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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(นางสาวปราณี เทียมใจ)
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์)
3. ดร.ดาว เวียงคา
(หัวหน้าสาขาพยาบาลศาสตร์)
4. นางสาวแววดาว คาเขียว
5. นางสาววิไลพร วงค์คีนี
6. รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
(ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ)
7. นางสาวกัลยกร รับงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์
2. นางสาวกฤติพิชญ์ ฐิติพชิ ญานันท์

ติดภารกิจ
นิเทศการฝึกภาคปฏิบตั ิ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นภาพร เอี่ยมละออ
2. ดร.สุทธิดา พงษ์พนั ธ์งาม

ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญเสนอหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพเข้าสู่การ
ประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปี 2561
ด้วย คณะอนุกรรมการกาหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จาเป็นต่อสุขภาพ
และการดารงชีวิต ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ร่วมเสนอหัวข้อ
ปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพเข้าสู่การประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ หน่วยงานละไม่เกิน 3 หัวข้อ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.1.2 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งปฏิทินงบประมาณ
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กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งปฏิทินงบประมาณ คาขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
คาขอเพิ่ม/ลด งบประมาณรายจ่ายประจาปี การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี และการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี ดังนี้
ระยะเวลา
16 กรกฎาคม ของทุกปี

รายการ
อธิการบดีให้นโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม ของทุกปี

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

10 กันยายน ของทุกปี
คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
25 กันยายน ของทุกปี
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
(1 เมษายน – 30 มิถุนายน)

คาขอ เพิ่ม/ลด งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี

15 มกราคม ของทุกปี
16 เมษายน ของทุกปี
16 กรกฎาคม ของทุกปี
15 ตุลาคม ของทุกปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี

รายละเอียด
-กองแผนงานเชิญหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเกีย่ วกับ
การจัดทาคาขอจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
-คณะ/วิทยาลัย จัดทาประมาณการ
นิสิต
-ทุกหน่วยงานจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
-เสนอคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
-เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พะเยาพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
-หน่วยงานสมารถขอเพิม่ /ลด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ในไตร
มาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
-หน่วยงานสามารถโอนงบประมาณได้
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี และ
ต้องส่งเอกสารการโอนงบประมาณให้
กองแผนงาน ภายในวันที่ 31
กรกฎาคม
-ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
-ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
-ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
-ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

มติที่ประชุม : รับทราบ
1.1.3 เรื่องแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่
1.1.3.1 แจ้งเวียนการเปิดสิทธิใ์ นการลงเวลาปฏิบัติงานในระบบออนไลน์และการใช้งานระบบ
Business Intelligence (BI)
ด้ ว ยกองการเจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ลานนาคอม จ ากั ด ได้ พั ฒ นาระบบการลงเวลา
ปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็น ระบบบริหารงานบุคคล (HRMIS) เพื่อให้แต่ละคณะ กอง ศูนย์ ใช้เป็นฐานข้อมูล
บันทึกจานวนวันลา ขาดงาน มาสาย เดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกลงในทะเบียนประวัติ และการใช้งานระบบ
Business Intelligence (BI) นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอแจ้งเวียน ดังนี้

3

1) การเปิดสิทธิ์ในการลงเวลาปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ และขอ USERNAME พร้อม
กับชื่อ – นามสกุล และสังกัดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคลของแต่ละคณะ เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้งาน
ระบบต่อไป โดยสามารถส่งแบบคาขอการขอเปิดสิทธิ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่
2) การใช้งานระบบ Business Intelligence (BI) สาหรับดูข้อมูลสรุปจานวนบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบตารางและกราฟ โดยทุกท่านสามารถใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://bi.up.ac.th
1.1.3.2 ประชาสัมพันธ์การส่งรายชื่ออาจารย์เข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จาก
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท) ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญให้มหาวิทยาลัยพะเยาส่งชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับ
รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จานวน 1 ท่าน ในโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2561 ใน
การประชุมวิชาการควอท ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561 ที่จัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 โดยสามารถส่งชื่อถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่องแจ้งจากฝ่ายกิจการนิสิต
1.4.1 กิจกรรมเดือนมีนาคม 2561
วันที่ 24 – 31 มีนาคม 2561 กองกิจการนิสิตจะจัดกิจกรรม UP Game ณ สนามกีฬา
กลาง โดยสโมสรนิสิตจัดนักกีฬา 4 ประเภท เข้าร่วม ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาไทย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.5 เรื่องแจ้งจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 1.6 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
1.6.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัย
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1.6.1.1 ประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ 2561
และปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- อาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบวิจัยที่ได้ กาหนด และปฏิบัติตาม
ระเบียบของการดาเนินงานวิจัยงบประมาณรายได้คณะฯ
- พนั กงานสายบริการ ให้ใช้ แบบเสนอโครงร่า ง R2R ของกองการเจ้ า หน้ า ที่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเนื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
วาระที่
ผลการติดตาม คราวประชุมครั้งที่
ผลการติดตาม คราวประชุมครั้งที่
3/2561
4/2561
1.2 แจ้งบัญชีรายละเอียด
1 . น า ย จุ ฑ า พ ง ศ์ เ ต ช ะ สื บ ไ ด้ 1. นายจุ ฑ าพงศ์ เตชะสื บ รอผลสอบ
ผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ
ดาเนิน การยื่ นขอการส าเร็จ การศึกษา ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นหลักฐานแนบการ
ประจาเดือนพฤศจิกายน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการ
2.นางสาวนิตยา คายศ อยู่ระหว่างขอ 2.นางสาวนิตยา คายศ อยู่ระหว่างการ
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย
เก็บข้อมูลวิจัย
1.2.2 การดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารแจ้งขั้นตอน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
เพื่อประกอบการขอเบิกจ่ายเงิน
โครงการในที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่
1/2561 ในวันที่ 19 มกราคม 2561

ดาเนินการแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3.2 สืบเนื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
วาระที่
มติที่ประชุม
ผลการติดตาม
4.2 การขออนุมัติสมัคร
เห็นชอบ และให้แนบเอกสารมอบหมาย มอบหมายให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม วิ ช าการ
สอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อใน งานในกลุ่มวิชาด้วย
พยาบาลผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ สู ง อายุ ติ ด ตาม
ระดับปริญญาเอก
เอกสารมอบหมายงาน
ภายในประเทศ ของ นางสาว
กาญจนา เตชาวงศ์
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 โรงพยาบาลดอกคาใต้ ขอสนับสนุนนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
ด้วย โรงพยาบาลดอกคาใต้ ประสบปัญหาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลจานวนหลายอัตรา
จึ ง ใคร่ ข อให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา รั บ นั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
จานวน 2 ทุน เพื่อให้จบมาปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลดอกคาใต้
ประธานจึงนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการสนับ สนุนนักเรียนเพื่อเข้า ศึกษาต่ อคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้คัดเลือกเข้าศึกษาโดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาแหล่งฝึก ในปีการศึกษา 2561
ระเบียบวาระที่ 4.2 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ของ นางสาววัชราภรณ์ ศรีเรือน
ด้ว ย นางสาววัชราภรณ์ ศรีเรือน ผู้รับ ทุนศึกษาต่อระดับ ปริญ ญาโท หลักสูต รพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เคยได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ดั งนี้
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม
2561
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ โดยคณะกรรมการจากสภาการพยาบาล
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : สรุปผลการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาฯ โดยคณะกรรมการจากสภาการ
พยาบาล ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 พบประเด็นปัญหา /ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ดังนี้
เกณฑ์
สาคัญ

ตัวบ่งชี้
18 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึน้ ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านในปีแรก(เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง)

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ 90 (ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด คือ ร้อยละ 100)

21 การประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษา

ผลประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA = 3.47
(คะแนนเฉลี่ย ไม่ถึงระดับดี)

22 ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่ตอ่ อาจารย์พยาบาล ผลงานวิจัยส่วนใหญ่มีการตีพมิ พ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจาก
ประจาทั้งหมด
การประชุมวิชาการซึ่งมีค่าหน่วยน้าหนักน้อย(0.2)
23 ผลงานวิชาการ

มีบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1 เรื่อง
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เกณฑ์
ทั่วไป

ตัวบ่งชี้

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ
1 การบริหารองค์กร
ภาระงานสอนของผู้บริหารระดับรอง เกินเกณฑ์ที่กาหนด คือ
6 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
6 คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจา
ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด
คือ ร้อยละ 16.33 (เกณฑ์ ร้อยละ 35)
26 บุคลากรสายสนับสนุน
ควรมีการจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพิ่มอีก 1 คน
29 หนังสือ ตารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้น จานวนหนังสือ ตาราไม่ครบตามเกณฑ์
(462x30 = 13,860)

มติที่ประชุม : เห็นควรให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้พิจารณาการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรโดยยึดแนวปฏิบัติของ สกอ. เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อจะได้นาผลการประเมิน
มาประกอบในจัดทารายงานการประเมินตนเอง เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลฯในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4 การวิเคราะห์ผลการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ
ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ ได้เข้าประเมินคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : คณะกรรมการดาเนินงานรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ จึงขอสรุปผลการ
เตรียมความพร้อมเพือ่ รับการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาฯ พบประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุง ดังนี้
1.1 ระบบการติด ตามการจั ดท าและการตรวจสอบ มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7
โดยประธานหลักสูตร
1.2 ระบบการจัดทาแผนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
1.3 ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
1.4 ระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้สอน
1.5 ระบบการบันทึกข้อมูลการประชุม/อบรม/สัมมนาของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
1.6 ระบบการบันทึกข้อมูลภาระงานของอาจารย์
1.7 ระบบฐานข้อมูลของกองบริหารงานวิจัย (ยังไม่สมบูรณ์ทาให้ไม่สามารถเชื่อมข้อมูล
มาเป็นสารสนเทศได้)
ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงระบบการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ
มติที่ประชุม : 1. ให้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร จาก ประธานกรรมการ เป็น กรรมการ
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร จาก กรรมการ เป็น ประธานกรรมการ
และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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2. มอบให้ฝ่ายวิชาการจัดทาประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ระบบการจัดทาแผนการ
สอนของอาจารย์ ระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/
อาจารย์ผู้สอน และระบบการบันทึกข้อมูลภาระงานของอาจารย์
3. มอบให้ฝ่ายบริหารจัดทาประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ระบบการบันทึกข้อมูลการ
ประชุม / อบรม / สัมมนาของอาจารย์และบุคลากรสายบริการ
ระเบียบวาระที่ 4.5 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทา PA (ข้อตกลงการปฏิบัติงาน) ของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมตามความคาดหวังของผู้รับการ
ประเมินทุกระดับ จึงเห็นควรได้มีการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผล หน่วยน้าหนักในการประเมิน และการ
จัดทา PA (บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน) เพื่อจะได้นาผลไปแจ้งในที่ประชุมบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ในครั้ ง
ต่อไป
มติที่ประชุม : 1. PA ของพนักงานสายวิชาการ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
1.1 ตัวบ่งชี้ของงานด้านพัฒนาวิชาการ คือ เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน / หนังสือ
/ ตารา จานวน 1 เรื่อง
1.2 ตัวบ่งชี้ผลสาเร็จของงานด้านวิจัย คือ งานวิจัย จานวน 1 เรื่อง
1.3 ตัวบ่งชี้ของงานด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ / ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม / วิจัย จานวน 1 โครงการ
2. PA ของพนักงานสายบริการ ใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนปีงบประมาณ 2560
3. การประเมินสมรรถนะพนักงานสายวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 ประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
1) ความเป็นผูน้ า
2) การคิดเชิงกลยุทธ์
3) การพัฒนาทีมงาน
4) บริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
5) ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น

3.2 ประเภทอาจารย์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1) องค์ความรู้
2) การออกแบบการจัดการเรียนการสอน
3) ค่านิยม
4. ประเมินสมรรถนะพนักงานสายบริการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1) ความยึดมั่นในคุณธรรม
2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3) ความรับผิดชอบในคน
4) การทางานเป็นทีม

8

5) การวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบวาระที่ 4.6 การกาหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2561
ฝ่ายวิชาการนาเสนอ (ร่าง) กาหนดการสอบประมวลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณา ดังนี้
(ร่าง)
ตารางสอบ
การประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
สาหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง .............................
วันเดือนปี
เวลา
รายวิชาสอบ
อาจารย์คุมสอบ
8 พฤษภาคม 2561
09.00 – 10.15
การพยาบาลเด็กและวัยรุน่
10.45 – 12.00
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
13.30 – 14.45
การพยาบาลผู้ใหญ่
15.15 – 16.30
การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
9 พฤษภาคม 2561
09.00 – 10.15
การพยาบาลผดุงครรภ์
10.45 – 12.00
การพยาบาลมารดาและทารก
13.30 – 14.45
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการ
รักษาพยาบาลขัน้ ต้น
15.15 – 16.00
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
10 พฤษภาคม 2561
09.00 – 09.45
วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
การบริหารการพยาบาล
(ร่าง)
ตารางสอบ
การประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
สาหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2561 สอบซ่อม ครั้งที่ 1
วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง .............................
วันเดือนปี
เวลา
รายวิชาสอบ
อาจารย์คุมสอบ
15 พฤษภาคม 2561
09.00 – 10.15
การพยาบาลเด็กและวัยรุน่
10.45 – 12.00
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
13.30 – 14.45
การพยาบาลผู้ใหญ่
15.15 – 16.30
การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
16 พฤษภาคม 2561
09.00 – 10.15
การพยาบาลผดุงครรภ์
10.45 – 12.00
การพยาบาลมารดาและทารก
13.30 – 14.45
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการ
รักษาพยาบาลขัน้ ต้น
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15.15 – 16.00
16.15 – 17.00

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
การบริหารการพยาบาล

(ร่าง)
ตารางสอบ
การประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล
สาหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2561 สอบซ่อม ครั้งที่ 2
วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง .............................
วันเดือนปี
เวลา
รายวิชาสอบ
อาจารย์คุมสอบ
17 - 18 พฤษภาคม 2561 08.30 – 17.30
การพยาบาลเด็กและวัยรุน่
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
การพยาบาลผดุงครรภ์
การพยาบาลมารดาและทารก
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการ
รักษาพยาบาลขัน้ ต้น
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
การบริหารการพยาบาล
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.7 ผลการประเมินการสอนภาคปฏิบัติของ นางสาวแสงเดือน วงศ์ใหญ่
ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ ม อบหมายให้ ฝ่ า ยวิ ช าการด าเนิ น การประเมิ น ผลการสอน
ภาคปฏิ บั ติ ข อง นางสาวแสงเดื อน วงศ์ใ หญ่ นั้ น ฝ่ า ยวิ ช าการได้ ด าเนิ น การประเมิ น ผลการสอนภาคปฏิ บั ติ
เป็นที่เรียบร้อย จึงขอหารือที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม : คณบดีจะเป็นผู้ชี้แจงอาจารย์กลุ่มวิชา และนางสาวแสงเดือน วงศ์ใหญ่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกลุ่ม
วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ และให้อาจารย์กลุ่มวิชาประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางสาวแสงเดือน วงศ์ใหญ่
เมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลา 6 เดือน
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ระเบียบวาระที่ 4.8 การเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP : Program C
ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับแจ้งจาก สานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา ว่า สานักงาน
เลขาธิการ UMAP เชิญชวนมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP :
Program C (หลักสูตรระยะสั้น 1 – 4 สัปดาห์) ประจาปี 2561 กองบริการการศึกษา จึงแจ้งคณะฯเพื่อพิจารณา
เสนอหลักสูตร และส่งกลับภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
ฝ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ จึ ง ขอน าเสนอเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการเข้ า ร่ ว มโครงการดั ง กล่ า ว
เพื่อจะได้แจ้งให้ทางกองบริการการศึกษาได้ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม : ไม่เข้าร่วม
ระเบียบวาระที่ 4.9 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถเมล์ของมหาวิทยาลัยพะเยา รับ-ส่งนิสิต เพื่อฝึกภาคปฏิบัติ
สืบเนื่องจากการสัมภาษณ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้างาน / ผู้อานวยการ นิสิตได้
เสนอให้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จัดรถรับส่งในการไปนิเทศภาคปฏิบัติ ประธานจึงขอหารือให้ที่ประชุมพิจารณาการ
จัดสรรรถเมล์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในการรับส่งนิสิต
มติที่ประชุม : ให้ขออนุญาตใช้รถเมล์ของมหาวิทยาลัยพะเยา รับส่งนิสิตในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 1

ปิดการประชุม 16.41 น.

(นางสาวกัลยกร รับงาน)
ผู้ช่วยเลขาฯ ที่ประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ)
เลขาที่ประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

