
 

รายงานการประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์   
ครั้งที่ 10/2565 

วันที่ 17 ตุลาคม  2565 
ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์  

อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
........................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2565  

1.1.1 วันที่ 17 ตุลาคม 2565  
(1) ซ้อมรับการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ   
(2) Meet Dean อธิการบดีพบบุคลากร 
(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเครื่องมือในการด าเนินการจัดท าหลักฐาน

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในแต่ละเกณฑ์ 
(4) เลือกประธานสาขาทางการพยาบาล  

1.1.2 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สัมภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ  
1.1.3 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 รับการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ หอประชุมสิริวรปัญญา  
1.1.4 วันที่ 21 ตุลาคม 2565  

(1) กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ (9.00 รพ.นครปฐม /11.00 ลานสร้างสุข)   
(2) ผู้ต่อสัญญาจ้างระยะที่ 5 พบอธิการบดี  

1.1.5 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ซ้อมรับการตรวจการรับรองสถาบันทางการพยาบาลจากสภาการ
พยาบาล  

1.1.6 วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ OBE ของหลักสูตร  
1.1.7 วันที่ 30 ตุลาคม 2565 จัดท าหลักฐานเตรียมความพร้อมรับสถาบันทางการพยาบาลจาก

สภาการพยาบาล  
1.1.8 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ประชุมกรรมการประจ าคณะ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
1.2 เรื่องแจ้งจากมหาวิทยาลัย 

1.2.1 รับทราบ สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่  12/2565 เมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม 2565 

1.2.2 รับทราบ ผลการเลือกตั้งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ที่ 38/2565 แต่งตั้งอาจารย์ ดร.พรรณระพี บุญเปลี่ยน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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1.2.3 รับทราบ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (รอบ มกราคม – มิถุนายน 2565 ) เป็นอันดับ 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในประเทศ  
 
1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย   

1.3.1 รับทราบ การประชุม the global Interprofessional Education Conference 2022 
โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 

1.3.2 รับทราบ รายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์วิชาการ เครือข่ายคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ   ประจ าปี 2565  

1.3.3 รับทราบ บันทึกข้อตกลงเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประจ าปี
การศึกษา 2564-2568 

1.3.4 รับทราบ รายงานการประชุมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565  

1.3.5 รับทราบ ประกาศการจัดสอบรวบยอดนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เครือข่ายคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 

1.3.6 รับทราบ เวทีสัญจร ที่ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏการ
ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
1.4 ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 
 1.4.1 รับทราบ ผลการด าเนินงาน ตามนโยบาย 3C  

 C1 : Curriculum Development  การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ 
AUN-QA ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0  โดยมี
วิทยาการ 2 ท่านได้แก่ อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน 6 ครั้ง ผ่านการอบรม AUN-QA ทุกคนจนเกิดผลลัพธ์ คือ หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566  

C2: Competency Development ประกอบด้วย 1) ผลการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 4 คน คือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กมลภู ถนอมสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรียม นมรักษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล  2) ผลการด าเนินงาน
อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนรับการอบรมคนละ 15 
ชั่วโมง 

C3: Community Trust ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 5 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับ
พยาบาลพ่ีเลี้ยง ประจ าปี 2565 กิจกรรมสถาบันวิชาจารย์สุขภาพเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรอบรมเชิง
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ปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยเพ่ือการพัฒนาอย่ารงยั่งยืน ประชาชน/บุคลากรที่ได้รับเพ่ิมพูน
ทักษะ non-degree 

 1.4.3 รับทราบ ผลการด าเนินการด้านยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบ
ผ่านมาตรฐาน ITร้อยละ 95.65 (ร้อยละ 15) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านมาตรฐาน CEFR ร้อยละ 19.2 
(ร้อยละ 15) บทเรียนออนไลน์ 4 เรื่อง THAIMOOC 1 รายวิชา ผลงานวิจัยของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่จ านวน 19 เรื่อง ผลงานวิจัย/ผลงานของของนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ 7 รางวัล หลักสูตรมีการ
สอบ Exit Exam ตามมาตรฐานสาขาพยาบาล ร้อยละ 100 และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบูรณาการ
ร้อยละ 100 
 1.4.4 รับทราบ ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
โดยบูรณาการกับรายวิชาส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 30  

1.4.5 รับทราบ ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มี
เสถียรภาพบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 
1.5 ผลการด าเนินการตามการประกันคุณภาพระดับคณะ  ปีงบประมาณ 2565 

1.5.1 รับทราบ ผลการด าเนินการการเรียนการสอน : ผลการด าเนินการคณะพยาบาลศาสตร์
ปีงบประมาณ 2565 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มี 2 เรื่องคือ ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในปีแรก ร้อย
ละ 84.28 ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ต่ ากว่า ร้อยละ 50 

1.5.2 รับทราบ ผลการด าเนินการบริการวิชาการ : ผลการด าเนินการคณะพยาบาลศาสตร์
ปีงบประมาณ 2565 ป็นไปตามแผน แต่ควรเร่งการพัฒนาหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การพัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่เนื่องจากหมดการรับรองจากสภาการพยาบาล  

1.5.3 รับทราบ ผลการด าเนินการการวิจัย   : ผ่านตามเกณฑ์ แต่ควรเร่งพัฒนาให้อาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่ TCI จ านวน 4 คน และเพ่ิมผลงานตีพิมพ์ระกับนานาชาติโดยตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น  
 1.5.4 รับทราบ ผลการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ผลการด าเนินการคณะพยาบาลศาสตร์
ผ่านตามเกณฑ์ แต่ควรเร่งท าชุดความรู้วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น 
 1.5.5 รับทราบ ผลการด าเนินงานด้านบริหารบุคลากร : ผลการด าเนินการ 

1.5.5.1 ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ 18 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร  
1.5.5.2 ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร  
1.5.5.3 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 3 อัตรา ได้รับอนุมัติ 2 อัตรา เนื่องจากเจ้า

หน้าบริหารงานทั่วไปที่ลาออก 2 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2655 
1.5.5.5 อาจารย์ต่อสัญญาระยะท่ี 4-5 มีอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านการต่อสัญญา 2 ท่านคือ 

อาจารย์เสาวรี เอ่ียมละออ อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ   
1.5.5.6 ควรเร่งให้อาจารย์ใหม่สอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ 5 คน 
1.5.5.7 อนุมัติจ้างอาจารย์เกษียณในปีงบประมาณ 2566 : อาจารย์สุนีย์ เนตรภิญโญ 
1.5.5.8 อนุมัติให้ทุนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาล กลับมาชดใช้ทุนปี พ.ศ. 2566 

จ านวน 5 คน 
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1.5.5.9 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ โดยส่งเรื่องไปยังสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว : นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ์ 

 
 1.5.6 รับทราบ ผลการด าเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : ผลการด าเนินการ  

1.5.6.1 งบประมาณแผ่นดินใช้ร้อยละ 99.85 งบประมาณรายได้ร้อยละ 92.51 ภาพรวม  
ร้อยละ 97.60 จากการท างานพบว่า ปัญหาการเบิกจ่ายผู้ว่าจ้างซ่อมบ ารุงรายใหม่ท าเข้าระบบการ
ของจังหวัดไม่ทันจึงต้องกันงบประมาณ การคีย์ฎีกาแต่ไม่จัดท าฎีกาส่งการเงินและพัสดุทันตามไตร
มาส ส่งผลให้ต้องกันงบประมาณ ขอให้เจ้าหน้าทีสายสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างาน
ให้เป็นไปตามระบบและลดความผิดพลาดในการท างาน  

แนวทางการด าเนินการในปีงบประมาณ 2566 ขอความร่วมมือดังนี้  
1) การมีวินัยทางการเงิน การเคร่งครัดการเบิกจ่าย การส ารองหรือยืมเงินล่วงหน้า 
2) การเขียนโครงการ การด าเนินการตามปฏิทิน การสรุปประเมินผลโครงการ 
3) การเบิกจ่ายตรงตามไตรมาส หากไม่ตรงไตรมาสขอให้ท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 

หากไม่ท าบันทึกของดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 1.5.7 รับทราบ ผลการด าเนินงานด้านงานประกันคุณภาพ 

1.5.7.1 AUN-QA ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการวิพากษ ์มคอ. 3,4,5,6 แบบ AUN-QA แล้ว 
ก าลังจัดเตรียมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือจัดท าเอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรแบบ AUN-QA รอบ 6 เดือน 

1.5.7.2 การรับรองสถาบันทางการพยาบาลโดยสภาการพยาบาล อยู่ระหว่างการจัดเตรียม
ซ้อมการตรวจรับรองสถาบันในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ขอให้ทุกท่านจัดการเตรียมหลักฐาน สรุปรายงานการ
ประชุม ฯลฯ 
 
1.6 เรื่องพิจารณาคัดเลือกประธานสาขาทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

1.6.1 จากบันทึกการลาออกจากการเป็นประธานสาขาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เนื่องจากภารงานมา ความรับผิดชอบร่วมกับการด ารงรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตณ์
ผลิตบัณฑิตไม่สามารถด าเนินงานได้ทัน ทางคณะจึงได้ท ากระบวนการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เรื่องการบริหารงานสาขาวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับ
เลือกเป็นประธานสาขา มีผู้เข้าประชุม 24 คน งดออกเสียง 1 คน ลงคะแนน 23 คน โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้  
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รายชื่อผู้รับการคัดเลือก อาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 3 ปี 

มีคุณวุฒิตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการ

อุดมศึกษาก าหนด 
และเป็นไปตาม

เกณฑ์สภาวิชาชีพ
การพยาบาล

ก าหนด 

ผลการลงคะแนน 

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ / /* 
มีใบตอบรับผลงาน

ตีพิมพ์  TCI 2 

11 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธ์ิ / / 6 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา จงเจริญ X 

เพิ่งเข้าท างานไม่ถึง 
6 เดือน  

/ 2 

อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ / / 2 
อาจารย์ ดร.กรวรรณ สุวรรณสาร X 

เพิ่มกลับจากการลา
ศึกษาต่อ 

/ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ / / 1 
รวม   23 

 
เห็นชอบ ผลการคัดเลือกประธานสาขาคณะพยาบาลศาสตร์  โดยการโหวตคะแนนสูงสุดอันดับ 1 

ได้แก่ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ อันดับ 2 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์ ทั้งนี้ให้น าเข้า
กรรมการบริหารคณะต่อไป  

 
1.7 เรื่องอ่ืนๆ เพื่อทราบ  

บริษัทบาก้า จ ากัด ได้บริจาคหุ่นจ าลองเด็ก 5 ปี วิกฤต พร้อมอุปกรณ์ควบคุม OMNI2 และจอภาพ
แสดงสัญญาณชีพรุ่น S300.105.250.PK +S300.105.001.R2 จ านวน 1 ชุด ราคา790,000 บาท (เจ็ดแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) และโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 
เลิกประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 

 
 
 (นางสาวฐาปนี ซั่วเซ่งอี่)      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ) 
ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


