
หนา 1 

 

ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการวชิาการ คร้ังที่ 12/2565 

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 น.  

ณ หองประชุม ดร.เทยีม  โชควัฒนา มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

--------------------------------------- 

ระเบยีบวาระที ่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

            1.1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  (หนา 2) 

            1.2 เร่ืองสรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและสภามหาวทิยาลัย (หนา 2-3) 

1.3 เร่ืองสรุปมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ   (หนา 4-5) 

            1.4 เร่ืองสรุปมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกจิการนิสติ (หนา 5) 

            1.5 เร่ืองสรุปมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา (หนา 5-9) 

            1.6 เร่ืองสรุปมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวจิัยและบริการวชิาการ (หนา 9-11) 

            1.7 เร่ืองรายงานบุคลากรเขารวมประชุม-สัมมนา (หนา 12-13) 
 

ระเบยีบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่11/2565  (หนา 13-58) 
 

ระเบยีบวาระที ่ 3  เรื่องสบืเนื่อง 

            3.1 รายงานความคบืหนาในการดําเนินงานของคณะวชิากลุมวทิยาลัยวทิยาศาสตรสุขภาพ  (หนา 59-66) 

            3.2 รายงานความคบืหนาในการดําเนินงานของคณะวชิากลุมวทิยาลัยสหวทิยาการ  (หนา 66-74) 

            3.3 รายงานการดําเนินงานสํานักบริหาร  (หนา 74-83) 

            3.4 รายงานการดําเนินงานสํานักงานอธิการบด ี (หนา 83-88) 

            3.5 รายงานการดําเนินงานสํานักสื่อสารองคกร  (หนา 88-89) 

            3.6 รายงานการดําเนินงานสํานักวชิาการ สวนงานทะเบียนและประมวลผล (หนา 89-94) 

            3.7 รายงานการติดตามการเคลยีรเงนิเบิกจายของสวนงานการเงนิ  (หนา 95) 
 

ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา   

 

ระเบยีบวาระที ่5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1  การประชุมคณะกรรมการวชิาการคร้ังท่ี 1/2566 วันพุธท่ี 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ี 1



หนา 2 

 

ระเบยีบวาระที ่  1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

 

1.2 เรื่องสรุปมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรหิารระดับสูงและสภามหาวทิยาลัย  

1.2.1 สรุปมติที่ประชุมกรรมการบรหิารระดับสงู มหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังที่ 11/2565  วันพธุที่ 16 พฤศจิกายน 

2565   

 

ระเบยีบวาระ รายละเอียด มติที่ประชุม 

1. เร่ืองท่ีประธาน 

แจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เร่ือง การเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมคณะกรรมการองคกรผูบริหารคณะทันต

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

ท่ีประชุมรับทราบ 

1.2 เร่ือง การเตรียมความพรอมในการตรวจเย่ียม 

คณะพยาบาลศาสตร จากคณะพยาบาลศาสตรเกื้อ

การุณย 

ท่ีประชุมรับทราบ 

2. รับรองรายงาน              

การประชุมกรรมการ 

บริหารระดับสูง

มหาวทิยาลัยเนช่ัน  

คร้ังท่ี 10/2565  

วันท่ี 11 ตุลาคม 2565   

ตามท่ีไดมกีารประชุมกรรมการบริหารระดับสูง  

คร้ังท่ี 10/2565 เมื่อวันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2565  

เลขานุการคณะกรรมการบริหารระดับสูงมหาวทิยาลัยเนช่ัน           

ไดจัดทํารายงานการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว จงึขอเสนอ

กรรมการบริหารระดับสูงมหาวทิยาลัยเนช่ันเพื่อรับรอง

รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ัง

ท่ี 10/2565 วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2565 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติรับรอง

รายงานการประชุมกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังท่ี 10/2565                     

วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2565 

3. เร่ืองกรรมการ 

แจงเพื่อทราบ 

3.1 เร่ือง สรุปความกาวหนาในการดําเนินการหลักสูตร ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2 เร่ือง การเคลื่อนไหวของอัตรากําลังภายใน 

หนวยงานตาง ๆ ของมหาวทิยาลัย  

ท่ีประชุมรับทราบ 

3.3 เร่ือง สรุปจํานวนนิสติ ณ ปจจุบัน ท่ีประชุมรับทราบ 

3.4 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานภายใน 

มหาวทิยาลัย 

ท่ีประชุมรับทราบ 

4. เร่ืองสบืเนื่องจาก               

การประชุมคร้ังท่ีผานมา 

4.1 เร่ือง ติดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร                  

คร้ังท่ีผานมา 

ท่ีประชุมรับทราบ 

5. เพื่อพจิารณา 5.1 เร่ือง การขออนุมัติประมาณการคาตอบแทนการสอบ 

ประมวลความรู นิสติรหัส 64 ปการศึกษา 2565 หลักสูตร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติ

ประมาณการคาตอบแทนการสอบ

ประมวลความรู นิสติรหัส 64  

ปการศึกษา 2565 หลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา 

 5.2 เร่ือง การขออนุมัติประมาณการคาตอบแทนอาจารยท่ี ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติ
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หนา 3 

 

ระเบยีบวาระ รายละเอียด มติที่ประชุม 

ปรึกษาวทิยานิพนธ/สารนิพนธ นิสติรหัส 64 ปการศึกษา 

2565  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหาร

การศึกษา 

 

ประมาณการคาตอบแทนอาจารยท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ/สารนิพนธ  

นิสติรหัส 64 ปการศึกษา 2565 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

 5.3 เร่ือง การขออนุมัติประมาณการคาตอบแทนประธาน/

กรรมการสอบวทิยานิพนธ/สารนิพนธ นิสติรหัส 64 ป

การศึกษา 2565  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

 

 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติ

ประมาณการคาตอบแทนประธาน/

กรรมการสอบวทิยานิพนธ/สาร

นิพนธ นิสติรหัส 64 ปการศึกษา 

2565 หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหาร

การศึกษา 

 5.4 เร่ืองการขออนุมัติคาใชจายโครงการพัฒนาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารงาน

สาธารณสุข (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566) 

 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติ

คาใชจายโครงการพัฒนาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหารงานสาธารณสุข 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566) 

 5.5 เร่ืองการขออนุมัติประมาณการคาใชจายหลักสูตร

บริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาธุรกจิการบินการขนสงทาง

อากาศ 

 

ท่ีประชุมพจิารณาและ มมีติอนุมัติ

ประมาณการคาใชจายหลักสูตร

บริหารธุรกจิบัณฑติ  

สาขาวชิาธุรกจิการบินการขนสงทาง

อากาศ 

 5.6 เร่ือง การพจิารณาขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน วาดวย  

ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติ

ขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน  

วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2565 

 5.7 เร่ือง การพจิารณาขอบังคบัมหาวทิยาลัยเนช่ันวาดวย  

ระบบศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ันวาดวย 

ระบบศึกษาสําหรับระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2565 

 5.14 เร่ือง เพื่อพจิารณากําหนดการประชุมคร้ังตอไป ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติรับทราบ

กําหนดการประชุมคร้ังตอไป วันท่ี 17 

มกราคม 2566 เวลา  

09.00-12.00 น. 

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ   
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หนา 4 

 

1.3  เรื่องสรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ คร้ังที่ 12/2565 วันพุธที่ 7 ธนัวาคม  2565 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

1. เร่ืองประธานแจงใหท่ี

ประชุมทราบ 

ไมม ี ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

2. เร่ืองรับรองรายงาน

การประชุมอนุกรรมการ

วชิาการ คร้ังท่ี 11/2565 

มหาวทิยาลัยเนช่ันไดมกีารประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ 

คร้ังท่ี 11/2565  

ประ ชุมพิ จารณาและมีม ติ รับรอง

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

วชิาการ โดยไมมกีารแกไข 

3. เร่ืองสบืเนื่อง 3.1 รายงานความคบืหนาในการดําเนินงานของคณะวชิา

กลุมวทิยาลัยสหวทิยาการ  

3.1.1) คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร   

3.1.2) หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ   

3.1.3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการ

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ วิ ช า ก ลุ ม

วทิยาลัยสหวทิยาการ 

 

3.2 รายงานความคบืหนาในการดําเนินงานของคณะวชิา

กลุมวทิยาลัยวทิยาศาสตรสุขภาพ  

3.2.1) หมวดวชิาศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 

3.2.2) คณะพยาบาลศาสตร   

3.2.3) คณะเทคนิคการแพทย  

3.2.4) คณะทันตแพทยศาสตร 

3.2.5) คณะสาธารณสุขศาสตร 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะวิชากลุมวิทยาลัย

วทิยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

3.3 รายงานความคบืหนาของสํานักและหนวยงาน  

3.3.1) รายงานการดําเนินงาน สํานักสื่อสารองคกร  

3.3.2) รายงานการดําเนินงาน สํานักงานอธิการบด ี 

3.3.3) รายงานการดําเนินงาน สํานักบริหาร 

3.3.4) รายงานการดําเนินงาน สํานักวชิาการ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการ

ดําเนินงานของสํานักและหนวยงาน 

 

3.4 รายงานความคบืหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับการขอ 

  ไมม ี

ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

4. เร่ืองเพื่อพจิารณา 4.1  ขออนุมัติประมาณการคาตอบแทนกรรมการสอบ

ประมวลความรู ภาคการศึกษาท่ี 1/2565  

หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ   

มติท่ีประชุม ใหนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณา

อนุมัติตอไป 

 4.2 ขออนุมัติประมาณการคาตอบแทนประธาน/กรรมการ

สอบสารนิพนธ  ภาคการศึกษาท่ี 2/2565  

หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  

มติท่ีประชุม ขอใหตัดคาเดนิทางและคา

รับรองออกเนื่องจากไมมปีระกาศ

รองรับ แลวนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณา

อนุมัติตอไป  

 4.3 ขออนมุตัิประมาณการคา่ตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั

และท่ีปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ภาคการศกึษาท่ี 2/2565 

มติท่ีประชุม ใหนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณา
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หนา 5 

 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  อนุมัติตอไป 

 4.4  ขออนมุตัิซือ้หนงัสอืปีการศกึษา 2565  คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

มติท่ีประชุม ใหนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณา

อนุมัติตอไป 

 4.5  ขออนุมัติประมาณการรายละเอียดคาตอบแทนอาจารย

พเิศษ ภาคการศึกษาท่ี 1 /2565 คณะทนัตแพทย์ศาสตร์ 

มติท่ีประชุม ใหนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณา

อนุมัติตอไป 

5. เร่ืองอื่นๆ การประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการคร้ังตอไป  

 

คร้ังท่ี 1/2566 วันพุธท่ี 11 มกราคม 

2566 เวลา 13.00 – 17.00 น.  

 

 

   1.4 เรื่องสรุปมตทิี่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการนสิติ  คร้ังที่ 12/2565 เม่ือวันศุกรที่ 2 ธันวาคม  2565 

  ไมมกีารประชุม 

 

1.5 เรื่องสรุปมตทิี่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพการศกึษา  คร้ังที่ 12/2565 วันอังคารที่  6

ธันวาคม  2565 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

1. เรื่องที่ประธาน

แจงใหที่ประชุม

ทราบ 

-ไมม ี   

2. เรื่องการ

รับรองรายงาน

การประชุม 

 

 

2.1 การรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 

10/2565  

วันอังคารท่ี 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2565 

- มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 10/2565 โดยไมมกีารแกไข  

3. เรื่องที่เสนอให

ที่ประชุมทราบ 

3.1 สรุปการสงผลการประเมนิ

คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2564 

ผานระบบ CHEQA Online (ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะวชิา และ

ระดับสถาบัน) 

- มติท่ีประชุมรับทราบ  

   งานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการสรุปการสงผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน       ปการศึกษา 2564 ผานระบบ CHEQA Online 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะวชิา และระดับสถาบัน รายละเอียดดังน้ี 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ              19 กันยายน 2565 

สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ   

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  สาขาวชิาการบัญชี   24 พฤศจกิายน  2565 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ          24 พฤศจกิายน  2565 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ            23 พฤศจกิายน  2565 

หน้าท่ี 5



หนา 6 

 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ           14 พฤศจกิายน   2565 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร       

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ           25 พฤศจกิายน  2565 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ                   17 พฤศจกิายน  2565 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย    

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ          22  พฤศจกิายน  2565 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ            9  ตุลาคม 2565 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ            12 ตุลาคม 2565 

 

คณะนิเทศศาสตร             24 พฤศจกิายน  2565 

คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร    25 พฤศจกิายน  2565 

คณะสาธารณสุขศาสตร            16 พฤศจกิายน  2565 

คณะพยาบาลศาสตร             25 พฤศจกิายน 2565 

คณะเทคนิคการแพทย             17 พฤศจกิายน 2565 

คณะทันตแพทยศาสตร             23 พฤศจกิายน 2565 

 

ระดับสถาบัน  สงขอมูลใหอว. วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2565    

3.2 สรุปการสงแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ ปการศึกษา 2565 

 

- มติท่ีประชุมรับทราบ และขอใหหลักสูตรและคณะท่ียังไมไดสงเรง

ดําเนินการจัดสงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2565  

   งานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการสรุปการสงแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2565 

รายละเอียดดังน้ี 

ระดับหลักสูตร กําหนดสง วันท่ี 7 ตุลาคม 2565 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ         วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 

สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ วันท่ี 26 ตุลาคม 2565 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ วันท่ี 28 ตุลาคม 2565 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

 คางสง 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย             

คางสง 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ                                     

คางสง 

 

ระดับคณะ กําหนดสง วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
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ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร   วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 

คณะพยาบาลศาสตร                        วันท่ี 9 ตุลาคม 2565 

คณะสาธารณสุขศาสตร คางสง 

คณะเทคนิคการแพทย คางสง 

คณะทันตแพทยศาสตร คางสง 

 

4. เรื่องทีเ่สนอให

ที่ประชุม

พจิารณา 

4.1 การเสนอบันทึกขอมูลเพิ่มเติม

ในระบบสารสนเทศ เพื่อการ

ตัดสนิใจ (DSS) ของแตละ

หนวยงาน 

 

- มติท่ีประชุมเห็นชอบ  

     ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตรไดจัดสงขอมูลเพื่อเพิ่มเติมในระบบ

สารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจน้ัน งานประกันคุณภาพการศึกษาได

ดําเนินการเพิ่มเติมขอมูลในระบบฯ ในปการศึกษา 2564 เรียบรอย

แลว และยังคงคางขอมูลท่ีคณะพยาบาลศาสตรยังไมไดจัดสงขอมูล

เพิ่มเติม ดังน้ี 

2.2.6 ผลการประเมนิการจัดการเรียนการสอน 

4.1.1 ภาพรวมโครงการบริการวชิาการแกสังคม 

4.2.1 จํานวนอาจารยและนิสติท่ีเขารวมโครงการบริการวชิาการแก

สังคม 

4.2.2 จํานวนอาจารยท่ีเขารวมโครงการบริการวชิาการแกสังคม

ระดับสถาบัน 

4.2.3 การบริการวชิาการใหหนวยงานอื่น เปนวทิยากร 

4.3.1 โครงการบริการฯ ท่ีมกีารบูรณาการ 

5.1.1 ภาพรวมโครงการกจิการนิสติ 

5.2.1 จํานวนอาจารยนิสติเขารวมโครงการกจิการนิสติ 

5.3.1 การบูรณาการกจิการนิสติ 3 ดาน 

4.2 แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

ระดับสถาบัน ระดับคณะ  

และระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2565 

 

- มติท่ีประชุมเห็นชอบ  

      ตามท่ีผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2565 ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2564 

น้ัน งานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการรวบรวมแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ป

การศึกษา 2565 ซึ่งประกอบดวย 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน  

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน

ศาสตร    

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ              
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สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

- แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

4.3 ประเด็นการจดัการความรู  

ปการศึกษา 2565 

 

- มติท่ีประชุมเห็นชอบ  

       ตามท่ีคณะกรรมการการจัดการความรูไดดําเนินการประชุม

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการกําหนดประเด็นการจัดการความรู ในป

การศึกษา 2565 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 น้ัน ประเด็นความรู

ท่ีจะดําเนินการในปการศึกษา 2565 ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต

บัณฑติและดานการวจิัย  โดยประเด็นการผลติบัณฑติใหความสําคัญ

ในการพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ สวนการวิจัยเนนท่ียกระดับการ

ตีพมิพ รายละเอียดดังน้ี 

คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 

- การผลิตบัณฑิต : การฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตร

บริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 

- การวจิัย : แนวทางการขอทุนวจิัยจากหนวยงานภายนอก 
 

คณะพยาบาลศาสตร 

- การผลิตบัณฑิต : การเตรียมความพรอมเพื่อขอรับใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพของนิสติ 

- การวิจัย : เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพระดับชาติ

และนานาชาติ 
 

คณะเทคนิคการแพทย 

- การผลติบัณฑติ : แนวทางการเสริมสรางสมรรถนะบัณฑิตเทคนิค

การแพทย 

จํานวน 2 กจิกรรม 

1. โครงการบทบาทของอาจารยและเทคนิคการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2. โครงการรูปแบบท่ีเหมาะสมในการวัดผลและประเมินผลการเรียน

การสอนวชิาชีพเทคนิคการแพทย 

- การวจิัย : แนวทางการสรางงานประจําสูงานวิจัย (R2R) จํานวน 2 

กจิกรรม 

1. โครงการ แนวคดิและแนวทางสรางงานวจิัยจากงานประจํา (R2R) 

2. โครงการ การจัดทํารายงานวิจัยท่ีไดจากงานประจํา (R2R) เพื่อ

การตีพมิพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
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- การผลติบัณฑติ : การเตรียมความพรอมนิสิตกอนเขาพื้นท่ีบริการ

วชิาการ 

- การวิจัย :การตอยอดงานวิจัยแบบ R to R ของนิสิตช้ันปท่ี 4 เพื่อ

เผยแพรในวารสารวชิาการท่ีสภาสถาบันการอุดมศึกษาใหการรับรอง 

5. เรื่องอื่นๆ 5.1 การประชุมกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาคร้ังตอไป 

- คร้ังท่ี 1/2566 วันอังคารท่ี 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 

 

 

1.6 เรื่องสรุปมตทิีป่ระชุมคณะอนุกรรมการวจัิยและบรกิารวชิาการ  คร้ังที ่ 12/2565  

วันคารที่  13  ธันวาคม 2565 

 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

วาระท่ี 1  

ประธานแจงใหท่ี

ประชุมทราบ 

    สวนงานวจิัยและบริการวชิาการ สํานักวชิาการ รวมกับคณะพยาบาล

ศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ“การพัฒนานักวจิัยรุนใหมใหมี

ผลงานตีพมิพเผยแพร” วันท่ี 27 มกราคม 2565 

รับทราบ 

วาระท่ี 2 รับรอง

รายงาน 

การประชุม 

- ตามท่ีคณะอนุกรรมการวจิัยและบริการวชิาการมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

ประชุมคร้ังท่ี 11/2565 เมื่อ วันอังคารท่ี 15 พฤศจกิายน 2565 น้ัน   ได

นําเสนอรายงานการประชุมตอคณะกรรมการฯ เพื่อพจิารณารับรอง

รายงานการประชุม 

รับรองรายงานการ

ประชุม 

วาระท่ี 3 เร่ือง

สบืเนื่อง 

 

3.1  เรื่อง ติดตามโครงการวจัิยปการศกึษา 2563-2564            

      - ตามท่ีมหาวทิยาลัยเนช่ัน ไดสนับสนุนทุนวจิัย  ปการศึกษา 2563  มี

การดําเนินโครงการ จํานวน 4  เร่ือง ดําเนินการขอขยายเวลา  3  เร่ือง ขอ

ปดเลม 1 เร่ือง ติดตามความคบืหนาของแตละโครงการ 

      -  ปการศึกษา 2564 ไมมีโครงการวิจัยท่ีขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

จากมหาวิทยาลัย 

รับทราบ 

 

 3.2 เรอืง ติดตามโครงการวจัิย ปการศกึษา 2565   

   

คณะ จํานวนทุน

วจัิย 

ความคบืหนา สง

โครงการเพื่อขอรับ

ทุน 

คณะพยาบาลศาสตร 9  ทุน 3 ทุน 

คณะทันตแพทยศาสตร 3 ทุน  

คณะสาธารณสุขศาสตร 2  ทุน  

คณะเทคนิคการแพทย 7  ทุน 2 ทุน 

รับทราบ 

หน้าท่ี 9



หนา 10 

 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

หมวดวชิาศิลปศาสตรและ

วทิยาศาสตร 

2 ทุน  

คณะบริหารธุรกจิและรัฐ

ประศาสนศาสตร 

2  ทุน  

หลักสูตรบริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

3  ทุน  

หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑติ 

1 ทุน 1 ทุน 

รวม 29 ทุน                    6 ทุน 

 

 

 

 3.3 เรื่อง ติดตามการบรกิารวชิาการ ปการศกึษา 2565 

    1)  โครงการบริการวชิาการเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

ผูสูงอายุและผูประกอบการมหาวทิยาลัยเนช่ัน ปการศึกษา 2565    

 วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2566 ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว อําเภอ

เมอืงปาน จังหวัดลําปาง  

 

 

รับทราบ 

2.มกีารลงนาม MOU  อบต.ทุงกวาว ในวันท่ี 23 พฤศจกิายน 2565

เรียบรอยแลว 

รับทราบ 

งบประมาณคาใชจายโครงการบริการวิชาการ  

ท่ี วิทยาลัย งบประมาณ 
1 วิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  45,050.00 
2 วิทยาลัยสหวิทยาการ   7,000.00 
3 สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ   10,000.00 
 งบประมาณรวมท้ังส้ิน         62,050.00 

ดําเนินการเขาระบบ e-office แลว 
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ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

 
3.4 การขอจดลขิสทิธิ์และขอมูลผลงานวชิาการ ปการศกึษา 2565  

- ประชาสัมพันธใหคณาจารยแตละคณะฯ 

รับทราบ 

วาระท่ี 5 ในการประชุมคร้ังตอไป การประชุมคร้ังตอไป คร้ังท่ี 1/2566 จะแจงอีกคร้ัง รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ี 11



หนา 12 

 

1.7 เรื่องรายงานบคุลากรเขารวมประชุม-สัมมนา  

ขอมูลการอบรมสัมมนา ประจําเดอืนพฤศจิกายน  2565 

 

 

 

ลําดับ วดป.          ผูเขารวมกิจการม สังกัด หัวขอเขาประชุม/สัมมนา สถานที่ประชุม เอกสารสรุป คียระบบ คาใชจาย หมายเลข หมายเหตุ

 สัมมนา ประชุม/สัมมนา  WEMs เอกสาร

1 3-4 พ.ย. 65 รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ คณะเทคนิคการแพทยโครงการระดมสมองเพื่อจัดทําเกณฑมาตร สภาเทคนิคการ √ √ -

ฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ป แพทย กระทรวง

2565 สาธารณสุข

 

2 3-4 พ.ย. 65 อ.สุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ คณะเทคนิคการแพทยโครงการระดมสมองเพื่อจัดทําเกณฑมาตร สภาเทคนิคการ - √ -

ฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ป แพทย กระทรวง

2565 สาธารณสุข

  

3 9 พ.ย. 65 ผศ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร คณะเทคนิคการแพทยการจัดทําและการประเมินผลลัพธการเรียนรูออนไลน Zoom √ √ -

ระดับหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑ

AUN-QA

4 9 พ.ย. 65 อ.สุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ คณะเทคนิคการแพทยการจัดทําและการประเมินผลลัพธการเรียนรูออนไลน Zoom - √ -

ระดับหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑ

AUN-QA

5 18 พ.ย. 65 อ.สุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ คณะเทคนิคการแพทยการออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) ให ออนไลน Zoom - √ -

สอดคลองกับเกณฑ AUN-QA ดวยเทคนิค

Backward Curiculum Design
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ระเบยีบวาระที ่   2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่11/2565 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังที่ 11/2565 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น. 

รายนามกรรมการผูเขาประชุม   

 1) อธิการบดี       ประธาน 

 2) ผูชวยอธิการบด ี      รองประธาน 

 3) คณบดวีทิยาลัยวทิยาศาสตรสุขภาพ    กรรมการ 

 4) คณบดวีทิยาลัยสหวทิยาการ      กรรมการ 

 5) คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร      กรรมการ 

 6) คณบดคีณะพยาบาลศาสตร     กรรมการ 

 7) คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร     กรรมการ 

 8) คณบดคีณะเทคนิคการแพทย     กรรมการ 

 9) หัวหนาหมวดวชิาศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร   กรรมการ 

 10) คณบดคีณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร   กรรมการ 

 11) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี    กรรมการ 

 12) ผูอํานวยการสํานักบริหาร     กรรมการ 

 13) ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ   กรรมการ 

14) ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ   กรรมการ 

15) ผูอํานวยการสํานักวชิาการ       กรรมการและเลขานุการ 

ลําดับ วดป.          ผูเขารวมกิจการม สังกัด หัวขอเขาประชุม/สัมมนา สถานที่ประชุม เอกสารสรุป คียระบบ คาใชจาย หมายเลข หมายเหตุ

 สัมมนา ประชุม/สัมมนา  WEMs เอกสาร

6 5-6 พ.ย. 65 รศ.มาลี เอื้ออํานวย คณะพยาบาลศาสตร อบรมเชิงปฏิบิตการ การเขียนเอกสารประกอออนไลน Zoom √ √ -

การสอนเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ  

ขอตําแหนงทางวิชาการ

7 5-6 พ.ย. 65 อ.สุดารัตน วรรณสาร คณะพยาบาลศาสตร อบรมเชิงปฏิบิตการ การเขียนเอกสารประกอออนไลน Zoom √ -

การสอนเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ  

ขอตําแหนงทางวิชาการ

8 5-6 พ.ย. 65 อ.อภิญญา สารสม คณะพยาบาลศาสตร อบรมเชิงปฏิบิตการ การเขียนเอกสารประกอออนไลน Zoom √ -

การสอนเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ  

ขอตําแหนงทางวิชาการ

9 7-11 พ.ย. 65 อ.อภิญญา สารสม คณะพยาบาลศาสร อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง โรงพยาบาลประสาท √ -

การแพทยเพื่อการรักษาพยาบาล และฟนฟู เชียงใหม

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke:Basic

Course)

10 10-11 พ.ย. 65อ.ธณัชชนรี สโรบล คณะพยาบาลศาสตร อบรมหลักสูตร Smart Senior Care ทับขวัญ รีสอรท √ -

Business การบริหารจัดการธุรกิจดูแล จ.นนทบุรี 

ผูสูงอายุ
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16) ผูอํานวยการสวนงานวจิัยและบริการวชิาการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

เปดประชุมเวลา 09.00 น. 

 

ระเบยีบวาระที ่  1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   

มหาวทิยาลัยเนช่ันจะเปนเจาภาพการประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. คร้ังท่ี 11/2565  วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 ณ  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเนช่ันเชียงใหม  

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

           

 1.2 เรื่องสรุปมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรหิารระดบัสูงและสภามหาวทิยาลัย  

 1.2.1 สรุปมตทิี่ประชุมกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังที่ 11/2565 วันพธุที่ 16 พฤศจิกายน  2565  
  

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

1. เร่ืองประธานแจงใหท่ี

ประชุมทราบ 

ไมม ี ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

2. เร่ืองรับรองรายงาน

การประชุมอนุกรรมการ

วชิาการ คร้ังท่ี 10/2565 

มหาวทิยาลัยเนช่ันไดมกีารประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ 

คร้ังท่ี 10/2565  

ประ ชุมพิ จารณาและมีม ติ รับรอง

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

วชิาการ โดยไมมกีารแกไข 

3. เร่ืองสบืเนื่อง 3.1 รายงานความคบืหนาในการดําเนินงานของคณะวชิา

กลุมวทิยาลัยสหวทิยาการ  

3.1.1) คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร   

3.1.2) หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ   

3.1.3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการ

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ วิ ช า ก ลุ ม

วทิยาลัยสหวทิยาการ 

 

3.2 รายงานความคบืหนาในการดําเนินงานของคณะวชิา

กลุมวทิยาลัยวทิยาศาสตรสุขภาพ  

3.2.1) หมวดวชิาศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 

3.2.2) คณะพยาบาลศาสตร   

3.2.3) คณะเทคนิคการแพทย  

3.2.4) คณะทันตแพทยศาสตร 

3.2.5) คณะสาธารณสุขศาสตร 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะวิชากลุมวิทยาลัย

วทิยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

3.3 รายงานความคบืหนาของสํานักและหนวยงาน  

3.3.1) รายงานการดําเนินงาน สํานักสื่อสารองคกร  

3.3.2) รายงานการดําเนินงาน สํานักงานอธิการบด ี 

3.3.3) รายงานการดําเนินงาน สํานักบริหาร 

3.3.4) รายงานการดําเนินงาน สํานักวชิาการ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการ

ดําเนินงานของสํานักและหนวยงาน 

 

3.4 รายงานความคบืหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับการขอ 

  ไมม ี

ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

4. เร่ืองเพื่อพจิารณา 4.1  ขออนุมัติประมาณการคาใชจายรายวชิาสัมมนาการบิน 

ABT4219 และรายวชิาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ คณะ

บริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 

มติท่ีประชุม เนื่องจากเปนการขอ

เพิ่มเติมจากท่ีอนุมัติไปแลว ขอใหคณะ

ปรับรวมเอาท้ังของเกาและของใหมท่ี

ขอเพิ่มเติมมารวมกันแลวใหยกเลกิ

ฉบับเดมิแลวนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณา

อนุมัติตอไป 

 4.2 ขออนุมัติโครงการจัดทําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑติ  คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

มติท่ีประชุม ใหนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณา

อนุมัติตอไป 

 4.3 ขออนุมัติประมาณการคาใชจาย หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑติ ภาคเรียนท่ี 2/2565  

  

มติท่ีประชุม ใหปรับแกตามรูปแบบของ

มหาวทิยาลัยเวสเทิรนแลวนําเสนอตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อ

พจิารณาอนุมัติตอไป 

 4.4  ขออนุมัติรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา มติท่ีประชุม ใหนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการวชิาการ เพื่อพจิารณา

อนุมัติ 

5. เร่ืองอื่นๆ การประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการคร้ังตอไป  

 

คร้ังท่ี 12/2565 วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 

2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.  

 

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

 

1.3 เรื่องสรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ คร้ังที่  11/2565 วนัพุธที่ 2 พฤศจิกายน  2565 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

1. เร่ืองประธานแจงใหท่ี

ประชุมทราบ 

ไมม ี ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

2. เร่ืองรับรองรายงาน

การประชุมอนุกรรมการ

วชิาการ คร้ังท่ี 10/2565 

มหาวทิยาลัยเนช่ันไดมกีารประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ 

คร้ังท่ี 10/2565  

ประ ชุมพิ จารณาและมีม ติ รับรอง

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

วชิาการ โดยไมมกีารแกไข 

3. เร่ืองสบืเนื่อง 3.1 รายงานความคบืหนาในการดําเนินงานของคณะวชิา

กลุมวทิยาลัยสหวทิยาการ  

3.1.1) คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร   

3.1.2) หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ   

3.1.3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการ

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ วิ ช า ก ลุ ม

วทิยาลัยสหวทิยาการ 

 

3.2 รายงานความคบืหนาในการดําเนินงานของคณะวชิา มติท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการ

หน้าท่ี 15



หนา 16 

 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

กลุมวทิยาลัยวทิยาศาสตรสุขภาพ  

3.2.1) หมวดวชิาศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 

3.2.2) คณะพยาบาลศาสตร   

3.2.3) คณะเทคนิคการแพทย  

3.2.4) คณะทันตแพทยศาสตร 

3.2.5) คณะสาธารณสุขศาสตร 

ดําเนินงานของคณะวิชากลุมวิทยาลัย

วทิยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

3.3 รายงานความคบืหนาของสํานักและหนวยงาน  

3.3.1) รายงานการดําเนินงาน สํานักสื่อสารองคกร  

3.3.2) รายงานการดําเนินงาน สํานักงานอธิการบด ี 

3.3.3) รายงานการดําเนินงาน สํานักบริหาร 

3.3.4) รายงานการดําเนินงาน สํานักวชิาการ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการ

ดําเนินงานของสํานักและหนวยงาน 

 

3.4 รายงานความคบืหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับการขอ 

  ไมม ี

ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

4. เร่ืองเพื่อพจิารณา 4.1  ขออนุมัติประมาณการคาใชจายรายวชิาสัมมนาการบิน 

ABT4219 และรายวชิาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ คณะ

บริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 

มติท่ีประชุม เนื่องจากเปนการขอ

เพิ่มเติมจากท่ีอนุมัติไปแลว ขอใหคณะ

ปรับรวมเอาท้ังของเกาและของใหมท่ี

ขอเพิ่มเติมมารวมกันแลวใหยกเลกิ

ฉบับเดมิแลวนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณา

อนุมัติตอไป 

 4.2 ขออนุมัติโครงการจัดทําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑติ  คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

มติท่ีประชุม ใหนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณา

อนุมัติตอไป 

 4.3 ขออนุมัติประมาณการคาใชจาย หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑติ ภาคเรียนท่ี 2/2565  

  

มติท่ีประชุม ใหปรับแกตามรูปแบบของ

มหาวทิยาลัยเวสเทิรนแลวนําเสนอตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อ

พจิารณาอนุมัติตอไป 

 4.4  ขออนุมัติรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา มติท่ีประชุม ใหนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการวชิาการ เพื่อพจิารณา

อนุมัติ 

5. เร่ืองอื่นๆ การประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการคร้ังตอไป  

 

คร้ังท่ี 12/2565 วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 

2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.  

 

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 
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   1.4 เรื่องสรุปมตทิี่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการนสิติ  คร้ังที่ 10/2565  เม่ือวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน  2565 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

1. เรื่องแจงเพื่อทราบ 

    1.1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ี

ประชุมทราบ 

ประธานแจงวา จากการท่ีเมื่อเดอืนตุลาคม 2565 ไมมกีาร

ประชุมคณะอนุกรรมการกจิการนิสติ เนื่องจากไดมกีารปรับ

โครงสรางการทํางานใหม  

รับทราบ 

   1.2 เร่ืองแจงเพื่อทราบจาก

ผูอํานวยการสวนงานสวัสดกิาร

และพัฒนานิสติ-ม.เนช่ัน  

 อาจารยธวัชชัย  แสนชมภู  ผูอํานวยการสวนงานสวัสดกิาร

และพัฒนานิสติ แจงวา      

1.2.1 รายงานสถานการณการแพรระบาดฯ โควดิ-19 ในเดอืน

กันยายน  2565 มนิีสติติดเช้ือ 1 คน เดอืนตุลาคม 0 คน  

1.2.2 ผลการดําเนินการโครงการ “เก็บฝาย ปนฝาย สายบุญ 

จุลกฐนิ ถิ่นลานนา” ประจําปการศึกษา 2565 มอีาจารยและ

นิสติเขารวมจํานวน 50 คน งบประมาณ 20,000 บาท  

1.2.3 ผลการดําเนินโครงการวันมหดิล ประจําปการศึกษา 

2565 มนิีสติเขารวมจํานวน 120 คน งบประมาณ 4,000  

1.2.4 ประกาศ มหาวทิยาลัยเนช่ัน งบประมาณพัฒนา

กจิกรรมนิสติ ประจําปการศึกษา 2565 จํานวน 256,450 

บาท 

รับทราบ 

   1.3 เร่ืองแจงเพื่อทราบจาก

คณะตางๆ  

 1.3.1  แผนโครงการปการศึกษา 2565 ตามกําหนดการ ตอง

ดําเนินการ 2 โครงการคือ โครงการ Welcome to DENT 

ดําเนินการแลว อยูระหวางการสรุปและรายงานผล และ

โครงการ smoking cessation ยังไมไดดําเนินการ คณะจะทํา

บันทึกช้ีแจงและขอเลื่อนการจัดทําโครงการนําเสนอเพื่อ

อนุมัติตอไป  

1.3.2 งานบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร รวมกับ

นิสิตทันตแพทยช้ันปท่ี 3 ดําเนินกิจกรรมในโครงการ 

TeleDent เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยในชองปากแกเด็กปาก

แหวงเพดานโหว  จ. เชียงราย โดยกิจกรรมในระยะแรกจะ

สิ้นสุดเดอืนตุลาคม 2565 น้ี 

รับทราบ 

2. เรื่องรับรองรายงาน 

การประชุม 

ไดดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกจิการนิสติ  

คร้ังท่ี 9/2565 เมื่อวันศุกรท่ี 2 กันยายน 2565 

ท่ีประชุมได

พจิารณาและมี

มติรับรองรายงาน

การประชุม โดย

ไมมกีารแกไข 

3. เรื่องอื่นๆ  กําหนดประชุมคณะอนุกรรมการกจิการนิสติคร้ังตอไป คร้ังท่ี 11/2565 

ในวันศุกรท่ี 2 

ธันวาคม 2565 
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การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

1.5 เรื่องสรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพการศกึษา  คร้ังที่ 10/2565 วันอังคารที่  8

พฤศจิกายน  2565 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

1. เรื่องที่ประธาน

แจงใหที่ประชุม

ทราบ 

-ไมม ี   

2. เรื่องการ

รับรองรายงาน

การประชุม 

 

 

2.1 การรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 

9/2565  

วันอังคารท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 

2565 

- มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา คร้ังท่ี 9/2565 โดยไมมกีารแกไข  

3. เรื่องที่เสนอให

ที่ประชุมทราบ 

3.1 สรุปรายละเอียดคาใชจาย

โครงการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  

ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2564 

 

- มติท่ีประชุมรับทราบ  

   งานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการสรุปรายละเอียดคาใชจายโครงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2564 โดยไดรับอนุมัติ

งบประมาณ จํานวน 59,380 บาท คาใชจายจริง จํานวน 22,527.50 บาท 

คงเหลอื จํานวน 36,852.50 บาท คดิเปน 37.94 เปอรเซนต 

3.2 สรุปการสงแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ ปการศึกษา 2565 

 

- มติท่ีประชุมรับทราบ  

   งานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการสรุปการสงแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2565 รายละเอียดดังน้ี 

ระดับหลักสูตร กําหนดสง วันท่ี 7 ตุลาคม 2565 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ             วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 

สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ วันท่ี 26 ตุลาคม 2565 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ วันท่ี 28 ตุลาคม 2565 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร คางสง 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย             คางสง 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ                                                คางสง 
 

ระดับคณะ กําหนดสง วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 

คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร   วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 

คณะพยาบาลศาสตร                  วันท่ี 9 ตุลาคม 2565 

คณะสาธารณสุขศาสตร คางสง 

คณะเทคนิคการแพทย คางสง 

คณะทันตแพทยศาสตร คางสง 
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ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

3.3 ประมาณการโครงการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน  

และภายนอก ปการศึกษา 2565 

 

- มติท่ีประชุมรับทราบ และขอใหหลักสูตรและคณะท่ียังไมไดสงเรงดําเนินการ

จัดสงประมาณการรายละเอียดคาใชจายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2565  

  งานประกันคุณภาพการศึกษาได ดําเนินการประมาณการงบประมาณ

รายละเอียดคาใชจายโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก ป

การศึกษา 2565 

โดยอางอิงขอมูลจากโครงการประกันฯ ของหลักสูตรและคณะท่ีจัดสงมายังงาน

ประกันฯ ประกอบดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและ

การขนสงทางอากาศ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต  และคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร และขอมูลจากงาน

บัญชีและการเงิน ประกอบดวยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต             คณะพยาบาลศาสตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะทันตแพทยศาสตร ซึ่งมี

รายละเอียดประมาณการงบประมาณฯ ดังน้ี 

ระดับหลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ             9,810  บาท 

สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 11,950  บาท 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 20,300  บาท 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  10,860  บาท 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 12,970  บาท 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย   24,110     บาท     

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ                               26,540     บาท            
 

ระดับคณะ 

คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร   9,950   บาท 

คณะพยาบาลศาสตร                   10,860      บาท 

คณะสาธารณสุขศาสตร                    13,040      บาท 

คณะเทคนิคการแพทย                     24,110      บาท 

คณะทันตแพทยศาสตร                    30,340      บาท 

4. เรื่องทีเ่สนอให

ที่ประชุม

พจิารณา 

4.1 สรุปผลการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2564 

 

- มติท่ีประชุมเห็นชอบ  

   งานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2564 โดยในภาพรวมระดับหลักสูตร 

คะแนน 3.46 ภาพรวมระดับคณะ คะแนน 4.08 ภาพรวมระดับสถาบัน 4.34 ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี 
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หนา 20 

 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

ระดับหลักสูตร  

1. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ                   คะแนน  3.06 ระดับดี 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย   

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                   คะแนน  3.64  ระดับดี 

3. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ                   คะแนน  3.63  ระดับดี 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑติ        คะแนน  3.66  ระดับด ี

5. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ            คะแนน  2.93  ระดับปานกลาง 

6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ            คะแนน  3.52  ระดับดี 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร                        

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ             คะแนน  3.50  ระดับดี 

8. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ               คะแนน  3.77  ระดับดี 

9. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ              คะแนน  3.80  ระดับดี 

10. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ                  คะแนน  3.06  ระดับดี 

สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ   
 

ระดับคณะ 

1. คณะทันตแพทยศาสตร                         คะแนน  3.59  ระดับดี 

2. คณะเทคนิคการแพทย          คะแนน  3.93  ระดับด ี

3. คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร   คะแนน  4.56  ระดับดมีาก 

4. คณะนิเทศศาสตร           คะแนน  4.13  ระดับด ี

5. คณะพยาบาลศาสตร                            คะแนน  4.22  ระดับดี 

6. คณะสาธารณสุขศาสตร                         คะแนน  4.06  ระดับดี 
 

ระดับสถาบัน 

ผลการตรวจประเมนิในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพอยูในระดับด ีคะแนน

เฉลี่ย 4.34   
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  

ระดับสถาบัน 

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑติ 

จุดเดน  

1. การจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวติ และการเขาสูอาชีพแกนิสติ  

2. มโีครงการและกจิกรรมพัฒนานิสติท่ีครอบคลุมคุณลักษณะ และดานทักษะ

ตาง ๆ ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรทบทวน วเิคราะหแผนการพัฒนาอาจารยใหมตํีาแหนงทางวชิาการเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ ท่ี อว. กําหนด สําหรับอาจารยท่ีมผีลงานวจิัยตามเกณฑ
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หนา 21 

 

ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

ควรผลักดันใหมกีารนําเขาสูกระบวนการขอตําแหนงทางวชิาการตอไป 

2. ควรทบทวน วเิคราะหแผน และจัดทําแผนสํารองในการจัดกจิกรรมนิสติ เมื่อ

เกดิสถานการณท่ีไมสามารถจัดกจิกรรมไดจากปจจัยท่ีเกดิโรคระบาด หรือ

สภาพแวดลอมอื่นๆ รวมท้ังควรทบทวนการประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน หรือของโครงการ/กจิกรรม ท่ีสะทอนถงึผลการพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียนอยางแทจริง 

3. ควรมเีครือขายความรวมมอืท้ังภาศรัฐและเอกซน เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของ

นิสติ รวมถงึเปนสถานท่ีฝกงานเพื่อพัฒนาทางวชิาชีพใหกับนิสติดวย ทําใหไดนิสติ

ท่ีมคีวามพรอมท้ังดานวชิาการและการปฏบัิติ 

4. ควรสรางเครือขายความรวมมอืท่ีเขมแข็งและมจีํานวนมากขึ้น รวมท้ังเครือขาย

ศิษยเกา 
 

องคประกอบที่ 2 การวจัิย 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมกีารสนับสนุนทุนวจิัยภายใน และแสวงหาแหลงเงนิทุนจากภายนอก ใหได

ตามเกณฑท่ีกําหนดของทุกคณะวชิา 

2. ควรสรางเครือขายความรวมมอืกับสถาบันอื่นๆ ในภูมภิาค เพื่อรวมกันจัดงาน

ประชุมวชิาการระดับชาติของสถาบัน 

3. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทุกคณะวชิาไปนําเสนอผลงานวจิัย

ระดับชาติ และนานาชาติใหเปนไปตามเกณฑทุกคณะวชิา 

4. คณาจารยควรนําผลงานทางวชิาการไปตอยอดเพื่อขอตําแหนงทางวชิาการ 
 

องคประกอบที่ 3 การบรกิารวชิาการ 

จุดเดน  

1. มหาวทิยาลัยฯ มเีครือขายความรวมมอืกับชุมชนใกลเคยีง และรวมกันพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

2. มหาวทิยาลัยฯ มเีครือขายความรวมมอืดานการบริการวชิาการกับองคกร ท่ี

ชวยขับเคลื่อนใหโครงการหรือกจิกรรมบริการวชิาการ โดยเฉพาะชุมชนหรือ

ทองถิ่นเปาหมายการพัฒนา เชน อบต.ทุงกวาว 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมกีารปรับปรุงแผน และโครงการท่ีมคีวามสําเร็จแลว นําไปสูการขยายพื้นท่ี

ใหบริการแกชุมชนอื่นในวงกวางมากขึ้น และวางเปาหมายในการจัดกจิกรรมท่ีมี

ความสัมพันธกันเพื่อใหเกดิการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดไวท้ังในแผน

ระยะสัน้ และแผนระยะยาว 

2. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดโครงการบริการวชิาการท่ีสามารถสรางคุณคา (Value)  

แกผูรับบริการ ชุมชน และสังคม ท่ีสามารถยกระดับคุณภาพของทองถิ่นเพื่อการ
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ระเบยีบวาระที ่ รายการ มติที่ประชุม 

สรางรายได จากการพัฒนาศักยภาพทางวชิาชีพ และการสรางเสริมชุมชนให

เขมแข็งอยางย่ังยนื 

3. ควรใหหนวยงานภายนอกท่ีมหาวทิยาลัยเขารวมบริการวชิาการแสดงหลักฐาน

ท่ีเห็นวาเปนประโยชนและมผีลลัพธเปนรูปธรรม 
 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน  

1. มหาวทิยาลัยมกีารจัดกจิกรรมท่ีสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนและมกีารจัดกจิกรรมท่ีมกีารบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ

วจิัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมกีารปรับปรุงแผน และโครงการใหสะทอนถงึวัฒนธรรมทองถิ่นใหมากขึ้น 

2. ควรทบทวนตัวช้ีวัดความสําเร็จใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ/

กจิกรรม ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

3. ควรจัดโครงการท่ีสงเสริมกจิกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับนิสติ

ท่ีหลากหลายเพื่อใหนิสติไดเรียนรูและรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหย่ังยนื 
 

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ 

จุดเดน  

1. การบริหารจัดการของสถาบันในทุกพันธกจิอุดมศึกษา มกีารวางแผนและ

ประเมนิผลการดําเนินงานครอบคลุมทุกพันธกจิ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. แสวงหาแนวทาง วธีิการดําเนินงาน และกาํหนดกลยุทธ เพื่อใหมจีํานวนนิสติ

มากขึ้น ในแตละหลักสูตร 

2. ควรมกีารกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรรมของทุกคณะใหบรรลุ

เปาหมายตามจํานวนโครงการ/กจิกรรม รวมท้ังใหเปนไปตามจาํนวนตัวช้ีวัด

ความสําเร็จท่ีต้ังไวในแผน 

3. มหาวทิยาลัยมกีารจัดการความรู และไดองคความรูท่ีเปนประโยชนท้ังดานการ

เรียนการสอนและการวจิัย จงึควรเผยแพรผลลัพธท่ีไดไปสูหนวยงานภายนอก 

เพื่อการปรับปรุงใหด/ีเหมาะสมย่ิงขึ้น และสามารถนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง  

5. เรื่องอื่นๆ 5.1 การประชุมกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาคร้ังตอไป 

- คร้ังท่ี 11/2565 วันอังคารท่ี 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

 

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 
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ลําดับ วดป. สังกัด หัวขอเขาประชุม/สัมมนา สถานที่ประชุม เอกสารสรุป คียระบบ คาใชจาย หมายเลข หมายเหตุ

 สัมมนา ประชุม/สัมมนา  WEMs เอกสาร

1 4 ต.ค. 65 อ.อภิญญา สารสม คณะพยาบาลศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ ออนไลน Zoom √ -

แวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน

2 อ.สุดารัตน วรรณสาร คณะพยาบาลศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ ออนไลน Zoom √ -

แวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน

ผูเขารวมกิจกรรม

1.6 เรื่องสรุปมตทิีป่ระชุมคณะอนุกรรมการวจัิยและบรกิารวชิาการ  คร้ังที ่ 11/2565 วันคารที่  15  

พฤศจิกายน 2565 

ไมมกีารประชุม 

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

 

1.7 เรื่องรายงานบคุลากรเขารวมประชุม-สัมมนา  

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมมีติรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่   2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่10/2565 

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการคร้ังที่ 10/2565 

 สรุปเรื่อง  ฝายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการวิชาการ คร้ังท่ี 10/2565 เมื่อวันพุฑท่ี 19 ตุลาคม 2565 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย                       

การประชุม 

            การพจิารณาและมตทิี่ประชุม   ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติใหรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ

คร้ังท่ี 10/2565 โดยไมมกีารแกไข 
 

 

ระเบยีบวาระที ่  3   เรื่องสบืเนื่อง 

 3.1 รายงานความคบืหนาในการดาํเนนิงานของคณะวชิากลุมวทิยาลัยวทิยาศาสตรสุขภาพ   

 1) หมวดวชิาศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร 

1. ดานการจัดการเรยีนการสอน   

ทางหัวหนาหมวดวิชาศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไดเรียนปรึกษาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม กบม. 

คร้ังท่ี 3 ในวันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565 ท่ีผานมา ในเร่ืองการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยเทียบเคียง

ผลกับ CEFR ในระดับ B1.2 สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน

เร่ืองเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 13 กันยายน 

2562 ในประเด็นการเห็นควรใหนิสิตทดสอบความรูภาษาอังกฤษฯ ผานตามเกณฑหรือไม ทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยฯ 

ในท่ีประชุมมมีติเห็นควรใหนิสิตทดสอบความรูภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ันเร่ืองเกณฑ

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ 
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 2) คณะพยาบาลศาสตร 

ดานการผลติ  

1. นิสติหลักสูตรพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 4 จํานวน 19 คน ภาค 1/2565 ฝกปฏบัิติวชิา NUR 433 ปฏบัิติการพยาบาล

ชุมชน ระหวางวันท่ี  31 ตุลาคม-25 พ.ย 2565 ณ บานผาแมว บานดอนมูล บานสามขา ต.หัวเสอื อ.แมทะ จ.ลําปาง 

2. มนิีสติลาออก 2 คน ช้ันปท่ี 1 นางสาวธัญรัตน สุขสังข  ตองการเปลี่ยนสายอาชีพ และช้ันปท่ี 2 นางสาวคเนศร แกว

กันทะ ปวยเปนโรคซมึเศรา ตองการรักษาตัวอยางตอเนื่อง 

3. นิสติช้ันปท่ี 2 จะเสร็จสิ้นการฝกปฏบัิติวชิา NUR 2301 ปฏบัิติการพยาบาลพื้นฐาน วันท่ี 4 พ.ย 2565 และจะมกีาร

สอบดวยวธีิ OSCE ระหวางวันท่ี 7-11 พฤศจกิายน 2565 เวลา 9-16.00 น. ณ หองปฏบัิติการพยาบาล 1 และ 2 

ท้ังน้ีไดขออนุมัติใหเจาหนาท่ีหองปฏบัิติการ ในการจัดเตรียมอุปกรณท่ีใชในการสอบ ระหวางวันท่ี 1-4 พฤศจกิายน 

2565 และชวยจัดเตรียมเพิ่มเติมกรณท่ีีมกีารใชสิ้นเปลอืงระหวางวันท่ี 7-11 พฤศจกิายน 2565 ไปยังคณบด ีววส. 

แลว 

4. คณะไดรับการบริจาคทุนการศึกษาปการศึกษา 2565 จากคุณเอลสทิธ์ิ เวอรการา จํานวน 200,000 บาท เพื่อ

จัดสรรใหนิสติท่ีขาดแคลนและต้ังใจเรียนตอไป 

ดานการพฒันาอาจารยและบคุลากร  

5. คณะรับอาจารยใหมวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2565 จํานวน 4 คน คอื 1) อ.วไิลพร หอมทอง ภาควชิาการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ 2) อ.ออมใจ สทิธิจําลอง ภาควชิาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ 3) อ.บุญยวรี 

พรหมจรรย ภาควชิาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 4) อ.ธนัชชนรี สโรบล  ภาควชิาการพยาบาลสุขภาพจติและจติ

เวช รวมอาจารยประจําของคณะจํานวน 26 คน 

6. คณะจัดปฐมนิเทศอาจารยใหมท้ัง4 คน ระหวางวันท่ี 1-4 พฤศจกิายน 2565 และจัดอบรมการสอนในคลนิิกระหวาง

วันท่ี 7-11 พฤศจกิายน 2565  

 

3) คณะเทคนคิการแพทย 

1. ดานบรหิาร 

1.1 คณะฯ ไดรับ รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ เขาปฏิบัติงานตําแหนงอาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทย ต้ังแตวันท่ี 3 

ตุลาคม 2565 

1.2 คณะฯ ไดรับแจงจาก ดร.สรัญญา ศิริบาล  อาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทยไมประสงคตอสัญญาจาง

ต้ังแตเดอืนกันยายน 2565 

1.3 คณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคการแพทย กําลังดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง แบบ สนทพ.

61.003 เพื่อสงสภาเทคนิคการแพทย คร้ังท่ี 4  กําหนดพรอมสงปลายเดอืนมกราคม 2566 

1.4 เตรียมการเปดคลนิิกเทคนิคการแพทย 

1.5 นิสติช้ันปท่ี 1   น.ส.พัชราภา  พงศพรีะชาติ   รหัส 6517010025  ลาออก 

           จํานวนนิสติคณะเทคนิคการแพทย ปจจุบัน   มจีํานวน  101 คน  ดังน้ี 

             นิสติช้ันปท่ี 1 (รหัส 65)        59 คน 

             นิสติช้ันปท่ี 2 (รหัส 64)        20 คน 
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             นิสติช้ันปท่ี 3 (รหัส 63)        22 คน 

1.6 คณะฯ ไดสัมภาษณอาจารยรวมกับคณะกรรมการสรรหารับอาจารยมหาวิทยาลัยเนช่ันเพื่อเขาปฏิบัติงาน

ตําแหนงอาจารยประจํา เพิ่มจํานวน 5 ทาน คอื  

1) ดร.ฤทธ์ิเบศร ยาประเสริฐ   2) นายวัชระ จาตุวัฒนา   3) นายสิทธิโชติ ริตเพ็ชร  4) นายพลวรรต ทองสุข 5) 

นายรุจจกรณ  ธนขันธจรัีกษ  

ท้ังน้ีผลการพจิารณารับอาจารย   ผูบริหารมหาวทิยาลัยจะไดดําเนินการและแจงใหคณะทราบตอไป 

1.7 รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ และ อ.ทนพ.สุรสิทธ์ิ สุวรรณสินธุ อาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทย  ไดรับมอบหมาย

เปนผูแทนคณะฯ เขารวมประชุม " โครงการระดมสมองเพื่อจัดทําเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

(มคอ.1) ป 2565"  ระหวางวันท่ี 3-4 พฤศจกิายน 2565  ณ สภาเทคนิคการแพทย  เพื่อระดมสมองจัดทําเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคนิคการแพทยและนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

และผลติบัณฑติเทคนิคการแพทย   
 

2 ดานวชิาการ 

2.1 คณะกรรมการวิชาการคณะฯ  ในประชุมจัดตารางการเรียนการสอน พรอมใหอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชา

ภาคเรียนท่ี 2/2565    

    สําหรับรายวิชาท่ีมีความจําเปนเชิญอาจารยพิเศษท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญการถายทอด

ความรูใหกับนิสติ จงึพจิารณาอาจารยพเิศษในแขนงตางๆ ดังน้ี 

1)   SMT3303 พษิวทิยาพื้นฐาน 

2)  SMT3319 เทคโนโลยีการวนิิจฉัยในเคมคีลนิิก 

3)  SMT3316 วทิยาศาสตรการบริการโลหติ 

4)  SMT3310 ภูมคิุมกันวทิยาคลนิิก 

                   ในการน้ีประธานกรรมการวิชาการ ไดดําเนินการติดตอเปนรายบุคคลและรายวิชาพรอมท้ังหัวขอ

บรรยายเพื่อดําเนินการประมาณการคาใชจายตอไป 

2.2  ประมาณการคาตอบแทนอาจารยพเิศษ ภาคเรียนท่ี 2/2565  คณะฯ อยูในระหวางการดําเนินงานจัดหาอาจารย

ผูสอนใหครบตามแผนการสอนในรายวชิาท่ีกําหนด 

2.3 อาจารยท่ีปรึกษาในแตละช้ันปของนิสิต ไดติดตามผลการเรียนหลังจากการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565  

เพื่อใหนิสิตไดเขาใจการเรียนและการใชชีวิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   พรอมท้ังใหคําปรึกษาดานการ

ลงทะเบียนและติดตามการลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2/2565 
 

3 ดานบรกิารวชิาการ  

3.1 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย  พรอมดวย รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ  ไดเขารวมสํารวจความตองการรับบริการ

วชิาการแกสังคมโรงเรียนผูสูงอายุทุงกวาว  ต.ทุงกวาว อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง   เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2565  โดย

คณะฯ จะไดดําเนินการทําโครงการบริการวชิาการดานสงเสริมสุขภาพจติ 
 

4 ดานกิจกรรมนสิติ     

4.1 นิสติคณะเทคนิคการแพทย ไดเขารวมกจิกรรมพรอมกับมหาวทิยาลัย  โครงการ "ปนฝาย สายบุญ จุลกฐนิ ถิ่น

ลานนา มหาวทิยาลัยเนช่ัน" ประจําปการศึกษา 2565 เมื่อวันท่ี 15 - 16 ตุลาคม 2565 ณ วัดสามัคคบุีญญา

ราม อ.เมอืง จ.ลําปาง 
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 4) คณะทนัตแพทยศาสตร 

รายงานผลการดาํเนนิงาน ประจําเดอืน ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร 

1.1.1 ดานการเรยีนการสอน 

- ภาคการศึกษา ท่ี 1/2565   

o ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และสอบกลางภาคแลว จาํนวน 19 รายวชิา แตยังไมเร่ิมการเรียนการสอน 

จํานวน 2 รายวชิาคอื DEN2211 พยาธิวทิยา และ DEN2303 ชีววทิยาชองปาก รอการตอบรับและจัดผูสอน

ของอาจารยพเิศษ  

- ภาคการศึกษา ท่ี 2/2565   

o ดําเนินการขอเปดรายวชิา (นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการวชิาการคร้ังท่ี 10/2565) เพื่อใหนิสติ

ลงทะเบียนเรียน โดยนิสติระดับช้ันปท่ี 1  และ 2 ยังคงเรียนท่ีมหาวทิยาลัยเนช่ัน จ.ลําปาง  

o คณะฯขออนุมัติปรับแผนการเรียนในกลุมนิสติระดับช้ันปท่ี 1 โดยใหนิสติลงทะเบียนรายวชิา DEN1203

โภชนาการสําหรับทันตแพทย 1(1-0-2)  ในภาคการเรียนท่ี 2/2565 หนวยกติรวม 19 หนวยกติ (เดมิ

รายวชิาน้ีอยูในภาคการเรียนฤดูรอน สําหรับนิสติช้ันปท่ี 1) 

1.1.2 ดานงานพัฒนาอาจารย/นสิติ 

การวจัิยและเผยแพรผลงาน 

ท่ี อาจารยประจําคณะ ผลงานวิชาการ ปการศึกษา 2565 

 (สงิหาคม - ธันวาคม 2565) 

สถานะ 

1 อ.ทพญ.ธดิาพร แซลิ่ม “ผลของผลติภัณฑสขุภาพชองปากตอการบรรเทาอาการปากแหงใน

ผูสูงอายุ (ระยะเวลาการดําเนนิงานกมุภาพันธ 2565 -พฤศจกิายน 

2565) 

อยูระหวางการขอ Ethics 

2 ผศ.ทพ.ยุทธนา คูวุฒยากร ประสทิธผิลของสยีอมตนแบบสําหรับตรวจสอบเรซนิคอมโพสติ 

(ระยะเวลาดําเนนิการ กรกฎาคม 2565 - มถิุนายน 2566) 

อยูระหวางดําเนนิการ 

3 อ.ทพ.ชญปฒณ ซมิสุชนิ บทความปริทัศน : บูรณาการความรูเร่ืองปญหาของการหายใจทาง

ปากที่เกี่ยวของในทางทันตกรรม 

ระหวางรอตพีมิพเผยแพร 

การขอตําแหนงวชิาการ 

ท่ี อาจารยประจําคณะ คุณวุฒิ หนวยกิตรวม 

รายวิชาสอน 

ผลงานวิชาการ หมายเหตุ 

1 อ.ทพญ.ธดิาพร แซลิ่ม  วุฒบิัตร(ทันตกรรม

ประดษิฐ) 

บรรยาย 4 นก. 

 แลป 2 นก. 

1 เร่ือง (TCI.2) งานวจิัย 1 เร่ืองอยูระหวาง

ดําเนนิการ 

2 อ.ทพ.ชญปฒณ ซมิสุชนิ ป.บัณฑติขัน้สงู บรรยาย 3 นก.  

แลป 1 นก. 

2 เร่ือง (Pub Med)  อยูระหวางจัดเตรียม

เอกสารคําสอน 

การเขารวมอบรม/สัมมนา 

ที่ อาจารยประจําคณะ กิจกรรม/การสัมมนา วัน -เวลา 

1 อ.ทพญ.ธดิาพร แซลิ่ม ฟงบรรยายพเิศษ “แนวคดิการจัดการศกึษาสมัยใหมตามนโยบายของ

กระทรวง อว.และมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของกบัวชิาชพี” โดย

วทิยากร ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมากุล   

3 ตุลาคม 2565  

2 อ.ทพ.ชญปฒณ ซมิสุชนิ  โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารแพทยศาสตร ป 2565 “Basic concept 

of active learning” 

16 กันยายน 2565 

รวมกจิกรรม Research Club คณะทนัตแพทยศาสตร 19 ตุลาคม 2565 
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มหาวทิยาลัยเชยีงใหม “Root caries- An Update in Microbiological 

Perspective” โดยวทิยากร อ.ทพ.ดร.กติตพิชิญ กลัน้เลี้ยง  

5 อ.ทพญ.ณัฐวรรณ  

เสอืเพชร 

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารแพทยศาสตร ป 2565 “Basic concept of 

active learning”  

16 กันยายน 2565 

ดานบรกิารวชิาการและทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ที่ อาจารยประจําคณะ งานบรกิารวิชาการ วัน - เวลา 

1 อ.ทพ.ชญปฒณ ซมิสุชนิ - วทิยากร บรรยายหัวขอ “ งานประชุมวชิาการงานสัมมนา D.I.P : 

DENTAL INNOVATIONS PARTY 2022 ในหัวขอ "THE FUTURE IS 

DIGITAL, THE FUTURE IS CLEAR : โรงแรมโนโวเทล สยาม กทม. 

25-26 ตุลาคม 2565 

 

2 อ.ทพญ.ณัฐวรรณ  

เสอืเพชร 

- ดําเนนิโครงการ TeleDent “ สงเสริมสุขภาพชองปากกลุมเด็กปาก

แหวงเพดานโหวสญัชาตลิาว” 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 2565 

3 อ.ทพญ.ณัฐวรรณ  

เสอืเพชร 

- ปฏบิัตงิานทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนผูดอยโอกาส อ.อมกอย 

จ.เชยีงใหม 

29-30 ตุลาคม 2565 

 

ดานพัฒนานสิติ 

ที่ นสิติระดับชั้นป กิจกรรม วัน - เวลา 

1 ชัน้ปที่ 3 โครงการ TeleDent “ สงเสริมสุขภาพชองปากกลุมเดก็ปากแหวง

เพดานโหวสัญชาตลิาว” 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 2565 

2 ชัน้ปที่ 2 และ 1 โครงการ “เก็บฝายปนฝาย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นลานนา” ปการศกึษา 

2565  

15 -16 ตุลาคม 2565 

1.1.3  ดานทรัพยากร/สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน 

1) อุปกรณ/เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร สําหรับนิสติ ภาคการเรียนท่ี 1/2565 ตรวจรับและแจกจายใหนิสติ มบีาง

รายการยังไดไมครบ  

- แลปทันตกรรมประดษิฐ เร่ิมเปดการเรียนการสอน DEN3332 ฝกปฏบัิติการฟนเทียมท้ังปาก1 และ DEN3336 

ฝกปฏบัิติการฟนเทียมบางสวนถอดได 1 มกีารปรับแผนการเรียนเพื่อใหครอบคลุมชวงเวลาสิ้นสุดภาคการศึกษา 

- แลปทันตกรรมหัตถการ1 (DEN3314) ปรับแผนการฝกปฏบัิติการเนื่องจากรออุปกรณท่ียังไดไมครบ 

2) คลนิิกทันตกรรม(พเิศษ) เพื่อจัดเตรียม จัดหาผูปวยใหนิสติ ยังอยูระหวางดําเนินการดานสถานท่ี 

3) หองเรียนสําหรับนิสติ ระดับช้ันปท่ี 3 ยังอยูระหวางการดําเนินการดานสถานท่ี (ปจจุบันใชหองช้ัน7 เปนสถานท่ี

ช่ัวคราว) 

1.1.4 ดานอ่ืนๆ 

การจัดประชุม อ.บ.ท.ท. กําหนดจัดประชุม ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2565 คณะฯ  จัดทํา รางแผนจดัการประชุม โดยเบ้ืองตน ดังน้ี 

− คาดการณ ผูเขารวมการประชุมแบบ onsite  ประกอบดวยคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. และ

ผูทรงคุณวุฒิ ประมาณ  20 คน  และ online ประมาณ 25 – 30 คน 

− กําหนดการ (พจิารณาจากการประชุมท่ีผานมา) 

8.30-9.00 น.      - ประชุมคณบดี 

9.00 -12.00 น.    - ประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท.และมกีารนําเสนอการบรรยายพิเศษโดย

วทิยากรผูทรงคุณวุฒิ ใชเวลาประมาณ 45 – 60 นาที 

− รูปแบบการจัดการประชุม มท้ัีง Onsite (รพ.ศูนยเนช่ัน จ.เชียงใหม) และแบบ online (Yealink) 
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5) คณะสาธารณสุขศาสตร 

1. งานบรหิาร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร อยูในระหวางดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรใหม

2566) ซึ่งจะดําเนินการวพิากษในวันท่ี 3 พฤศจกิายน 2565 เวลา 14.00 น.  

2. การเรยีนการสอน 

 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ ไดดําเนินการประสานพื้นท่ีในพื้นท่ีจังหวัดลําพูน  เพื่อเปน

สถานท่ีบูรณาการรายวชิา และการฝกประสบการณวชิาชีพ(รายวชิาPUBH491)ของนิสติช้ันปท่ี 4 จํานวน 2 คน เมื่อวันศุกรท่ี 

21 ตุลาคม 2565 ซึ่งนิสติจะเร่ิมเขาพื้นท่ีต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถงึวันท่ี 10 พฤษภาคม 2566  

 สําหรับนิสติช้ันปท่ี 3 การบูรณาการรายวชิาของภาคเรียนท่ี 2/2565 นิสติจะเขาพื้นท่ี พรอมกับการฝกประสบการณ

วชิาชีพ 1 (รายวชิาPUH3901)  ในภาคเรียนท่ี 3/2565 

3. การวจัิย 

 คณะสาธารณสุขศาสตร อยูในระหวางทําบทความจํานวน 2 เร่ือง เพื่อเผยแพรในการประชุมวชิาการและการ

นําเสนอผลการวจิัยระดับชาติคร้ังท่ี 21 เร่ืองการสรางสรรคงานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมในยุค Next Normal  

วันท่ี 19-20 พฤศจกิายน 2565 
 

 2) คณะพยาบาลศาสตร 

1. ผลการประเมนิระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตรคะแนน 3.77 

ระดับด ีสวนผลการประเมนิระดับคณะ คะแนน 4.22 ระดับด ีขณะน้ีอยูระหวางการจัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิท้ัง 2 ระดับ เพื่อนําไปปรับใชในปการศึกษา 2565 

2. การบริหารอัตรากําลังอาจารย คณะฯรับอาจารยใหมวันท่ี 20 กันยายน 2565จาํนวน 1 คน และในวันท่ี 10 ตุลาคม 

2565 จํานวน 3 คน รวม 4 คน และลาออกเดอืน กันยายน 2565 จาํนวน 1 คน เดอืน ตุลาคม 2565 จํานวน 1 คน 

รวม 2 คน ดังตาราง 

 

วัน เดอืน ป รายช่ืออาจารย สาขาความเช่ียวชาญ 

รายชื่ออาจารยรับใหม 

20 ก.ย 65 อ.บดนิทรเดช ขันแกวมิ่ง การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 

10 ต.ค 65 อ.วาสนา ม่ังคั่ง การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 

 อ.จติตวรี เกยีรติสุวรรณ การพยาบาลเด็กและวัยรุน 

 อ.ศิริพร สุขสารัญ อาจารยประจําหลักสูตรผูชวยพยาบาล 

และอาจารยพี่เลี้ยงสาขาการพยาบาลชุมชน 

รายชื่ออาจารยท่ีลาออก 

30 ก.ย 2565 อ.ดร.สมศรี สัจจะสกุลรัตน การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

31 ต.ค 2565 อ.วรรณวกิาร ใจกลา การพยาบาลเด็กและวัยรุน 

3. วันท่ี 22 กันยายน 2565 เวลา 8-12.00 น. คณะฯจัดพธีิมอบหมวก เข็มช้ันป และทุนการศึกษาใหกับนิสติพยาบาลช้ัน

ปท่ี 2-4 จํานวน 148 คน ณ หองประชุมออดโิทรเลี่ยม ในงานเชิญผูปกครองนิสติเขารวมดวยจํานวน 80 คน ผลการ

ประเมนิจากผูเขารวมโครงการอยูในระดับดมีาก (4.61)  
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4. วันท่ี 23 กันยายน 2565 เวลา 9-12.00 น. คณะฯจัดงานเทิดพระเกยีรติเนื่องในวันมหดิล โดยมกีารบูรณาการการ

เรียนการสอนรายวชิา NUR 2204 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ1 ของนิสติช้ันปท่ี 2 รวมกับการบริการวชิาการ ให

ความรูดานสุขภาพแก อสม. ในหมู 2 พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัย จํานวน 80 คน อาจารยและเจาหนาท่ีของมหาวทิยาลัย

ประมาณ 20 คน รวมผูเขารวมกจิกรรม 100 คน ผลการประเมนิจากผูเขารวมโครงการอยูในระดับดมีาก (4.58)  
 

3) คณะเทคนคิการแพทย 

1. ดานบรหิาร 

1.1 คณะฯ ได รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (SAR) ประจําปการศึกษา 2564 จาก

คณะกรรมการผูตรวจประเมนิ  โดยม ีรศ.ดร.ถวัลย ฤกษงาม เปนประธาน   เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2565  ผาน

ระบบออนไลน    ไดคะแนน  3.98  ผลการประเมินอยูในระดับดี  ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการแกไขตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  โดยมกีําหนดสงภายใน 2 สัปดาห  

1.2 คณะฯ ไดนําเสนอโครงการจัดต้ังศูนยบริการเทคนิคการแพทยมหาวทิยาลัยเนช่ัน โดยมเีปาหมายเปนศูนยบริการ

แบบครบวงจร (one stop service) ในดานการตรวจวิเคราะหทางหองบริการสําหรับชุมชน กลุมเปาหมาย คือ 

บุคคลท่ัวไปตามหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, บุคคลท่ัวไปท่ีตองการตรวจสุขภาพและพนักงานจากองคกรตาง ๆ  

คาดวาจะพรอมเปดดําเนินการไดป 2566 

2. ดานวชิาการ 

2.1 คณะกรรมการวชิาการคณะฯ ไดประชุมวพิากษขอสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565  กลุมวชิาชีพ(3) 

รายวชิาโลหติวทิยาคลนิิก จุลทรรศนศาสตรคลนิิกและปรสติวทิยาคลนิิก (3.4)  จํานวน 1 วชิา 

วชิา SMT3312  โลหติวทิยาคลนิิก   

2.2 คณะฯ ไดดําเนินการขอความอนุเคราะหตัวอยางตรวจ (จากเลือด อุจจาระ ปสสาวะและสารนํ้าตาง ๆ จาก

รางกาย) หองปฏบัิติการโรงพยาบาลลําปาง เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนใหกับนิสติช้ันปท่ี 3 

2.3 คณะกรรมการวิชาการไดพิจารณารายวิชาท่ีเปดสอนภาคเรียนท่ี 2/2565   จํานวน 13 วิชา พรอมจัดตาราง

เรียนและปฏบัิติการ 

 

ช้ันป รหัสวชิา ชื่อวชิา  หนวยกติ 

ช้ันปท่ี 2 1) SMT2303 พื้นฐานของอณูชีววทิยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 1 (1-0-2) 

2) SMT2307 แบคทีเรียวทิยาทางการแพทย 3 (2-3-6) 

3) SMT2310 ภูมคิุมกันวทิยาพื้นฐาน 3 (2-3-6) 

4) SMT2311 โลหติวทิยาพื้นฐาน 3 (2-3-6) 

5) SMT2317 เคมคีลนิิกท่ัวไป 3 (2-3-6) 

ช้ันปท่ี 3 1) SMT3307 การวนิิจฉัยทางจุลชีววทิยาคลนิิก 2 (2-0-4) 

2) SMT3310 ภูมคิุมกันวทิยาคลนิิก 3 (2-3-6) 

3) SMT3313 เทคโนโลยีการวนิิจฉัยในโลหติวทิยาคลนิิก 2 (2-0-4) 

4) SMT3314 การวเิคราะหปสสาวะและสารนํ้าในรางกาย 2 (1-3-4) 

5) SMT3316 วทิยาศาสตรการบริการโลหติ 3 (2-3-6) 

6) SMT3303 พษิวทิยาพื้นฐาน 2 (1-3-4) 
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7) SMT3319 เทคโนโลยีการวนิิจฉัยในเคมคีลนิิก 3 (3-0-6) 

 8) SMT3406 จุลชีววทิยาทางอาหาร 1 (1-0-2) 

 

2.4 นิสติ รหัส 6417010035  น.ส.ธัญญานุช ดํารงกุล  ขาดการติดตอคณะ ต้ังแตวันท่ี 31 สงิหาคม 2565  

2.5 คณะฯ ไดดําเนินการใหอาจารยท่ีปรึกษาเพิ่มเวลาใหคําปรึกษานิสิตท้ังดานการเรียนและการใชชีวิตใน

มหาวทิยาลัย 
 

3. ดานกิจกรรมนสิติ 

3.1 ไดดําเนินจัดกจิกรรมวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2565   ภายในงานไดมกีารทําบุญ

ถวายปจจัย รวมไปถงึมกีารบรรยายธรรม โดย พระครูวสุิทธิศีลคุณ (พระอาจารยชายแดน สลีสุทโธ) เจาอาวาส

วัดสามัคคบุีญญาราม แสดงพระธรรมเทศนา เร่ือง “จริยธรรมวัฒนธรรมและศีลธรรมกับวิชาชีพเทคนิค

การแพทย” ใหกับคณาจารย บุคลากร และนิสติ คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

3.2 องคกรสื่อสารใหดําเนินการถายภาพการเรียนการสอนนิสติช้ันปท่ี 3 ท่ีหองปฏบัิติการ เพื่อดําเนินการ

ประชาสัมพันธคณะเทคนิคการแพทย และมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

3.3 นิสติ และ อาจารย  เขารวมกจิกรรมวางพวงมาลาในวันมหดิล เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2565  รวมกับ

มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

4.  ดานการพฒันาบุคลากร 

4.1  ผศ.ทนพญ.ยุพาลภัส  สุภาเลศิภูรินทร  เขารวมประชุมสภาคณบดสีถาบันผลติบัณฑติเทคนิคการแพทยแหง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 4/2565 วันเสารท่ี 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม รศ.สมชาย 

วริิยะยุทธกร ช้ัน 6 อาคารมหติลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข     ออนไลนผานระบบ Zoom 

4.2 อาจารย ดร.ทนพญ.จุฑารัตน หมอเตะ  เขารวมประชุมออนไลน  วันพฤหัสบด ี22 กันยายน 2565  เวลา 14:00-

15:00 น.    2022 ORTHO Online Education Program  หัวขอเร่ือง “Molecular testing for transfusion medicine 

and its application in ABO genotyping”     https://www.orthoth.com/sessions/1541 
 

4) คณะทนัตแพทยศาสตร 

1. ดานบรหิาร 

คณะทันตแพทยศาสตร จะเปนเจาภาพการจัดประชุม อ.บ.ท.ท. โดยมกีําหนดจัดประชุม ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2565 

ซึ่ง ขณะน้ี คณะฯ ดําเนินการรวบรวมรายช่ือและจํานวนผูเขารวม โดยสมาชิก อ.บ.ท.ท มจีํานวนโดยประมาณ 48 ทาน เพื่อทํา

มาวางแผนการดําเนินกจิกรรมในวันดังกลาว โดยรูปแบบ online และ on site กจิกรรมท่ีคณะฯ วางแผนไวจะแบงออกเปน 2 

สวน คอื 

    1. การจัดประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท 

    2. การจัดนิทรรศการ 

2. ดานการวชิาการ 

2.1 เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพภายในการศกึษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปการศกึษา 2564  

- คณะฯ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2565  โดย

ไดระดับคะแนนการประเมนิตามรายละเอียดดังน้ี 
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ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยูในระดับ “ปานกลาง” 

คะแนนเฉลี่ย 2.93  ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 1) ดานปจจัยนําเขา อยูในระดับ “ปานกลาง”  มคีาเฉลี่ยเทากับ  2.60 

 2) ดานกระบวนการ อยูในระดับ “ด ี”    มคีาเฉลี่ยเทากับ  3.50 

 3) ดานผลผลติ         ไมประเมนิ  

และเมื่อพจิารณาผลการประเมนิรายองคประกอบคุณภาพ พบวา  

    องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ผลการประเมนิ  ผาน   

    องคประกอบท่ี 2 บัณฑติ      ไมประเมนิ   

    องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  อยูในระดับ “ปานกลาง” มคีาเฉลี่ยเทากับ  2.67 

    องคประกอบท่ี 4 อาจารย  อยูในระดับ “ปานกลาง” มคีาเฉลี่ยเทากับ  2.41 

    องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน   

                                       อยูในระดับ “ด”ี  มคีาเฉลี่ยเทากับ  3.50 

 องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

                                      อยูในระดับ “ปานกลาง”  มคีาเฉลี่ยเทากับ  3.00 

- คณะฯ ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน โดยไดระดับ

คะแนนการประเมนิ 3.56 โดยไดรับขอเสนอแนะจากกรรมการ ดังน้ี 

สรุปจุดเดน จุดทีค่วรพัฒนา และขอเสนอแนะ ตามองคประกอบ  

องคประกอบ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

องคประกอบท่ี 

1 การผลติ

บัณฑติ 

- ควรสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยกาวเขาสูตําแหนงทางวชิาการเพิ่มมาก

ย่ิงขึ้นควรกําหนดแนวทางและแผนงานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ

กจิกรรมพเิศษนอกหลักสูตรแหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา เพื่อสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูของนิสติควรมีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ และการ

ใหขอมูลเกี่ยวกับงานกจิการนิสติ เพื่อพัฒนาการจัดกจิกรรมใหเปนไปตาม

ความคาดหวังของนิสติในการประเมนิผลดานตางๆ ใหดขีึ้น 

ควรมกีารนําผลการประเมนิจากการจัดโครงการ/กจิกรรม ไปปรับปรุงแผน 

หรือกจิกรรมเพื่อพัฒนานิสติใหเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

องคประกอบท่ี 

2  การวจิัย  

 

- 

 

   1.  ควรสงเสริมใหมกีารตีพมิพเผยแพรในวารสารระดับชาติ TCI กลุม 1, 

TCI 2  และระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันความสําเร็จในการกาวเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการ 

   2. ควรผลักดันใหอาจารยในคณะวชิา ไดดําเนินการตามระบบและกลไก

เพื่อชวยในการคุมครองสทิธ์ิของงานวจิัยหรืองานสรางสรรค  

   3. ควรแสวงหาแหลงทุนวจิัยจากภายนอกเพื่อสรางผลงานทางวชิาการ  

องคประกอบท่ี 

3 การบริการ

วชิาการ 

1. โครงการบริการวชิาการ

แกสังคมเปนการสราง

เครือขายความรวมมอืกับ

หนวยงานภายนอก    เพื่อ

ชวยเหลอืชุมชนโดยเปด

1. ควรมโีครงการสงเสริมวัฒนธรรมท่ีมคีวามหลากหลายใหแกนิสติ 

2. ควรทบทวนและนําผลการประเมนิมาปรับปรุงแผนพัฒนากจิกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมใหสามารถบูรณาการกับศาสตรวชิาชีพ  กับการเรียนการ

สอน การวจิัย และการบริการวชิาการ และพันธกจิอื่นๆ ใหเห็นเปนรูปธรรม 
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โอกาสใหนิสติเขาไปมสีวน

รวมในการจัดกจิกรรม

บริการวชิาการ 

2. มกีารจัดทําแผนบริการ

วชิาการในทองถิ่นเพื่อสราง

องคความรูใหแกชุมชนและ

สังคมดวยความเช่ียวชาญ

จากองคความรูของอาจารย  

แนวทางเสริมจุดเดน 

    1. ควรมกีารนําผลการ

ประเมนิจากการจัด

โครงการบริการวชิาการ ไป

ปรับปรุงแผน หรือกจิกรรม 

เพื่อตอยอดในการสราง

ผลงานทางวชิาการของ

อาจารย 

องคประกอบท่ี 

4 การทํานุ

บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ

และวัฒนธรรม 

- - 

 

องคประกอบท่ี 

5 การบริหาร

จัดการ 

 

   1. ควรกํากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางใกลชิดเพื่อใหคณาจารย

สามารถสรางผลงานวชิาการตีพมิพเผยแพร และการขอตําแหนงวชิาการได

ตามแผนท่ีกําหนด 

  2. ควรแสดงขอมูลทางการเงินใหชัดเจนในดานคาใชจาย เพื่อพัฒนานิสิต 

อาจารย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ท้ังน้ีเพื่อเปนขอมูลในการ

วิเคราะหความคุมคาในการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการผลติบัณฑติ 

  3. ควรดําเนินการการจัดการความรูอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการ 

เพื่อใหไดองคความรูอยางเปนรูปธรรมโดยมีการคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีให

ครอบคลุมท้ังการผลิตบัณฑิต/การเรียนการสอน และการวิจัย พรอมท้ังมี

การทําใหเปนระบบโดยมีการเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร และมี

หนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบันสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

2.2 เรื่อง ประมาณการคาตอบแทนอาจารยพเิศษ 1/2565 

     การดําเนินงานของคณะฯ อยูในระหวางจัดหาอาจารยผูสอนใหครบตามแผนการสอนท่ีกําหนด ซึ่งขณะน้ี ยังคาง

อยู 2 รายวชิา ดังตอไปน้ี 

          1. DEN2211 พยาธิวทิยา  

          2. DEN2303 ชีววทิยาชองปาก  
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2.3 เรื่องการจัดการเรยีนการสอน 

1. การเรยีนการสอน ภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2565  

           คณะฯ ดําเนินการเรียนการสอนภาคทฤษฎเีปนไปตามท่ีกําหนดและอยูในระหวางจัดสอบเก็บคะแนนของแต

ละรายวิชา อยูในระหวางจัดหาอาจารยผูสอนใหครบตามแผนการสอนท่ีกําหนดไว ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแตละช้ันป 

ดําเนินการดังน้ี 

                - ช้ันปท่ี 1 และ ช้ันปท่ี 2 คณะฯ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite ณ มหาวิทยาลัยเนช่ัน ลําปางซึ่งการ

ดําเนินการสอนเปนไปตามท่ีกําหนดไว  

                - ช้ันปท่ี 3 คณะฯ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite ณ โรงพยาบาลศูนยมหาวิทยาลัยเนช่ันเชียงใหม ซึ่ง

จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีดําเนินไปดวยความเรียบรอยตามท่ีกําหนดไว แตยังไมสามารถดําเนินการสอนภาคปฏิบัติได 

เนื่องจากนิสติยังไมไดรับวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนของนิสิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 (ตามเอกสาร

แนบท่ี 6.1) 

    2.  เรื่อง การจัดหาผูปวยสําหรับนสิติในช้ันคลนิกิ 

        คณะทันตแพทยศาสตร ไดกําหนดออกหนวยทันตกรรม เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ  โดยได

เครือขายความรวมเพื่อสําหรับการเตรียมคนไขใหแกนิสติช้ันคลนิิก จํานวน 3 หนวยงาน ดังน้ี 

   1.โรงเรียนศรีสังวาล  

2.รพสต.สันนาเม็ง  

3.รพสต.แมสาหลวง  

3. ดานบรกิารวชิาการ 

    3.1 อ.ทพญ.ณัฐวรรณ เสอืเพชร เปนตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร เขารวมการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning  ในวันท่ี 15 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม  

    3.2 อ.ทพญ.ณัฐวรรณ เสอืเพชร เขารวมหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีนรวมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในวันท่ี 25 

กันยายน 2565   ณ อําเภอลี้ จงัหวัดลําพูน 

4. ดานพัฒนานสิติ 

    คณะฯ ดําเนินการจัดกจิกรรม พัฒนานิสติในหัวขอ “การพัฒนาการเรียนการสอน แบบ soft skills”   ในแกนิสติ ช้ันปท่ี 2 

โดยจัดกจิกรรม classroom ทุกวันจันทร เวลา 08.00-09.00 น 

5. ดานทํานบุํารุง ศลิปะ วัฒนธรรม 

    อ.ทพญ.สริิพร สาสกลุ รักษาการคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร เขารวมกจิกรรมงานบริการวชิาการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน เนื่องในวันมหดิล 2565 ในวันท่ี 23 กันยายน 2565 ณ มหาวทิยาลัยเนช่ัน ลําปาง 

6. ดานสิ่งสนับสนนุการสอน 

    คณะดําเนินการสรุปการดําเนินงานดานวัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมอื และอุปกรณ ดังเอกสารแนบท่ี 6.1 

 

5) คณะสาธารณสุขศาสตร 

1. งานบรหิาร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับการตรวจประเมินผลการดําเนินงานระดับคณะ (SAR) ประจําปการศึกษา 2564  

เรียบรอยแลวในวันท่ี  28 สงิหาคม 2565 ผลการประเมนิอยางไมเปนทางการท่ีระดับ  3.98 
  

2. การเรยีนการสอน 
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 การสอบกลางภาคเรียน  ภาคเรียนท่ี 1/2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ดําเนินการต้ังแตวันท่ี 3 -7 ตุลาคม 2565 

ดังน้ี 

ที่ วชิา หนวยกติ ชัน้ป วันที่สอบ เวลา 
หอง

สอบ 
อาจารยผูคุมสอบ 

1 PUBH410 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-4) 4 จันทร 3ตค.65 9.00-11.00 น. 5208 อ.ดร.พัทธนันท พุดหลา 

2 

PUBH412 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ

สาธารณสุขและสิง่แวดลอม 2(2-0-4) 4 ศุกร 7 ตค.65 9.00-11.00 น. 0n-line คณาจารยจากกาญจนบุรี 

3 PUBH 413 สุขภาพและพหุวฒันธรรม 2(2-0-4) 4 อังคาร 4 ตค.65 14.00-16.00 น. SR-1 

 อ.ดร.พัทธนันท พุดหลา/  

อ.ดร.พัฒนา นาคทอง 

4 PUBH429 การดูแลสุขภาพที่บาน 2(2-2-5) 4 อังคาร 4 ตค.65 10.00-12.00 น. SR-1 

 อ.ดร.จติมิา กตัญู/  

อ.ดร.พัฒนา นาคทอง 

5 

PUBH430 ภาวะผูนําเพื่อพัฒนาสุขภาพ

และสรางความเขมแข็งในชุมชน 3(3-0-6) 4 จันทร 3 ตค.65 14.00-17.00 น. 4204 อ.ดร.พัทธนันท พุดหลา 

6 

PUBH481 สัมมนาสขุภาพและ

สาธารณสุข  2(1-2-3) 4 พฤหัส 6 ตค.65 9.00-11.00 น. SR-1  อ.ดร.จติมิา กตัญ ู

7 PUBH471 การดูแลผูปวยเร้ือรัง 2(2-2-5) 4 พุธ 5 ตค.65 15.00-17.00 น. 4204 

 อ.ดร.จติมิา กตัญู/ 

 อ.ดร.พัฒนา นาคทอง 

8 PUH2106  ประชากรศาสตร 2(1-2-3) 3 อังคาร 4 ตค.65 13.00-15.00 น. 0n-line คณาจารยจากกาญจนบุรี 

9 

PUBH3107 โภชนาการ การจัดการ

อาหารปลอดภัย และการคุมครอง

ผูบริโภค 3(2-2-5) 3 พุธ 5 ตค.65 09.00-11.00 น. SR-1 อ.ดร.พัทธนันท พุดหลา 

10 PUH 3204 อนามัยชุมชน 3(2-2-5) 3 ศุกร 7 ตค.65 14.00-17.00 น. 4204 อ.ดร.พัทธนันท พุดหลา 

11 PUH 3304 วจิัยดานสาธารณสุข 2(1-2-3) 3 พุธ 5 ตค.65 13.00-15.00 น. SR-1  อ.ดร.จติมิา กตัญ ู

12 PUH 3305 สถติดิานสาธารณสุข 2(1-2-3) 3 พฤหัส 6 ตค.65 13.00-15.00 น. 5208 อ.กวนิทร ศุภวทิโยธนิ 

13 PUH 3402 เภสัชสาธารณสุข 2(1-2-3) 3 ศุกร 7 ตค.65 11.00-13.00 น. SR-1 อ.ฉัตรรวนิท ไกรเทพ 

14 PUH 3601 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข   3(3-0-6) 3 อังคาร 4 ตค.65 09.00-12.00 น. 5208 อ.กวนิทร ศุภวทิโยธนิ 

15 

PUH 3602 จรรยาบรรณวชิาชพี

สาธารณสุข 2(2-0-4) 3 จันทร 3 ตค.65 08.00-10.00 น. 5208 อ.ดร.พัทธนันท พุดหลา 

 

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติรับทราบ 

 

3.2 รายงานความคบืหนาในการดาํเนนิงานของคณะวชิากลุมวทิยาลัยสหวทิยาการ   

1) คณะบรหิารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร   

 1. ดานการเรยีนการสอน 

1.1 จัดทําแผนงบประมาณรายจายดานการจัดการเรียนการสอนประจํารายวิชา 2 รายวิชา เปนเงินจํานวน 

45,395 บาท (โดยงบประมาณเดิมบรรจุไวในแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตดานวิชาการ) ซึ่งคณะไดจัดทําเปน ประมาณการ

คาใชจายประจํารายวิชาจํานวน 2 รายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2565 คือ รายวิชา ABT3306 การขนสงตอเนื่อง

หลายรูปแบบ เปนงบประมาณจํานวน 35,395 บาท และรายวิชา ABT4219 สัมมนาทางการบิน เปนงบประมาณจํานวน 

10,000 บาท และทําการเสนอตอท่ีประชุมชุดตางๆ เพื่อพจิารณา ตามลําดับ 
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  1.2 นิสติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ ไดจัดกิจกรรมการ

สัมมนาวิชาการยอยคร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2565 ณ หองประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ในหัวขอเร่ือง “การจัดการโลจิ

สตกิในชวงวกิฤตโรคระบาด” โดยไดรับความกรุณาจาก คุณบุญศักดิ์  ชัยสุทธิวงศ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลําปาง 

มาเปนวทิยาการบรรยายในคร้ังน้ี  

  1.3 จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบความรูภาษาอังกฤษของนิสิตให

เปนไปตามเกณฑการสอบดานภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คร้ังคือ วันศุกรท่ี 7 

และ 21 ตุลาคม 2565 โดยไดรับความกรุณาจาก อ.นภาพร วรรณศรี หมวดศึกษาท่ัวไปฯ วทิยาลัยวทิยาศาสตรสุขภาพ 

  1.4 ติดตามการเขาช้ันเรียนของนิสติทุกคนในทุกหลักสูตรอยางใกลชิดผานอาจารยท่ีปรึกษา  โดยไดทําการ

ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลและวิเคราะห ระหวางอาจารยในคณะ เพื่อปองกันมิใหนิสิตมีผลการเรียนลดลงและใหสําเร็จ

การศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไว 
 

2. ดานกิจกรรมพัฒนานสิติ 

2.1 การปรับแผนโครงการกจิกรรมพัฒนานิสติ ปการศึกษา 2565 ใหเปนไปตามกรอบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

จํานวน 20,355 บาท คือ 1) ตามการจัดสรร จํานวน 5,355 บาท ซึ่งมาจาก นิสิตจํานวน 35 คน ไดรับการจัดสรร 153 บาท

ตอคน  2) งบสนับสนุนของคณะ จํานวน 15,000 บาท โดยทําการปรับโครงการและจัดสงใหสวนงานสวัสดกิารและพัฒนานิสติ 

เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2565 ท้ังน้ีไดทําการปรับงบประมาณสวนตางอีกจํานวน 45,395 บาทไปเปนคาใชจายดานการเรียนการ

สอนแทน (งบประมาณเดมิจํานวน 65,750 บาท) 

2.2 อาจารยและนิสิตทุกหลักสูตร เขารวมกิจการ เก็บฝาย สายบุญ จุลกฐิน ณ วัดสามัครคีบุญญาราม โดยมีการ

ถวายตนกฐนิ เมื่อวันท่ี 15-16 ตุลาคม 2565 

2.3 อาจารยและนิสติทุกหลักสูตร เขารวมกิจกรรมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ทอดกฐิน ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย 

อ.เมือง ลําปาง โดยมีการถวายตนกฐิน วันท่ี 29 ตุลาคม 2565 ท้ังน้ีคณะไดมีการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน

รายวชิาของแตละหลักสูตร 
 

3. งานดานแผนงาน 

3.1 จัดทําสรุปขอมูลแผนการใชหองเรียนดานการเรียนการสอน เพื่อเตรียมแผนการปรับปรุงหองเรียน โดย

จัดทําจําแนกเปน 3 ภาคการศึกษา 

3.2 ทํางานรวมกับรักษาการ ผอ.สํานักบริหาร ในการวางแผนการปรับปรุงหองเรียนเพื่อการเรียนการสอน 

และหองทํางานสําหรับอาจารยในอาคารตึก 4 

3.3 ทําการคัดแยกเอกสารเกา และจัดหองทํางานของ สํานักอธิการบดี รวมกับสวนงานเลขานุการและงาน

สารบรรณ 

3.4 ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานดานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

(กรณเีฉพาะกจิ) 

3.5 จัดทํารายงาน SAR ระดับสถาบันพรอมหลักฐานอางอิง ในตัวบงช้ีท่ี 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อ

การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ในเกณฑประเมินคุณภาพขอท่ี 1 : พัฒนา

แผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการ

ประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ และขอ 3 : ดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกดิจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการ
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ดําเนินงานตามพันธกจิของคณะ และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยจัดสงใหสวนงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานัก

วชิาการ เมื่อวันท่ี 11 ต.ค. 65 

3.6 เปนกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน ในวันพุธท่ี 26 ต.ค. 65 

(ตามคําส่ังแตงต้ัง มนช. 065/2565 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ลว. 30 กันยายน 2565) 

3.7 แกไขเพิ่มเติมขอมูลSAR ระดับสถาบันในตัวบงช้ีท่ี 5.1 เกณฑประเมนิขอท่ี 3 : ดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง  เสนอใหสวนงานประกันคุณภาพการศึกษาเรียบรอยแลวเมื่อวัน 28 ตุลาคม 2565 
 

2) หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ 

 1. ดานการจัดการเรยีนการสอน 

- หลักสูตรไดดําเนินการขอเปดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2565 โดยสรุปการ

กําหนดวันจัดการเรียนการสอน ตามรายละเอียดในตารางเรียน ดังน้ี 

 

ตารางการเรยีนการสอนหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (M.B.A. รหัส 65) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2565 (แผน ข การคนควาอิสระ) 

ภาคการศกึษา/ชวง รหัสวชิา ชื่อรายวชิา เวลาเรยีน ชม. Lecturer 

ส.ค. 65 MBA500

1 

พื้นฐานดานบริหารธุรกจิ  Pre อาจารยประจํา

หลักสูตร 

อาจารยผูสอนนัดหมาย 
MBA500

2 

ความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ 

 Pre อ.นภาพร วรรณศรี 

ป 1 ภาคการศกึษาที่ 1/2565 

ชวงที่ 1 (ระยะเวลาเรยีน 20 ส.ค.- 14 ต.ค.65)   วันที่สอบ : 15-16 ต.ค.65 

20, 27 ส.ค. 10, 25 ก.ย. 8, 9 

ต.ค.65 

MBA610

8 

การจัดการเชิงกลยุทธ 08.30-17.00 

น. 

45 ดร. ฑัตษภร  ศรีสุข 

28 ส.ค. 3, 11 ,17 ,24 ก.ย. 1 

ต.ค.65 

MBA610

5 

การจัดการการตลาดสมัยใหม 08.30-17.00 

น. 

45 ดร. อนันตพร วงศคํา 

ชวงที่ 2 (ระยะเวลาเรยีน 22 ต.ค.-16 ธ.ค.65)   วันทีส่อบ : 17-18 ธ.ค.65 

29 ต.ค. 5,12 ,19, 26 พ.ย.3 

ธ.ค.65  

MBA610

2 

การจัดการองคการและภาวะ

ผูนําทางธุรกจิ 

08.30-17.00 

น. 

45 ดร.อัศนีย ณ นาน 

30 ต.ค. 6, 13, 20, 27 พ.ย. 4 

ธ.ค.65 

MBA610

6 

การจัดการธุรกจิระหวาง

ประเทศ 

08.30-17.00 

น. 

45 ดร.ศศิชา วงศไชย 

ป 1 ภาคการศกึษาที่ 2/2565 

ชวงที่ 1 (ระยะเวลาเรยีน 4 ม.ค.- 10 มี.ค.66)    วันที่สอบ : 11-12 มี.ค.66 

7, 21 ม.ค. 4, 18 ก.พ. 4, 11 

ม.ีค. 66 

MBA6101 ระเบียบวธีิวจิัยทางธุรกจิ 08.30-17.00 

น. 

45 ดร. ฑัตษภร  ศรีสุข 

14, 28 ม.ค.11, 25 ก.พ.5, 12 

ม.ีค. 66 

MBA610

7 

การเงนิและการบัญชีเพื่อการ

จัดการ 

08.30-17.00 

น. 

45 ดร. นภสนิธุ พรมวเิศษ  

อ.เถลงิศักดิ์ สุทธเขต 
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ชวงที่ 2 (ระยะเวลาเรยีน  13 มี.ค.- 12 พ.ค.66) วันที่สอบ : 13-14 พ.ค.66 

18 ม.ีค. 1, 8, 22, 29 เม.ย. 6 

พ.ค. 66 

MBA610

3 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 08.30-17.00 

น. 

45 ดร. ศศิชา  วงศไชย  

25 ม.ีค. 2, 9, 23, 30 เม.ย.13 

พ.ค. 66 

MBA610

4 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 

08.30-17.00 

น. 

45 ผศ.บุรินทร  รุจจน

พันธุ 

SUMER (ระยะเวลาเรยีน 15 พ.ค.- 14 ก.ค.66) วนัทีส่อบ : 15-16 ก.ค.66 

15 พ.ค. – 14 ก.ค.66 
MBA620

5 

สัมมนาเชิงปฏบัิติการ 1 (แผน ข) 08.00-17.00 

น. 

45 อาจารยประจํา

หลักสูตร 

15 พ.ค. – 14 ก.ค.66 
MBA620

6 

สัมมนาเชิงปฏบัิติการ 2 (แผน 

ข) 

08.00-17.00 

น. 

45 อาจารยประจํา

หลักสูตร 

ป 2 ภาคการศกึษาที่ 1/2566 

ชวงที่ 1 (ระยะเวลาเรยีน  19 ส.ค.-13 ต.ค.66)    วันที่สอบ : 14-15 ต.ค. 66 

19 ส.ค. – 13 ต.ค. 66 

MBA750

2 
การศึกษาคนควาอิสระและสาร

นิพนธ (แผน ข) (6 หนวยกติ) 

08.00-17.00 

น. 

45 ดร.ฑัตษภร และ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 
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- หลักสูตรไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 รายวิชา ในภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565  ดังน้ี 

รหัสวชิา รายวชิา วัน/เวลาเรียน ผูรับผดิชอบรายวชิา 

BUSI 326 การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ ทุกวันอังคาร / 13.00-16.00 น. ดร.ฑัตษภร ศรีสุข 

BUSI 453 การจัดการธุรกจิ สงออก-นําเขา ทุกวันพฤหัสบด ี/ 09.00-12.00 น. ดร.ฑัตษภร ศรีสุข 

BUSI 481 สัมมนาทางการบริหารธุรกจิ ทุกวันอังคาร / 09.00-12.00 น. ดร.อัศนีย ณ นาน 

** ไดดําเนนิการจัดสอบกลางภาค นอกตาราง เรยีบรอยแลว 
 

 2. ดานการบรหิารจัดการ 

 หลักสูตรมกีารดําเนินการดังน้ี  

1) รายงานการเขารวมประชุมของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ดังน้ี 

 1.1 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อาจารยประจําหลักสูตรฯ ได

เขารวมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังท่ี 10/2565 ทางออนไลนผานระบบ Yealink 

 1.2 วันพุธท่ี 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดแก ดร.ฑัตษภร ศรีสุข

และ ดร.อัศนีย ณ นาน ไดเขารวมประชุมคณะอนุวิชาการ คร้ังท่ี 10/2565 ทางออนไลนผานระบบ Yealink และ ณ หอง

ประชุม อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา 

 1.3 วันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อาจารยประจําหลักสูตรฯ ได

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการวจิัยและบริการวชิาการ คร้ังท่ี 10/2565 ทางออนไลนผานระบบ Yealink 
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 1.4 วันพุธท่ี 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดแก ดร.               ฑัต

ษภร ศรีสุข ดร.อัศนีย ณ นาน และ ดร.อนันตพร วงศคํา ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังท่ี 10/2565 ณ หอง

ประชุม อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา และทางออนไลนผานระบบ Yealink 

 1.5 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. อาจารย ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อาจารยประจํา

หลักสูตรฯ ไดเขารวมโครงการสัมมนาเร่ือง “ความทาทายของพยาบาล การเปนผูประกอบการดานสุขภาพ” ณ หอง

ประชุม อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา 

 1.6 วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดแก ดร.ฑัตษภร ศรีสุข ดร.

อัศนีย ณ นาน และ ดร.อนันตพร วงศคํา ไดเขารวมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเน

ช่ัน ประจําปการศึกษา 2564 และรวมรับฟงผลการตรวจประเมิน เวลาประมาณ 12.35 น. ณ หองประชุม อาคาร ดร.เทียม 

โชควัฒนา (คณะกรรมการตรวจประเมนิผานระบบ Online)  

 1.7 วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-18.00 น. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดแก ดร.               ฑัต

ษภร ศรีสุข ดร.อัศนีย ณ นาน และ ดร.อนันตพร วงศคํา ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2565 

ณ หองประชุม อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา 

 

2) รายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับ การกํากับ ติดตาม และดูแลการใหคําปรึกษาดานการทํางานวิจัยแกนิสิต รหัส 64 

จํานวน 12 คน ในภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ชวงท่ี 2  ดังน้ี 

 

กําหนดเวลา กรอบการดาํเนนิงาน ผูรับผดิชอบ 

ข้ันตอนการดําเนนิการหลังจัดสอบหัวขอวจัิยและโครงรางวจัิย ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 

ตุลาคม-พฤศจกิายน 

2565 

- กําหนดและติดตามใหนิสติดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยางใหแลวเสร็จ 

- ภายใตกรอบเวลาการเรียนการสอน รายวชิา MBA7502 การศึกษา

คนควาอิสระและสารนิพนธ ( 6 หนวยกติ) ระหวาง ต.ค. - ธ.ค. 

2565 หลักสูตรมกีารดําเนินการ ดังน้ี 

1) อาจารยท่ีปรึกษาทํางานวจิัยรวมกับนิสติ /  

2) จัดทํารายงานผลวจิัย(เลมวจิยัฉบับสมบูรณ) / รวมถงึ 

3) ฝกเขยีนและจัดเตรียมบทความวจิัยสําหรับเผยแพรตีพมิพ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

พฤศจกิายน หรือ 

ธันวาคม 2565 

- ดูแลนิสติเกี่ยวกับตีพมิพเผยแพรบทความวจิัย 

- (ราง)กําหนดวันจัดสอบปองกัน (Defense Examination) หรือสอบ

จบวจิัย 5 บท ระหวางเดอืน ธันวาคม 2565 

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

มกราคม-มนีาคม 

2566 

- ติดตาม/เก็บตกนิสติท่ียังไมไดตีพมิพเผยแพรบทความวจิัย 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอจบการศึกษาของนิสติ 

หลักสูตร 

 

3) หลักสูตร ไดดําเนินการจัดสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ในวันเสารท่ี 22 ตุลาคม 2565 

เวลา 09.00 – 16.00 น. สําหรับนิสติ รหัส 64 จํานวน 12 คน ทางออนไลนผานระบบ Yealink / X-Studi โดยไดยื่นขออนุมัติจัด

สอบฯ ผานในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการ คร้ังท่ี 10/2565 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2565 และ ในท่ีประชุม คณะกรรมการ

วชิาการ คร้ังท่ี 10/2565 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2565 เรียบรอยแลว  

หน้าท่ี 38



หนา 39 

 

 3. ดานการประกันคุณภาพการศกึษา 

หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอน (Improvement Plan) ป

การศึกษา 2565  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ ประจําปการศึกษา 2564 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2565 ท่ีผานมา 

4. ดานวจัิยและบรกิารวชิาการ 

1) หลักสูตรฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 4,000 บาท สําหรับการดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ภายใต

แผนงานหลัก “โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ” ของมหาวิทยาลัยเนช่ัน ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีผูรับผิดชอบ

โครงการ รวมกัน 3 คน ไดแก อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข- หัวหนาโครงการ , อ.ดร.อัศนีย ณ นาน -คณะผู ทํ างาน  และ อ .ดร .

อนันตพร วงศคํา - คณะผูทํางาน 
 

 

3) หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

1.1 รายงานความกาวหนา จํานวนนสิติ 

- จํานวนคงอยูของนสิติ 

นิสติรหัส 62   จํานวน   2 คน  

นิสติรหัส 64   จํานวน  27  คน 

นิสติรหัส 65  จํานวน   7 คน 

- การจัดการเรยีนการสอน 

- นิสติรหัส 64 ชวงท่ี 2 เรียน 2 รายวชิา 

EDUA 581 สัมมนาบริหารการศึกษา 

EDUA 591  ฝกประสบการณวชิาชีพบริหารการศึกษา 

   -นิสติรหัส 65 ชวงท่ี 2 เรียน 2 รายวชิา 

    EDUA 5101   ระเบียบวธีิวจิัย 

    EDUA 5203   หลักการเรียนการสอนฯ 

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติรับทราบ 

 

3.3 รายงานการดําเนนิงานสาํนักบรหิาร   

1. งานดานกิจกรรมนสิติและศลิปวัฒนธรรม  

1) รายงานสถานการณการติดโควดิของนิสติในเดอืนตุลาคม 2565 จาํนวน 0 คน  

2) รายงานผลการดําเนินโครงการ “เก็บฝาย ปนฝาย สายบุญ จุลกฐนิ ถิ่นลานา” 2565 เมื่อวันท่ี 15-16 ตุลาคม  

2565 ท่ีผานมา ณ วัดสามัคคบุีญญาราม โดยมผีูมจีติศรัทธา (บุคลากรและนิสติ) ไดรวมทําบุญ จํานวน 11,640 

บาท และมนิีสติและบุคลากรเขารวมกจิกรรม จํานวน  45  คน  

3) ไดรับการอนุมัติงบประมาณดานกจิกรรมนิสติ ประจําปการศึกษา 2565 จํานวน 256,450 บาท  

 

2. งานดานหอพัก 

1)  จัดซื้อ ซงิคลางจาน ใหกับรานอาหารหอพัก 2 และใหชางดําเนินการติดต้ัง 

2)  ดําเนินการประสานชางติดต้ังเคร่ืองทํานํ้าอุนหอพัก 2 ช้ัน 2 และ ช้ัน 3 
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3) จัดซื้อ เมมโมร่ีการด ใหกับกลองวงจรปดหอพัก 2 และใหชางดําเนินการติดต้ัง 

4) วางจุดติดต้ัง กลองวงจร ท่ีหอพัก 2 จํานวน 5 จุด 

5) ประสานงานแจงดําเนินการจัดซอม ปรับปรุง แกไข หอพักนิสติ จํานวน 40 รายการ 

6) ประสานชางประกอบเฟอรนิเจอร ซึ่งไดประกอบตูเสื้อผา โตะทํางาน หอพัก 2 เสร็จเรียบรอยแลว 

 

3. งานรักษาความปลอดภัย 

        1) ไดดําเนินการตรวจตราความเรียบรอยของหองเรียน อาคาร และสถานท่ีของมหาวิทยาลัย โดยรายงานผานในกลุม 

LINE ของพนักงานรักษาความปลอดภัย และรายงานจํานวนชางกอสรางท่ีมาสรางหอพัก 1 และ 2  

         2) ไดดําเนินการประสานงานการการไฟฟาสวนภูมภิาคเนื่องจากกระแสไฟฟาดับ เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2565 

         3) ไดทําการเบิกคาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจําเดอืนตุลาคม 2565 ใหกับบริษัทฯ ท่ีดูแลโรงพยาบาลเนช่ัน 

จังหวัดเชียงใหม 

 

4. งานถายเอกสารและไปรษณยี  

 1) จัดระเบียบการใหบริการพัสดุแกบุคลากรและนิสิตโดยยายสถานท่ีจัดเก็บจากเดิมมาไวบริเวณหนาหองถาย

เอกสาร ใหบริการวันจันทร – ศุกร เวลา 08.00 – 13.30 น. และ 14.30 – 17.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษและวันเสาร – อาทิตย 

นิสิตสามารถติดตอรับพัสดุไดท่ีปอม รปภ.ดานหนามหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2565 รับพัสดุจัดสงโดยบริษัทไปรษณียไทย 

จํานวน 585 ช้ิน จําหนายไป 581 ช้ิน คงเหลือ 4 ช้ิน  รับพัสดุจัดสงโดยบริษัทเอกชน จํานวน 354 ช้ิน จําหนายไป 338 ช้ิน 

คงเหลอื 16 ช้ิน 

2) ใหบริการสงไปรษณีย จดหมายธรรมดา จํานวน 125 ฉบับ จดหมาย EMS จํานวน 18 ฉบับ จดหมายลงทะเบียน 

จํานวน 26 ฉบับ และพัสดุ จํานวน 1 ช้ิน  

3) ใหบริการถายเอกสาร จํานวน 7 แผน  

4) ปร้ินสเอกสารแกนิสติ จํานวน 324 แผน  

5. งานภูมทิัศน 

1. ดูแลพื้นท่ีท่ีตัวเองรับผดิชอบ ตัดหญา กวาดใบไม เก็บกิ่งไม ตัดแตงตนไม  

2. จัดสถานท่ี ขนยาย จัดเก็บ อุปกรณ กจิกรรมจุลกฐนิ โดยขนยายอุปกรณไปท่ีวัดสามัคคบุีญญาราม และขนยาย

กลับมายังมหาวทิยาลัย 

3. ร้ือ จัดเก็บ ขน ยาย ท่ีไดรับมอบหมายใหขนยายออกจากหองเกบ็ของ อาคาร 4 อาคาร 5 และอาคารปฏบัิติการ

ฯ  

4. ตัด เก็บ กิ่งไม บริเวณสนามกอลฟ และหอพัก 2  3  และ 4 

5. ขนยายเอกสารของงานบัญชีการเงนิ จากอาคารมูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา ไปไวท่ีอาคาร 5 จํานวน 50 กลอง 

6. งานตางๆ ท่ีคณะ/หนวยงานรองขอ  

6. งานรานคา 

    - 

7. งานพนักงานทาํความสะอาด  

    - 

8. งานชางซอมบํารุง 
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 เดือนตุลาคม 2565 มีรายการแจงดําเนินการ จํานวน 89รายการ (ณ วันท่ี 23 ตุลาคม 2565) แยกเปนซอมแซม/

เปลี่ยน จํานวน 67 รายการ เปลี่ยน / ติดต้ังวัสดุฯ จํานวน 13 รายการ อยูระหวางดําเนินการ 1 รายการ และบริการอื่นๆ  

จํานวน 8 รายการ ตามรายละเอียดตามแนบ  

 

 สรุป  

1. รวมจํานวนทั้งสิ้น 89 รายการ (ณ 23/10/2565) 

2. ดําเนนิการเสร็จแลว 88 รายการ 

3. อยูระหวางการดําเนนิการ 1 รายการ คอื ติดต้ังวัสดุอุปกรณเครื่องทําน้ําอุนหอพัก 2 จํานวน 24 

เครื่อง 
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9. งานยานพาหนะ 

 1) รับสงอาจารยคณะพยาบาลศาสตร วันจันทร ถงึ วันศุกร ลําปาง-เชียงใหม-ลําปาง 

 2) รับสงอาจารยคณะพยาบาลศาสตร ไปนิเทศงานท่ีโรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลลําปาง 

 3) รับสงเจาหนาท่ีการเงนิและเจาหนาท่ีงานจัดซื้อ ไปธนาคารและไปซื้อของ 

 4) รับสงทานอธิการบด ีและผูบริหาร สนามบิน-ท่ีพัก-มหาวทิยาลัย 

 5) บริการบุคลากรและนิสติตามท่ีสงแบบขออนุญาตใชยานพาหนะ  

 

10. งาน กยศ. 

       - 

10. งานบัญชกีารเงนิและทรัพยสนิ 
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1.คากระแสไฟฟามหาวทิยาลัยเนช่ัน-ลําปาง ประจําเดอืนกันยายน  2565 จํานวน 312,581.47  บาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดอืน

สงิหาคม  2565   จาํนวน  52,931.40   บาท  

 

 
 

 

2.คากระแสไฟฟา รพ.ศูนยเนช่ัน เชียงใหม  ประจําเดอืนกันยายน  2565 จํานวน 45,001.25  บาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดอืน

สงิหาคม  2565   จาํนวน  7,614.60   บาท  
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3.งานบัญชี  สงเอกสารทางการบัญชี เดอืนกันยายน 2565  ไปยังการเงนิสวนกลาง ดังน้ี 

 5.1 เอกสารใบสําคัญจาย-ใบสําคัญทดรองจาย     56  รายการ 

 5.2 เอกสารใบสําคัญจายเงนิสดยอย      23  รายการ 

 5.3 เอกสารปดคาใชจาย        40  รายการ  

 

งานบัญชี 

วันท่ี 25/10/2565 

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติรับทราบ 

 

3.4 รายงานการดาํเนนิงานสาํนักงานอธกิารบดี   

1. งานสภามหาวทิยาลัย 

 แจงระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังท่ี 5/2565 โดยมีกําหนดวันประชุมคือวันพฤหัสบดี

ท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  หองประชุมช้ัน 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตวัช

รพล และหองประชุม conference ผานระบบออนไลน โดยมรีะเบียบวาระดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี 3/2565  

  และรับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี 4/2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวทิยาลัย 

 3.2 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัย 

    3.2.1 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวชิา  

 และสถาบัน ปการศึกษา 2564 

    3.2.2 การยกเลกิตัวบงช้ีตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ประจําปการศึกษา 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสบืเนื่องเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

 5.1 ขออนุมัติปดหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาธุรกจิการบิน 

       และการขนสงทางอากาศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

 5.2 ขออนุมัติอนุโลมอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

      หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 

       (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

 5.3 ขออนุมัติปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 5.4 ขออนุมัติอนุโลมอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  

       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร  

       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 5.5 ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
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 5.6 งบการเงนิประจําปการศึกษา 2564 ณ วันสิ้นงวด 31 กรกฎาคม 2565 

 5.7 ขออนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําปการศึกษา 2565   

 5.8 การจัดสรรเงนิสําหรับกองทุนของมหาวทิยาลัยและผูรับใบอนุญาต  

      ณ วันสิ้นงวด 31 กรกฎาคม 2565  

 5.9 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2565 

 5.10 ขออนุมัติขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน วาดวยระบบการศึกษา 

       สําหรับระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2565 

 5.11 ขออนุมัติขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน วาดวยระบบการศึกษา 

       สําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี 6   เร่ืองอื่นๆ 

  6.1  กําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน ประจําป 2566  
  

2.  งานเลขานุการอธกิารบดแีละงานสารบรรณ 

1. รายงานการใชหองประชุมประจําเดอืนตุลาคม 2565 

 -  หองประชุม ดร.เทียม  โชควัฒนา  จํานวน  11  คร้ัง 

 -  หองประชุมเล็ก (หองรับรอง)  จํานวน  4  คร้ัง 

2. ลงทะเบียนรับหนังสือจากหนวยงานภายนอก  จํานวน  50  ฉบับ นําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและนําสง

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3. ลงทะเบียนหนังสอืออกไปยังหนวยงานภายนอกและเก็บไฟลสําเนาหนังสอืจากหนวยงานตางๆ ท่ีอธิการบดีลง

นามแลว ประจําเดอืนตุลาคม 2565 

4. จัดสงหนังสือท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาและส่ังการ ผานทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส และระบบ E-Office  

5. จัดทําบันทึกเบิกจายคาท่ีพักและคาเดนิทางของอธิการบด ีประจําเดอืนตุลาคม  2565 

6. จัดทําบันทึกเบิกจายคาท่ีพักและคาเดนิทางของรองอธิการบด ีประจําเดอืนตุลาคม  2565 

7. จัดทําบันทึกเบิกจายคาท่ีพักและคาเดินทางของท่ีปรึกษาอธิการบดี และคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ระหวางวันท่ี 19-20 ตุลาคม  2565 

8. ดูแลรับรองทีมผูบริหารจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เดินทางมาเย่ียมชมมหาวิทยาลัยเนช่ัน เมื่อวันท่ี 17 

ตุลาคม 2565 

9. สรุปรายการขออนุมัติงบประมาณของหนวยงานตางๆ ประจําเดอืนตุลาคม 2565 

10. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานสํานักอธิการบด ี ประจําเดอืนตุลาคม 2565 

11. จัดทําบันทึกเบิกจายคานํ้าดื่มประจําเดอืนตุลาคม 2565 

12. ติดตามและรายงานความคบืหนาการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3. งานเลขานุการผูชวยอธกิารบด ี

1.       สงหนังสอืขออนุมัติคาใชจายและงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับผูชวยอธิการบด ีผานระบบ E-office 

2.       การจัดเตรียมขอมูล ประสานงาน การจัดผังตารางการปรับปรุงหองเรียนเพื่อใชในภาคเรียน 2/2565 

3.       ประสานงานคณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร ขอรายงานสรุปรายการใชสารเคม ีในการเรียนการสอน 
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4.       จัดสรุปขอมูลชุดยูนิฟอรมงานแมบาน งานภูมิทัศน พนังงานขับรถ งานซอมบํารุง และเจาหนาท่ีรักษา

ความปลอดภัย 

5.       จัดทํา Flow ผังการเบิกจาย มหาวทิวทิยาลัยเนช่ัน และ รพ.เนช่ัน เชียงใหม 

6.       การติดตามการ demo projector จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

7.       การจัดหองอธิการบด ีรองอธิการบด ีสํานักงานอธิการบด ี
 

 4.  งานนโยบาย แผน และตรวจสอบภายใน 

1.  จัดทําสรุปขอมูลแผนการใชหองเรียนดานการเรียนการสอน เพื่อเตรียมแผนการปรับปรุงหองเรียน โดยจัดทํา

จําแนกเปน 3 ภาคการศึกษา 

2.  ทํางานรวมกับรักษาการ ผอ.สํานักบริหาร ในการวางแผนการปรับปรุงหองเรียนเพื่อการเรียนการสอน และ

หองทํางานสําหรับอาจารยในอาคารตึก 4 

3.  ทําการคัดแยกเอกสารเกา และจัดหองทํางานของ สํานักอธิการบดี รวมกับสวนงานเลขานุการและงานสาร

บรรณ 

4.  ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานดานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กรณี

เฉพาะกจิ) 

5.  จัดทํารายงาน SAR ระดับสถาบันพรอมหลักฐานอางอิง ในตัวบงช้ีท่ี 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ในเกณฑประเมินคุณภาพขอท่ี 1 : พัฒนาแผนกล

ยุทธจากผลการวเิคราะห SWOT กับวสัิยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป

ตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ และขอ 3 : ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปน

ผลจากการวเิคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกดิจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงาน

ตามพันธกิจของคณะ และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยจัดสงใหสวนงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการ 

เมื่อวันท่ี 11 ต.ค. 65 

6.  เปนกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน ในวันพุธท่ี 26 ต.ค. 65 (ตาม

คําส่ังแตงต้ัง มนช. 065/2565 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ลว. 30 กันยายน 2565) 

5. งานทรัพยากรมนุษย 

จํานวนบุคลากรเปรยีบเทยีบ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 

 

ที ่  

 

คณะวชิา/สํานัก   

จํานวน (คน)   

  หมายเหต ุ 30 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565 

  

1   

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ   

หมวดวชิาศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร  

- กลุมวชิาศกึษาทั่วไป   

- กลุมวทิยาศาสตร   

  

  

3       

4      

  

   

3     

4   

  

 

 

  

2   คณะสาธารณสุขศาสตร   9      9        

3   คณะพยาบาลศาสตร   21  23 ลาออก 1) ดร.สมศรี สัจจะสกุลรัตน 

รับทดแทน/เพิ่ม 1) อ.ศริิพร สุขสารัญ 

 2)อ.วาสนา มั่งคั่ง 

 3) อ.จติตวรี เกยีรตสิุวรรณ 

4  คณะทันตแพทยศาสตร  7       7        

5  คณะเทคนคิการแพทย   7 8 รับทดแทน 1)รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ  
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                                          รวม  51 54     

  

6 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

คณะบริหารธุรกจิ   

- หลักสูตรบัญชบีัณฑติ  

- หลักสูตรบริหารธุรกจิ   

- สาขาวชิาธุรกจิการบนิและการขนสงฯ 

- อาจารยประจําคณะ 

   

     

2   

2  

4 

2 

   

  

2 

2   

4  

2 

  

  

  

   

   

7 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 5 5  

8 หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 5 5  

9 ผูชวยอธกิารบด ี 1 1 **** 

10 สํานักอธกิารบด ี 7 3 ลาออก 1) น.ส.วชิุดา อนิตะปงค โอนยายไป

สํานักบริหาร 3 คน วชิาการ 1 คน โอนยายเขา

มาจากสํานกับริหาร 1 คน 

11 สํานักบริหาร 27 33 ลาออก  นายชัชวาล สทิธจินี รับทดแทน 1)นาย

ธรีะศักดิ์ ใจทาหล ี2) นายธรีะภัทร เพิ่มศรี 3) 

นายธนาวุฒ ินอยไพล 

รับทดแทน รปภ. 1) นายวรีะพงษ อิ่นคํา 

รับทดแทน ภูมทิัศน 1)นายวชิัย อิ่นคํา โอนยาย

จากสํานักอธกิารบด ี3 คน โอนยายออกไป

สํานักอธกิารบด ี1 คน 

12 สํานักวชิาการ 10 11 โอนยายมาจากสํานักอธกิารบด ี1 คน 

13 สํานักสื่อสารองคกร 4 4   

14 เลขานุการคณะ 3 2  

15  เจาหนาที่ประจําหลักสูตร ป.โท - 1 รับทดแทน 1) น.ส.ทพิวัลย เทพฝน 

16 เจาหนาที่ประจําคณะศลิปศาสตรฯ - -   

17 เจาหนาที่ประจําคณะพยาบาลศาสตร 1 1  

18 เจาหนาที่ประจําคณะทันต

แพทยศาสตร/แมบาน 

7 7   

19 เจาหนาที่ประจําคณะเทคนคิการแพทย 2 2   

 รวม 132 138  
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3.5 รายงานการดําเนนิงานสาํนักสื่อสารองคกร   

1. รายงานความคบืหนาการรับสมัคร ปการศึกษา 2566  

- รับสมัครนิสติออนไลน ผานชองทางเว็บไซตมหาวทิยาลัย, Line Official และเพจมหาวทิยาลัย  

2. งานสื่อ ไดลงขอมูลขาวสาร และ Content ในเพจมหาวิทยาลัยจํานวน 2 เพจ คือ ภาพประชาสัมพันธการรับสมัคร

นิสิตใหม66 วิดิโอ ภาพคําคม ภาพวันสําคัญภายในเดือน และภาพกิจกรรม พรอมท้ังลงสื่อในชองทางอื่นๆ เชน 

เว็บไซตรับสมัครนิสติ, Twitter, Instagram, TikTok และ Youtube Channel     
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3. มหาวิทยาลัยไดนําเขาขอมูลหลักสูตรท่ีเปดรับในปการศึกษา 2566 ในระบบของ ทปอ. เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2565 

ซึ่งขอมูลหลักสูตรจะปรากฏในระบบคนหาหลักสูตรสําหรับนักเรียน ทางเว็บไซต MyTcas.com 
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3.6 รายงานการดาํเนนิงานสาํนักวชิาการ สวนงานทะเบยีนและประมวลผล  

 1) งานทะเบยีนและประมวลผล 

1. จัดทําขอมูลสถานศึกษา ปการศึกษา 2565 สงเขาคลังขอมูลอุดมศึกษา ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร 

วจิัย และนวัตกรรม ท่ี http://uniconsubmission.mhesi.go.th เมื่อ วันท่ี 12 ตุลาคม 2565 เอกสารแนบ 1 

2. จัดทําขอมูลผูสําเร็จการศึกษา และผลการเรียนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564   

           สงเขาคลังขอมูลอุดมศึกษา ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วจิัย และนวัตกรรม 

           ท่ี http://employ.mhesi.go.th เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2565 เอกสารแนบ 2 

3. จัดทําตารางเรียน และประกาศ ตารางเรียน  ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปการศึกษา 2565 

4. ประชาสัมพันธ การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2565 ในกลุม ทาง Email ,  

 App : line กลุมนิสติสาขาวชิาตาง ๆ  และ Facebook กลุม Nation University เอกสารแนบ 3 

5. บันทึกรายวชิาท่ีเปดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2565 ในระบบ xregis.nation.ac.th 

6. ปรับปรุงอาจารยท่ีปรึกษา ในระบบ xregis.nation.ac.th 

7. ผลติ ขอสอบปลายภาคของนิสติประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล พยาบาลศาสตร และขอสอบกลางภาค 

เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 2 
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เอกสารแนบ 3 
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เอกสารแนบ 4 
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1.7 รายงานการตดิตามการเคลยีรเงนิเบกิจายของสวนงานการเงนิ  

1.รายงานคางเคลยีรเอกสาร จํานวน  5  รายการ รวมจาํนวนเงนิ 20,000  บาท ประกอบดวย 

1).คาใชจายท่ัวไป จํานวน  -  รายการ จํานวน  -   บาท 

2) คาใชจายงานวจิัย จํานวน 5  รายการ จํานวนเงนิ 20,000  บาท 
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ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา   

4.1  ขออนุมัติรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา    

การพจิารณาและมตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมพจิารณาและมมีตินําเสนอคณะกรรมการวชิาการเพื่อพจิารณาอนุมัติ

ตอไป  

 
 

ระเบยีบวาระที ่5 เรื่องอ่ืนๆ 

 5.1  การประชุมคณะกรรมการวชิาการคร้ังท่ี 12/2565 วันพุธท่ี 14 ธันวาคม  2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

ปดประชุมเวลา 11.00 น.  

 
 

(อาจารย ดร.อัศนีย ณ นาน) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระที ่  3   เรื่องสบืเนื่อง 

 3.1 รายงานความคบืหนาในการดาํเนนิงานของคณะวชิากลุมวทิยาลัยวทิยาศาสตรสุขภาพ   

 1) หมวดวชิาศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร 

1. ดานการจัดการเรยีนการสอน   

หมวดวิชาศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไดจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2562 เสร็จสิ้นเปนไปดวยความ

เรียบรอย  ซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางกระบวนการทําเกรดเพื่อดําเนินการสงทางวชิาการภายในวัน 6 ธ.ค.65 ในลําดับตอไป 

2. ดานบรกิารวชิาการ  

    หมวดวชิาศิลปศาสตรฯ ไดดําเนินการบริการวชิาการในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรคปการศึกษา 

2565 ชวงวันท่ี 12 ต.ค.65 - 5 ก.ค.66 (หลักสูตร: การสงเสริมการพัฒนาภูมิปญญา ประเพณีและวัฒนธรรมดวยวิถีชุมชน

สําหรับผูสูงอายุ) ซึ่งในวันท่ี 9 พ.ย.65 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุ ดานศาสนาและประเพณี

ลานนาดวยกิจกรรมฟอนรําวงมาตรฐาน และการทําตุง เพื่อไวใชในงานและประกอบพิธีกรรม เปนการแสดงออกถึงการ

อนุรักษศิลปะ ภูมปิญญาผูสูงอายุใหสบืทอดสูรุนหลานตอไป 

 

 2) คณะพยาบาลศาสตร 

ดานวชิาการ 

1. ระหวางวันท่ี 1-7 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร จัดการรับรองเกรดรายวชิา

ทางการพยาบาลในภาคการศึกษาท่ี 1 เสร็จสิ้นจํานวน 11 รายวชิาจาก 12 รายวชิา ยกวัน รายวชิา NUR 4308 

ปฏบัิติการพยาบาลชุมชน อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งสามารถสงเกรดท่ีรับรองแลวใหงานทะเบียนไดภายในวันท่ี 9 

ธันวาคม 2565 ตามกําหนดเวลา 

2. นิสติประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 6 ธ.ค 2565-15  ม.ค 2566 ฝกปฏบัิติวชิา CPN 224 

ปฏบัิติการชวยเหลอืดูแลผูใหญและผูสูงอายุ ณ โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลเกาะคา และโรงพยาบาลเถิน 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.คณะฯจะไดรับการประเมนิจากสถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย เปนปท่ี 5 ซึง่เปนปสุดทายของการ

ทําหนาท่ีสถาบันพี่เลี้ยง ขณะน้ีคณะฯมคีวามพรอมในการรับประเมนิและสงรายงานการประเมนิตนเองปท่ี 5 ใหคณะ

ผูประเมนิเรียบรอยแลว 

ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

1. วันท่ี 1 ธ.ค 2565 คณะฯรับอาจารยใหม 1 ทาน คอื รศ.พูนทรัพย โสภารัตน สาขาการพยาบาลผูใหญและ

ผูสูงอายุ และวันท่ี 13 ธันวาคม 2565 รับอาจารยใหมเพิ่มอีก 1 ทานคอื อ.อารี กุณนะ สาขาการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ รวมจํานวนอาจารย (ป.เอก) 5 คน (ป. โท) 22 คน และอาจารยพี่เลี้ยง (ป.ตรี) จํานวน 3 คน 

จํานวนอาจารยท้ังสิ้นรวม 30 คน 

2. วันท่ี 31 ธ.ค 2565  อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร สาขาการพยาบาลชุมชน อ.ดร.พัฒนา นาคทอง ขอลาออก 

ทําใหคณะฯขาดอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 1 ทาน ซึ่งจะไดเรงจัดหาอาจารยทดแทนใหทันกอนท่ี

คณะกรรมการสภาการพยาบาลจะเขาประเมนิปท่ี 5 ในวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ 2566 
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3. วันท่ี 29 พ.ค 2565 เวลา 9-16.00 น. อาจารยคณะฯจํานวน 27 คน เขารวมการประชุมประกาศกฎกระทรวง

และมาตรฐานการจัดการศึกษา พ.ศ 2565 ของกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร และนวัตกรรม จํานวน 5 

ฉบับ แบบออนไลน  

4. คณะฯรับแจงจาก อาจารยณัฎฐนิช บุญหนัก อาจารยพี่เลี้ยง (ป.ตรี) ขอศึกษาตอในหลักสูตรบัณฑติศึกษา สาขา

เวชปฏบัิติชุมชน แบบออนไลน ใชเวลาเรียน 2 ป ในปการศึกษา 2566  

 

3) คณะเทคนคิการแพทย 

1.ดานบรหิาร 

a. ผลการสัมภาษณอาจารย จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2565  มีผูผานการ

สัมภาษณ และจะเขาปฏบัิติหนาท่ี วันท่ี 1 ธันวาคม 2565    2 ทาน คอื   ดร.ฤทธ์ิเบศร ยาประเสริฐ      

และ อาจารยวัชระ จาตุวัฒนา 

b. รับอาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทย  2 ทาน คือ  ดร.ฤทธ์ิเบศร ยาประเสริฐ    และ อาจารยวัชระ จาตุ

วัฒนา    

c. คําส่ังแตงต้ังจากสภาคณบดสีถาบันผลติบัณฑติเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย แตงต้ังคณะทํางานกรรมการ

ดําเนินการโดยไดเสนออาจารยจากคณะเทคนิคการแพทยเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปน้ี 

-  คําส่ังท่ี 12/2565 แตงต้ังคณะทํางานพธีิมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดเีดน มูลนิธิเทคนิคการแพทย     

ศาสตราจารยวกีูล วรีานุวัตถิ ์ “ลําดับท่ี 21 อ.ดร.ทนพญ.สุภาวด ีมณเีกษร คณะกรรมการ” 

-  คําส่ังท่ี 13/2565 แตงต้ังคณะทํางานการประชุมวชิาการนิสตินักศึกษาเทคนิคการแพทยระหวางสถาบันท้ัง

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา “ลําดับท่ี 32 อ.ดร.ทนพญ.สุภาวด ีมณเีกษร     

คณะกรรมการ” 

-  คําส่ังท่ี 14/2565 แตงต้ังคณะทํางานการอบรมเชิงปฏบัิติการ หัวขอการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-

QA     “ลําดับท่ี 26  รศ.ดร.ทนพ.ธนูศักดิ์  ตาตุ     คณะกรรมการ” 

-  คําส่ังท่ี 15/2565 แตงต้ังคณะทํางานการอบรมเชิงปฏบัิติการ หัวขอการรับรองมาตรฐานวชิาชีพเพื่อการสอน

และการสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UK-PSF) “ลําดับท่ี 28 อ.

ทนพ.สุรสทิธ์ิ สุวรรณสนิธุ     คณะกรรมการ” 

-  คําส่ังท่ี 16/2565 แตงต้ังคณะทํางานการอบรมเชิงปฏบัิติการสําหรับอาจารยพเิศษทางคลนิิก  “ลําดับท่ี 29  

ผศ.ยุพาลภัส สุภาเลศิภูรินทร    คณะกรรมการ” 

-  คําส่ังท่ี 17/2565 แตงต้ังคณะทํางาน MT Job Fair สําหรับนิสตินักศึกษาเทคนิคการแพทย ท่ีกําลังจะสําเร็จ

การศึกษา   “ลําดับท่ี 27 อ.ดร.ทนพญ.จุฑารัตน  หมอเตะ   คณะกรรมการ” 

d. มติประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคนิคการแพทย คร้ังท่ี 10/2565  เห็นชอบให  รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ   

เปนหัวหนาคณะทํางานในการจัดทํารายงานผลการประเมนิตนเอง  สทนพ.61.003  

     ในการน้ี  รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ   ไดดําเนินการมอบหมายงานใหอาจารยรับผดิชอบตามองคประกอบ  

                  ตามแบบ สนทพ. 61.003 ดังน้ี    

 ขอ 1  องคกรและการบริหาร          ผูรับผดิชอบ  คอื อ.ดร.ทนพ.วุฒิโชติ จันทรแสนตอ                   
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 ขอ 2  อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   ผูรับผดิชอบ  คอื อ.ดร.ทนพญ.จุฑารัตน หมอเตะ                   

 ขอ 3  การจัดการเรียนการสอน         ผูรับผดิชอบ  คอื อ.ทนพ.สุรสทิธ์ิ  สุวรรณสนิธุ                   

 ขอ 4  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู            ผูรับผดิชอบ  คอื อ.ดร.ทนพญ.สุภาวด ี มณเีกษร     

                         ท้ังน้ีคณบด ี จะเปนผูดูแลประสานงานท่ัวไปและรับรายงานความคบืหนาของงาน               

e. การพัฒนาบุคลากร :   

1) รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ  และ อ.สุรสทิธ์ิ  สุวรรณสนิธุ  ไดเขารวมประชุม " โครงการระดมสมองเพื่อจัดทําเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ป 2565"  ระหวางวันท่ี 3-4 พฤศจกิายน 2565  ณ สภาเทคนิค

การแพทย  เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและผลติบัณฑติเทคนิคการแพทย 

2) คณบดี (ผศ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร) และ อ.สุรสิทธ์ิ  สุวรรณสินธุ   ไดเขารวมประชุมโครงการอบรม 

AUN-QA Implementation Series1 : การจัดทําและการประเมินผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรให

สอดคลองกับเกณฑ  AUN-QA  (Formulation  and  Assesment  of  Program Learning  Gutcomes) ผาน

ระบบ Zoom Meeting  วันพุธท่ี 9 พฤศจกิายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. จัดโดย บรษิัท ทู ซัมมิท จํากัด   

3) อ.สุรสิทธ์ิ  สุวรรณสินธุ  ไดเขารวมประชุมโครงการอบรม AUN-QA Implementation Series 2: การ

ออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) ใหสอดคลองกับเกณฑ AUN-QA ดวยเทคนิค Backward Curiculum Design 

(Design of Curriculum to Ahieve Program Learning outcomes)  ผานระบบ Zoom Meeting วันศุกรท่ี 18 

พฤศจกิายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. จัดโดย บรษิัท ทู ซัมมิท จํากัด   

4) คณบดี (ผศ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร)  เขารวมประชุม Online  สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิค

การแพทยแหงประเทศไทย  เมื่อวันท่ี 25 พฤศจกิายน 2565 

2. ดานวชิาการ 

a. คณะฯ กรรมการสอบสวนนิสติทุจริตในการสอบกลางภาค ปการศึกษา2565 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2565  นิสิต

รหัส 6517010015 น.ส.ธัญญรตา แหมแดง   สอบวชิาปรสติวทิยาทางการแพทย (SMT3309) จากการสอบสวน

นิสิตยอมรับวาไดทําการทุจริตจริง  คณะกรรมการจึงบันทึกขอความผลการตัดสิน คือ F ในวิชาน้ัน   ใหนิสิต

รับทราบตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ัน และดําเนินการสงเอกสารถึงผูอํานวยการสํานักวิชาการเพื่อ

รับทราบ 

b. รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ  และ อ.สุรสิทธ์ิ  สุวรรณสินธุ  ไดเขาพบหวหนาหองปฎิบัติการโรงพยาบาลลําปาง เพื่อขอ

ความอนุเคราะหเปนแหลงฝกภาคปฎิบัติ นิสิตเทคนิคการแพทย ช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 9 

พฤศจกิายน 2565  และไดหารือเพื่อทํางานวจิัยแบบ R2R   

c. คณะกรรมการวชิาการคณะฯ ไดประชุมวพิากษขอสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565  กลุมวิชาชีพ(3) รายวิชา

โลหติวทิยาคลนิิก จุลทรรศนศาสตรคลนิิกและปรสิตวิทยาคลินิก (3.4) จํานวน 1 วิชา คือ วิชา SMT3312 โลหิต

วทิยาคลนิิก  เมื่อวันท่ี 16 พฤศจกิายน 2565 

d. คณะฯ กําหนดวพิากษผลการเรียน(เกรด) ภาคเรียนท่ี 1/2565    วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2565   

e. อาจารยท่ีปรึกษาในแตละช้ันปของนิสิต ไดติดตามผลการเรียนหลังจากการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565  

เพื่อใหนิสิตไดเขาใจการเรียนและการใชชีวิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   พรอมท้ังใหคําปรึกษาดานการ

ลงทะเบียนและติดตามการลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2/2565  ดังน้ี 

- นิสติช้ันปท่ี 1 จํานวน 59 คน ลงทะเบียนเรียบรอยแลว 57 คน  ไมไดลงทะเบียน 2 คน 

      1)    651701052 น.ส.สุวรรณา สุขแกว 

2) 651701059 น.ส.อรนิชา ไหยะโก (ลาออกระหวางภาค 1/2565) 
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- นิสติช้ันปท่ี 2 จํานวน 21 คน ลงทะเบียนเรียบรอยแลว 20 คน ไมไดลงทะเบียน 1 คน 

1) 6417010035 น.ส.ธัญญานุช ดํารงกุล 

            (ขาดการติดตอคณะ ต้ังแตวันท่ี 31 สงิหาคม 2565) 

- นิสติช้ันปท่ี 3 จํานวน 22 คน ลงทะเบียนเรียบรอยแลว  20 คน ลงทะเบียนยังไมสมบูรณ  2 คน    

เนื่องจากรอยนืยันการชําระเงนิ 

1) 6317010021 น.ส.ดารณ ีศรีพนัส 

2)    6317010024 น.ส.ชอผกา พรหมรักษา 

3. ดานบรกิารวชิาการ 

   3.1 ไดดําเนินการขออนุมัติโครงการ และ งบประมาณ  โครงการบริการวิชาการ“"จิตใจแจมใสเพราะสูงวัยใสใจ

สุขภาพกับคณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยเนช่ัน"  ปการศึกษา 2565  โดยมแีผนการดําเนินงาน ต้ังแตเดือน

พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566   ตามงบประมาณโครงการท่ีไดรับจัดสรร คือ 15,000 บาท    นําเสนอเขา

ระบบ E-OFFICE  เรีบบรอยแลว เอกสารเลขท่ี  คทน.(น)2000/149/2565  ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565  

กําหนดดําเนินการ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2566 

3.2 โครงการบริการวชิาการโรงเรียนผูสูงอายุทุงกวาว  ต.ทุงกวาว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง รวมกับมหาวิทยาลัยเนช่ัน  

คณะกรรมการวิชาการ  ไดขอแกไข หัวขอบรรยาย “การใชยาในผูสูงอายุ”  เปน “การคัดกรองและเฝาระวังใน

ผูสูงอายุ”   โดยกําหนดใหบริการวชิาการในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2566 

4. ดานวจัิย 

4.1  ไดดําเนินการขออนุมัติรับทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความวิชาการ  อาจารย ดร.วุฒิโชติ จันทรแสนตอ   

อาจารยประจําคณะเทคนิคการแพทย   จํานวน 1 เร่ือง “Development of E-ice-COLD-PCR assay combined 

with HRM analysis for Nucleophosmin1 gene mutation detection in acute myelogenous leukemia”   โดย

ดําเนินการตีพิมพในวารสาร PLOS ONE ในวันท่ี 14 เดือนกันยายน ป ค.ศ.2022 (พ.ศ.2565) ซึ่งเปนวารสารใน

ฐานขอมูล SCOPUS และอื่นๆเชน PubMed, MEDLINE, Web of Science เปนตน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ

ตีพมิพบทความวจิัยจํานวน 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 

นําเสนอเขาระบบ E-OFFICE  เรีบบรอยแลว เอกสารเลขท่ี  คทน.(น)2000/150/2565  ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 

2565 

                  ท้ังน้ี ใชผลงานวชิาการดังกลาวในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะ 

- ระดับหลักสูตร  องคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.2 คุณภาพอาจารย – ผลงานทางวชิาการของอาจารย 

- ระดับคณะ       องคประกอบท่ี 2 การวจิัย 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวจิัย 

5. ดานกิจกรรมนสิติ 

a. ความคบืหนาในการสงแผนขอรับเงนิสนับสนุนกจิกรรมพัฒนานิสติประจําปการศึกษา 2565 คณะเทคนิคการแพทย   

7 โครงการ  เปนจํานวนท้ังสิ้น 25,430 บาท  ไดรับการพจิารณาอนุมัติตามประกาศมหาวทิยาลัยเนช่ัน  5 โครงการ  

เปนจํานวนเงนิท้ังสนิ  17,600 บาท  คดิเปนรอยละ 69.21  ดังน้ี 

 รายละเอียด 

(แผนขอรับเงนิสนับสนุน) 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

ตามแผน 

งบประมาณท่ี

มหาวิทยาลัยอนุมัติ  

1 โครงการ “การพัฒนามาตรฐานหองปฏบัิติการเพื่อการ 2,000 2,000 

หน้าท่ี 62



หนา 63 

 

เรียนการสอนและการวจิัยทางการแพทย”  

2 โครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรมจริยธรรมวชิาชีพและ

เตรียมความพรอมสูวชิาชีพเทคนิคการแพทย 

3,000 3,000 

 

3 โครงการพธีิประดับเข็มและมอบเสี้อกาวน 5,000 5,000 

4 โครงการทําบุญวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย 2,600  

5 โครงการวันเทคนิคการแพทยไทย 5,000 5,000 

6 โครงการสานสัมพันธพี่นองเทคนิคการแพทย 4,130 - 

7 โครงการ/กจิกรรมวันมหดิล 3,700 - 

 รวม 25,430 17,600 

(69.21 %) 
 

 

 4) คณะทนัตแพทยศาสตร 

1. ดานการเรยีนการสอน 

ภาคการศกึษา ที่ 1/2565   

- ประมาณการคาตอบแทนอาจารยพเิศษ ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ยอดรวมวชิาบรรยาย/ฝกปฏบัิติการ 255,500 

บาท (สองแสนหาหมื่นหาพันหารอยบาทถวน) นําเสนอในวาระการประชุมอนุวชิาการ คร้ังท่ี   12/2565 วันท่ี  7 

พฤศจกิายน 2565 หากไดรับการอนุมัติ จะดําเนินการขออนุมัติเชิญอาจารยพเิศษ และเบิกจายคาตอบแทนใน

ลําดับถัดไป 

2. ดานงานพัฒนาอาจารย 

2.1 การวจัิยและเผยแพรผลงาน 

ที ่ อาจารยประจําคณะ ผลงานวชิาการ ปการศกึษา 2565 

 (สงิหาคม - ธันวาคม 2565) 

สถานะ 

1 อ.ทพญ.ธิดาพร แซลิ่ม “ผลของผลติภัณฑสุขภาพชองปากตอการบรรเทาอาการ

ปากแหงในผูสูงอายุ (ระยะเวลาการดําเนินงานกุมภาพันธ 

2565 -พฤศจกิายน 2565) 

ดําเนินการขอ Ethics 

เรียบรอย 

2 ผศ.ทพ.ยุทธนา คูวุฒยากร ประสทิธิผลของสยีอมตนแบบสําหรับตรวจสอบเรซนิคอมโพ

สติ (ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2565 - มถิุนายน 

2566) 

อยูระหวางดําเนินการ 

3 อ.ทพ.ชญปฒณ ซมิสุชิน บทความปริทัศน : บูรณาการความรูเร่ืองปญหาของการ

หายใจทางปากท่ีเกี่ยวของในทางทันตกรรม 

ระหวางรอตีพมิพเผยแพร 

2.2 การเขารวมอบรม/สัมมนา 

ท่ี อาจารยประจําคณะ กิจกรรม/การสัมมนา วัน -เวลา 
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1 อ.ทพญ.ธิดาพร แซลิ่ม การสัมมนาแนวทางการดูแลสุขภาพจติ ในคณะทันต

แพทยศาสตร    

4 พฤศจกิายน 2565  

2 อ.ทพ.ชญปฒณ ซมิสุชิน เขารวมฟงบรรยายกึ่งปฏบัิติการ “การใชCBCTในงานทันตก

รรม รวมกับ hand-on การใชโปรแกรม OnDemand3D” จัด

โดย รพ นครพงิครวมกับบ.อุดมเมดคิอล  

25 พฤศจกิายน 2565 

5 อ.ทพญ.ณัฐวรรณ เสอืเพชร การเสวนาเร่ือง “Faculty of Dentistry at the Crossroad” 3 พฤศจกิายน 2565 

3. ดานบรกิารวชิาการและทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ท่ี อาจารยประจําคณะ งานบรกิารวชิาการ วัน - เวลา 

1 อ.ทพ.ชญปฒณ ซมิสุชิน - วทิยากร บรรยายหัวขอ “ งานประชุมวชิาการงาน

สัมมนา D.I.P : DENTAL INNOVATIONS PARTY 2022 ใน

หัวขอ "THE FUTURE IS DIGITAL, THE FUTURE IS 

CLEAR : โรงแรมโนโวเทล สยาม กทม. 

25-26 ตุลาคม 2565 

 

2 อ.ทพญ.ณัฐวรรณ เสอืเพชร - ดําเนินโครงการ TeleDent “ สงเสริมสุขภาพชองปาก

กลุมเด็กปากแหวงเพดานโหวสัญชาติลาว” 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 

2565 

- การสัมมนาอาจารยภาควชิาทันตกรรมชุมชน เกี่ยวกับ

แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน วชิาทันตก

รรมชุมชน ในคณะทันตแพทยศาสตร 

3 พฤศจกิายน 2565 

- ปฏบัิติงานทันตกรรมเคลื่อนท่ี (พ.อ.ส.ว.) อ.ปางศิลา

ทอง จ.กําแพงเพชร 

7-11 พฤศจกิายน 2565 

4. ดานพัฒนานสิติ 

ท่ี นสิติระดับช้ันป กิจกรรม วัน - เวลา 

1 ช้ันปท่ี 3 โครงการ TeleDent “ สงเสริมสุขภาพชองปากกลุมเด็กปาก

แหวงเพดานโหวสัญชาติลาว” 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 2565 

5. ดานอื่นๆ 

5.1 รักษาการคณบดเีขารวมการประชุม อ.บ.ท.ท. คร้ังท่ี 10 / 2565 ณ มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง  ระหวางวันท่ี 2-4 

พฤศจกิายน 2565 รายละเอียดดังน้ี 

วันท่ี 2 พฤศจกิายน 2565 – เขารวมพธีิเปดการประชุมฯ และเขารวมการประชุมสามัญประจําป 

วันท่ี 3 พฤศจกิายน 2565 – เขารวมการเสวนาเร่ือง “Faculty of Dentistry at the Crossroad” 

- การสัมมนาอาจารยภาควชิาทันตกรรมชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน วชิาทันตกรรมชุมชน ในคณะทันตแพทยศาสตร 
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- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร อ.บ.ท.ท.คร้ังท่ี 11/2565 

         วันท่ี 4 พฤศจกิายน 2565 – เขารวมการลงนาม”ปฏญิญาวาดวยการดูแลสุขภาพจติในคณะทันตแพทยศาสตร  

แหงประเทศไทย”  

5.2 การประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. คร้ังท่ี 11/2565  วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยเนช่ัน สรุปการดําเนินการตามแผน ดังน้ี (ขอมูลวันท่ี 28 พฤศจกิายน 2565) 

− ผูเขารวมการประชุมแบบ onsite  จํานวน 8 คน  และ online ประมาณ 36 คน 

− การบรรยายพเิศษ “การดูแลภาวะทางจติสังคมของนิสตินักศึกษา อาจารย และทันตแพทย” 

วทิยากรบรรยายพเิศษ ศ.ดร. ดาราวรรณ ตะปนนา ผูบริหารงานโครงการและงานจัดฝกอบรมฯ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยบูรพา  

− กําหนดการประชุม (กําหนดการตามเอกสาร อ.บ.ท.ท.) 

8.30 - 9.30 น.  - ประชุมคณบดี 

9.30  - 9.45 น.  – พบปะอธิการบด ีมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

9.45 – 10.45 น.  – บรรยายพเิศษ 

10.45 -12.00 น.  - ประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. 

 

5) คณะสาธารณสุขศาสตร 

1. งานบรหิาร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดนําเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม2566 (การบริหารงาน

สาธารณสุข) สภามหาวทิยาลัยเนช่ัน เมื่อวันพฤหัสบดท่ีี 17 พฤศจกิายน 2565 ซึ่งสภามมีติใหดําเนินการแกไข ดังน้ี 

 1. ใหปรับ เลมหลักสูตร(มคอ.2) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม2566 (การบริหารงานสาธารณสุข) ให

เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ันวาดวยระบบศึกษาสําหรับระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2565  

 2. ใหเลอืกระบบการเรียนการสอนเพยีงระบบเดยีวโดยใชเกณฑ รอยละ 60  

 3. ใหเพิ่มเติมรายละเอียด 

  3.1 MPH6101 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ควรเพิ่มเติมเนื้อหาดานเศรษฐศาสตร

สาธารณสุข 

  3.2 MPH6108 ระเบียบวธีิวจิัย  ควรเพิ่มเติมเนื้อหาดานสถติิเพื่อการวจิัยในงานสาธาณสุข 

 4. ใหดําเนินการแกไข ภายในระยะเวลา 30 วัน 

 ขณะน้ีอยูในระหวางดําเนินการแกไข 

2. การเรยีนการสอน 

 2.1 คณะฯไดดําเนินกจิกรรมโครงการพัฒนานิสติจํานวน 4 โครงการดังน้ี 

วันท่ี 13 พฤศจกิายน 2565 

  2.1.1 โครงการอบรมบุคลกิภาพและการสื่อสารในงานสาธารณสุขดวย Soft skill 

  2.1.2  โครงการตนกลาสา'สุข ปการศึกษา 2565 (อบรมเขมเขมบริหารฯ) 

วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2565 

  2.1.3  โครงการอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาฯและพธีิมอบเสื้อกราวนวชิาชีพ ป

การศึกษา 2565 
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  2.1.4  โครงการเตรียมความพรอมของนิสติกอนฝกประสบการณวชิาชีพสาธารณสุข 

 2.2  อาจารยผูสอน และผูรับผดิชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ ไดดําเนินการสอบปลายภาค 2/2565 

จํานวน  14 รายวชิา ระหวางวันท่ี 21-25 พฤศจกิายน 2565 และดําเนินการรวบรวมคะแนน เพื่อสงเกรดในวันท่ี 9 ธันวาคม 

2565 

3. การวจัิย 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดสงบทความจํานวน 2 เร่ือง ท่ีเผยแพรในการประชุมวชิาการและการนําเสนอผลการวจิัย

ระดับชาตคิร้ังท่ี 21 เร่ืองการสรางสรรคงานวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมในยุค Next Normal  เมื่อวันท่ี 19-20 

พฤศจกิายน 2565 นิสติและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีนิสติเขาไปฝกประสบการณวชิาชีพในพื้นท่ีเพื่อใชประโยชน

จากงานวจิัยตอไป 

4. เร่ืองเพื่อพจิารณา 

 ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวทิยาลัยเนช่ัน  ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบริหารงานสาธารณสุข)  ซึ่งจะเปดรับนิสติและทําการเรียนการสอนในปการศึกษา  ๑/๒๕๖๖  

มีความจําเปนตองสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ในตําแหนงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ๑ อัตรา  และตําแหนงอาจารยประจํา

หลักสูตร ๑ อัตรา เพื่อเตรียมความพรอมในการรับนิสติตอไป  

 

3.2 รายงานความคบืหนาในการดาํเนนิงานของคณะวชิากลุมวทิยาลัยสหวทิยาการ   

1) คณะบรหิารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร   

 1. ดานการเรยีนการสอน 

1.1 จัดทําขอสอบปลายภาค การพิจารณาขอสอบ และการติดตามการจัดสอบปลายภาค ท้ังในและนอก

ตารางสอบจํานวน  

  1.2 จัดสงผลการเรียน(เกรด) รายวิชาท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในภาคเรียนท่ี 1/2565 

ชวงท่ี 1 จํานวน 2 รายวชิาเรียบรอยภายในเวลาท่ีกําหนด และดําเนินการจัดสงขอสอบปลายภาคของรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอน

ในชวงท่ี 2 จํานวน 2 รายวชิาเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 

  1.3 จัดกิจกรรมสัมมนายอยในรายวิชา ABT4219 คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 ณ หองประชุม

อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา ในหัวขอ “จุดประกายความคิด สูชีวิตท่ีมีเปาหมายในสายอาชีพธุรกิจการบิน (Inspiration for 

Airline Business Careers)” โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากสายการบินนกแอร สถานีลําปาง มาถายทอดความรูและ

ประสบการณใหกับนิสติผูเขารวมโครงการฯ ซึ่งสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

  1.4 ติดตามการเขาช้ันเรียนของนิสติทุกคนในทุกหลักสูตรอยางใกลชิดผานอาจารยท่ีปรึกษา  โดยไดทําการ

ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลและวิเคราะห ระหวางอาจารยในคณะ เพื่อปองกันมิใหนิสิตมีผลการเรียนลดลงและใหสําเร็จ

การศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีกําหนดไว 

  1.5 นิสติสาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ ไดมกีารนําเสนอรายงานประจํารายวิชา ABT1204 

การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 โดยมีอาจรยประจําหลักสูตรเขารวมประเมินใหคะแนนการ

นําเสนอ  
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2. ดานกิจกรรมพัฒนานสิติ 

2.1 ไดรับการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตเรียบรอยแลว ในโครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตการบริการบนเคร่ืองบิน โดยจะจัดดําเนินงานในเดือนมกราคม 2566 ดวยงบประมาณสนับสนุนจาก

มหาวทิยาลัยจํานวน 21,750 บาท ขณะน้ีรอการจายเงนิตามกําหนดของการทํากจิกรรม 

2.2 ดําเนินการขออนุมัติเบิกงบประมาณการดําเนินงานโครงการประจํารายวชิา จํานวน 2 โครงการ/รายวิชาในระบบ 

e-office คือ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 รายวิชา ABT4219 สัมมนาการบิน  

และ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 รายวิชา ABT3306 การขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ  

 

3. งานดานแผนงานและการบรหิารจัดการ 

3.1 จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2565 

ประเด็นการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ปการศกึษา 2564 

ประเด็นการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ปการศกึษา 2565 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

   1.1 จํานวนนิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทาง

อากาศ ปการศึกษา 2565 ไมเปนไปตามเปาหมาย 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

   1.1 จํานวนนิสติใหมในระดับบัณฑติศึกษา ปการศึกษา 

2566 ไมเปนไปตามเปาหมาย 

2. ความเสี่ยงดานการปฏบิัตงิาน  

    (Operational Risk)  

   2.1 จํานวนเงินทุนวิจัยและจํานวนผลงานท่ีตีพิมพในระดับ 

TCI มนีอย 

2. ความเสี่ยงดานการปฏบิัตงิาน  

    (Operational Risk)  

   2.1 จํานวนเงินทุนวิจัยและจํานวนผลงานท่ีตีพิมพ

เผยแพรไมเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
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3. ความเสี่ยงดานบคุลากร (Personnel Risk) 

    3.1 การบริหารจัดการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ไมมี 

 

3.2 จัดทําแผนการบริหารจัดการ ประเด็นการจัดการความรู คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรป

การศึกษา 2565 

 

ประเด็นความรู 

ปการศกึษา 2564 

ประเด็นความรู 

ปการศกึษา 2565 

ดานการผลติบัณฑติ 

- การสรางขวัญกาํลังใจใหแกบุคลากร

เพื่อผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการ

หลักสูตร 

 

ดานการผลติบัณฑติ 

- การฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 

เปาหมาย :  

1) คูมือการฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ สํารับนิสติ 

2) คูมือการฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ สํารับหนวยงาน 

ดานการวจัิย 

การพัฒนาการเขยีนบทความเพื่อการ

ตีพมิพเผยแพรในวารสาร 

ดานการวจัิย 

แนวทางการขอทุนวจิัยจากหนวยงานภายนอก 

เปาหมาย : คูมอืการขอทุนวจิัยจากหนวยงานภายนอก 

 

4. ดานการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

1. เดือนพฤศจิกายนมีบุคลากรเขารวมการประชุมสัมมนาจํานวน 2 คน คือ อ.ศศิวิมล  แรงสิงห และ  อ.พัชรีภรณ 

หรพรอม โดยเขารวมการประชุมสัมมนา เร่ือง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษา 6 ฉบับ ในวันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 จัดโดย สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม ประกอบดวยประกาศ 

1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 

2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2565 

4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง รายละเอียดผลลัพธการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการดําเนินงานคลังหนวยกิตในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2565 

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแตงต้ังหรือ

มอบหมายผูตรวจสอบ และการตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
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2) หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ 

 1. ดานการจัดการเรยีนการสอน 

- หลักสูตรอยูระหวางดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน ในภาคการศึกษาท่ี 2/2565 ในรายวิชา MBA6104 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับนิสิต รหัส 65 ซึ่งระบุผูสอนเดิมคือ ผศ.บุรินทร  รุจจนพันธุ ท้ังน้ี หากไดขอสรุป

จะแจงใหผูเกี่ยวของท้ังหมดรับทราบลวงหนา ตามรายละเอียดในตารางเรียน(เดมิ) ดังน้ี 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2565 (แผน ข การคนควาอิสระ) 

ภาคการศกึษา/ชวง รหัสวชิา ชื่อรายวชิา เวลาเรยีน ชม. Lecturer 

ชวงที่ 1 (ระยะเวลาเรยีน 4 ม.ค.- 10 มี.ค.66)    วันที่สอบ : 11-12 มี.ค.66 

7, 21 ม.ค. 4, 18 ก.พ. 4, 11 

ม.ีค. 66 

MBA6101 ระเบียบวธีิวจิัยทางธุรกจิ 08.30-17.00 

น. 

45 ดร. ฑัตษภร  ศรีสุข 

14, 28 ม.ค.11, 25 ก.พ.5, 12 

ม.ีค. 66 

MBA610

7 

การเงนิและการบัญชีเพื่อการ

จัดการ 

08.30-17.00 

น. 

45 ดร. นภสนิธุ พรมวเิศษ  

อ.เถลงิศักดิ์ สุทธเขต 

ชวงที่ 2 (ระยะเวลาเรยีน  13 มี.ค.- 12 พ.ค.66) วันที่สอบ : 13-14 พ.ค.66 

18 ม.ีค. 1, 8, 22, 29 เม.ย. 6 

พ.ค. 66 

MBA610

3 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 08.30-17.00 

น. 

45 ดร. ศศิชา  วงศไชย  

25 ม.ีค. 2, 9, 23, 30 เม.ย.13 

พ.ค. 66 

MBA610

4 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 

08.30-17.00 

น. 

45 ผศ.บุรินทร  รุจจน

พันธุ 

SUMER (ระยะเวลาเรยีน 15 พ.ค.- 14 ก.ค.66) วนัทีส่อบ : 15-16 ก.ค.66 

15 พ.ค. – 14 ก.ค.66 
MBA620

5 

สัมมนาเชิงปฏบัิติการ 1 (แผน ข) 08.00-17.00 

น. 

45 อาจารยประจํา

หลักสูตร 

15 พ.ค. – 14 ก.ค.66 
MBA620

6 

สัมมนาเชิงปฏบัิติการ 2 (แผน 

ข) 

08.00-17.00 

น. 

45 อาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

- หลักสูตรเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนรวมกันกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารงานสาธารณสุข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566 จํานวน 4 รายวิชา โดยจะเร่ิมเรียนรวมกัน ในภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 จงึไดดําเนินการ ดังน้ี 

1) สงมอบตารางเรียนตลอดปการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พรอมคําอธิบาย

รายวชิาของ 4 รายวชิา เพื่อการพจิารณาและกําหนดแนวปฏบัิติในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน 

2) สง (ราง) กําหนดตารางการจัดการเรียนการสอน ของ 4 รายวชิา ซึ่งระบุช่ืออาจารยผูรับผดิชอบ/ผูสอนประจําวิชา

ของหลักสูตร M.B.A เพื่อใหทางหลักสูตร M.P.H. พจิารณาการจัดผูสอนรวมใหเหมาะสมกับรายวชิา ดังน้ี 

 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (M.B.A.) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการบรหิารงานสาธารณสุข (M.P.H.) 

รหัสวชิา ชื่อวชิา ชื่อผูสอน รหัสวชิา ชื่อวชิา ชื่อผูสอน 

(รวม) 
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MBA6101 ระเบียบวธีิวจิัย 

ทางธุรกจิ 

ดร.ฑัตษภร  ศรีสุข MPHXXX1 สถติิและการวจิัยในการ

จัดการงานสาธารณสุข 

 

MBA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

ผศ.บุรินทร รุจจนพันธุ

(เดมิ) 

ดร.อัศนีย ณ นาน(แทน) 

MPHXXX4 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการดานสาธารณสุข 

 

MBA6205-

6 

สัมมนาเชิงปฏบัิติการ 

1-2 

ดร.ฑัตษภร รวมกับ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

MPHXXX6 สัมมนาการบริหาร

จัดการในงาน

สาธารณสุข 

 

MBA6108 การจัดการเชิงกลยุทธ ดร.ฑัตษภร  ศรีสุข MPHXXX8 การจัดการเชิงกลยุทธ 

ดานสาธารณสุข 

 

 

- กําหนดสอบ 3 รายวิชา ระดับปริญญาตรี ท่ีหลักสูตรไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ป

การศึกษา 2565  มดัีงน้ี 

รหัสวชิา รายวชิา วัน/เวลาเรียน ผูรับผดิชอบรายวชิา สอบปลายภาค 

BUSI 326 การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ ทุกวันอังคาร  

/ 09.00-12.00 น. 

ดร.ฑัตษภร ศรีสุข พุธท่ี 23 พ.ย.65 

เวลา 9.00-12.00 น. 

BUSI 453 การจัดการธุรกจิ สงออก-นําเขา ทุกวันพฤหัสบด ี 

/ 13.00-16.00 น. 

ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อังคารท่ี 29 พ.ย.65 

เวลา 13.00-16.00 น. 

BUSI 481 สัมมนาทางการบริหารธุรกจิ ทุกวันอังคาร  

/ 09.00-12.00 น. 

ดร.อัศนีย ณ นาน พฤหัสท่ี 1 ธ.ค.65 

เวลา 13.00-16.00 น. 

 

- ดร.ฑัตษภร ศรีสุข ไดรับมอบหมายใหเปนอาจารยผูสอนรายวิชา “MK 2202 ผลิตภัณฑและราคา และ MK2202 

นโยบายผลติภัณฑและราคา” ในภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ไดดําเนินการจัดทําและสงเกรดใหมหาวิทยาลัยเวสเทรินเรียบรอย

แลว 
 

 2. ดานการบรหิารจัดการ 

 หลักสูตรมกีารดําเนินการดังน้ี  

1) รายงานการเขารวมประชุมของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ดังน้ี 

 1.1 วันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดแก ดร.ฑัตษภร ศรี

สุขและ ดร.อัศนีย ณ นาน ไดเขารวมประชุมคณะอนุวชิาการ คร้ังท่ี 11/2565 ณ หองประชุม อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา และ 

ทางออนไลนผานระบบ Yealink  

 1.2 วันอังคารท่ี 8 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อาจารยประจําหลักสูตรฯ 

ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA) คร้ังท่ี 11/2565 ทางออนไลนผานระบบ Yealink 

 1.3 วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดแก ดร.               

ฑัตษภร ศรีสุข ดร.อัศนีย ณ นาน และ ดร.อนันตพร วงศคํา ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังท่ี 11/2565 ณ หอง

ประชุม อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา และทางออนไลนผานระบบ Yealink 
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 1.4 วันอังคารท่ี 22 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดแก ดร.ฑัตษภร 

ศรีสุข ไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการวจิัยและบริการวชิาการ คร้ังท่ี 11/2565 ทางออนไลนผานระบบ Yealink 

 1.5 วันอังคารท่ี 29 พฤศจกิายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดแก ดร.ฑัตษภร 

ศรีสุข และ ดร.อัศนีย ณ นาน ไดเขารวมประชุมสัมมนาเร่ือง “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม ผานระบบออนไลน 

 1.6 วันพุธท่ี 30 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารยประจําหลักสูตรฯ ไดแก ดร.               ฑัตษภร 

ศรีสุข ดร.อัศนีย ณ นาน และ ดร.อนันตพร วงศคํา ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2565 ณ 

หองประชุม อาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา 
 

2) หลักสูตรมีการดําเนินงานดานการกํากับ ติดตาม และดูแลการใหคําปรึกษาดานการทํางานวิจัยแกนิสิต รหัส 64 

จํานวน 12 คน ในเดอืนพฤศจกิายน 2565 ดังน้ี  

  2.1 อาจารยท่ีปรึกษาทํางานวจิัยรวมกับนิสติ  

  2.2 นิสติอยูในขัน้ตอนการจัดทํารายงานผลวจิัย(เลมวจิัยฉบับสมบูรณ) และ  

  2.3 นิสติบางรายอยูในขัน้ตอนฝกเขยีนและจัดเตรียมบทความวจิัยสําหรับเผยแพรตีพมิพ 

3) หลักสูตรฯ ดําเนินการเพื่อจัดเตรียมการสอบปองกัน (Defense Examination) การคนควาอิสระ (Independent 

Study : IS) ประจําปการศึกษา 2565 ใหนิสติ MBA รหัส 64 จํานวน 12 คน โดยไดกําหนดวันสอบเบ้ืองตนคอื วันท่ี 24 

ธันวาคม 2565 ท้ังน้ี ไดมกีารแจงลวงหนาใหคณะกรรมการสอบฯ และผูเกี่ยวของ รวมถงึแจงนิสติรับทราบลวงหนาเพื่อการ

เตรียมความพรอมกอนการสอบเรียบรอยแลว 

 

3. บรกิารวชิาการ 

หลักสูตรฯ โดย ดร.ฑัตษภร ศรีสุข และ ดร.อัศนีย ณ นาน ไดลงพื้นท่ีเพื่อปฏบัิติการภาคสนาม ในการเขารวมประชุม

กับนายกองคการบริหารงานสวนตําบลทุงกวาว และทีมทํางานของ อบต.ฯ ในวันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อประสาน

ความรวมมือในโครงการบริการวิชาการ และวางแผนดําเนินกิจกรรมรวมกันดานการพัฒนาผูประกอบการ ภายใตแผนงาน

หลัก “โครงการบริการวชิาการเชิงบูรณาการ” ของมหาวทิยาลัยเนช่ัน ประจําปการศึกษา 2565  
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3) หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

1) เรื่องแจงเพื่อทราบจากหลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 

1. จํานวนนิสติ 

นิสติรหัส  62 จํานวน   2  คน 

นิสติรหัส  64 จํานวน  27  คน 

นิสติรหัส  65 จํานวน  13  คน 

2. การเรียนการสอน 

2.1 นิสติรหัส 64 จัดสัมมนา 

 รายวชิา  EDUA 581  สัมมนาการบริหารการศึกษา 

    EDUA 591  การฝกประสบการณวชิาชีพบริหารการศึกษา 

 ระหวางวันท่ี 11 – 12 ธันวาคม 2565   เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

2)  เรื่องพจิารณา 

       2.1 รายช่ืออาจารยเปนกรรมการสอบประมวลความรู นิสติรหัส 64 

   1. ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ 

   2. รศ.พนิดา  สนิสุวรรณ 

   3. ผศ.ดร.ศิริพร  เสริตานนท 

   4. ดร.จุรีย  สรอยเพชร 

   5. ดร.พสิษิฐ  ยอดวันด ี

       2.2  รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ 

อาจารย นิสติ 

รองศาสตราจารยพนิดา  สนิสุวรรณ 

 

 

 

1. วาท่ีรอยตรีวรีะพล   โยระภัตร 

2. นายอานันท  สมพมติร 

3. นางสาวอําภาพร  อินทะยศ 

4. นางสาวธนพร  พรมสุม 

ผศ.ดร.ศิริพร  เสริตานนท 1. นางสาววชุิตา  อินไผ 

2. นางสาวสุภาภรณ   หงษหรัิญ 

3. นายราชสทิธ์ิ   คําสอนเจริญ 

ดร.พสิษิฐ  ยอดวันดี 1. นายภานุธานกร  เรทองธนกุล 

2. นายณัฐธชนพงศ  สทิธิสาริการ 

3. นางสาวจรัิชญา  สังขแกว 

 

       2.3  รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาคนควาอิสระ 

อาจารย นิสติ 

รองศาสตราจารยพนิดา  สนิสุวรรณ 1. นายธีระยุทธ  ทองเถื่อน 

2. นายเอกพงศ  ปญญาโชติ 

ผศ.ดร.ศิริพร  เสริตานนท 1. นางดารารัศม ี ชมพูทวปี 
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2. นายยุทธชัย  บุดดคีํา 

3. นายอนุพงษ  สวัีนคํา 

ดร.พสิษิฐ  ยอดวันดี 1. นางสาวยุวรรณดา  กลิ่นสาคร 

2. นางสาวอนัญญา  มเีครือเอ่ียม 

ดร.จุรีย  สรอยเพชร 1. นายกฤษณ  สอนด ี

2. นางสาวภัทรานิษฐ  ปยะเจริญ 

3. นางสาวเจนจริา  วงศทอง 

4. นายจรีทีปต  ศรีภักดี 

ดร.กาญจนา   ภาสุรพันธ 1. นายศุภกร  ธนะเพทย 

2. นายสอาด  สุรินทร 

3. นางสาวนิอร นํ้าใจด ี

4. นายมนตรี  ขัดสใีส 

5. นางสาวพัทธธิดา  รชตภลกุล 

6. นางสาวอัญชล ี สุวรีะวัฒนกจิ 

 

       2.4  รายช่ืออาจารยเปนกรรมการสอบวทิยานิพนธ จํานวน 2 ชุด คอื 

ชุดท่ี 1 

ประธาน/กรรมการ นสิติ 

1. รศ.ดร.ชุติมา  มุสกิานนท                ประธาน 

2. รศ.พนิดา      สนิสุวรรณ               กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ศิริพร  เสริตานนท              กรรมการ 

1. วาท่ีรอยตรีวรีะพล   โยระภัตร 

2. นายอานันท  สมพมติร 

3. นางสาวอําภาพร  อินทะยศ 

4. นางสาวธนพร  พรมสุม 

5. นางสาววชุิตา  อินไผ 

6. นางสาวสุภาภรณ   หงษหรัิญ 

7. นายราชสทิธ์ิ   คําสอนเจริญ 

 

ชุดท่ี 2   

ประธาน/กรรมการ นสิติ 

1. รศ.ดร.ชุติมา    มุสกิานนท             ประธาน 

2. ผศ.ดร.ศิริพร   เสริตานนท             กรรมการ 

3. ดร.พสิษิฐ       ยอดวันด ี               กรรมการ 

1. นายภานุธานกร  เพรชทองธนกุล 

2. นายณัฐธชนพงศ  สทิธิสาริการ 

3. นางสาวจรัิชญา  สังขแกว 

 

       2.5  รายช่ืออาจารยเปนกรรมการสอบคนควาอิสระ จํานวน 3 ชุด คอื 

ชุดท่ี 1 

ประธาน/กรรมการ นสิติ 

1. รศ.ดร.ชุติมา   มุสกิานนท               ประธาน      1. นายธีระยุทธ  ทองเถื่อน 
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2. รศ.พนิดา      สนิสุวรรณ               กรรมการ 

3. ดร.จุรีย        สรอยเพชร               กรรมการ 

     2.นายเอกพงศ  ปญญาโชติ 

3. นายกฤษณ  สอนด ี

4. นางสาวเจนจริา  วงศทอง 

5. นายจรีทีปต  ศรีภักดี 

6. นางสาวภัทรานิษฐ  ปยะเจริญ 

 

ชุดท่ี 2 

ประธาน/กรรมการ นสิติ 

1. รศ.ดร.ชุติมา     มุสกิานนท             ประธาน 

2. ผศ.ดร.ศิริพร    เสริตานนท            กรรมการ 

3. ดร.พสิษิฐ        ยอดวันดี               กรรมการ 

     1.   นางดารารัศม ี ชมพูทวปี 

2. นายยุทธชัย  บุดดคีํา 

3. นายอนุพงษ  สวัีนคํา 

4. นางสาวยุวรรณดา  กลิ่นสาคร 

5. นางสาวอนัญญา  มเีครือเอ่ียม 

 

ชุดท่ี 3 

ประธาน/กรรมการ นสิติ 

1. รศ.ดร.ชุติมา    มุสกิานนท            ประธาน 

2. รศ.พนิดา        สนิสุวรรณ            กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ศิริพร    เสริตานนท           กรรมการ 

     1.  นายสอาด  สุรินทร 

     2.   นายศุภกร  ธนะเพทย 

     3.  นายมนตรี  ขัดสใีส 

4. นางสาวอัญชล ี สุวรีะวัฒนกจิ 

5. นางสาวพัทธธิดา  รชตภลกุล 

6. นางสาวนิอร นํ้าใจด ี

 

    2.6 ไมมอีาจารยผูสอนรายวชิา EDA 5206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา 

ตามท่ี ผศ.บุรินทร  รุจจนพันธ   อาจารยผูสอนรายวชิา EDA 5206 ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการศึกษา ลาออก เดอืนธันวาคม 2565  ดังน้ันในเดอืนมกราคม – กุมภาพันธ 2566  นิสติ รหัส 65 ตองเรียนใน

รายวชิาดังกลาว ซึง่ทางหลักสูตรฯ ไมมอีาจารยผูสอน 

 

3.3 รายงานการดําเนนิงานสาํนักบรหิาร   

1. งานดานกิจกรรมนสิติและศลิปวัฒนธรรม  

1) รายงานสถานการณการติดโควดิของนิสติในเดอืนพฤศจกิายน 2565 จาํนวน 7 คน  

(คณะพยาบาล 3 คน และคณะเทคนิคการแพทย 4 คน) 

2) ประสานงานและจัดประชุมคณะอนุกรรมการกจิการนิสติ รวมกับมหาวทิยาลัยเวสเทิรน เมื่อวันท่ี 4 พฤศจกิายน 

2565 เวลา 14.00 น. 

3) ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสติ เมื่อวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2565 เวลา 15.30 น.  
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2. งานดานหอพัก 

 1. ประสานรานคาขอใบเสนอราคาเพื่อจัดซื้ออุปกรณทําราวตากผาหอพัก B และทําเบิกจาย 

 2. จัดซื้ออุปกรณสําหรับติดต้ังเคร่ืองทํานํ้าอุนหอพัก 2   

 3. จัดซื้ออุปกรณเฟอรนิเจอรหอพัก 2 เชน ตูเสื้อผา เกาอ้ี โตะทํางาน ตูใสรองเทา ท่ีนอน  

  4. จัดหองพักใหนิสติท่ีติดโควดิ-19 จํานวน 3 หอง จาํนวน 7 คน  

 5. ประสานงานแจงดําเนินการจดัซอม ปรับปรุง แกไข หอพักนิสติ  
 

3. งานรักษาความปลอดภัย 

        1 )  ไ ด ดํ า เ นิ น ก า รตร วจ ตรา ค ว า ม เ รี ยบร อ ยข อ ง ห อ ง เ รี ยน  อ า ค า ร  แ ล ะ สถ า น ท่ี ข อ ง มห า วิ ทย า ลั ย  

โดยรายงานผานในกลุม LINE ของพนักงานรักษาความปลอดภัย และรายงานจํานวนชางกอสรางท่ีมาสรางหอพัก 1   

        2) ไดทําการเบิกคาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 ใหกับบริษัทฯ  

ท่ีดูแลโรงพยาบาลเนช่ัน จังหวัดเชียงใหม 
 

4. งานถายเอกสารและไปรษณยี  

 1) จัดระเบียบการใหบริการพัสดุแกบุคลากรและนิสิตโดยยายสถานท่ีจัดเก็บจากเดิมมาไวบริเวณหนาหองถาย

เอกสาร ใหบริการวันจันทร – ศุกร เวลา 08.00 – 13.30 น. และ 14.30 – 17.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษและวันเสาร – อาทิตย 

นิสิตสามารถติดตอรับพัสดุไดท่ีปอม รปภ.ดานหนามหาวิทยาลัยเดือน พฤศจิกายน 2565 รับพัสดุจัดสงโดยบริษัทไปรษณีย

ไทย จํานวน 528 ช้ิน จําหนายไป 521 ช้ิน คงเหลอื 7 ช้ิน  รับพัสดุจัดสงโดยบริษัทเอกชน จํานวน 289 ช้ิน จําหนายไป 254 ช้ิน 

คงเหลอื 5 ช้ิน 

2) ใหบริการสงไปรษณีย จดหมายธรรมดา จํานวน 6 ฉบับ จดหมาย EMS จํานวน 26 ฉบับ จดหมายลงทะเบียน 

จํานวน 60 ฉบับ และพัสดุ จํานวน - ช้ิน  

3) ใหบริการถายเอกสาร จํานวน    227 แผน  

4) ปร้ินสเอกสารแกนิสติ จํานวน 1,324 แผน  
 

5. งานภูมทิัศน 

1. ดูแลพื้นท่ีท่ีตัวเองรับผดิชอบ ตัดหญา กวาดใบไม เก็บกิ่งไม ตัดแตงตนไม และเก็บขยะรอบมหาวทิยาลัย 

2. จัดสถานท่ี ขนยาย จัดเก็บ โตะและเกาอ้ี เพื่อใหนิสติท่ีติดโควดิน่ังสอบ  

3. เพาะตนไมในเรือนเพาะชํา  

4. งานตางๆ ท่ีคณะ/หนวยงานรองขอ  

6. งานรานคา 

    - รอประสานงานรานคาเพื่อยายของเขาพื้นท่ี หอพัก 2 

-  ยังไมไดดําเนินการประสานขอควิอารโคต ในการสแกนชําระเงนิ และการโอนเงนิรายไดประจําวันคนืใหกับรานคา  

- การจัดทําสัญญาเชาพื้นท่ี รานคา หอพัก 2 
 

7. งานพนักงานทาํความสะอาด  

    -  ดําเนินการจัดทําความสะอาดตามถาระงานประจาํวัน  

 

8. งานชางซอมบํารุง 
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เดือนพฤศจิกายน  2565 มีรายการแจงดําเนินการ จํานวน 82 รายการ (ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565) แยกเปน 

ดังน้ี   

1. ซอมแซม/เปลี่ยน  จํานวน 71 รายการ  

2. ติดต้ังวัสดุฯ         จํานวน   5 รายการ  

3. อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน 2 รายการ  

4. งานและบริการอื่นๆ   จํานวน 4 รายการ  

ตามรายละเอียดตามแนบ  

หน้าท่ี 76



หนา 77 

 

 

หน้าท่ี 77



หนา 78 

 

 
 

หน้าท่ี 78



หนา 79 

 

     

หน้าท่ี 79



หนา 80 

 

 
 

9. งานยานพาหนะ 

 1) รับสงอาจารยคณะพยาบาลศาสตร วันจันทร ถงึ วันศุกร ลําปาง-เชียงใหม-ลําปาง 

 2) รับสงอาจารยคณะพยาบาลศาสตร ไปนิเทศงานท่ีโรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลลําปาง  

                และชุมชนอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

 3) รับสงเจาหนาท่ีการเงนิและเจาหนาท่ีงานจัดซื้อ ไปธนาคารและไปซื้อของ 

 4) รับสงทานอธิการบด ีและผูบริหาร สนามบิน-ท่ีพัก-มหาวทิยาลัย 

 5) บริการบุคลากรและนิสติตามท่ีสงแบบขออนุญาตใชยานพาหนะ  

 6) บริการผูรับใบอนุญาต จังหวัดเชียงใหม 

 7) เดนิทางไปโรงพยาบาลศูนยเนช่ันจังหวัดเชียงใหม เพื่อเตรียมงานประชุมสภาทันตฯ 

10. งาน กยศ. 
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- วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2565 นิสติท่ีติดคางในระบบ กยศ DSL จํานวน 71 คน สามารถยื่นกูในระบบได ใน ภาคเรียนท่ี 

1 และ 2 ปการศึกษา 2565 

- นิสติท่ีติดคางในระบบ กยศ DSL จํานวน 71 คน ยื่นเอกสารสัญญากูยมืและแบบยนืยันการเบิกเงนิ ภาคเรียนท่ี 1 และ 

2 ปการศึกษา 2565 จํานวน 66 ราย ไมประสงคยื่นกู จํานวน 4 ราย  อีกจํานวน 1 ราย ยังไมสามารถยื่นกูในระบบ

ได (เนื่องจากในระบบตรวจพบวานสิติ เคยศกึษาในระดับ ป.ตร ีมาแลว จาการตรวจสอบ นสิติเรยีนในระดับ

ประกาศวิชาชีพผูชวยพยาบาล ทางงาน ก.ย.ศ. มหาวิทยาลัยเนช่ัน ไดแจงกลับไปสํานักงาน ก.ย.ศ.เขต

ภาคเหนอืแลว ซึ่งทางสํานักงานเขตภาคเหนอืใหรอการแจงการอนุมัตใินระบบ สําหรับนสิติดังกลาวอีกคร้ัง) 

- ยอดนสิติกูยืมภาคเรยีนที่ 1/65 จํานวน 370 ราย  

ลําดับ คณะ จํานวน 

1 พยาบาลศาสตร 213 

2 เทคนิคการแพทย 91 

3 ทันตแพทยศาสตร 29 

4 ธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 31 

5 สาธารณสุขศาสตร 4 

6 นิเทศศาสตร 1 

7 บริหารธุรกจิ 1 

รวม 370 

- ยอดนสิติกูยืมภาคเรยีนที่ 2/65 จํานวน 360 ราย  

ลําดับ คณะ จํานวน 

1 พยาบาลศาสตร 210 

2 เทคนิคการแพทย 90 

3 ทันตแพทยศาสตร 23 

4 ธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 31 

5 สาธารณสุขศาสตร 4 

6 นิเทศศาสตร 1 

7 บริหารธุรกจิ 1 

รวม 360 

 

- ภาคเรยีนที่ 2/65 มีนสิติไมย่ืนกู กยศ ทั้งหมด 10 ราย  

ลําดับ ไมยื่นกูเนื่องจาก จํานวน (ราย) 

1 หลักสูตรเกนิ 3 

2 ลาออก 3 

3 รักษาสถานภาพ 4 
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11. งานบัญชกีารเงนิและทรัพยสนิ 

        11.1 คากระแสไฟฟามหาวทิยาลัยเนช่ัน-ลําปาง ประจําเดอืนตุลาคม  2565 จาํนวน 262,970.26  บาท  ซึ่งลดลงจาก

เดอืนกันยายน  2565   จาํนวน  49,611.21   บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      11.2 คากระแสไฟฟา รพ.ศูนยเนช่ัน เชียงใหม  ประจําเดอืนตุลาคม  2565 จาํนวน 47,782.79  บาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดอืน

กันยายน  2565   จํานวน  2,781.54   บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      11.3 กระแสไฟฟา หอพัก NTUD ประจําเดอืนตุลาคม  2565 จํานวน 51,392.15  บาท  ซึง่ลดลงจากเดอืนกันยายน  

2565   จํานวน  9,205.57   บาท  
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   11.4.งานบัญชี  สงเอกสารทางการบัญชี เดอืนตุลาคม 2565  ไปยังการเงนิสวนกลาง ดังน้ี 

 5.1 เอกสารใบสําคัญจาย-ใบสําคัญทดรองจาย      117  รายการ 

 5.2 เอกสารใบสําคัญจายเงนิสดยอย        19  รายการ 
 

12. งานอื่นๆ 

12.1 ดาํเนนิการเบกิ-จาย เขาระบบ E-OFFICE   

       12.1.1 คานํ้ามันเช้ือเพลงิ คากระแสไฟฟาหอพัก คากระแสไฟฟาทาวนเฮาส คากระแสไฟฟาขัดของ คานํ้าประปา คาจาง

พนักงานรักษาความปลอดภัย คาพัสดุงานบาน คาวัสดุอุปกรณงานภูมทัิศน คาวัสดุอุปกรณงานชางฯ 

        12.1.2 จัดทําตารางเวรการทํางานของพนักงานซอมบํารุง และพนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย  

 

3.4 รายงานการดาํเนนิงานสาํนักงานอธกิารบดี   

1. งานสภามหาวทิยาลัย 

1.  จัดเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2565 และจัดสงไปยังคณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยเรียบรอยแลว 

2.  จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 ดวยความเรียบรอย 

และมขีอสรุปมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังท่ี 5/2565 ดังน้ี 

ระเบยีบวาระ รายละเอียด มติที่ประชุม 

1. เร่ืองท่ีประธาน 

แจงใหท่ีประชุมทราบ 

ไมม ี  

2. รับรองรายงาน              

การประชุมคร้ังท่ีผานมา  

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา

มหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังท่ี 3/2565  

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติรับรองรายงาน

การประชุมสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังท่ี 

3/3565  

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา

มหาวทิยาลัยเนช่ัน คร้ังท่ี 4/2565  

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติมอบหมายให

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเนช่ันดําเนินการ

แก ไขตามขอ เสนอแนะและให เสนอให

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า

มหาวิทยาลัยเนช่ัน คร้ังท่ี 4/2565 ในคร้ัง

ตอไป 

3. เร่ืองแจงเพื่อทราบ 3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภา

มหาวทิยาลัย 

ท่ีประชุมพจิารณา 

และมมีติรับทราบ 

3.2 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัย 

   3.2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการ

และแผนพัฒนาบุคลากรประจําปการศึกษา 2564 

มหาวทิยาลัย 

เนช่ัน 
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ระเบยีบวาระ รายละเอียด มติที่ประชุม 

   3.2.2 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวชิาและ

สถาบัน ปการศึกษา 2564 

   3.2.3 การยกเลกิตัวบงช้ีตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในประจาํปการศึกษา 2565 

   3.2.4 สรุปจํานวนนิสติในภาคการศึกษาท่ี 1 ป

การศึกษา 2565 

4. เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  ไมม ี  

5. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 5.1 ขออนุมัติขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน วาดวย

ระบบการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2565 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติขอบังคับ

มหาวทิยาลัยเนช่ัน วาดวยระบบการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2565 

5.2 ขออนุมัติขอบังคับมหาวทิยาลัยเนช่ัน วาดวย

ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติขอบังคับ

มหาวทิยาลัยเนช่ัน วาดวยระบบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

5.3 ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566) 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติโดยใหมกีาร

แกไข ตามขอเสนอแนะ 

5.4 ขออนุมัติปดหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกจิ

บัณฑติ สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงทาง

อากาศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติปด 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิา

ธุรกจิการบินและการขนสงทางอากาศ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) ตามท่ี

มหาวทิยาลัยเสนอ 

5.5 ขออนุมัติอนุโลมอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร

และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกจิบัณฑติ  สาขาวชิาธุรกจิการบินและ

การขนสงทางอากาศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติตามท่ี

มหาวทิยาลัยเสนอ 

5.6 ขออนุมัติปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติตามท่ี

มหาวทิยาลัยเสนอ 

5.7 ขออนุมัติอนุโลมอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร

และอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุข

ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติตามท่ี

มหาวทิยาลัยเสนอ 

5.8 ขออนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(Improvement Plan) ปการศึกษา 2565 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  
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ระเบยีบวาระ รายละเอียด มติที่ประชุม 

5.9 ขออนุมัติแผนปฏบัิติการประจําปการศึกษา 256  ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติแผนปฏบัิติ

การประจําปการศึกษา 2565 ตามท่ี

มหาวทิยาลัยเสนอ 

5.10 ขออนุมัติงบการเงนิประจําปการศึกษา 2564  

ณ วันสิ้นงวด 31 กรกฎาคม 2565 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติงบการเงนิ

ประจําปการศึกษา 2564 

5.11 ขออนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป

การศึกษา 2565 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีประจําปการศึกษา 2565 ตามท่ี

มหาวทิยาลัยเสนอ 

5.12 ขออนุมัติการจัดสรรเงนิสําหรับกองทุนของ

มหาวทิยาลัยและผูรับใบอนุญาต ณ วันสิ้นงวด 31 

กรกฎาคม 2565 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติการจัดสรร

เงนิสําหรับกองทุนของมหาวทิยาลัยและผูรับ

ใบอนุญาต ณ วันสิ้นงวด 31 กรกฎาคม 

2565 

5.13 ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2564 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติอนุมัติผูสําเร็จ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2564    

ตามท่ีมหาวทิยาลัยเสนอ 

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 

ประจําป 2566 

   - คร้ังท่ี 1/2566 วันพฤหัสบดท่ีี 2 กุมภาพันธ 

2566 เวลา 09.00-12.00 น. 

   - คร้ังท่ี 2/2566 วันพฤหัสบดท่ีี 20 เมษายน  

2566  เวลา 09.00-12.00 น. 

   - คร้ังท่ี 3/2566 วันพฤหัสบดท่ีี 20 กรกฎาคม 

2566  เวลา 09.00-12.00 น. 

   - คร้ังท่ี 4/2566 วันพฤหัสบดท่ีี 21  กันยายน 

2566 เวลา 09.00-12.00 น. 

   - คร้ังท่ี 5/2566 วันพฤหัสบดท่ีี 16 พฤศจกิายน 

2566  เวลา 09.00-12.00 น. 

ท่ีประชุมพจิารณาและมมีติรับทราบ 

 2.  งานเลขานุการอธกิารบดแีละงานสารบรรณ 

13. รายงานการใชหองประชุมประจําเดอืนพฤศจกิายน 2565 

 -  หองประชุม ดร.เทียม  โชควัฒนา  จํานวน  12  คร้ัง 

 -  หองประชุมเล็ก (หองรับรอง)  จํานวน  4  คร้ัง 

14. ลงทะเบียนรับหนังสือจากหนวยงานภายนอก  จํานวน  92  ฉบับ นําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและนําสง

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

15. ลงทะเบียนหนังสอืออกไปยังหนวยงานภายนอกและเก็บไฟลสําเนาหนังสอืจากหนวยงานตางๆ ท่ีอธิการบดีลง

นามแลว ประจําเดอืนพฤศจกิายน 2565 
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16. จัดสงหนังสือท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาและส่ังการ ผานทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส และระบบ E-Office  

17. จัดทําบันทึกเบิกจายคาท่ีพักและคาเดนิทางของอธิการบด ีประจําเดอืนพฤศจกิายน  2565 

18. จัดทําบันทึกเบิกจายคาท่ีพักและคาเดนิทางของรองอธิการบด ีประจําเดอืนพฤศจกิายน  2565 

19. จัดทําบันทึกเบิกจายคาท่ีพักและคาเดนิทางของท่ีปรึกษาอธิการบดี และคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ระหวางวันที่ 22-23 พฤศจิกายน  2565 ในการเดินทางมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนยมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัด

เชียงใหม 

20. สรุปรายการขออนุมัติงบประมาณของหนวยงานตางๆ ประจําเดอืนพฤศจกิายน 2565 

21. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานสํานักอธิการบด ี ประจําเดอืนพฤศจกิายน 2565 

22. จัดทําบันทึกเบิกจายคานํ้าดื่มประจําเดอืนพฤศจกิายน 2565 

23. ติดตามและรายงานความคบืหนาการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3 .  งานเลขานุการผูชวยอธกิารบด ี

1. ชุดยูนิฟอรม (แมบาน, ชาง, รปภ, ภูมทัิศน, พลขับ) 

2. ประสานงานขอเปลี่ยนฉนวนหุมสายไฟฟาแรงสูง 

3. ประสานงาน หนวยงานการไฟฟาเขยีนแบบไฟฟาหอ 2 

4. ประสานงาน สัญญาการเชาพื้นท่ีรานซักผา 

5. ประสานงาน ไอที สํารวจจุดบริการอินเตอรเน็ต และความเร็วอินเตอรเน็ต 

6. ประสานงาน หอพัก สรุปรายการชุดเฟอรนิเจอรหอ 2 

7. ประสานงาน นิสติคางชําระคาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 1/65 เดอืนตุลาคม 2565 

8. ดําเนินการจัดทําตาราเปรียบเทียบคาลงทะเบียน NTU-WTU 

9. ดําเนินการจัดทําตารางเปรียบเทียบราคาไฟถนนโซลาเซลล 

10. เตรียมความพรอม การประชุมคณะกรรมการองคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย คร้ัง

ท่ี 11/2565 

 4.  งานนโยบาย แผน และตรวจสอบภายใน 

1. จัดทํารางแผนบริหารประเด็นความเสี่ยง ปการศึกษา 2565 และรางคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ระดับสถาบัน เสนอตอท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณา 

ประเด็นการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ปการศกึษา 2564 

ประเด็นการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ปการศกึษา 2564 

1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ  (การผลติบณัฑติ) 

ประเด็น: การประชาสัมพันธและการรณรงครับนิสิตไมเปนไป

ตามเปาหมาย 

ปจจัยภายนอก 

ประเด็น: การประชาสัมพันธและการรณรงครับนิสิตไม

เปนไปตามเปาหมาย 

2.ความเสี่ยงดานการปฏบิัตงิาน  (การวจัิย) 

ประเด็น: ผลงานทางวิชาการ/วิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสาร 

TCI ขึ้นไปมนีอย 

ปจจัยภายใน 

ประเด็น: ผลงานทางวิชาการ/วิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรใน

วารสาร TCI ขึ้นไปมนีอย 

3. ความเสี่ยงดานบคุลากร ปจจัยภายใน 
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ประเด็น: จํานวนอาจารยเขาสูตําแหนงทางวชิาการนอย ประเด็น: จํานวนอาจารยเขาสูตําแหนงทางวชิาการนอย 

4. ความเสี่ยงดานการบรหิารจัดการ 

ประเด็น: การบริหารจัดการควบคุมการติดเช้ือโควดิ-19 ของ

บุคลากรและนิสติของมหาวทิยาลัย 

 

 

2. เขารวมการประชุมสัมมนา เร่ือง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษา 6 ฉบับ ในวันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 จัดโดย สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม ประกอบดวยประกาศ 

2.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 

2565 

2.2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2565 

2.3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2565 

2.4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง รายละเอียดผลลัพธการเรียนรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

2.5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการดําเนินงานคลังหนวยกิตในระดับ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

2.6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแตงต้ังหรือ

มอบหมายผูตรวจสอบ และการตรวจสอบการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

3. ศึกษาขอมูลเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยเนช่ัน พ.ศ. 2567-2571  

 

5.งานทรัพยากรมนุษย 

จํานวนบุคลากรเปรยีบเทยีบ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 

 

ท่ี   

 

คณะวชิา/สํานัก   

จํานวน (คน)   

  หมายเหตุ  31 ตุลาคม 2565 30 พฤศจิกายน 2565 

  

1   

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ   

หมวดวชิาศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร  

- กลุมวชิาศึกษาท่ัวไป   

- กลุมวทิยาศาสตร   

  

  

3       

4      

  

   

3     

4   

  

  

 

  

2   คณะสาธารณสุขศาสตร   9      9         

3   คณะพยาบาลศาสตร   23 26 ลาออก 1) อ.วรรณวกิาร ใจกลา 

รับทดแทน/เพิ่ม 1) อ.ออมใจ สิทธิจําลอง 

2)อ.ธณัชชนรี สโรบล 3) อ.บุณยวีร 

พรหมจรรย 4)อ.วไิลพร หอมทอง 

4  คณะทันตแพทยศาสตร  7       7        
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5  คณะเทคนิคการแพทย   7 8   

                                          รวม  54 57     

  

6 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

คณะบริหารธุรกิจ   

- หลักสูตรบัญชบัีณฑติ  

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ   

- สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนสงฯ 

- อาจารยประจําคณะ 

   

     

2   

2  

3 

2 

   

  

2 

2   

3  

2 

  

  

 

 

 

  

7 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 5 5  

8 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 5 5   

9 ผูชวยอธกิารบดี 1 1 **** 

10 สํานักอธิการบดี 3 3   

11 สํานักบริหาร 33 32 ลาออก 1) นายวรีะพงษ อ่ินคํา (รปภ.) 

12 สํานักวชิาการ 11 11   

13 สํานักสื่อสารองคกร 4 3 ลาออก 1) น.ส.บุญญรัตน สําลีพันธุ 

14 เลขานุการคณะ 2 3 รับทดแทน 1) น.ส.เมริษา ปะระมะ 

15  เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร ป.โท 1 1   

16 เจาหนาท่ีประจําคณะศิลปศาสตรฯ - -   

17 เจาหนาท่ีประจําคณะพยาบาลศาสตร 1 1  

18 เจาหนาท่ีประจําคณะทันตแพทยศาสตร/

แมบาน 

7 7   

19 เจาหนาท่ีประจําคณะเทคนิคการแพทย 2 2   

                                              รวม 137 139  

 

3.5 รายงานการดําเนนิงานสาํนักสื่อสารองคกร 

1. รายงานความคบืหนาการรับสมัคร ปการศึกษา 2566  

- รับสมัครนิสิตออนไลน ผานชองทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย, Line Official และเพจมหาวิทยาลัย รวมท้ังสมัครกับ

อาจารยแนะแนว 

- ยอดนิสติรายงานตัว ปการศึกษา 2565 ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 
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2. ความคืบหนาดานการแนะแนว ทีมแนะแนวไดออกแนะแนวในโรงเรียน จ.นาน ตลอดท้ังเดือนธันวาคม 2565 

และเมื่อวันท่ี 24 พ.ย. ท่ีผานมา อ.แพทรียา บัววันเพ็ญ  ไดเขาพบหัวหนางานแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดลําปาง 

จํานวน 3 โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนกลุมเปาหมาย คือ โรงเรียน       บุญวาทยวิทยาลัย โรงเรียนลําปางกัลยาณ ี

และโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง เพื่อมอบของท่ีระลึก พบปะพูดคุย และประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเปดสอนในป

การศึกษา 2566 พรอมท้ังขอนัดหมายการเขาแนะแนวในเดอืนมกราคม 2566 

 

3.6 รายงานการดาํเนนิงานวชิาการ สวนงานทะเบยีนและประมวลผล   

 1) งานทะเบยีนและประมวลผล 

     1.  ติดตามการลงทะเบียนเรียนของนิสติระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม – 5 

พฤศจกิายน 2565 ผาน app line ของนิสติแตละสาขาวชิา มนิีสติท่ีลงทะเบียนเรียนสมบูรณ รวมท้ังสิ้น 387 ราย อยูระหวาง

การติดตอชําระเงนิ 21 ราย และ ไมไดลงทะเบียนเรียน 16 ราย   รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1 

1. จัดหองสอบ / อาจารยผูคุมสอบ  ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 /2565  

2. จัดทํารายช่ือผูมสีทิธ์ิสอบ และ รายช่ือนิสติเขาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 

3. ผลติ ขอสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 ของระดับปริญญาตรี  รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 2 

4. บันทึกขอมูลผูเขาศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา เขาระบบ  

KSP Bundit ท่ี https://bundit.ksp.or.th/ สํานักงานมาตรฐานวชิาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ีเขาศึกษาปการศึกษา 2562 

จํานวน 5 ราย และ ปการศึกษา 2564 จํานวน 30 ราย 

5. จัดสงรายช่ือผูเขาศึกษา ตามรายการท่ี 5 ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาฯ ทางไปรษณยี 

6. อัพรูปภาพของนิสติช้ันปท่ี 1 เขาระบบ xregis.nation.ac.th 

7. รวมประชุมโครงการ การเช่ือมโยงขอมูลขนาดใหญ Big Data รวมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาUnicon-

University Connected ระยะท่ี 2 ในวันท่ี 25 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น 
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เอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ2 
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เอกสารแนบ 3 
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 3.7 รายงานการตดิตามการเคลยีรเงนิเบกิจายของสวนงานการเงนิ   

     11.1 รายงานคางเคลยีรเอกสาร จํานวน  6  รายการ รวมจาํนวนเงนิ 25,000  บาท ประกอบดวย 

1).คาใชจายท่ัวไป จํานวน  1  รายการ จํานวน  5,000   บาท 

2) คาใชจายงานวจิัย จํานวน 5  รายการ จํานวนเงนิ 20,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา   
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