
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ครั้งที่ ๔/2560 
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ  ห้องประชุมผศ.สมเดช  นิลพันธุ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
รายนามผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนนทั์  วรรณศิริ   กรรมการ 
3. อาจารย์วริยา   จันทร์ข า   กรรมการ 
4. อาจารย์ศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 
5. อาจารย์ณัฐธยาน์   อังคประเสริฐกุล  กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ดร.สุนุตตรา   ตะบูนพงศ์  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวเตชิตา     ไชยอ่อน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

เปิดประชุม  ๑๓.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง –ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา   
๔.๑ การก าหนดคุณสมบัติผู้สอน  

เนื่องจากการประชุมประกันคุณภาพของหลักสูตร ได้มีประเด็นต้องทบทวนเกี่ยวกับการวางแผน
ในปีการศึกษา 2560 โดยเฉพาะประเด็น 1. ก าหนดผู้สอนในรายวิชา 2. การก าหนดภาระงานสอนใน
ภาพรวทั้งปี 2560  

 จึงมีมตริ่วมกันให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติดังนี้  
1. การก าหนดภาระงานของ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 

6 ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา (ตามประกาศของสภาการพยาบาล)  
2. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนในแต่ละรายวิชาดังนี้  

 
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ก าหนดคุณสมบัติของผู้สอน 

กระบวนการพยาบาล อ.ประจ าของคณะ  
การพยาบาลพ้ืนฐาน    อ.ประจ าของคณะ 
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน อ.ประจ าทุกคน อ.ผู้ที่สอนรายวิชาทฤษฎี 
ชีวสถิติ อ.ประจ าที่มผีลงานวิจัยเชิงปริมาณ มี



รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ก าหนดคุณสมบัติของผู้สอน 
ประสบการณ์การใช้สถิติ มีประสบการณ์การ
ท าวิจัยแบบวิทยานิพนธ์แผน ก  

มโนมติทางการพยาบาล อ.ประจ าที่มีประสบการณ์การใช้ทฤษฎีการ
พยาบาลในการท าวิจัย  

โภขนาศาสตร์  อ.ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาด้านโภชนศาสตร์  
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาของการ
พยาบาลให้อ.แต่ละสาขาช่วยสอน  

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา อ.ประจ าคณะ อ.ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  

สารสนเทศทางการพยาบาล อ.ประจ าคณะที่ผ่านการอบรมหรือมี
ประสบการณ์ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต  

ภาวะผู้น าทางการพยาบาล อ.ประจ าที่มีประสบการณ์หัวหน้าหอผู้ป่วย 
หรือ มปีระสบการณ์ทางคลินิกมา ๕ ปี หรือมี
ประสบการณ์การอบรม HA หรือได้ APN  

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ขอให้เชิญสอนในเรื่องกฎหมาย  
หัวข้อจรรยาบรรณวิชาชีพให้อาจารย์มี
ประสบการณ์เป็นวิชาชีพมากว่า 10 ปี หรือ
ผ่านการฝึกอบรมเรื่องจริยธรรมบรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล 

ปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร อ.ประจ ากลุ่มสาขาวิชา 5 สาขา 
ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล อ.ประจ ากลุ่มสาขาวิชา 5 สาขา 

 
๔.๒ การก าหนดคุณสมบัติผู้สอน  
      ๑. ก าหนดสาระรายละเอียดของการเรียนรู้ มติที่ประชุม เห็นชอบดังนี้  
                    ด้านคุณธรรมจริยธรรม    รายวิชาทฤษฎี ก าหนดให้ ร้อยละ ๑๐   
                                                    รายวิชาปฏิบัติ ก าหนดให้ร้อยละ ๑๐ - ๒๐    
                    ด้านความรู้                  รายวิชาทฤษฎี ก าหนดให้ ร้อยละ ๗๐   
                                                    รายวิชาปฏิบัติ ก าหนดให้ร้อยละ ๑๐   
                    ด้านทักษะทางปัญญา     รายวิชาทฤษฎี ก าหนดให้ ร้อยละ ๑๐   
                                                   รายวิชาปฏิบัติ ก าหนดให้ร้อยละ ๓๐   
                     ด้านสัมพันธภาพ           รายวิชาทฤษฎี ก าหนดให้ ร้อยละ ๕ 
                                                     รายวิชาปฏิบัต ิก าหนดให้ร้อยละ ๕ 
                    ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ภาษา 
                                                      รายวิชาทฤษฎี ก าหนดให้ ร้อยละ ๕ 
                                                      รายวิชาปฏิบัติ ก าหนดให้ร้อยละ ๕ 
                     ด้านทักษะวิชาชีพ         รายวิชาปฏิบัติ ก าหนดให้ร้อยละ  ๔๐ 



        
      ๒. แนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ คือ ให้ประธานรายวิชา ศึกษารายละเอียดแต่ละด้านใน
มคอ.๒ (สามารถขอส าเนาที่ปุ้ย หรือ รองมาลินี) เพ่ือประกอบการคิดกิจกรรมและวัดประเมินผลได้
สอดคล้องกับสาระแต่ละด้าน  
 
     ๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ขอให้ กก.จัดการศึกษาจัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและภาษา ให้สอดคล้องกับผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต  
 
     ๔. แนวทางการติดตามและประเมินผล แบบประเมินผลตาม TQF ขอให้กก.จัดการศึกษาท าการนัด
หมายอ.ทุกท่านเพ่ือตกลงในการก าหนดแบบประเมินผลตาม TQF แล้วกก.จัดการศึกษาจัดท าโครงการ 
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะในการท าแบบประเมินผล เพื่อน าใช้ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
ทั้งนี้ขอให้ประธานรายวิชาทุกท่านปรับรายละเอียดของสัดส่วนวิชา และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดของสาระการเรียนรู้ ส่งภายในวันที่ ๑๒ พค. ๖๐  
 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
……………………………………………….    …………………….……………………………. 
(อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล)   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก บัวเจริญ) 
ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


