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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการอ านวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

ครั้งที่ 1/2563 

 

 

 

 

 

วันพุธ  ที่  16  กนัยายน พ.ศ. 2563   

เวลา 09:00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2   

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

คร้ังที่ 1/2563 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และ 

วันพุธ  ที่  16  กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 09:00 – 12.00 น. 

รายชื่อคณะกรรมการเข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ  รองอธิการบดี กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพพีรรณ    เทียมเดช คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   ดุรงค์ฤทธิชัย                คณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์และวิทยาการ

สุขภาพ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายชื่อคณะกรรมการเข้าประชุมแบบออนไลน์ 

นายแพทย์ปราโมทย์    เสถียรรัตน ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย กรรมการ 

 

รายชื่อคณะกรรมการไม่เข้าประชุม  

1. รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย   นายกสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศ

ไทยฯ 

กรรมการ ติดภารกิจ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์  

วิสุทธิพันธ ์

คณบดีโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี 

กรรมการ ติดภารกิจ 

4. นายบุญลาภ   ทิพย์จันทร์ สาธารณสุขจังหวัด

เพชรบุรี 

กรรมการ ติดภารกิจ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตรม์าพร้อมกันแล้ว ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ   

กลิ่นงาม ประธานกรรมการฯ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการตามระเบียบ   ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1 : ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  

รายละเอียด : สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ให้ความเห็นชอบแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการคณะ

พยาบาลศาสตร์และวทิยาการสุขภาพ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีที่ 023/2563 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีว่าด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์และ

วิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563 

รายละเอียด : สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีว่า

ด้วยการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563                 

ในทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563  
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มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

  ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมคร้ังแรก 

 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง 

 

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมคร้ังแรก 

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

รายละเอียด :  ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563                         

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม  2563   ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เปลี่ยนชื่อจาก “คณะพยาบาลศาสตร์ เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ” และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนัน้  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ก่อก าเนิดจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ                      

ที่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐที่มีความ

พร้อมในหลาย ๆ  ด้านในการขยายการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและ

ประเทศชาติได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ด าเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  และด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ได้มาตรฐานตามที่สภาวิชาชีพ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนดไว้ และในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ครั้งที่ 12/2555 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติเห็นชอบให้จัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร์    

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล

ศาสตร์พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) ที่มุง่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ด้านสาธารณสุขของประเทศที่ก าลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ประกอบกับนโยบายระบบ

สุขภาพของประเทศที่เน้นบริการเชิงรุก เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2557) ในที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่  8/2556 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 

2556 คณะกรรมการสภาวิชาการมมีตเิห็นชอบ 
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ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครัง้ที่ 8/2556 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 

2556 ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัตหิลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2557 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ในปี พ.ศ. 2558 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ได้โอนย้ายสาขาวิชาไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร และการใช้

ทรัพยากรร่วมกันของกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความ

คล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลตอ่การผลิตบัณฑิตใหม้ีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 

 

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ รับผดิชอบ 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

2.หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑติ  

3.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 

โครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์  ระยะ 5 ปี   (พ.ศ.2563 - 2567) 

วิสัยทัศน์ : สถาบันการศกึษาช้ันน าด้านการพยาบาลและวทิยาการสุขภาพเช่ียวชาญอย่างมคีุณภาพ

ในระดับสากล  

เอกลักษณ ์: เป็นสถาบันการศกึษามุ่งสร้างสุขภาวะ 

อัตลักษณ์ : ซื่อสัตย์ มีวนิัย ใฝเ่รียนรู้ คู่จติอาสา บริการด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ 

ปรัชญา :  ความรู้ คู่คุณธรรม น าสังคมด้วยวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ค่านยิมองค์กร : (PBRU-NPT : Proactive Benefit Responsibility Unity ) 

"ท างานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม ส านึกน าความรับผิดชอบ กรอบกิจเป็นหนึ่งเดียว เช่ียวชาญการ

บริการด้วยความเอือ้อาทรและจติใจของความเป็นมนุษย์” 

พันธกิจ :  

1.ผลติบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพใหม้ีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 

2.สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพด้วยงานวิจัย และนวัตกรรมที่มคีุณภาพระดับสากล 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

พึ่งตนเองได้ของชุมชน 

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมอือาชีพ 
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เป้าประสงค์ :  

1.ผลติบัณฑิตด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพพร้อมท างานด้วยคุณลักษณะความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ 

2.ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพได้รับการยอมรับระดับชาติหรอืนานาชาติ 

3.มีบริการวิชาการที่น้อมน าศาสตรพ์ระราชาเพื่อการเสริมสร้าง 

สุขภาวะสู่ชุมชนเป็นที่ยอมรับอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

5. มีศูนย์เรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับพันธกิจ วิชาการ วจิัย บริการ

วิชาการ และ ศลิปวัฒนธรรม 

6. มีบริการวิชาการที่สร้างรายได้อย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มรีะบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มุ่งสู่ Green & Clean Faculty 

มติท่ีประชุม : รับทราบและคณะกรรมการเสนอแนะให้คณะสร้างสิ่งที่สะท้อนความโดดเด่นและแตกต่างตาม

เอกลักษณ์ที่ก าหนด รวมถึงก าหนดสิ่งชีว้ัดหรอืกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์อย่างชัดเจน 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

รายละเอียด : คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ขอรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติ

ราชการ  ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย  

ในระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563  ดังตาราง 

ประเด็น
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ผลด าเนินงาน 
Nursing  Public health Thai traditional medicine 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. การ
เพิ่ม
จ านวน
นักศึกษา 

(1) นักศึกษาใหม่ 
เป็นไปตามแผน
รับ 

ร้อย
ละ 
90 

70/70 
(100%) 

70/70 
(100%) 

77/70 
(110%) 

62/80 
(77.5%) 

38/80 
(47.5%) 

32/80 
(40%) 

15/30 
(50%) 

13/30 
(26%) 

29/30 
(96.7%) 

(2) อัตราการออก
กลางคันของ
นักศึกษาลดลง 

ร้อย
ละ 
1 

4/270 
(1.48%) 

6/270 
(2.22%) 

2/272 
(0.73%) 

2/251 
(0.79% 

1/222 
(0.45%) 

1/38 
(2.63) 

1/91 
(1.09%) 

2/79 
(2.53%) 

2/78 
(2.56%) 

2. การ
พัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา 

(3) บัณฑิตที่สอบ
ผ่านใบประกอบ
วิชาชีพในการ
สอบครั้งแรก 

ร้อย
ละ 
65 

27/62 
(43.55 

%) 

33/61 
(54.10 

%) 

57/64 
(89.06 

%) 

- - รอสอบ 
กย. 

11/21 
(52.3%) 

10/19 
(52.6%) 

9/14 
(64.3%) 

(4) นักศึกษาผ่าน
การทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ 
CEFR ระดบั B1 

ร้อย
ละ 
50 

0/70 0/70 0/70 
 

2/62 
(3.22%) 

0/38 0/38 
 

0/19 0/15 0/13 

3. การ
พัฒนา

(5) เงินสนับสนุน
ผลงานวิจัยและ

ล้าน
บาท 

930,000
/40 

515,000
/46.5 

60,500/
31 

930,000
/40 

515,000
/46.5 

60,500/
31 

930,000
/40 

515,000
/46.5 

60,500/ 
31 
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ประเด็น
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ผลด าเนินงาน 
Nursing  Public health Thai traditional medicine 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งานวิจัย
หรืองาน
วิชาการ 

งานสร้างสรรคต์่อ
อาจารย์ประจ า  

1.00 = 
23,250 

=11,075
.27 

=1,951.
61 

= 
23,250 

=11,075
.27 

=1,951.
61 

= 
23,250 

=11,075
.27 

=1,951.
61 

(6) จ านวน
งานวิจัยหรืองาน
วิชาการที่เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์
การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อ
อาจารย์ประจ า 

สัด 
ส่วน 
50 

29 10 21 - 3 2 1 1 3 

(7) งานวิจัยท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ 

 7 13 5 - 1 - 1 2 2 

4. การ
เพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพการ
บริหาร
จัดการ 

(8) ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต
ลดลง  

ร้อย
ละ 
2 

ลดลง 
13.78 

ลดลง
16.89 

ลดลง 
6.97 

ลดลง 
0.66 

ลดลง 
5.36 

ลดลง 
3.82 

ลดลง 
11.03 

ลดลง 
1.32 

เพิ่มขึ้น 
5.91 

(9) เครือข่าย
ความร่วมมือใน
การพัฒนา
นักศึกษาเพิ่มขึ้น 

เครือ 
ข่าย 
2 

เครือข่าย
ผลิต

บัณฑิต
พยาบาล

และ
วิทยาศาส
ตร์สุขภาพ 
ราชภัฏ 

เครือข่าย
สถาน

ประกอบ 
การ เพื่อ
พัฒนา

นักศึกษา
เรียนรู้จาก
ประสบ 

การณ์จริง 

-เครือข่าย
คณะ

พยาบาล
ศาสตร์ราช

ภัฎ 12 
แห่ง 

-เครือข่าย
การจัด
ประชุม

ระดับชาติ
คณะ

พยาบาล
ศาสตร์ 6 

แห่ง 
-เครือข่าย
Fac.Prac.
16 แห่ง 

-เครือข่าย 
สสจ, สสอ. 
จ.เพชรบุรี 
-เครือข่าย 

มรภ.
ภูมิภาค
ตะวันตก 
3 แห่ง 

 

-เครือข่าย 
สสจ, สสอ. 
จ.เพชรบุร ี
-เครือข่าย 

มรภ.
ภูมิภาค
ตะวันตก 
3 แห่ง 

 

-เครือข่าย 
สสจ, สสอ. 
จ.เพชรบุร ี
-เครือข่าย 

มรภ.
ภูมิภาค
ตะวันตก 
3 แห่ง 

 

- - -เครือข่าย 
มรภ. 
การแพทย์
แผนไทย 7 
แห่ง 

(10) ศูนย์เรียนรู ้
หรือศูนย์เป็นเลิศ 
วิทยาศาสตร ์
สุขภาพท่ี 
สนับสนุนการ 
เรียนการสอน 
และการบริการ 
วิชาการ 
      

ศูนย์ 
3 

ศูนย์เรียนรู้
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น + 
ศูนย์
ต้นแบบ
การดูแล
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
ณ ต าบล
หาดเจ้า
ส าราญ 

ศูนย์การ
เรียนรู้และ
ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ศูนย์เรียนรู้
หรือศูนย์
เป็นเลิศ
การฝึก
ทักษะทาง
คลินิกผ่าน
สถานการ
ณ์เสมือน
จริงในการ
พยาบาล 

-ศูนย์
ส่งเสริม
สุขภาพ 

-ศูนย์
ส่งเสริม
สุขภาพ 
(ปัจุบันยุบ
ศูนย์ตาม
โครงสร้าง
ใหม่ของ
คณะ) 

ศูนย์เรียนรู้
หรือศูนย์
เป็นเลิศสุข
ภาวะภาค
ตะวันตก 

คลินิกการ 
แพทย์แผน

ไทย 
+ ศูนย์การ

เรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ 
สมุนไพร
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ศูนย์ศึกษา
แพทย์แผน

ไทยชั้น 
คลินิก 

ศูนย์เรียนรู้
หรือศูนย์
เป็นเลิศ
การแพทย์
ภูมิปัญญา
ไทย + 
1 ศูนย์ 
(ศูนย์
เรียนรู้
สมุนไพร) 

(11) ระยะเวลา ปี 1 ป ี 3 ปี ยังไม่ถึง       
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ประเด็น
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้า 
หมาย 

ผลด าเนินงาน 
Nursing  Public health Thai traditional medicine 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
การรับรอง
สถาบันการศึกษา
พยาบาล 

4 ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(12) รายได้จาก
การจัดอบรมและ
ให้บริการทาง
วิชาการต่อรายได้
จากการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

สัด 
ส่วน 
1:9 

467,340
.90/40 

=11,683
.52 

712,522
/46.5 

=15,323
.05 

600,826
/31 

=19,381
.48 

467,340
.90/40 

=11,683
.52 

712,522
/46.5 

=15,323
.05 

600,826
/31 

=19,381
.48 

467,340
.90/40 

=11,683
.52 

712,522
/46.5 

=15,323
.05 

600,826
/31 

=19,381
.48 

(13) คุณวุฒิ
อาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อย
ละ 
10 

6.5 5.5 4 - - - - - - 

(14) ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย ์

ร้อย
ละ 
5 
 

1 1 2 - - - - - - 

(15) การบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

ร้อย
ละ 
80 

86.36 81.82 72.22 86.36 81.82 72.22 86.36 81.82 72.22 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ดังนี้ 

 ผลประเมินปี
การศึกษา 2558 

ผลประเมินปี
การศึกษา 2559 

ผลประเมินปี
การศึกษา 2560 

ผลประเมินปี
การศึกษา 

2561 
ระดับ

หลักสูตร 
พยาบาลศาสตร์ 3.24 3.15 3.35 3.37 
สาธารณสุขศาสตร์ 3.26 3.32 3.19 3.26 
การแพทย์แผนไทย 2.97 3.17 3.60 3.44 

ระดับคณะ 3.10 3.53 3.89 3.25 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบและคณะกรรมการเสนอแนะให้คณะก าหนดสถาบันการศึกษาพยาบาลส าหรับ

เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) หรอืความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อยกระดับความสามารถของ

คณะให้เพิ่มขึ้น 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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รายละเอียด : คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และการรับรอง

สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ทั้งนีข้อเสนอรายละเอียดฯ ในการประชุมครั้งตอ่ไป     

โดยแผนคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ มีดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ IQA สภาการพยาบาล 

1.แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563-2567   

2.แผนผลิตบัณฑิตและวิชาการ พ.ศ.2561-2565    

3.แผนอัตราก าลังอาจารย์ พ.ศ.2563-2567   

4.แผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุน พ.ศ.2563-2567   

แผนปฏิบัติการประจ าปี IQA สภาการพยาบาล 

1. แผนบริหารหลักสูตร    

2. แผนผลิตบัณฑิตและวิชาการ    

3. แผนพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพและต าแหน่ง

ทางวิชาการ  

- โครงการอบรมสัมมนาผูร้ับทุนพัฒนาบุคลากร  

  

4. แผนพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice)    

5. แผนกิจกรรมพัฒนานักศกึษา    

6. แผนบริการวิชาการ    

7. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   

8. แผนพัฒนาเชิงพื้นที่    

9. แผนการใช้ประโยชน์จากบรกิารวิชาการ    

10. แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม    

11. แผนบริหารความเสี่ยง   

12. แผนจัดการความรู้   

13. แผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   

14. แผนประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบัน    

15. แผนการบริหารงบประมาณ องค์กร พัสดุ ครุภัณฑ์     

16. แผนอัตราก าลังอาจารย์   

17. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    
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มติท่ีประชุม : รับทราบและคณะกรรมการเสนอแนะให้คณะจัดกลุ่มและระดับของแผน ซึ่งประกอบด้วยแผน

ยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  5.1 การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 

ร่ายละเอียด: ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                              

จะต้องมอีาจารย์ 34 คน เพื่อให้ได้อัตราส่วน 1:8 คน และเพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์และ

วิทยาการสุขภพเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ การจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  

ธรรมิกบวร ผู้มคีวามรูค้วามสามารถพิเศษด้านการพยาบาล  เป็นอาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตรแ์ละ

วิทยาการสุขภาพ   ดังรายละเอียดประกอบการขอจา้งผู้มคีวามรูค้วามสามารถพิเศษ 

ก. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ที่มหาวิทยาลัยขอจา้ง : นางสุรีย์  ธรรมิกบวร   

สาขาวิชา/ต าแหน่งที่จะจ้าง : สาขาพยาบาลศาสตร์  ต าแหน่งอาจารย์ 

ปฏิบัติงานที่ (ชื่อหนว่ยงาน) : คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

ระยะเวลาในการจ้าง : 12 เดือน  ตั้งแต่ 1  ตุลาคม 2563  ถึง  30  กันยายน  2563 

  

ข. ประวัติส่วนตัว 

วันเดือนปีเกิด : 20 กันยายน 2503    อายุ  60 ปี 

 

ค. ประวัติการศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน 

การศึกษา (เรียงจากคุณวุฒติ่ าไปสูง)  

คุณวุฒ(ิระบุสาขาวิชาเอก) ปี พ.ศ.ท่ี จบ ชื่อสถานศึกษา   ประเทศ 

1. ปริญญาตรี   2525  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ไทย 

สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

2. ปริญญาโท   2532  มหาวิทยาลัยมหดิล  ไทย 

3. ปริญญาเอก  2550  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไทย 

 

ฝึกอบรม/ดูงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 หลักสูตร/โครงการ  ปี พ.ศ./ระยะเวลา ชื่อสถานศึกษา  ประเทศ 
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1. อบรมหลักสูตรธรรมาภบิาลเพื่อการพัฒนาอุดมศกึษา สถาบันคลังสมอง 2558 

2. อบรมการจัดการเรียนการสอนเชงิรุก สถาบันคลังสมอง 2558 

3. ศกึษาดูงานโรงเรียนก าเนิดวิทย์ ปตท สถาบันคลังสมอง 2559 

4. ศกึษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกร่วมกับทีมคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอน             

เชงิรุกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2559 

5. ศกึษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับทีมวเิทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และ มรภ.เชยีงราย 2559 

6. อบรมการเป็นผูต้รวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรและสถาบัน เป็นผูต้รวจประเมินในบัญช ี

สกอ  2559 

7. อบรมการเป็นนักวิจัยแม่ไก่ และเป็นวิทยากร แมไ่ก่ วช จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 

 

ง. ประวัติการท างาน (เรยีงจากอดีตถึงครั้งปัจจุบัน) (ยอ้นหลัง 5 ปี) 

ระยะเวลา   สถานที่ท างาน ต าแหน่ง  จาก พ.ศ.-พ.ศ. 

1.รักษาการคณบดี ตั้งแต่  5 มนีาคม 2559 ถึง 30 พฤษภาคม 2559 ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีที่ 579/2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 

2.อาจารย์ประจ าสาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน กลุ่มวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 2559 

 

 จ. ผลงานวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

        1. Suree Trumikaborworn and Chupasiri Apinundecha. 2017. Results of senior health promotion in 

Mae khong river cultural lifestylr program (Sa-Som village), Ubon Ratchatani province.  In Faculty of 

Nursing, Prince of Songkla university International nursing conference. “ Ethics,esthetics, and empirics in 

nursing : driving forces for better health. 5-7 july 2017. 

        2. สุรีย์ ธรรมิกบวร และคณะ สถานการณ์เบื้องต้นการจัดการะบบบริการสุขภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รายงานการประเมินตนเอง คณะพยาบาลศาสตรป์ีการศกึษา 2559 59 รหัสเอกสาร/ หลักฐาน ชื่อรายการ

หลักฐาน/เอกสาร ในมติิการดูแลขา้มวัฒนธรรม: จังหวัดมุกดาหาร” ในประมวลบทความในการประชุมทาง 

วิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ อาคารเทพรัตนสิรปิภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 หน้า 38-44 

       3.  ปิ่นวดี ศรสีุพรรณ สุรยี์ ธรรมกิบวร และสุรสม กฤษณะจูฑะ โรงเรียนผู้สูงอายุกับการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นอสีาน วารสารส านักบัณฑติอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ๑๔ 

ฉบับที่ ๑ ๒๕๖๐ กค.-ธค . 
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      4.  สุรีย์ ธรรมกิบวร และคณะ. การจัดระบบบริการสุขภาพส าหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดมุกดาหาร. เอกสารสบืเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศกึษาและการ

พัฒนาระหว่างประเทศ ครัง้ที่ 1 คนและทรัพยากรในลุ่มน้ าโขงภายใต้ความไม่แน่นอน 15-16 มถิุนายน 2561 

ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย. 

       5.  สุรีย์ ธรรมิกบวร และคณะ การศกึษาสถานการณแ์ละความตอ้งการของผูสู้งอายุในพื้นที่ต าบล

เป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 ณ 

อาคารเทพรัตนสิรปิภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561. 

        6.  สุรีย์ ธรรมิกบวร และจารุวรรณ ชุปวา วิจัยถอดบทเรียนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี การรณรงค์การ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก กรณีศึกษาอ าเภอ เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มอบ.วิจัย ครัง้ที่ 12 ณ อาคารเทพ

รัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561. 

       7. สุรีย์ ธรรมิกบวร การจัดระบบบริการสุขภาพส าหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

มุกดาหาร  

      8. อนุชตรา วรรณเสวก กรรณกิาร ์พุ่มทอง สุรีย์ ธรรมกิบวร กลยุทธ์การเสริมสรา้งสมรรถนะพยาบาล

ผูป้ฏิบัติงานด้านโรคมะเร็งกลยุทธ์การเสริมสรา้งสมรรถนะพยาบาลผูป้ฏิบัติงานด้านโรคมะเร็งในโรงพยาบาล

มะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 37(2),2562; 45-54.  

      9. เพชรตะวัน ธนะรุ่ง สุรีย์ ธรรมิกบวร จิรวัฒน์ เวชแพศย์ การบูรณาการความรูแ้ละภูมิปัญญาด้าน

สุขภาพของชุมชนพึ่งตนเอง วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 32(1),2557; 194-200.  

ฉ. เหตุผลความจ าเป็นในการจ้าง 

-มีความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงด้านการสอนที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์  

-มีความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงด้านการวิจัยที่เกิดประโยชน์ตอ่ยกระดับศักยภาพการท าวิจัย 

และการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะส่งผลเพิ่มจ านวนงานวิจัยของคณะที่เผยแพร่ใน

ระดับชาติ  

-มีความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงด้านการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะเป็น

แหลง่ถ่ายทอดความรูเ้ชิงวิชาชีพและความรูแ้บบบูรณาการศาสตรบ์นการสร้างเครือข่ายวิชาชีพและ

เครือขา่ยชุมชนท้องถิ่น  
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-มีความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงด้านการบริหารที่เกิดประโยชน์ตอ่การน าพาคณะให้ได้

ระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการศกึษาพยาบาลและ

วิทยาการสุขภาพชั้นน าของประเทศ 

 

(ร่าง) ภาระงานการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์   สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

ภาระงานที่มอบหมาย จ านวนช่ัวโมง/

สัปดาห์ 

รายละเอียดภาระงาน 

1.ภาระงานด้านการสอน 85 ช่ัวโมง 1. ภาคเรียนที่ 2/2563 

1.1 รายวิชาสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ  จ านวน 3 ช่ัวโมง 

1.2 รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   จ านวน 20 ช่ัวโมง 

1.3 รายวิชานวตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

1.4 รายวิชาการจัดการดูแลผูสู้งอายุ  จ านวน 10 ช่ัวโมง 

1.5 รายวิชาการบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล จ านวน 4 

ช่ัวโมง 

1.6 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร   จ านวน 40 ช่ัวโมง 

1.7 การบริหารการพยาบาล จ านวน 2 ช่ัวโมง  

 373 ช่ัวโมง 2.ภาคเรียนที่ 1/2564 

2.1  รายวิชาวิจัยทางการพยาบาล จ านวน 4 ช่ัวโมง 

2.2 รายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล  จ านวน 5 

ช่ัวโมง 

2.3 รายวิชาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพ จ านวน 4 ช่ัวโมง 

2.4 รายวิชา ป.พื้นฐาน    จ านวน 225 ช่ัวโมง 

2.5 รายวิชา ป.ผูใ้หญ่    จ านวน 135 ชม. 

2.ภาระด้านการวิจัย ช่ัวโมง 1.ชื่อเรื่องวิจัย  ชุดโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก

จ านวน 1 เรื่อง 

2.ช่ือเรื่องวิจัย  การตีพมิพ์บทความวิชาการหรืองานวิจัยใน

วารสารวิชาการ TCI อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.ภาระงานด้านบริการ

วิชาการ 

ช่ัวโมง 1.โครงการพัฒนางานวิชาการรว่มกับแหล่งฝึกปฏิบัติการ 1 

โครงการ 

2.โครงการบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 1 โครงการ 

3.โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้อย่างนอ้ย 1 โครงการ 
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4.ภาระงานด้านการเป็น      

ที่ปรึกษา 

ช่ัวโมง 1.อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีนักศึกษาในความดูแลอย่างนอ้ย 8คน 

5.ภาระงานด้านอื่นๆ

ตามที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

ช่ัวโมง 1.การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

2.การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

3.การรับรองสถาบันการศกึษาพยาบาล 

4.การพัฒนาศูนย์เรียนรู้สถานการณเ์สมอืนจริงทางการพยาบาล 

5.หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรอืหลักสูตรระยะสั้น (4เดือน) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบและมอบหมายใหเ้ลขาฯ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ……………..เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  5.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 สาขาพยาบาลศาสตร์ 

รายละเอียด : เพื่อให้การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ด าเนนิไปอย่างมปีระสิทธิภาพ                              

ขอเสนอ(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 สาขาพยาบาลศาสตร์   ดังตาราง 
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แหลง่งบประมาณ
งบประมาณ เงินรายได้ รวม ร้อยละ

1. งบประมาณ
1.1 ประมาณการรายรับเงินรายได้ (ปีงบประมาณ 2564) -                      30,508,000    30,508,000    92.24      

     (นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/63 จ านวน 281 คน x 50,000 บาท) 14,050,000     14,050,000     

     (นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 3/63 จ านวน 129 คน x 2,000 บาท) 258,000         258,000         

     (นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/64 จ านวน 324 คน x 50,000 บาท) 16,200,000     16,200,000     

     งบประมาณรายจ่ายตามข้อบังคับมหาวทิยาลัย ข้อ 9
1.2 เงินสมทบจากงบประมาณแผ่นดิน (โครงการผลติพยาบาลเพ่ิม) 2,568,000          -                  2,568,000      7.76        

1.3 รวมทัง้สิน้ (1.1 + 1.2) 2,568,000          30,508,000    33,076,000    100.00     

1.4 ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ มาตรการใหค้วามช่วยเหลอืนักศึกษา ร้อยละ 10 -                      3,050,800      3,050,800      
     (ลดค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเกบ็แบบเหมาจ่าย (ค่าบ ารุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี) -                      3,050,800      3,050,800      
1.5 คงเหลอืน ามาจัดสรร (1.3 - 1.4) 2,568,000          27,457,200    30,025,200    
1.6 ใหจั้ดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ทีป่ระมาณการในปีน้ี (1.5 * ร้อยละ 80) 2,568,000          21,965,800    24,533,800    

รวมทัง้สิน้ 2,568,000          21,965,800    24,533,800    

2. การจัดสรร (เงินรายได้) 2,568,000          21,965,800    24,533,800    
2.1 รายการบุคลากรภาครัฐ (รายจ่ายบุคลากร) คิดเป็นร้อยละ 75.48 -                      16,580,300    16,580,300    75.48      

       1. เงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลัยเดิม 17 อตัรา -                      9,327,900      9,327,900      
       2. เงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลัยอตัราใหม ่9 อตัรา -                      4,549,200      4,549,200      
       3. ทุนโครงการต้นกล้า (3 อตัรา x 20,000 บาท x 12 เดือน) -                      720,000         720,000         
       4. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร  (1 อตัรา x 20,000 บาท x 12 เดือน) -                      240,000         240,000         
       5. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (5% ไมเ่กนิ 750 บาท x 27 อตัรา x 12 เดือน) -                      243,000         243,000         
       6. เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ (เดิม 6 อตัรา x 5,600 บาท อตัรา 2 เท่า) -                      806,400         806,400         
       7. เงินสมทบกองทุนฯเล้ียงชีพ (3% 27 อตัรา x 12 เดือน) -                      416,300         416,300         
       8. เงินกองทุนฯสวสัดิการ (2% 27 อตัรา x 12 เดือน) -                      277,500         277,500         
2.2 เงินช าระคืนกองทนุพนักงานมหาวิทยาลยั (เงินยมืใช้) คิดเป็นร้อยละ 9.11 -                      2,000,000      2,000,000      9.11        

2.3 งบประมาณตาม Function (รายจ่ายพ้ืนฐาน) เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 7.31 1,200,000          1,604,800      2,804,800      7.31        

1. ค่าใช้จ่ายพฒันาบุคลากร (วชิาการ/สนับสนุน) 200,000        200,000         
2. ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000      680,000    1,680,000      

- ค่าน้ า (20,000 บาท * 12 เดือน) 40,000              200,000         240,000         
- ค่าไฟ (120,000 บาท * 12 เดือน) 960,000             480,000         1,440,000      

3. ค่าบ ารุงรักษา อาคารสถานท่ี และครุภัณฑ์ -                 500,000         500,000         
4. ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร (3 คน x 11,800 บาท x 12 เดือน) -                 424,800         424,800         

2.4 กองทนุพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสขุภาพ คิดเป็นร้อยละ 2.28 -                 500,000        500,000        2.28        

2.5 รายจ่ายตามแผนยทุธศาสตร์ เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 5.83 1,368,000          1,280,700      2,648,700      5.83        

โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ จ านวน  47  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพให้มสีมรรถนะทางวชิาชีพ 568,000             1,280,700      1,848,700      
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิม่สมรรถนะทางวชิาการเพือ่พฒันางานวจิัย นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ด้าน
วทิยาศาสตร์สุขภาพท่ีสร้างประโยชน์ทางวชิาการระดับสูง

150,000             -                  150,000         

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาศูนย์เรียนรู้ โดยบูรณาการ วจิัย บริการวชิาการและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมอย่างมส่ีวนร่วม

150,000             -                  150,000         

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 500,000             -                  500,000         

รายการ
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รายการ โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ จ านวน  47  โครงการ 1,368,000          1,280,700      2,648,700      
ยทุธศาสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพใหม้ีสมรรถนะทางวิชาชีพ 568,000            1,280,700      1,848,700      100.00     

กิจกรรมรายวิชาในหลกัสตูร
1. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวชิาฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล 1,280,700      1,280,700      
2. กจิกรรมการเรียนการสอนวชิากระบวนการวจิัยทางการพยาบาล 8,000                8,000            
3. กจิกรรมการเรียนการสอนวชิาภูมปิัญญาไทยกบัการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 5,000                5,000            
4. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวชิาพยาธแิละสรีรวทิยาส าหรับพยาบาล 1 และ 2 10,000              10,000          
5. กจิกรรมการเรียนการสอนวชิาชีวเคมแีละจุลชีววทิยา 5,000                5,000            
6. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวชิาเภสัชวทิยา 10,000              10,000          
7. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวชิาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 และ 2 5,000                5,000            

8. กจิกรรมการเรียนการสอนรายวชิานวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 5,000                5,000            
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทกัษะของนักศึกษา
1. โครงการแนะแนวเชิงรุกด้านพยาบาลศาสตร์และวทิยาการสุขภาพ 15,000              15,000          
2. โครงการแข่งขันตอบค าถามกายวภิาคศาสตร์ ระดับชาติ 15,000              15,000          
3. โครงการพฒันาสมรรถนะชั้นปีของนักศึกษา 15,000              15,000          
4. โครงการสมรรถนะทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล (OSCE) 15,000              15,000          
5. โครงการเตรียมความพร้อมสู่สมาชิกวชิาชีพ (ติว) 55,000              55,000          
6. โครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 10,000              10,000          

7. โครงการตลาดผลิตภัณฑ์ นวตักรรม และผลงานสร้างสรรค์ทางสุขภาพ 10,000              10,000          
8. โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น Active Blended Learning และสร้างความ
ร่วมมอืเชิงเครือข่าย เพือ่พฒันาสมรรถนะและทักษะของนักศึกษา

15,000              15,000          

9. โครงการบูรณาการการวจิัย นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ เพือ่พฒันาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 15,000              15,000          

10. การจัดซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ทางการแพทย์เพือ่การเรียนรู้ของนักศึกษาในโรงพยาบาลเสมอืน 55,000              55,000          
11. การจัดซ้ือหนังสือ วารสารทางการพยาบาลเพือ่การเรียนรู้ของนักศึกษา 220,000             220,000         
12. โครงการพฒันาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมท างานด้วยวชิาการ วชิาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี 21 15,000              15,000          

13. กจิกรรมโครงการพฒันาอตัลักษณ์และคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา2562

15,000              15,000          

 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารยใ์หม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ 
1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติเพือ่สร้างองค์ความรู้วชิาการผ่านสถานการณ์ เสมอืนจริงเพือ่การจัดการ
เรียนการสอนแบบ simulation- based learning

15,000              15,000          

2. โครงการความร่วมมอืกบัแหล่งฝึกปฏิบัติเพือ่พฒันาสมรรถนะทางคลินิกและความเชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice)

35,000              35,000          

ยทุธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมสมรรถนะทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์สขุภาพทีส่ร้างประโยชน์ทางวิชาการระดับสงู

150,000            -                  150,000        -          

1. โครงการพฒันาระบบการบริหารงานวจิัย และเพิม่ขีดความสามารถสมรรถนะนักวจิัย คณะ
พยาบาลศาสตร์

20,000              20,000          

2. โครงการฟืน้ฟวูชิาการจริยธรรมวจิัยในมนุษย์ 10,000              10,000          
3. โครงการสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธบิัตร 10,000              10,000          

4. โครงการพฒันาชุดวจิัย นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 40,000              40,000          
5. โครงการพฒันางานวจิัยท่ีสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวตักรรมท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอน 10,000              10,000          
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มติท่ีประชุม : รับทราบและมอบหมายใหเ้ลขาฯ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                       

ราชภัฎเพชรบุรีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

6. โครงการพฒันาทักษะการเขียนบทความวชิาการ/วจิัยเพือ่การตีพมิพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมลู
ระดับชาติหรือนานาชาติ

20,000              20,000          

7. โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมอืระหวา่งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
กบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนจังหวดัเพชรบุรี เพือ่พฒันาต่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ

20,000              20,000          

8. โครงการพฒันาผลงานวจิัย นวตักรรม บทความวชิาการ ร่วมกบัเครือข่ายแหล่งศึกษาภาคปฏิบัติ
 คณะพยาบาลศาสตร์

20,000              20,000          

ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศูนยเ์รียนรู้ โดยบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยา่งมีสว่นร่วม

150,000            -                  150,000        -          

1. โครงการพฒันานวตักรและนวตักรรมการดูแลสุขภาพโดยผสมผสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 10,000              10,000          

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภูมปิัญญาท้องไทยและสืบสารศาสตร์พระราชา 10,000              10,000          
3. โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเชิงวชิาชีพ 10,000              10,000          
4. โครงการพฒันาศักยภาพด้านวชิาการและวชิาชีพ ให้บุคลากรสุขภาพเพือ่มุง่บริการเป็นเลิศ 10,000              10,000          
5. โครงการอบรมระยะส้ัน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลักสูตร 420 ชม.  (หลักสูตรผู้
ช่วยเหลือคนไข้)

10,000              10,000          

6. โครงการอบรมระยะส้ัน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) 10,000              10,000          

7. โครงการพฒันาศักยภาพพยาบาลพีเ่ล้ียงส าหรับแหล่งฝึก 25,000              25,000          
8. โครงการพฒันาศักยภาพศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาล (การจัดประชุมวชิาการประจ าปี, 
อบรมฟืน้ฟตูามเกณฑ์สภาพยาบาล)

25,000              25,000          

9. โครงการพฒันาสมรรถนะการช่วยฟืน้คืนขั้นสูงส าหรับพยาบาลวชิาชีพและบุคลากรสุขภาพ 10,000              10,000          
10. โครงการ Upskill, Reskill, New skill ด้วยบริการวชิาการแบบกลุ่มเป้าหมายเป็นฐาน หรือ 
พืน้ท่ีเป็นฐาน (หลักสูตรระยะส้ัน)

30,000              30,000          

ยทุธศาสตร์ที ่4 การเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารสูอ่งค์กรแหง่การเรียนรู้ 500,000            -                  500,000        -          

1. โครงการการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ 295,000             295,000         

2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธแ์ละการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 50,000              50,000          
3. โครงการพฒันาระบบการตัดสินใจท้ัง 5 ด้านฯ 30,000              30,000          
4. โครงการพฒันาสมรรถนะสายสนับสนุนสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 30,000              30,000          
5. โครงการพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 25,000              25,000          

6. โครงการพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (สาขาพยาบาลศาสตร์) 
  กจิกรรมดังนี้  7.1 ตรวจประเมนิ   7.2 AUN-QA + KM  กจิกรรมท่ี 1 ถ่ายทอดเกณฑ์ประกนัสู่
บุคลากรใหมท้ั่ง IQA และ AUN-QA กจิกรรมท่ี 2 ประเมนิเพือ่เตรียมความพร้อมกอ่นรอบการ
ประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ  กจิกรรมที ่3 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติท่ีดีในทุกด้านอนัเกีย่วเนื่องกบัคุณภาพการศึกษา

70,000              70,000          
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ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 

รายละเอียด: ก าหนดไว้ ในวันจันทร์ สัปดาหท์ี่ 1 ของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น.  โดยก าหนดไว้เบือ้งตน้

ดังนี้ 

 

เดือน วันท่ี 

เดือนตุลาคม 2563 วันจันทร์ ที่ 5  ตุลาคม 2563 

เดือนพฤศจิกายน 2563 วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

เดือนธันวาคม 2563 วันจันทร์ ที่ 14  ธันวาคม  2563 

  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 

 

 

 

                      
(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   ดุรงค์ฤทธิชัย)     

          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม            


