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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 19/2555   

วันอังคารที่  11 ตุลาคม 2555    
ณ ห้องประชุมพระยาศรวีิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย    

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศกึษา   ประธานกรรมการ 
2.  รศ.อุษณีย ์         ค าประกอบ ผูอ้ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา        รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.วีณัน บัณฑติย์   รองผูอ้ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
4. รศ.ดร.สรศักดิ ์ ลีร้ัตนาวลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑติวิทยาลัย   กรรมการ 
5.  อ.เฉลิมพล         คงจิตต์      ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
       วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี        กรรมการ 
6. รศ.อัญชลี      เสริมส่งสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 
7. ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร ์  กรรมการ 
8. นายนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจติรศิลป์                    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ยิ่งมณี  ตระกูลพัว ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
10. ผศ.ดร.รุ่งฉัตร  ชมภอูินไหว ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

11. อ.ดร.ศวิาพร ธรรมดี ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการศกึษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
12. รศ.พันทวี เชื้อขาว ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
13. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
14. อ.เกรียงไกร เลิศโภคานนท์ แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
15.  อ.ดร.ประพัฒน์ชนม ์จรยิะพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
16. อ.ดร.สันต ์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ กรรมการ  
17. อ.ศศิกานต์ ลิมปิติ ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน            กรรมการ 
18. อ.ดร.วรรณภา ลีระศริิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    กรรมการ  
19. รศ.พิษณ ุ เจยีวคุณ รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ  
    ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและเลขานุการ 
20. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร  
     ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพัชริภา ศริิอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
2. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
3. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
4. น.ส.ธิดารัตน ์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการและกจิการพิเศษ    
2. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
3. ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ประธานสภาพนักงาน 
5. รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ  
6. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะสังคมศาสตร ์            
7. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและบรกิารการศึกษา คณะแพทยศาสตร์   
8. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์  
9. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์   
10. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์                                                    
11. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
12. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ วิจัยและวิเทศสมัพันธ์ คณะนติิศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30   น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจง้ให้ท่ีประชุมทราบ       

 ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับ และแนะน า  อ.ดร.ศิวาพร  ธรรมดี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ 
คณะเกษตรศาสตร ์ ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการโดยต าแหน่ง   
 ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 
16/2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมตริับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่อง - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังขอ้คดิเห็น    

4.1 แนวทางการจัดท า Pre-College Program  

 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุม
เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดท า Pre-College Program เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 โดยมีผู้แทนจากส่วนงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  บัณฑิตวิทยาลัย ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล กองพัฒนานักศึกษา และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการจัดท า Pre-College Program ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีดังนี้ 

1. การก าหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตามที่ ทปอ. เสนอ เป็น
การด าเนินการที่ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี
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การศึกษา 2557 ประมาณวันที่ 11 สิงหาคม 2557 จึงท าให้มีช่วงระยะเวลาว่างก่อนเปิดภาค
การศึกษาเพียง 2 สัปดาห์ ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับการจัดท า Pre-College Program ในลักษณะของ
การจัดสอนเสริมความรูพ้ืน้ฐาน หรือการจัดกจิกรรมต่างๆ โดยที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

1) สัปดาห์แรก ควรจัดกิจกรรมของส่วนกลาง ได้แก่ 
- การจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ในกรณีของนักศึกษาโควต้า อาจจัดทดสอบหลัง

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องรอจัดพรอ้มกับนักศึกษาในระบบ admissions 
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมใหม่ และเรียนรูก้ารใช้ชีวติในมหาวิทยาลัย 
2) สัปดาห์ที่สอง ควรจัดกิจกรรมในส่วนของคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียนการสอน และอาจจัดให้มีการทดสอบ หรือการอบรมเพื่อเสริมความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน เช่น การจัด training course วิชาฟิสิกส์ หรอืแคลคูลัส เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมและเป็นไปตามความจ าเป็น เนื่องจากมีช่วงระยะเวลาเพียง 2 
สัปดาห์เท่านั้น 

2. ควรจัดกิจกรรมรับน้องในช่วงของ  Pre-College Program เพื่อลดกจิกรรมในช่วงเปิดเทอม ซึ่งจะท า
ให้นักศึกษามีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนมากขึ้น ซึ่งกจิกรรมเชยีรเ์ป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยสโมสร
นักศึกษา ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นนโยบาย   ทางสโมสรนักศึกษาก็ต้องรับไปด าเนินการ  
ซึ่งกจิกรรมรับน้องขึน้ดอยอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาด้วย 

3. ในส่วนของนักศึกษาจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการรับนักศึกษาก่อน อาจจัดให้มีการทดสอบ
ภาษาไทย และจัด training course ให้แก่นักศึกษากอ่นเปิดภาคการศึกษา 

4. ช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงการเปดิภาคการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2556-2557 อาจมี
ปัญหาเนื่องจากนักศึกษาเก่ายังพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ในขณะที่จะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งหอพักของมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาทั้งหมด 

       ท่ีประชุมรับทราบโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ก าหนดการจัด Pre-College Program ใหผู้้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ทราบล่วงหนา้  
2. นอกเหนือจากการจัด Pre-College Program ส าหรับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 แล้ว มหาวทิยาลัยควร

พิจารณาจัดกจิกรรมส าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 2, 3  และ 4  ด้วย เนื่องจากนักศึกษาจะมีช่วงเวลาท่ี
ว่างเช่นกัน 

3. กิจกรรมท่ีควรจัดเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การสบืค้นเอกสาร, 
citation จากส านักหอสมุด, การเขียนในเชงิวิชาการ ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง นโยบาย    - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

6.1   คณะพยาบาลศาสตรข์อปรับปรุงกระบวนวชิา 
คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 24 กระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ดังนี ้
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1. NGC  463   PRIMARY MEDICAL CARE 2(2-0-4) 
2. NGC  495   PRIMARY MEDICAL CARE PRACTICE 2(0-8-0) 
3. NGC  498   COMPREHENSIVE HEALTH SERVICE PRACTICE 2(0-8-0) 
4. NGF  216    FUNDAMENTALS OF NURSING 3(3-0-6) 
5. NGF  294   FUNDAMENTALS OF NURSING SKILLS PRACTICE 1(0-4-0) 
6. NGM  491  MEDICAL NURSING PRACTICE 2(0-8-0) 
7. NGOB  311  NURSING MIDWIFERY I 2(2-0-4) 
8. NGOB  312  NURSING MIDWIFERY II 2(2-0-4) 
9. NGOB  391    NURSING MIDWIFERY PRACTICE I  2(0-8-0) 
10. NGOB  413    NURSING MIDWIFERY III  2(2-0-4) 
11. NGOB  491   NURSING MIDWIFERY PRACTICE II  2(0-8-0) 
12. NGOB  492   NURSING MIDWIFERY PRACTICE III  2(0-8-0) 
13. NGOB  496  OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL NURSING PRACTICE 2(2-0-8) 
14. NGP  492  PEDIATRIC NURSING PRACTICE 2(0-8-0) 
15. NGPN  492  MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING PRACTICE 2(0-8-0) 
16. NGS   432  DISASTER NURSING   2(2-0-4) 
17. NGS  491  SURGICAL NURSING PRACTICE 2(0-8-0) 
18. NGAD  112  INTRODUCTION TO NURSING PROFESSION 2(2-0-4) 
19. NGAD  313  NURSING PROFESSION LAWS AND ACTS AND RELATED LAWS    1(1-0-2) 
20. NGAD  431  NURSING  RESEARCH 2(2-0-4) 
21. NGAD  441  NURSING  LEADERSHIP AND MANAGEMENT 2(2-0-4) 
22. NGAD  492  HEALTH PROMOTION PROJECT    1(0-4-0) 
23. NGID  204  HOLISTIC HEALTH AND HEALTH SYSTEM    2(2-0-4) 
24. NGID  211  NURSING PROCESS    3(2-3-4) 

 การปรับปรุงกระบวนวิชาดังกล่าว ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร ์ 
ในคราวประชุมวิสามัญคร้ังที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554   

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ท่ีประชุมมีความเห็นว่า การปรับปรุงกระบวนวิชา NGC 463 และ NGC 495 มีรายละเอียดท่ีแตกต่าง

จากกระบวนวิชาเดมิค่อนข้างมาก จึงเห็นควรให้เสนอขอเปิดสอนเป็นกระบวนวิชาใหม่ คือกระบวน
วิชา NGC 464 และ NGC 494 ตามล าดับ โดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอน
กระบวนวิชาดังกล่าว และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้   

 NGC 464   
1. เนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 6 ให้แจกแจงจ านวนชั่วโมง 
2. ตัดชื่อย่อกระบวนวิชาออก 
3. เงื่อนไขภาษาอังกฤษ ตัดเครื่องหมาย “,” ออก 
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 NGC 494 
1. ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ให้ตัดค าว่า “พยาบาล” 
2. ให้ตัดชื่อย่อกระบวนวิชาออก 
3. ให้พิจารณาตรวจสอบ และปรับแบบฟอร์ม มคอ. 4 ให้ถูกต้อง 
4. ให้ปรับวัตถุประสงค์ ข้อ 2 ให้เหมาะสม 

2.   เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา NGF 294 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2556 เป็นต้นไป  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป    

3.   เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา NGC 498, NGF 216, NGM 491; NGOB 311, 212, 
391, 413, 491, 492, 496; NGP 492, NGPN 492, NGS 432, NGS 491; NGAD 112, 313, 431, 441, 
492; NGID 204 และ NGID 211 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  
เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
ดังนี้   

NGC  498     
1. เพิ่มหัวข้อการปรับปรุงค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา ในตารางการปรับปรุงกระบวน

วิชา 
2. เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ ในส่วนของเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ให้แก้ไขค า

ว่า “ instructor” เป็น “department” และตัดเครื่องหมาย “,”  ออก 
3. พิจารณาตรวจสอบ และปรับแบบฟอร์ม มคอ. 4 ให้ถูกต้อง 

  NGF  216    
1. ตัดชื่อย่อกระบวนวิชาออก 
2. ปรับแก้ไขเงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน เป็น “Concurrent to 562203 ; and 321223 or 

321224” 
3. แจกแจงจ านวนชั่วโมงของเนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 3 และข้อ 4  

  NGM  491    
1. เพิ่มหัวข้อการปรับปรุงค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา ในตารางการปรับปรุง                  

กระบวนวิชา 
2. เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ ในส่วนของเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ให้แก้ไข           

ค าว่า “ instructor” เป็น “department” และตัดเครื่องหมาย “,”  ออก 
3. แจกแจงจ านวนชั่วโมงของเนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 2 และข้อ 3   

NGOB  311   
1. ระบุจ านวนชั่วโมงของเนื้อหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 7 และ 8   
2. ปรับแก้ไขเงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน เป็น “NGID 202 or NGID 204 ; and NGID 211” 
3. ระบุผลการเรยีนรู้ในหมวดท่ี 3 ให้มีครบทุกด้าน โดยอาจระบุเป็นความรับผิดชอบหลัก

หรอืความรับผิดชอบรองก็ได้ 
NGOB  312  
- ปรับแก้ไขจ านวนชั่วโมงบรรยาย ในเนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 8 และ 11 ให้ถูกต้อง 
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NGOB  391    
1. ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชา ให้มีจ านวนไม่เกิน 30 ตัวอักษร 
2. ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 7  เป็น “ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวในระยะ

ตั้งครรภ์ปกติ...”  และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
NGOB  413    

1. แก้ไขจ านวนชั่วโมงบรรยาย ข้อ 1 เป็น “0.5” 
2. ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชา ให้มีจ านวนไม่เกิน 30 ตัวอักษร 
3. ปรับวัตถุประสงค์กระบวนวิชาให้เหมาะสม 

NGOB  491     
1. ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชา ให้มีจ านวนไม่เกิน 30 ตัวอักษร 
2. เนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 2 ให้แจกแจงจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  
3. ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 3 เป็น “ให้ค าแนะน า...” และปรับ

ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
NGOB  492     

- ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชา ให้มีจ านวนไม่เกิน 30 ตัวอักษร 
NGOB  496  

1. ปรับแก้ไขเงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน เป็น “Fourth year standing and consent of the 
department” 

2. เพิ่มหัวข้อการปรับปรุงค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา ในตารางการปรับปรุง             
กระบวนวิชา 

3. แจกแจงจ านวนชั่วโมงของเนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 2 และข้อ 3    
NGP  492    

1. ปรับแก้ไขเงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อนเป็น “Fourth year standing and consent of the 
department” 

2. เพิ่มหัวข้อการปรับปรุงค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา ในตารางการปรับปรุง            
กระบวนวิชา 

3. แจกแจงจ านวนชั่วโมงของเนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 2 และข้อ 3 
NGPN  492   

1. ปรับแก้ไขเงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อนเป็น “Fourth year standing and consent of the 
department” 

2. เพิ่มหัวข้อการปรับปรุงค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา ในตารางการปรับปรุง             
กระบวนวิชา 

3. แจกแจงจ านวนชั่วโมงของเนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 2, 3, 4   
NGS  432    

1. แจกแจงจ านวนชั่วโมงของเนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 6   
2. ตัดชื่อย่อกระบวนวิชาออก 
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NGS  491    
1. ปรับแก้ไขเงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อนเป็น “Fourth year standing and consent of the 

department” 
2. เพิ่มหัวข้อการปรับปรุงค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา ในตารางการปรับปรุง            

กระบวนวิชา 
NGAD  112    

1. ปรับแก้ไขรหัสกระบวนวิชาในฉบับภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
2. ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชา 
3. เพิ่มหัวข้อการปรับปรุงค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา ในตารางการปรับปรุง            

กระบวนวิชา 
4. ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย แก้ไขค าว่า “จรรยาบ” เป็น “จรรยาบรรณ” 

NGAD  313  
1. พิจารณาปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชา 
2. เนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 4 แก้ไขเป็น “กฎหมายท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ” 
3. แก้ไขหน่วยกิตกระบวนวิชาในฉบับภาษาอังกฤษ เปน็ “1(1-0-2)”    

NGAD  431    
1. ให้เพิ่มหัวข้อการปรับปรุงค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา ใน

ตารางการปรับปรุงกระบวนวิชา 
2. ตัดชื่อย่อกระบวนวิชาออก 
3. เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน แก้ไขเป็น “... Consent of the department ” 
4. พิจารณาเพิ่มจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัต ิ

NGAD  441    
- เนื้อหากระบวนวิชาในฉบับภาษาอังกฤษ ข้อ 3 ให้ตัดข้อความส่วนท่ีเกินมาออก 

NGAD  492      
1. แก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ เป็น“HEALTH DEVELOPMENT PROJECT” 
2. ตัดชื่อย่อกระบวนวิชาออก 

NGID 204    
1. เพิ่มหัวข้อการปรับปรุงค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชาในตารางการปรับปรุงกระบวน

วิชา 
2. ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงบรรยายภาษาไทยและภาษาองักฤษให้สอดคล้องกัน 

NGID 211    
1. เค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาไทย ใหต้ัดค าว่า “ภาวะ” ในชื่อกระบวนวชิา 

วัตถุประสงค์ และค าอธบิายลักษณะกระบวนวชิา ออก  
2. แจกแจงจ านวนชัว่โมงบรรยายของเนื้อหากระบวนวิชา ข้อ 3.1   

ท้ังนี ้ขอให้พจิารณาปรับแกไ้ขทุกกระบวนวชิา ดังนี้ 
1. หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ให้เปลี่ยนเครื่องหมาย “ x ” เป็น “ / ”    
2.  พิจารณาตรวจสอบ และปรับแก้ไขแบบฟอร์ม มคอ. 4 ให้ถูกต้อง 
3. ปรับแก้ไขตัวเลขในชื่อกระบวนวิชาใหเ้ป็นตัวเลขอารบกิ 
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4. ขอให้ตรวจสอบกระบวนวิชา หากกระบวนวิชาใดไม่ได้เปิดท าการสอนแล้ว ขอให้ท า
เรื่องปิดสอนกระบวนวิชา 

 
6.2   คณะพยาบาลศาสตรข์อปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 คณะพยาบาลศาสตรเ์สนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยมีการปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัย และ
ปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ที่
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 6 ด้าน และปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรให้ใกล้เคียงกับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงสร้างหลักสูตร 
   1) ปรับแยกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผนปกติ และแผนสองภาษา (รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษา 
   ต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยทุกทักษะได้เป็นอย่างดี) 
  2) เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
   หลักสูตรลดลง จากเดมิ ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกติ เป็น ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกติ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2552) หลักสูตรปรับปรงุใหม ่พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป         ไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป         -เหมอืนเดิม- 

 1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนว่ยกิต  1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร             -เหมอืนเดิม- 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    -เหมอืนเดิม- 

 1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หนว่ยกิต  1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ -เหมอืนเดิม- 

 1.4 กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม               3 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           -เหมอืนเดิม- 

2. หมวดวิชาเฉพาะ          110 หนว่ยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ          109 หน่วยกติ            

 2.1 กลุ่มวชิาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ)               39 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวชิาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ)                  31 หน่วยกติ 

    2.2 กลุ่มวชิาเอก (วิชาชีพ)                 71 หน่วยกิต 

          2.2.1 วชิาเอกบังคับ         68 หน่วยกิต 

          2.2.2 วชิาเอกเลือก      3 หนว่ยกิต 

    2.2 กลุ่มวชิาเอก (วิชาชพี)                           78 หน่วยกติ 

          2.2.1  วชิาเอกบังคับ         76 หน่วยกิต 

          2.2.2 วชิาเอกเลือก      2 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี        ไมน่้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลอืกเสรี                                     -เหมอืนเดิม- 

จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร   

    ไม่น้อยกว่า  146 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   

          ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

  2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสรา้งหลักสตูร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร ์            
ในคราวประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
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1. ให้แยกหลักสูตรปกติ กับหลักสูตรสองภาษา เป็นคนละเล่มกัน และใช้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแยก
เป็นคนละชุด เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางท่ี สกอ. ก าหนด 

2. ให้เอาหมายเหตุท้ายตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และ
เครื่องหมาย “* , **” ท้ายรายชื่ออาจารย์ ในหน้า 4 และหน้า 39 ออก 

3. บทสรุปผู้บริหาร หน้า 2 ข้อ 4.1.3 บรรทัดสุดท้าย แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จาก
เดิม “จากเดมิ 147 หน่วยกิต เป็น  145 หน่วยกิต” เปลี่ยนเป็น “จากเดมิ ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต 
เป็น ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต” 

4. ใหเ้พิ่มผลการเรยีนรู้ของทุกกระบวนวิชาให้ครบทุกด้าน โดยอาจระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือ
ความรับผิดชอบรองก็ได้ 

5. มคอ. 2 หน้า 14-20 แก้ไขระดับความพึงพอใจ จากเดมิ 3.5 เป็น  “3.51” ทุกแห่งที่ปรากฎ 
6. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ในหน้า 81 – 103 ให้ย้ายค าอธิบายผลการเรียนรู้ในหัว

ตารางของทุกกระบวนวิชาไปรวมไว้ตอนท้ายของตาราง ในตารางให้ระบุเฉพาะความรับผิดชอบ
หลักและความรับผิดชอบรองเท่านั้น  โดยตัดเครื่องหมาย “X”  ออก 

7. ปรับแก้ไขรายละเอียดในข้อ 3.2 ของมคอ. 2 หน้า 107 หมวดท่ี 5 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสภา
การพยาบาล 

8. ให้ระบุชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กัน ท้ังในโครงสร้างหลักสูตร แผนการ
ศึกษา และ curriculum mapping   

9. ตรวจสอบและพิจารณาปรับลดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPIs) โดยระบุเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี สกอ. 
และสภาวิชาชีพก าหนดเท่านั้น 

 
6.3   คณะพยาบาลศาสตรข์อปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยมีการปรับเนื้อหาของ
หลักสูตรให้ทันสมัย และปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร ์พ.ศ. 2552  และพัฒนาคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นส าหรับบัณฑิตเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกจิอาเชียนโดยเน้นการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
  1.  โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ 
ท าให้จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึน้ จากเดมิ ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกติ เป็น ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกติ 

หลักสูตรเดมิ (พ.ศ. 2546) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          -เหมือนเดิม- 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกติ  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            -เหมือนเดิม- 
 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์    6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 9 หน่วยกติ 
 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกติ  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกติ 
 1.4 กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์   15 หน่วยกติ  1.4 กลุ่มวิชาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม           3 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ          105 หน่วยกติ 2. หมวดวิชาเฉพาะ          109 หน่วยกิต            
 2.1 กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ)               34 หน่วยกติ  2.1 กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ)          31 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดมิ (พ.ศ. 2546) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2555 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก (วิชาชีพ)   71 หน่วยกติ 
          2.2.1 วิชาเอกบังคับ        68 หน่วยกติ 
          2.2.2 วิชาเอกเลือก      3 หน่วยกติ 

    2.2 วิชาเอก (วิชาชีพ)          78 หน่วยกิต 
          2.2.1  วิชาเอกบังคับ       76 หน่วยกิต 
          2.2.2 วิชาเอกเลือก      2 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                              -เหมือนเดิม- 
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
    ไม่น้อยกว่า  141 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
        ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

  2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสรา้งหลักสตูร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ใน
คราวประชุมวิสามัญคร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการ 
ศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี ้

1. ให้ระบุกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนจากกระบวนวชิาท่ีก าหนด 

2. การก าหนดกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ควรพิจารณาก าหนดใหเ้หมาะสมกับ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยอาจแยกเปน็กลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษาไทย และกลุ่มวิชาส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ โดยขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ประสานกับวิทยาลัยนานาชาติในการก าหนดกระบวนวิชา
เรียนให้เหมาะสม และคณะผู้รับผิดชอบสอนกระบวนวชิาสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับ
หลักสูตรได้ 

3. ควรปรับแก้ไขปรัชญา วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร ให้มีความโดดเด่น
แตกต่างจากหลักสูตรท่ัวไป และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  

 
6.4  คณะวิทยาศาสตร์ขอปิดสอนกระบวนวิชา (BIOL)  

 คณะวิทยาศาสตรเ์สนอขอปิดสอนกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการ 
ศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ เพื่อน ารหัสกระบวนวิชาไปใช้ในการเปิดสอนเป็น
กระบวนวิชาใหม่ ซึ่งจะแยกเนือ้หาของภาคบรรยายออกจากภาคปฏิบัติ ดังนี ้

1. BIOL 101  GENERAL BIOLOGY  I 
2. BIOL 102  GENERAL BIOLOGY  II 

 การปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ใน
คราวประชุมคร้ังที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยคณะได้ตรวจสอบแล้วพบวา่ไม่มีนักศึกษาตกค้าง 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา BIOL 101 และ BIOL 102 ตามท่ีเสนอ โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ท้ังนี้ ขอใหค้ณะวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ
ว่ากระบวนวิชาดงักล่าวเปน็เงื่อนไขท่ีต้องผ่านกอ่นของกระบวนวชิาอืน่หรอืไม่ กอ่นน าเสนออนุมัติต่อไป 
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6.5   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2555 

 ที่ประชุมเหน็ควรให้เลือ่นระเบียบวาระนีไ้ปพจิารณาในการประชุมครัง้ต่อไป 

6.6   คณะนิติศาสตรข์อปรับปรุงหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

 ที่ประชุมเหน็ควรให้เลือ่นระเบียบวาระนีไ้ปพจิารณาในการประชุมครัง้ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระท่ี 7  เรื่อง  อื่น  ๆ    
 7.1   คณะวิทยาศาสตร์หารอืเกี่ยวกับการเลื่อนสอบกลางภาค  
 คณะวิทยาศาสตร์หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเลื่อนสอบกลางภาค ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
โดยคณะประสงคจ์ะขอเลื่อนก าหนดสอบกลางภาคในสว่นของกระบวนวิชาของคณะวิทยาศาสตร ์จากเดมิ วันเสารท์ี่ 
29 ธันวาคม 2555 เป็น วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เนื่องจากก าหนดสอบเดิมอยู่ในช่วงใกล้วันปีใหม่   
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์เลื่อนก าหนดการสอบกลางภาคกระบวนวิชาของ
คณะวิทยาศาสตร์ จากเดมิ วันเสาร์ท่ี 29 ธันวาคม 2555 เป็น วันอาทิตย์ท่ี 23 ธันวาคม 2555 โดยขอให้คณะ
วิทยาศาสตร์ท าเรื่องแจ้งไปยังส านักทะเบียนและประมวลผลเพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา  17.45 น. 

 
  

 
 
 
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


