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รายงานการประชุมคณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ 

ครั้งที่ 8/2564 
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป 

ในรูปแบบ Online และ Onsite 
ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ 

ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ผู้เข้าร่วม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก บัวเจริญ   คณบดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  สายสิทธิ์   รองคณบดี 
 3. อาจารย์ศุภรัสมิ์   วิเชียรตนนท์  รองคณบดี 
 4. อาจารย์ณัฐยา    เชิงฉลาด ชูพรม  รองคณบดี 
 5. อาจารย์ณัฐธยาน์   อังคประเสริฐกุล  รองคณบดี 
 6. อาจารย์ศิริพร    ฉายาทับ   อาจารย์ 
 7. อาจารย์กมลภู    ถนอมสัตย์  อาจารย์ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุภาว์ จันทนะโสตถิ์  อาจารย์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา  จันทร์ขำ   อาจารย์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียม  นมรักษ์   อาจารย์ 
 11. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ   แวววีรคุปต์  อาจารย์  ออนไลน์ 
 12. อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์   แสนยศ   อาจารย์ 
 13. อาจารย์เอมวดี   เกียรติศิริ  อาจารย์  ออนไลน์ 
 14. อาจารย์นงนุช   เชาวน์ศิลป์  อาจารย์ 
 15. อาจารย์เสาวรี   เอ่ียมลออ  อาจารย์ 
 16. อาจารย์จุฑาทิพย์   เทพสุวรรณ์  อาจารย์ 
 17. อาจารย์ดวงพร   ผาสุวรรณ  อาจารย์ 
 18. อาจารย์ทัศนีย์   ตริศายลักษณ์  อาจารย์ 
 19. อาจารย์วริญา   อาระหัง   อาจารย์ 
 20. อาจารย์หทัยรัตน์   สายมาอินทร์  อาจารย์ 
 21. Lecturer Labmie Lynnette L. Demaque  Teacher 
 22. Lecturer Ruffel Joy C.  Manalo   Teacher 
 23. นางสาวชุติ์ภิญกุญซ์   เฉลิมชาติโภคิน  เจ้าหน้าที่ 
 24. นางสาววิกานต์ดา   โหม่งมาตย์  เจ้าหน้าที่ 
 25. นางสาวศันสนีย์   พุทจิระ   เจ้าหน้าที่ 
 26. นางสาวโศรยา   นุ่มสร้อย  เจ้าหน้าที่ 
 27. นางสาวมณฑิรา   วุฒิพงษ์   เจ้าหน้าที่ 
 28. นางสาวฐาปนี   ซั่วเซ่งอี่   เจ้าหน้าที่ 
 29. นายอานนท์    ชูราศรี   เจ้าหน้าที่ 
 30. นางสาวอัญธิกา   เข็มเอก   เจ้าหน้าที่   
 
เริ่มประชุมเวลา 11.30 เป็นต้นไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1) กิจกรรมเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 
 วันที่ 1-4, 6-8 กันยายน 2564 ฉีดวัคซีน 
 วันที่ 1 กันยายน 2564  นำเสนอวิสัยทัศน์การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 วันที่ 9-10 กันยายน 2564 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 
 วันที่ 10 กันยายน 2564  งานเกษียณหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
 วันที่ 13 กันยายน 2564  องค์มนตรีตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ 
 วันที่ 17-20 กันยายน 2564 ตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ 
 วันที่ 17 กันยายน 2564  ตรวจ ATK จำนวน 463 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 2) เรื่องแจ้งจากเครือข่ายสถาบันทางการพยาบาล ทคพย. 
  การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษา
พยาบาลเพ่ือผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย ระหว่างวันที่ 13-14 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting นั้น 
  รายงานการประชุม ประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1) ต้องมีสมรรถนะบัณฑิตของพยาบาลในศตวรรษท่ี 21 และต้องกำหนดสมรรถนะหลัก  
(EPA) ของพยาบาล รวมถึงสมรรถนะในด้านของการคิดวิเคราะห์ที่สามารถนำไปสู่การสังเคราะห์ได้ 
   2) ด้านหลักสูตร โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Credit Bank กำหนดความต้องการของ
ผู้เรียนได้มากขึ้น ออกแบบให้เป็น Outcome Base Curriculum, Community Engagement โดยการกำหนด
นโยบาย ความหมาย คุณลักษณะ และขอบเขตที่ชัดเจน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 
   3) เตรียมผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถทำหน้าที่เป็น 
Facilitator ในการสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 
   4) ทบทวนอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาใหม่ 
   5) สร้างอาจารย์ให้เป็นนักวิจัย 
   6) มีแผนพัฒนาอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ (preceptor) ในประเด็นของการสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม 
   7) ปรับเกณฑก์ารรับรองสถาบันให้สอดคล้องกับ AUNQA หรือ EdPEX 
   8) ด้านผู้เรียน ควรกำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม เช่น IT literacy, English literacy, เจต
คติต่อวิชาชีพ และจิตสาธารณะ 
   9) การจัดการเรียนการสอน ให้เป็นแบบผสมผสานโดยทฤษฎีผสมกับปฏิบัติ รวมถึง 
onsite ร่วมกับ online นอกจากนี้ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น
ระหว่างสถาบัน 
   10) การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์ COVID19 ทดแทนการฝึกปฏิบัติด้วย 
simulation lab, standardized patient, LRC, Virtual learning 
   11) การพยาบาลไม่สามารถแยกออกจากการผดุงครรภ์ได้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3) เรื่องแจ้งจากสภาการพยาบาล 
     3.1) การลงทะเบียนเพื่อขอลงบัตรเลือกตั้งแบบออนไลน์ 
           ด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลที่มาจากการเลือกตั้ง วาระ พ.ศ. 2561-2565  
จำนวน 16 คน จะสิ้นสุดวาระในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สภาการพยาบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลดังกล่าว นั้น 

          การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 – 2569 จะดำเนินการ  
2 วิธี ดังนี้ 
     3.1.1 การลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง 

   3.1.2 การลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ (E-voting)) 
          โดยให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เลือกวิธีการลงคะแนน  
ตามข้อ 3.1.2 ได้ที่ www.tnmc.or.th เลือกหัวข้อ “เลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล” ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 
– 4 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. หากพ้นวาระดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
ตามข้อ 3.1.1 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
      3.2) การส่งหลักสูตรอบรมเฉพาะทางการพยาบาลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก้ไขครั้งที่ 1 ส่งสภา
การพยาบาลแล้ว ส่วนหลักสูตรอบรมเฉพาะทางการพยาบาลวิกฤตและฉุกเฉิน 
            หลักสูตรอบรมเฉพาะทางการพยาบาลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามหนังสือที่ สภพ.01/07/378 
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
บัดนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการปรับแก้เล่มหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามท่ีได้รับผลการพิจารณาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
  หลักสูตรอบรมเฉพาะทางการพยาบาลวิกฤตและฉุกเฉิน อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4) เรื่องแจ้งจากมหาวิทยาลัย 
     4.1) กระบวนการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีคำสั่งที่ 46/2560 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 
แต่งตั้งผ็ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่             
2 กันยายน 2560 นั้น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ในวันที่ 1 กันยายน 2564 
  กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. บันทึกข้อความงานประชุมและพิธีการ ที่ ปช.310/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่องการ
ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2554 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2564 
  ข้อ 7  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า    "คณะกรรมการสรรหา
คณบดี" ประกอบด้วย 
   (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
   (4) คณาจารย์ประจำในคณะ  จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
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   (5) พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในคณะ จำนวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 
      การได้มาซึ่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง (4) และ (5) ให้คณาจารย์ประจำ พนักงานราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยในคณะนั้นเลือกกันเอง 
  4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 46/2560 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเลือกตัวแทน ประธานกรรมการ คณาจารย์ประจำและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในคณะ ประเภทละหนึ่งคน เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ที่
ได้รับการเลือก ประธานกรรมการ ได้แก่ นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ ตัวแทนคณาจารย์ประจำ ได้แก่  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ และตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้แก่  นางสาวชุติ์ภิญ
กุญช์  เฉลิมชาติโภคิน ดำเนินการเสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัยทราบเมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2564  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
     4.2) ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เรื่อง การตรวจ ATK 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  เนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ด้วยคณะรัฐมณตรีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ให้เตรียมความพร้อมงาน
บุคลากรในการติดตรามการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) และการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการ
แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) การแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) รวมทั้งกำกับติดตาม
มาตรการ DMHTTA. 

ประกาศจากสาธารสุขอำเภอเมืองนครปฐมให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ทำตรวจหาโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ในวันที่ 17 กันยายน 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
      4.3) ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งเอกสารประกอบการสอนแบบ Power Point สำหรับการ
กำหนดหน่วยตำแหน่ง 
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง 
หลักเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีประเมินผลการสอนสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564 
  ข้อ 6 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนอาจอยู่ในรูปแบบอื่นที่มิใช่รูปเล่มก็ได้แต่
ต้องสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา วิธีการสอนอย่างเป็นระบบ แผนการสอน และหัวข้อการบรรยายที่มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาอย่างถูกต้อง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
      4.5) การตรวจทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยการส่งชื่ออาจารย์ทุกท่าน 
   เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีการตรวจครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ประจำปี 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ  โดยให้ อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินการส่งรายชื่อ
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน โดยทุกท่านจะได้รับมอบหมายในการดำเนินการตรวจทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ 
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      4.6) จำนวนนักศึกษาทุนพัฒนาเป็นอาจารย์พยาบาลจำนวน 25 คน 
   เนื่องคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็น
อาจารย์พยาบาล  
   เรียนอาจารย์ทุกท่านทราบ ณ ตอนนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับผู้รับทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
เป็นอาจารย์พยาบาล ระดับปริญญาตรี 11 ราย และใน 11 ราย มีรับทุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 ราย  
ระดับปริญญาโท 9 ราย สละสิทธิ์ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย ได้แก่ 
  1. นางสาวภรเจริญ แสนยา  ระดับปริญญาตรี  
  2. นายพิชยภัทร  ปัททุมมานนท์ ระดับปริญญาตรี และฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
  3. นางสาวพราวตา อินธิวงษ์  ระดับปริญญาตรี และฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
  4. นายศุภกิติ์  ภิมาลย์  ระดับปริญญาตรี และฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
  5. นายวัฒนาวุฒ ิ พิพัฒน์ศิถี ระดับปริญญาตรี และฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
  6. นางสาววริศรา  รุ่งเรือง  ระดับปริญญาตรี 
  7. นางสาวปวรรัตน์  กลิ่นเมือง ระดับปริญญาตรี 
  8. นางสาวทิฐินันท์  ทองภาษี ระดับปริญญาตรี 
  9. นายสุรวฒ ิ  กลางประพันธ์ ระดับปริญญาตรี 
  10. นายยรรยง   บุ้งทอง  ระดับปริญญาตรี 

11. นายปฐม   ฤทธิเดช  ระดับปริญญาตรี 
 12. นางสาวอาร์ชวี  เสริมสกุล ระดับปริญญาโท 

  13. นางสาวศิวพร  เขียวเขิน ระดับปริญญาโท 
  14. นางสาวอัญชิสา  รัตนคุณูประการ ระดับปริญญาโท 
  15. นางสาวสิทธิภรณ์  ราชบุรมย์ ระดับปริญญาโท 
  16. นางสาววริศรา  ปองทอง  ระดับปริญญาโท 
  17. นางสาวนภัทร  รัตนหงษา ระดับปริญญาโท 
  18. นางสาวจิตติมา  ปัญญาสราวุธ ระดับปริญญาโท 
  19. นางสาวพัชรียา  เจริญคร  ระดับปริญญาโท 
  20. นางสาวพุทธพร  อ่อนคาส ระดับปริญญาโท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5. Faculty Practice เรื่อง ขอความร่วมมือในการเก็บชั่วโมงพัฒนาตนเอง 80 ช่ัวโมง  
ประจำปีการศึกษา 2564 และขอให้ส่งผลของการพัฒนาตนเองปี 2563 เข้าระบบ E-office และส่งแผนการ
พัฒนาตนเองปี 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

6. เรื่องการแนวทางการจัดการศึกษาปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-
19 การปรับแผนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

    การฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ หรือการประชุมหารือทางคลินิกแบบออนไลน์ 
  1) อาจารย์นิเทศแคปหน้าจอการสอนในแต่ละครั้งเป็นหลักฐานการตรวจรับรองสถาบัน 
  2) มีการกำหนดสมรรถนะของการสอนปฏิบัติแบบออนไลน์ของแต่ละวิชา ผู้นิเทศปฏิบัติตามท่ี
รายวิชากำหนดและส่งผลการสอนให้ผู้ที่รับผิดชอบรายวิชาสรุปประเด็นปัญหา 
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    การฝึกปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
  1) อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาจองห้องปฏิบัติการพยาบาลพร้อมถ่ายรูประหว่างการเรียนการ
สอนโคยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
  2) อาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง
เคร่งครัด วัดอุณหภูมิ ล้างมือก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยสบู่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากสองชั้นพร้อม
หน้ากากพลาสติกใสป้องกันโรค เข้าเรียนเพียง 2 ชั่วโมง ให้หยุดพักระหว่างการเรียนเพ่ือทำความสะอาด 
  3) การใช้ห้องปฏิบัติการทางพยาบาลสามารถใช้ได้ในวันหยุดราชการโดยทำการจองล่วง
ห้องปฏิบัติการทางพยาบาลล่วงหน้าถึงจะเข้าใช้การเรียนการสอนได้ 
  4) จำนวนนักศึกษาในห้องเรียนไม่เกิน 10 คน ตั้งแต่ 1 กันยายน โดยทุกคนต้องได้รับการตรวจ 
ATK ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกสัปดาห์ และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม หากนักศึกษาหรืออาจารย์ไม่เข้าข่ายขอให้
นักศึกษาและอาจารย์ในห้องเรียนไม่เกิน 5 คน      
     การฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ฉีดวัคซีน (Center) ประกอบด้วย 
  1) อาจารย์เวรหอพักประจำวัน จะเป็น Manager ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม โดยบริหารจัดการ หากมี
การฉีดวัคซีนในวันที่ฉีดวัคซีน โยทำหน้าที่ดังนี้ 
      1.1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้อาจารย์ที่นิเทศท่านใดจะประจำศูนย์ฉีดวัคซีน ท่านใด CI ท่านใด
ดูแลเรื่องการโทรศัพท์สำรวจภาวะสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้การตกลงร่วมกัน 
      1.2) มอบหมายงานให้อาจารย์นิเทศประจำจุด จุดที่ 1 การคัดกรองด่านหน้าที่ 2 การวัด
อุณหภูมิ จุดที่ 3 การให้บริการฉีดวัคซีน แล้วแจ้งในไลน์งาน ก่อนการปฏิบัติงาน 
  2) การจัดเวรนักศึกษาขอมอบหมายให้อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม ดำเนินการจัดเวร 
  3) ขั้นตอนการมอบหมายงานให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 
      3.1) อาจารย์นิเทศทุกรายวิชามอบหมายสมรรถนะที่นักศึกษาต้องเก็บรายวิชากำหนด 
      3.2) ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามและนัดหมายนักศึกษาเพ่ือสรุปงาน 
      3.3) สามารถนิเทศนักศึกษากับผู้ป่วยเฉพาะบุคคลได้หากพบกรณีศึกษาในการมาฉีดวัคซีน
ทั้งนี้ต้องขออนุญาตก่อนการดำเนินการปฏิบัติการพยาบาลตามรายวิชาที่กำหนด 
  4) ขั้นตอนการมอบหมายให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่ CI 
      4.1) จัดเวรนักศึกษาท่ีขึ้น Center จำนวน 4 คน ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำ CI 
      4.2) อาจารย์ติดตามไปตอนส่งเวร รับเวร แล้วนัดหมายนักศึกษาเพ่ือ Conference 
  5) ขั้นตอนการมอบหมายให้นักศึกษาติดตามอาการจากผลสำรวจภาวะสุขภาพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
      5.1) เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำวันทำการสรุปข้อมูลงไฟล์ Excel 
      5.2) อาจารย์ที่รับผิดชอบนำไฟล์จากไลน์ Work มอบหมายให้นักศึกษาทำการโทรศัพท์ในการ
ติดตามอาการ 
      5.3) จัดทำสรุปข้อมมูลลงไฟล์ Excel และจัดทำเป็นไฟล์ PDF แยกประเภทบุคลากรและ
นักศึกษา 
      5.4) หลังจากอาจารย์ที่รับผิดชอบตรวจสอบอาการจากการกรอกข้อมูลลงในไฟล์ Excel 
เรียบร้อยแล้ว ส่งกลับเข้ามาในกลุ่มไลน์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่นำไฟล์มาจัดกระทำข้อมูลในวันถัดไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 7. เรื่องการดูแลนักศึกษา 
     7.1) การติดตามผลระหว่างการสอนแบบบออนไลน์ การมอบหมายงาน การให้นักศึกษาดูวีดิโอ สอน
การวิเคราะห์ข้อสอบ ข้อสอบในระบบขอให้มีการเฉลยว่าเพราะเหตุใด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   
     7.2) แจ้งนักศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด การลงทะเบียน การ
ถอนรายวิชา การเปิดหมู่เรียนพิเศษ รวมถึงการไม่ทำกิจกรรมร่วมที่คณะกำหนด การออกจากหอภายนอก ไม่ทำ
ตามกฎระเบียบ จนส่งผลให้เกิดความเสียหาย แล้วเกิดปัญหาความล่าช้าในการฝึกปฏิบัติให้ทำการถอนรายวิชานั้น 
เพ่ือรอฝึกปฏิบัติพร้อมรุ่นต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
     7.3) นักศึกษาทุนคณะพยาบาลศาสตร์ การติดตามดูแล การให้คำปรึกษา การให้กำลังใจในการเรียน 
การแนะนำการปฏิบัติตัว การจัดสรรเวลา การเรียนร่วมกับอาจารย์สาขาอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 8. เรื่องขอความร่วมมือในงานบริการวิชาการ3 
    8.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง จำนวน 69 คน การเรียนการสอนออนไลน์ 
การเข้ามาปฏิบัติการพยาบาล 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ และรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันศุกร์ 
เวลา 16.30 – 20.30 น.  และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 20.30 น.  
มติที่ประชุม รับทราบ  ฝากอาจารย์ท่ีรับผิดชอบหลักสูตร ดูแลการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล 
 
    8.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 จำนวน 37 คน การเรียนการสอนออนไลน์ 
การเข้ามาปฏิบัติการพยาบาล 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ และรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาล
ศาสตร์ ในวันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.  และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 20.30 น.  
มติที่ประชุม รับทราบ ฝากอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร ดูแลการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล 
 
 9. เรื่อง ขอความร่วมมือในงานวิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาผลงานวิชาการ 
     9.1) ผลงานตีพิมพ์คณะพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2563 จำนวน 13 เรื่อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ ขอความร่วมมืออาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปย์  
ในส่วนของผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (Proceeding) มีเพิ่มจำนวน 2 เรื่อง รวมทั้งหมด 15 เรื่อง 
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     9.2) ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านเร่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ท่านละ 
1 เรื่อง 
  ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านเขียนบทความวิชาการ/บทความวิชาการ ท่านละ 1 เรื่อง  
  (อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปย์) ณ ตอนนี้มีผลงานวิชาการ (Proceeding) ที่ตีพิมพ์เรียบร้อย
แล้ว ได้แก่ อาจารย์ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์, อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์, อาจาร์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปย์,  

และผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI1 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
, อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์, อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม ในส่วนผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI1 ยัง
ขาดอีก 2 เรื่อง 

(อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ) ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์แล้ว (Proceeding) จำนวน 2 เรื่อง และ 
ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI2 จำนวน 1 เรื่อง อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแก้ไข 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   
     9.3) การขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 อาจารย์ท่านใดยังไม่ได้รับทุน 
  อาจารย์ท่านใดยังไม่ได้ขอรับทุนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์เสาวรี เอ่ียม
ละออ, อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล, อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์, อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม ฯลฯ 
รบกวนอาจารย์ทุกท่านที่ยังไม่ได้ขอรับทุนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการเร่งดำเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 เรื่องแจ้งจากประธานสาขา   
 - ไม่มี 
4.2 สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์  
 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณบดีผ่ายวิชาการ 
     ไฟล์ส่งมอบงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  https://short.npru.ac.th/DeputyDeanAcademic 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 2) รายงานผลการดำเนินงานของรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
     ไฟล์ส่งมอบงานรองคณบดีฝ่ายบริหาร https://short.npru.ac.th/DeputyDeanManagement 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3) ส่งมอบงานรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์   
     ไฟล์ส่งมอบงานรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์ :  
     https://short.npru.ac.th/DeputyDeanStudentAffairs 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

https://short.npru.ac.th/DeputyDeanAcademic
https://short.npru.ac.th/DeputyDeanManagement
https://short.npru.ac.th/DeputyDeanStudentAffairs
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ทีมผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ระหว่างวันที ่3 กันยายน 2560 – 2 กันยายน 2564 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ   วันที่ 21 กันยายน 2560 – 1 พฤษภาคม 2561 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิ์ชัย วันที่ 4 มีนาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์  วันที่ 26 มกราคม 2563 – 2 กันยายน 2564 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 อาจารย์ณัฐธยาณ์ อังคประเสริฐกุล  วันที่ 21 กันยายน 2560 – 1 ตุลาคม 2561 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ  วันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563 
 อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 2 กันยายน 2564 
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
 อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม  วันที่ 2 กันยายน 2560 – 2 กันยายน 2564 
 
     4.3 สรุปประสบการณ์และผลการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์  
ในรอบ 4 ปี 
   1) นางสาวชุติ์ภิญกุญช์ เฉลิมชาติโภคิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   2) นางสาววิกานต์ดา โหม่งมาตย์ 
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   3) นางสาวโศรยา นุ่มสร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4) นางสาวศันสนีย์ พุทธจิระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5) นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

  6) นางสาวฐาปนีย์ ซั่วเซ่งอ่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7) นายอานนท์ ชูราศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8) นางสาวอัญธิกา เข็มเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
ได้รับเลือกเป็นประธานสาขาคนใหม่ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 6.2 ขอแสดงความยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ อาจารย์หทัยรัตน์ สายมาอินทร์  
และนางสาวอัญธิกา เข็มเอก  
 
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  
 6.3 ขอแสดงความขอบคุณในฐานะทีมบริหารคณะตลอด 4 ปี 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อ า จ า ร ย์ ณั ฐ ธ ย า ณ์  อั ง ค ป ร ะ เส ริ ฐ กุ ล , ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ว ริ ย า  จั น ท ร์ ข ำ ,  
อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์    
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 

  อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม   
  




