ

6. เสนองบประมาณประจําปเพื่อซอมบํารุงจัดหา ปรับปรุง และทําความสะอาด

7. กํากับดูแลหองปฏิบัติการพยาบาลใหเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา และ

จัดฝกอบรมที่เก่ียวของ เนนความเปนระเบียบเรียบรอย พรอมใช เพียงพอ และทันสมัย

8. จัดงบประมาณในการขอซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกปฏิบัติการพยาบาลใหเพียงพอ ทัน

สมัยตามท่ีกลุมวิชาตองการ
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9. รวบรวมวัสดุอุปกรณการฝกพรอมท้ังวัสดุอุปกรณตาง ๆ จากรายวิชาตาง ๆ ของคณะ

10. บริการอาจารยและนักศึกษาในการฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา ไดแก

10.1 จัดเตรียมหองฝกปฏิบัติการพยาบาลพรอมวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อใชในการฝก

ปฏิบัติ และสอนดวยการสาธิต การสาธิตยอนกลับ

10.2 จัดวัสดุท่ีตองการใชเพิ่มเติมในขณะฝกปฏิบัติตามที่อาจารยผูสอนตองการ

10.3 ทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณในการฝกปฏิบัติการพยาบาลและฝกดวยตนเอง

10.4 บริการใหนักศึกษายืมอุปกรณในการฝกปฏิบัติการพยาบาลและฝกปฏิบัติดวย

ตนเอง

10.5 ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ดี เหมาะสมกับการฝกปฏิบัติอยาง

สมํ่าเสมอ

11. จัดทําคูมือระเบียบการขอใชหองปฏิบัติการพยาบาล รวมมือกับกลุมวิชาตาง ๆ ของคณะ

ในการจัดหาคูมือการฝกปฏิบัติการพยาบาลและส่ือที่สงเสริมการเรียนดวยตนเองมาไวในหองปฏิบัติการ

พยาบาล

12. จัดใหมีเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาลใหคําแนะนําแกนักศึกษา

13. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ

14. อื่น ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

4. คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม

1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา กรรมการ

3. อาจารยเรียม นมรักษ กรรมการ

4. อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ กรรมการ

5. อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล กรรมการ

6. อาจารยประจําหมูเรียน ช้ันปท่ี 1 กรรมการ

7. อาจารยประจําหมูเรียนชั้นปท่ี 2 กรรมการ

8. อาจารยประจําหมูเรียน ช้ันปท่ี 3 กรรมการ

9. อาจารยประจําหมูเรียน ช้ันปท่ี 4 กรรมการ
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10. อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ กรรมการ

11. อาจารยศุภธิดา จันทรบุรี กรรมการ

12. อาจารยศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท กรรมการและเลขานุการ

13. อาจารยฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

13. นางสาวฐาปนี ซั่วเซงอี่ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมมีดังน้ี

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําป และประเมิน

แผนปฏิบัติการในงานท่ีเก่ียวของสอดคลองกับนโยบายทุก 6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ

2. วางแผนประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล การบริหารและพัฒนานักศึกษา

    2.1 พิจารณาเสนอ ระเบียบ ขอบังคับ และขอปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษา เชน การแตง

กาย การเขาช้ันเรียน การใชหองปฏิบัติการ การสอบ การลา ตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ

    2.2 จัดทําคูมือนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา

    2.3 จัดปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา และการตอนรับบัณฑิต

3. วางแผนประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล การบริหารหอพักนักศึกษาในดาน

ดูแลความสะอาด ความเรียบรอย ของหอพักนักศึกษา จัดวางระเบียบในการอยูหอพักของนักศึกษา และ

กําหนดกิจกรรมในหอพัก ฯลฯ

4. วางแผนประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล กิจกรรมและชมรมตางๆของนักศึกษา
กิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรและสมรรถนะในการทํางาน โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาดานความรับผิด
ชอบคุณธรรม จริยธรรม เชน งานไหวครู วันรับหมวก รับนอง ฯลฯ ประสานงาน กํากับดูแลโครงการตางๆ ที่
เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย จัดทําสมุดประจําตัวนักศึกษา เพื่อบันทึกประสบการณ
ดานตาง ๆ ตลอดหลักสูตร การบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

5.วางแผน ประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล การแนะแนวการศึกษา อาชีพ และ

ทุนการนักศึกษา โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องทุนการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาประสาน

งานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ในเรื่องการประกอบอาชีพ

6. วางระบบอาจารยที่ปรึกษา และเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

7.  วางแผนประสานงาน กํากับติดตามและประเมินผลงานดานศิลปะวัฒนธรรม สงเสริม

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับงานกิจการนักศึกษา สงเสริมความรวมมือเครือขายดาน

วัฒนธรรมระดับทองถ่ินและระดับนานาชาติ และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพองคความรูดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นและการเรียนการสอน
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8.  วางแผน ประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล ดานการประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ

โดยพัฒนาและวางระบบการจัดเก็บขอมูล เกี่ยวกับตัวชี้วัดดานคุณภาพดานพัฒนานักศึกษาเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองท่ีเกี่ยวกับตัวช้ีวัดคุณภาพดานท่ีรับผิดชอบ

9.  สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ

10. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

5. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ

1. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม ประธานกรรมการ

2. อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต กรรมการ

3. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ กรรมการ

4. Mrs. Ruffel Joy C.Manalo กรรมการ

5. Ms. Labmie  Lynnette  Dematoque กรรมการ

6. Mrs. Maria Cecilia C.Perez กรรมการ

7. อาจารยฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา กรรมการ

8. อาจารยเอมวดี เกียรติศิริ กรรมการและเลขานุการ

9. นางสาวโศรยา นุมสรอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการฝายวิเทศสัมพันธมีดังนี้

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําป และประเมิน

แผนปฏิบัติการในงานท่ีเก่ียวของสอดคลองกับการพัฒนางานวิเทศสัมพันธทุก6 เดือนเพื่อรายงานความ

กาวหนาตอคณะกรรมการประจําคณะ

2. ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ

3. ประสานงานดานท่ีพัก พาหนะ หองประชุม ติดตอสถานที่ตาง ๆ ตลอดจนเตรียมของที่

ระลึกในการรับรองแขกผูมาเยือนคณะในโอกาสตางๆ

4. จัดทําขอมูลความรวมมือกับตางประเทศMOU

5. ราง โตตอบ รับ-สงหนังสือราชการ
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6. ประชาสัมพันธงานวิเทศสัมพันธ

7. รับผิดชอบดานความรวมมือการใหหรือรับความชวยเหลือและแลกเปลี่ยน

8. ประสานกับหนวยงานตางประเทศในการใหความชวยเหลือทางวิชาการ

9. แสดงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการตางประเทศ

10. พิธีการ ตอนรับแขกผูมาเยือนจากตางประเทศ

11. ประสานงานดานวิเทศสัมพันธกับคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงตางประเทศ สถาน

ทูตตางๆ

12. ประสานงานเผยแพรขาวสารเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศในเว็บไซต

13. จัดทําเอกสารแนะนํามหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ

14. จัดทําคํากลาวรายงาน คํากลาวเปด - ปดประชุมและสาสนโอกาสตาง ๆเปนภาษาอังกฤษ

15. ทุนและความรวมมือกับตางประเทศ และจัดหาแหลงทุนใหกับบุคลากรและนักศึกษา

16.  สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ

17. อื่น ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

6. คณะกรรมการพัฒนาตําแหนงท่ีสูงขึ้นและตําแหนงทางวิชาการ

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ที่ปรึกษา

2. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา ประธานกรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ กรรมการ

4. อาจารยศิริพร ฉายาทับ กรรมการ

5. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย กรรมการ

6. อาจารยนงนุช เชาวศิลป กรรมการ

7. อาจารยเสาวรี เอียมละออ กรรมการ

8. นางสาวชุติ์ภิญกุญช เฉลิมชาติโภคิน กรรมการและเลขานุการ

9. นางสาวโศรยา นุมสรอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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หนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาตําแหนงท่ีสูงขึ้นและตําแหนงทางวิชาการมีดังน้ี

1.  วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําป และประเมิน

แผนปฏิบัติการในงานท่ีเก่ียวของสอดคลองกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทุก6  เดือนเพื่อรายงานความ

กาวหนาตอคณะกรรมการประจําคณะ

2.  วางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหนาที่ของอาจารยเจา

หนาท่ีของคณะพยาบาลศาสตรใหกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

3. กําหนดแนวทาง การวางแผนการฝกอบรมระยะสั้น ระยะยาว และสนับสนุนใหเกิด

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหนาท่ีของอาจารย เจาหนาที่ของคณะพยาบาลศาสตรให

กาวเขาสูประชาคมอาเซียน

4.  กําหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาท่ีมีความสามารถเปนอาจารยพยาบาลเขาสูโครงการ

ครุทายาทอาจารยพยาบาล

5. ดําเนินการตามแนวทาง การวางแผนการฝกอบรมระยะสั้น ระยะยาว และสนับสนุนใหเกิด

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหนาท่ีของอาจารย เจาหนาที่ของคณะพยาบาลศาสตรให

กาวเขาสูประชาคมอาเซียน

6.  ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนานักศึกษาท่ีมีความสามารถเปนอาจารยพยาบาลเขาสู

โครงการครุทายาทอาจารยพยาบาล

7. รายงานผลการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยและเจาหนาที่คณะพยาบาล

ศาสตรเพ่ือใหมีสมรรถนะตามท่ีกําหนด ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ

8.  สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ

9. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

7. คณะกรรมการประชาสัมพันธและสารสนเทศ

1. อาจารยวารธินีย แสนยศ ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยดร.พิมสุภาว  จันทนะโสตถิ์ กรรมการ

3. อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ กรรมการ

4. อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ กรรมการ

5. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย กรรมการ

6. อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

8. นางสาวศันสนีย พุทจิระ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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หนาท่ีคณะกรรมการประชาสัมพันธและสารสนเทศ มีดังน้ี

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการจัดทํางบประมาณประจําป และประเมิน

แผนปฏิบัติการในงานท่ีเก่ียวของสอดคลองกับนโยบายสารสนเทศและประชาสัมพันธ ทุก6 เดือนเพื่อรายงาน

ความกาวหนาตอคณะกรรมการประจําคณะ

2. วางแผน ประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล ระบบสารสนเทศและฐานขอมูล

2.1 พัฒนา วางระบบ และจัดทําโครงการ งบประมาณ การจัดเก็บขอมูลสําหรับ

ผูบริหารในการตัดสินใจ

2.2 วางแผนและพัฒนาชองทางการสื่อสารในคณะแกนักศึกษาอาจารยและเจา

หนาท่ี

2.3 วางแผนและพัฒนาเว็บไซตภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคณะกลุมวิชาและ

คณาจารย ใหพรอมรับประชาคมอาเซียน

2.4 วางแผนปรับภาพลักษณของคณะพยาบาลศาสตรใหกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

2.5 จัดเก็บ บันทึก วิเคราะหสังเคราะห จัดทําและเขียนรายงานการประเมินตนเอง

เก่ียวกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพท่ีรับผิดชอบ

2.6 ติดตาม กํากับการสื่อสารและประชาสัมพันธของคณะฯและจัดทํารายงาน

ประจําป

3. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ

4. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

8. คณะกรรมการฝายแผนและงบประมาณ

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ กรรมการ

3. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา กรรมการและเลขานุการ

5. นางสาวชุติภิญกุญช เฉลิมชาติโภคิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการฝายแผนและงบประมาณ  มีดังนี้

1.  วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยงทางดานงบประมาณ

และการเงิน จัดทํางบประมาณประจําป และประเมินแผนปฏิบัติการในงานที่เกี่ยวของสอดคลองกับนโยบาย

ทุก6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการประจําคณะ

2. วางแผนประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล งบประมาณ ใหคําปรึกษา ดูแล กํากับ
การเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จัดทํางบประมาณประจําป ในงานสวนที่เกี่ยวของ ดําเนิน
โครงการท่ีสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพของการจัดการเรื่องงบประมาณ
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3.  วางแผนประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผล การเงินและพัสดุโดยพัฒนาติดตาม

ระบบบัญชีรายการ การตรวจสอบ บํารุงรักษาครุภัณฑ ประสานงานกับหนวยงาน ผูเกี่ยวของในการจัดหาและ

ติดตามการใชวัสดุและครุภัณฑของคณะฯ กํากับ ติดตามฐานขอมูลครุภัณฑ และบุคลากรของคณะฯ ดําเนิน

โครงการท่ีสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพของการจัดการเรื่องการเงินและพัสดุ

4.  สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ

5. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

9. คณะกรรมการฝายวิจัย การจัดการความรู  และนวัตกรรมทางการพยาบาล

1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ

3. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย กรรมการ

4. อาจารยนงนุช เชาวนศิลป กรรมการ

5. อาจารยเรียม นมรักษ กรรมการ

6. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

7. อาจารยวารธินีย แสนยศ กรรมการและเลขานุการ

8. นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการฝายวิจัย การจัดการความรู  และนวัตกรรมทางการพยาบาล  มีดังน้ี

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการแผนการจัดการความรูประจําป แผนบริหาร

ความเสี่ยง และประเมินแผนปฏิบัติการดานวิจัยใหสอดคลองกับนโยบายทุก 6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนา

ตอคณะกรรมการประจําคณะ

2. ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดานวิจัยสูเปาหมาย โดยวางแผนพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยและการ

เผยแพรตีพิมพของอาจารย

3. ประสานงาน และสรางเครือขายงานวิจัยรวมกับแหลงฝกและหนวยงานอื่น ๆ

4.  จัดกิจกรรมโดยพัฒนาเสนอขอเสนอโครงการ แผนงานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณจาก

แหลงทุนภายนอก

5.  ประชาสัมพันธผลงานวิจัยของคณะ พัฒนาการนําผลงานไปใชประโยชน และจัดทํา

ทะเบียนหรือฐานขอมูลงานวิจัยของคณะ

6.  ดานการจัดการความรูดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม
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7. ดําเนินการรวบรวมองคความรูในคณะใหเปนหลักฐานเชิงประจักษ

7.1 จัดทํากิจกรรมโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพ

7.2  จัดการเผยแพรองคความรูของคณะและองคความรูรวมกับแหลงฝกภาคปฏิบัติโดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

7.3  สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมาและเสนอตอคณะ

กรรมการประจําคณะฯ

8.  วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําป และประเมิน

วางแผน  เสนอแผนงานและเปาหมายการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลภายในคณะพยาบาลศาสตรให

สอดคลองกับนโยบายของคณะที่ตองการใหนําผลงานเขาสูประชาคมอาเซียน

9. พิจารณากลั่นกรองผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสงผลงานไปประกวดภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ

10.  กํากับติดตามสรางขวัญกําลังใจและยกยองผลการดําเนินงานเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม

ทางการพยาบาล

11.  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการและงานพัฒนาดานนวัตกรรมทางการ

พยาบาลตอคณะกรรมการประจําคณะฯ

12. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

10. คณะกรรมการบริการวิชาการ

1. อาจารยกมลภู ถนอมสัตย ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยดร. พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ

3. อาจารยนงนุช เชาวนศิลป กรรมการ

4. อาจารยวารธินีย แสนยศ กรรมการ

5. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ กรรมการ

6. อาจารยศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท กรรมการ

7.อาจารยฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา กรรมการ 

8. อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ กรรมการและเลขานุการ

9. อาจารยภาศินี  สุขสถาพรเลิศ  กรรมการและเลขานุการ

10.นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ ผูชวยเลขานุการ
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หนาท่ีคณะกรรมการฝายบริการวิชาการมีดังนี้

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ ประเมินแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ

และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลใหสอดคลองกับนโยบายทุก 6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอ

คณะกรรมการประจําคณะ

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ และวางแผนดําเนินโครงการและกิจกรรมการ

ฝกอบรม สัมมนา รวมท้ังการใหคําปรึกษาแนะนําที่สอดคลองกับความตองการและเปนประโยชนตอทองถิ่น

โดยรวม

3. ติดตอประสานงานหนวยงานภายในและภายนอกคณะ การใหและรับงานวิชาการโดยจัด

ทําเอกสารประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับการบริการวิชาการ

4. บริหารจัดการหองปฐมพยาบาลและใหบริการสุขภาพแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

5. จัดวางระบบการเก็บรวบรวมเพื่อลงระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานนวัตกรรมทางการ

พยาบาล พรอมจัดหาแหลงทุนและสนับสนุนใหเกิดเวทีเครือขายการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลใน

ประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเกิดเวทีเครือขายการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลตางประเทศอยาง

นอย 1 ครั้งตอ 2 ป

6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการและงานพัฒนาดานนวัตกรรมทางการ

พยาบาลตอคณะกรรมการประจําคณะฯ

7. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

11. คณะกรรมการพัสดุ

1. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา ประธานกรรมการ

2. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาดชูพรม กรรมการ

4. อาจารยเอมวดี เกียรติศิริ กรรมการ

5. อาจารยศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท กรรมการ

6. อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล กรรมการ

7. อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ กรรมการและเลขานุการ

8. อาจารยฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9. นางสาวศันสนีย พุทจิระ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10. นางสาวโศรยา นุมสรอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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หนาท่ีคณะกรรมการพัสดุ มีดังนี้

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําปและประเมิน

แผนปฏิบัติการในงานท่ีเก่ียวของสอดคลองกับนโยบายทุก 6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ

2. สํารวจความตองการการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑของคณะ ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง วัสดุ

ครุภัณฑของคณะ ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2560

3. กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการใชวัสดุครุภัณฑใหคงสภาพการใชงาน จัดทํา

ทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ

4. รายงานผลการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑคณบดีทราบทุกไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการในรอบปท่ีผานมาและเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ

5. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

12. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา ประธานกรรมการ

2. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาดชูพรม กรรมการ

3.อาจารยดร. วันเพ็ญ  แวววีรคุปต กรรมการ

4. อาจารยทัศนีย ตริยศายลักษณ กรรมการ

5. อาจารยเสาวรี เอี่ยมละออ กรรมการ

6. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ

7. อาจารยศุภธิดา จันทรบุรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ

8. อาจารยฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9. นางสาวชุติ์ภิญกุญช เฉลิมชาติโภคิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10. นางสาววิกานตดา โหมงมาตย กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังน้ี

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําป และประเมิน

แผนปฏิบัติการในงานท่ีเก่ียวของสอดคลองกับการประกันคุณภาพทุก 6 เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอ

คณะกรรมการประจําคณะ

2. วางแผนประสานงานกํากับติดตาม และประเมินผล หนวยงานบริหารความเสี่ยง การ

ควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร หนวยการจัดการความรูสู

การปฏิบัติ

3. จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan)

4. เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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5. ประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยสภาการพยาบาล และ

หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

6.  ติดตาม ควบคุม และกํากับดูแลการดําเนินการจัดการศึกษาในคณะฯ ใหเปนไป

ตาม นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

7.  ประสานงานและรวบรวมขอมูลกิจกรรมดานตางๆ ของกลุมวิชาและคณะ จัดเก็บเอกสาร

และจัดระบบเอกสารใหเปนไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

8. จัดเตรียมเอกสารใหพรอมรับการซักซอมการตรวจเยี่ยม/รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน

9.  รายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการในรอบปท่ีผานมาและเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ

10. อื่น ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

13. คณะกรรมการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการพยาบาล

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา กรรมการ 

3. อาจารยณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์ กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ กรรมการ 

6. อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต กรรมการ 

7 อาจารยวารธินีย แสนยศ กรรมการ 

8. อาจารยณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล กรรมการ 

9. อาจารยศิริพร ฉายาทับ กรรมการ 

10. อาจารยเรียม นมรักษ กรรมการ 

11. อาจารยเอมวดี เกียรติศิริ กรรมการ 

12. อาจารยนงนุช เชาวนศิลป กรรมการ 

13. อาจารยเสาวร ี เอี่ยมละออ กรรมการ 

14. อาจารยจุฑาทิพย เทพสุวรรณ กรรมการ 

15. อาจารยดวงพร ผาสุวรรณ กรรมการ 

16. อาจารยศุภรัสม์ิ วิเชียรตนนท กรรมการ 

17. อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ กรรมการ 

18. อาจารยศุภธิดา จันทรบุรี กรรมการ

19. อาจารยฐาพัชรลดา เกียรติเลิศเดชา กรรมการ



-  16  -

20. อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ กรรมการและเลขานุการ 

21. อาจารยกมลภ ู ถนอมสัตย กรรมการและเลขานุการ

22. นางสาวมณฑิรา  วุฒิพงษ ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีคณะกรรมการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการพยาบาลมีดังน้ี 

1. วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ จัดทํางบประมาณประจําป และประเมิน

แผนปฏิบัติการในงานท่ีเก่ียวของสอดคลองกับการประกันคุณภาพทุก 6เดือนเพื่อรายงานความกาวหนาตอ

คณะกรรมการประจําคณะ 

2. วางแผนประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผลความรวมมือในการดําเนินการศูนยฝก

อบรมความเปนเลิศทางการพยาบาลรวมกับโรงพยาบาลแหลงฝก 

3. พัฒนาระบบและกลไกศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการพยาบาล ใหบรรลุตามเปาหมาย

ของงาน

4. ติดตาม ควบคุม และกํากับดูแลการดําเนินการจัดการศึกษาในคณะฯ ใหเปนไปตาม

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ประสานงานและรวบรวมขอมูลกิจกรรมดานตางๆ ของกลุมวิชาและคณะ จัดเก็บเอกสาร

และจัดระบบเอกสารใหเปนไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

6. รายงานผลการดําเนินงานศูนยฝกอบรมความเปนเลิศทางการพยาบาลและสรุปผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปท่ีผานมาและเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 

7. อ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย

 สั่ง ณ  วันท่ี   5 มกราคม พ.ศ. 2563

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)
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