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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
  - 
   
เริ่มประชุม 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 กำหนดการขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN QA ประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน กรกฎาคม 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/64 วันที่ 5 เมษายน 2564 
 



ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามรายงานการประชุม 
   - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 พิจารณาแบบประเมินที่ใช้ในรายวิชาและออกเลขแบบประเมิน 
4.1.1 ด้วยอาจารย์ผู ้สอนรายวิชามารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี

การศึกษา 2563 ได้มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตจัดทำคลิปวิดิโอเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธ์
และเผยแพร่ผ ่านส ื ่อออนไลน์ และได ้สร ้างแบบประเมินขึ ้นมาใหม่ จ ึงขอเข ้าร ับการพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก่อนนำไปใช้ 
มติที่ประชุม  ให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปรับแบบประเมินให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในรายวิชา พิจารณา
ให้น้ำหนักคะแนนกับผลลัพธ์การเรียนรู้มากกว่าตัวชิ้นงานหรือสื่อวิดีทัศน์  และปรับปรุงแบบประเมินโดยกำหนด
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) ให้ชัดเจนเมื่อปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะแล้ว ให้  
ผศ.พัชรินทร์  ไชยบาล ผู้รับผิดชอบรายวิชามารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 เวียนแจ้งในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอีกครั้งเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนนำไปใช้จริง 

4.1.2 การออกเลขแบบประเมิน 
การออกเลขแบบประเมินกลางที่ใช้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ใช้ในปัจจุบันคือ 

กศ.พ. 02-01 ถึง กศ.พ. 02-07  เมื่อมีการปรับปรุงแบบประเมินอาจจะพิจารณาออกเลขแบบประเมินใหม่ 
มติที่ประชุม การออกเลขแบบประเมินกลางที่ปรับปรุงแล้ว ให้ใช้ตัวย่อ พย.บ. 00-01, พย.บ. 00-02,.............ตาม
จำนวนของแบบประเมิน ในส่วนของแบบประเมินของแต่ละสาขาอาจจะออกเป็นเลขย่อย ทั้งนี้จะพิจารณาอีกครั้ง
เมื่อปรับปรุงแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว 

4.2 พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินกลางของคณะพยาบาลศาสตร์  
จากการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  เมื ่อว ันที ่ 7 

พฤษภาคม 2564 มีข้อเสนนอแนะในการปรับปรุงแบบประเมินกลางของคณะฯ ได้แก่ แบบประเมิน กศ.พ. 02-01, 
กศ.พ. 02-02, กศ.พ. 02-03, กศ.พ. 02-04 และ กศ.พ. 02-07   โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) ให้ชัดเจน และมีการให้หน่วยน้ำหนักร่วมด้วย 
มติที่ประชุม  ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับแบบประเมินกลางทั้ง 5 แบบประเมิน โดยกำหนดเกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) ให้ชัดเจน และมีการให้หน่วยน้ำหนักร่วมด้วย   โดยแบ่งผู้รับผิดชอบใน
การปรับแบบประเมินกลางของคณะฯ ดังนี้ 
 
 
 



แบบประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

กศ.พ.02-01 แบบประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์  
กศ.พ.02-02 แบบประเมินรายงานกรณีศึกษาและการ
อภิปรายกลุ่ม (Case Study)   

ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล 

กศ.พ.02-03 แบบประเมินการให้ความรู้ด้านสุขภาพ   อ.ศุภลักษณ์ อยู่ยอด 
กศ.พ.02-04 แบบประเมินการจัดโครงการ/นวัตกรรม 
พัฒนางานทางการพยาบาล 

ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย 
 

กศ.พ.02-07 แบบประเมินการทำงานเป็นทีม   ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ 

  
ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบปรับปรุงแบบประเมินให้เรียบร้อยและนำมาพิจารณาร่วมกัน ในวัน

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
ในส่วนแบบประเมินของแต่ละรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชานำไปปรับปรุงภายหลังจาก

ได้แนวทางในการปรับปรุงแบบประเมินกลางจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.3 พิจารณากำหนดวันและกรรมการในการวิพากษ์มคอ.ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
ผศ.พัชรินทร์  ไชยบาล ประธานหลักสูตรฯ ได้วางแผนกำหนดการวิพากษ์มคอ.ของรายวิชาใน

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับชั้นปีที่ 1-4 ซึ่งจะเปิดเรียนในวันที่ 28 มิถุนายน 2564  โดยกำหนดให้
มีการวิพากษ์ในช่วงวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 
มติที่ประชุม  กำหนดให้มีการวิพากษ์ มคอ.ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 
โดยในแต่ละวันให้แบ่งเป็น 2 ห้อง จัดให้มีกรรมการวิพากษ์ห้องละ 5 คน ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็น
ประธาน และให้หัวหน้ากลุ่มวิชาและตัวแทนอาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิชาร่วมเป็นกรรมการและเลขา รายละเอียด ดัง
เอกสารแนบ 

4.4 จากสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) งาน
หลักสูตรจึงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง 
ทดแทนในช่วงที่แหล่งฝึกในโรงพยาบาลไม่พร้อมรับนิสิตฝึกงาน จึงได้จัดทำมาตรการการจัดนิสิตเข้าเรียนใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 (COVID -
19) ดังเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แจ้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนิสิตปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ห้องปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น 2563 พบว่ามีวัสดุอุปกรณ์บางประเภทไม่เพียงพอเพราะบางครั้งจำนวนนิสิตต่อ

กลุ่มมีจำนวนมาก เช่น  สำลี วัสดุสิ้นเปลือง หุ่นทำคลอด นิสิตอยากให้มีหุ่นจำลองเพิ่มและมีหุ่นและห้องจำลองท่ี

เสมือนโรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมทักษะก่อนฝึกภาคปฏิบัติ 

มติที่ประชุม นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมบริหารวิชาการเพ่ือวางแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้จัดการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัติการพยาบาลให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
 
    
  

ปิดการประชุมแวลา 16.15 น. 
 
 

             
    (นางสาวอรพิญ บัวงาม)           (ผศ.พัชรินทร์   ไชยบาล) 

เลขานุการ                                   ประธานหลักสูตร 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน จำนวน 17 รายวิชา 

ลำดับ
ที ่

ชั้นป ี รหัสวิชา รายวิชา การบรรลุผลการเรียนรู ้
(5 ด้าน) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ครบ ไม่ครบ 

1 ปี 1 301111 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1      
2 ปี2 301242 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 

2 
  -การเรียนการสอนออนไลน์

ในระยะเวลาที่จำกัดทำให้
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สอนและการรับรู้ของนิสิต 
-วัสดุอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการมีจำนวน
จำกัด 

3 ปี 2 301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1   ควรมีการปรับปรุงเนื้อหา
เรื่องแผนนโยบายและ
แผนพัฒนาสุขภาพใหม้ี
ความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

4 ปี 2 301252 การพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 2   การเรยีนออนไลนไ์ม่
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ได้
เท่ากับการเรียนในช้ันเรียน 
แต่การเรียนออนไลน์มี
ประโยชน์ในเรื่องของความ



ลำดับ
ที ่

ชั้นป ี รหัสวิชา รายวิชา การบรรลุผลการเรียนรู ้
(5 ด้าน) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ครบ ไม่ครบ 
สะดวกในการหาข้อมูล มี
คลิปวีดีโอต่าง ๆที่สามารถ
เรียนรูไ้ด ้

5 ปี 2 301222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2   อยากให้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะใน
การให้บริการสุขภาพกับ
ผู้รับบริการจริง 

6 ปี 2 301202 จิตวิทยาการให้คำปรึกษา   มีการปรับปรุงในการลำดับ
เนื้อหาให้เหมาะสม 

7 ปี 3 301214 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน   เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 
ทำให้บางหอผู้ป่วยมีจำนวน
ผู้ป่วยท่ีไมเ่พียงพอ 

8 ปี 3 301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุง
ครรภ์ 1 

  นิสิตมเีวลาในการเตรียม
ความพร้อมค่อนข้างน้อย 
ควรมีการทดสอบความรู้ของ
นิสิตก่อนข้ึนฝึก 

9 ปี 3 301315 ปฏิบัติการพยาบาลสรา้งเสริมสุขภาพเด็ก
และวัยรุ่น 

  สถานการณ์โควดิทำให้นิสิต
ได้ฝึกประสบกาณ์ยังไม่
ครอบคลมุ 



ลำดับ
ที ่

ชั้นป ี รหัสวิชา รายวิชา การบรรลุผลการเรียนรู ้
(5 ด้าน) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ครบ ไม่ครบ 
10 ปี 3 301316 ปฏิบัติการพยาบาลสรา้งเสริมสุขภาพ

ผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ
  - 

11 ปี 3 301353 ปฏิบัติการพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์   ควรเสริมประสบการณ์ของ
นิสิต โดยใช้สถานการณ์
จำลองเสมือนจริง 

12 ปี 3 301324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1   ในสถานการณ์โควิด ทำให้
ประสบการณ์ในหอผู้ป่วย
อาจไม่ครบ 

13 ปี 4 301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุง
ครรภ์ 2 

  สถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้ม
สตรตีั้งครรภ์ส่วนมากฝาก
พิเศษและมีอตัราผ่าตดั
คลอดมากขึ้น ส่งผลให้นิสิต
ได้รับประสบการณ์การทำ
คลอดปกตลิดลง 
อยากให้ปรับสถานการณ์
จำลองหลังคลอดให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 

14 ปี 4 301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น    
15 ปี 4 301426 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3   การแบ่งนิสิตจำนวน 8 คน 

เป็นจำนวนที่มากเกินไป ไม่
เหมาะสมกับหอผู้ป่วย ICU 



ลำดับ
ที ่

ชั้นป ี รหัสวิชา รายวิชา การบรรลุผลการเรียนรู ้
(5 ด้าน) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ครบ ไม่ครบ 
16 ปี 4 301485 ปฏิบัติบรหิารการพยาบาล   ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึก

ให้มากข้ึน 
17 ปี 4 301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ   - 

 

 

 
 



กำหนดการวิพากษ์ มคอ 
ชั้นปีที่  1-4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

 
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 (ห้องที่ 1) 

 
หมายเหตุ:  เปิดภาคเรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรียนออนไลน์ 

 
 
 
 
 

ชั้นป ี รายวิชา  ผู้รับผิดชอบรายวิชา เวลา ผู้วิพากษ ์ สถานที ่

ปี 2 301212 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 ดร.แสงเดือน  พรมแก้วงาม 09.00 น 1. ผศ. พัชรินทร์  ไชยบาล  
(ประธาน) 
2. ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม (กรรมการ) 
3. ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม 
(กรรมการ) 
4. อ.ปรัชญาพร ธิสาระ 
(กรรมการ) 
5. อ.ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ 
(เลขาฯ) 
 

ประชุม
ออนไลน์

ผ่าน
Microsoft 

team 

ปี 2 301221  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 อ.เกษร เกตุชู 09.45 น 

ปี 3 301331 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ 10.30 น.  

ปี 3 301344 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 3 อ.นิตยา  พรมกันทา 11.15 น. 

ปี 4 301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2  
(เปิดสำหรับนิสติตกแผน 1 คน) 

อ.ศุภลักษณ์  อยู่ยอด 13.00 น. 

    



วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 (ห้องที่ 2) 

 

หมายเหตุ:  เปิดภาคเรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรียนออนไลน์ 

 
  

ชั้นป ี รายวิชา  ผู้รับผิดชอบรายวิชา เวลา ผู้วิพากษ ์ สถานที ่

ปี 1 301113 การสร้างเสริมสุขภาพ  อ.ทัพพ์ขวัญ  ศรีรัตยาวงศ ์ 13.00 น 1. ผศ.ดร.พรรณพิมล  สุขวงษ ์
(ประธาน) 
2. ดร.จุฑามาศ  ผลมาก 
(กรรมการ) 
3. ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม 
(กรรมการ) 
4. ดร.นภาพร  เอี่ยมละออ 
(กรรมการ) 
5. ผศ.แววดาว คำเขียว  
(เลขาฯ) 

ประชุม
ออนไลน์

ผ่าน
Microsoft 

team 

ปี 3 301382 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล ดร.พัชรินทร์  สังวาลย ์ 13.45 น. 

ปี 3 301383 การบริหารการพยาบาล ดร.พัชรินทร์  สังวาลย ์ 14.30 น. 

ปี 1 301202 จิตวิทยาการให้คำปรึกษา อ.วัชราภรณ์  ศรีเรือน 15.15 น. 

    



วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 (ห้องที่ 1) 
 

  

ชั้นป ี รายวิชา  ผู้รับผิดชอบรายวิชา เวลา ผู้วิพากษ ์ สถานที ่

ปี 3 301375 การรักษาโรคเบื้องต้น อ.เกียรติศักดิ์  อองกุลนะ 13.00 น 1. อ.ศุภลักษณ์  อยู่ยอด  
(ประธาน) 
2. ดร.ดาว  เวียงคำ 
(กรรมการ) 
3. อ.นิตยา  พรมกันทา 
(กรรมการ) 
4. ดร.นภาพร  เอี่ยมลออ 
(กรรมการ) 
5. อ.เนตรนภา  ขวัญยืน 
(เลขาฯ) 

ประชุม
ออนไลน์

ผ่าน
Microsoft 

team 

ปี 3 301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 ผศ.ดร.ดาว  เวียงคำ 13.45 น. 

ปี 4 301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น อ.จุฑาพงษ์  เตชะสืบ 14.30 น. 

ปี 4 301363 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช ดร.นภาพร  เอี่ยมละออ 15.15 น. 



 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 (ห้องที่ 2) 
 

 

 

 
 

 

ชั้นป ี รายวิชา  ผู้รับผิดชอบรายวิชา เวลา ผู้วิพากษ ์ สถานที ่

ปี 4 301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 อ.พรธรรมรส  โพธ ิ 09.00 น 1. ผศ. พัชรินทร์ ไชยบาล 
(ประธาน) 
2. ผศ.วรัทยา  กุลนิธิชัย 
(กรรมการ) 
3. ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม 
(กรรมการ) 
4. อ.พิมพ์ใจ  ลังการ์พินธุ์  
(กรรมการ) 
5.  อ.เกษร เกตุชู  
(เลขาฯ) 

ประชุม
ออนไลน์

ผ่าน
Microsoft 

team 

ปี 4 301325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 อ.ลินยา  เทสมุทร 09.45 น. 

ปี 4 301426 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 อ.พรสวรรค์ คิดค้า 10.30 น.  

ปี 4 301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล  ดร.พัชรินทร์  สังวาลย ์ 11.15 น. 

ปี 4 301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ  ผศ.วรัทยา  กุลนิธิชัย 13.00 น. 



 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ครั้งที่ 1/2565 

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.พัชรินทร์    ไชยบาล  ประธาน 
2. ผศ.ดร.ดาว      เวียงคำ  กรรมการ 
3. ผศ.วรัทยา       กุลนิธิชัย กรรมการ 
4. ผศ.ดร.พรรณพิมล   สุขวงษ ์  กรรมการ 
5. อ.ศุภลักษณ์      อยู่ยอด  กรรมการ 
6. นางสาว อรพิญ    บัวงาม      เลขานุการ  

   

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

  - 

   

เริ่มประชุม 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 การปรับแผนการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-

19 เดือนตุลาคม 2564  

1. สรุปการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1  

รายละเอียดการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน 

เดิม ใหม่ 

สอบออนไลน์ 100% ช่วงวันที่ 18-29 ต.ค. 64 คงเดิม และมีแผนให้เรียนออนไลน์ 100% ในภาค
การศึกษาปลาย 2564 

 
 



2. สรุปการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 

รายละเอียดการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน 

เดิม ใหม่ 

สอบออนไลน์ ช่วงวันที่ 18-29 ต.ค. 64  คงเดิม สอบออนไลน์ 100% ทุกรายวิชา 

และในภาคการศึกษาปลายมีแผนให้เรียนออนไลน์
ในรายวิชาทฤษฎี ยกเว้นรายวิชา มารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ 2 ให้เข้ามาเรียนภาคทดลองที่คณะ
พยาบาลศาสตร์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 ทั้งนี้ได้ทำเรื่องขอ
อนุญาตกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว 

สอบภาคทดลองรายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานและ
หลักการพยาบาล 2 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2 และ 4 
พฤศจิกายน 2564 

เลื่อนไปเป็นช่วงวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 

 

3. สรุปการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 

รายละเอียดการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน 

เดิม ใหม่ 

สอบออนไลน์ ช่วงวันที่ 18-29 ต.ค. 64  คงเดิม สอบออนไลน์ 100% ทุกรายวิชา 

มีแผนให้นิสิตเข้ามากักตัว ณ จ.พะเยาในวันที่ 24 
ต.ค. 64 ก่อนเข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ภาคปฏิบัติ (pre-clinic) ที่คณะฯ ในวันที่ 8 พ.ย. 
64  

-เลื่อนการฝึกภาคปฏิบัติไปอีก 2 สัปดาห์ เริ่ม 6 ธ.ค. 64  
-8-19 พ.ย. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์  
- 22 พ.ย. -3 ธ.ค. 64 จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. สรุปการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 
วันที่ 25 ต.ค. 64-25 มี.ค. 65 นิสิตชั้นปีที่ 4 อยู่ในช่วงของการฝึกภาคปฏิบัติทุกรายวิชา 

กลุ่มที่ วันที่ รายละเอียดการปรับแผนการจัดการเรียนการสอน 

เดิม ใหม่ 
1 

(39 คน) 
1. วันที่ 25 ต.ค.-5 พ.ย. 
64  

ฝึกป.ผู้สูงอายุ สถานการณ์จำลอง ป.วิชาชีพ (25,27,29 
ต.ค. 64) 
สถานการณ์จำลอง ป.บริหาร  
(5,6 พ.ย. 64) 

2. วันที่ 8-19 พ.ย. 64 สถานการณ์จำลอง ป.
บริหาร 

ฝึกป.ผู้สูงอายุ 

สถานการณ์จำลอง ป.
วิชาชีพ 

2  
(38 คน) 

25 ต.ค. – 19 พ.ย. 64 ฝึก ป.ชุมชน 2 ฝึก ป.ชุมชน 2 โดยปรับดังนี้ 
     1. ปรับรูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติ
โดยให้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
secondary data ใน 2 สัปดาห์แรก 
(25 ต.ค.-5 พ.ย. 64) เตรียมทำ
ประชาคม ในสัปดาห์ที่ 3 และจัดทำ
โครงการในสัปดาห์ที่ 4 (8-19 พ.ย. 64) 
     2. ให้นิสิตฝึกในแหล่งฝึกเดิม
ต่อเนื่องจากชุมชนที่เคยฝึกในวิชา 

ป.จิตเวช 

3 

(30 คน) 
 25 ต.ค.-5 พ.ย. 64 ฝึก ป.จิตเวช หยุด  

ย้าย ป.จิตเวช ไปฝึกช่วง 3-14 ม.ค. 65 

 8-10 พ.ย. 64 สถานการณ์จำลอง 

ป.ผู้ใหญ่ 3 
หยุด 

ย้ายสถานการณ์จำลอง ป.ผู้ใหญ่ 3 ไป
วันที่ 17-19 พ.ย. 64 

ปรับแผน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 

 



1.2 การส่งผลการเรียนถึงกองบริการการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  

กองบริการการศึกษาให้ส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และให้เลื่อนจากเดิมจากท่ีต้องส่งคณะ 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในส่วนของการส่งเกรดให้ส่งผ่านระบบออนไลน์  
 

1.3 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพ่ือขอการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลใน
ปี 2565 และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในส่วนของหลักสูตร  ในส่วนของวิชาการและหลักสูตรรองวิชาการจะนัดประชุม
อีกครั้งเพ่ือชี้แจงผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ห้องปฏิบัติการผู้รับผิดชอบคือ คุณอรพิญ บัวงาม ในส่วนของการ
รวบรวมข้อมูล ตำรา ผู้รับผิดชอบคือคุณกฤษณวิทญ์ เยาว์ธานี  

1.4 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามรายงานการประชุม 
   - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

4.1 พิจารณาแบบประเมินที่ใช้ในรายวิชาและออกเลขแบบประเมิน 

     สาขาที่มีแบบประเมินที่ใช้ในรายวิชาต่างๆจะต้องนำเข้าพิจารณาในหลักสูตรก่อนนำไปใช้ในการ

ประเมินผล ภาคการศึกษาปลายมีแบบประเมินที ่นำเข้าพิจารณาจำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ แบบประเมิน

สถานการณ์จำลองการซักประวัติสตรีตั้งครรภ์ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 และแบบ

ประเมินการทำคลอด รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  

มติที่ประชุม 1) แบบประเมินการทำคลอด เสนอแนะกำหนดการให้คะแนนเป็น 0 ,1,2 แล้วเขียนรายละเอียด

ให้ชัดเจน เช่น  ส่วนเกณฑ์การประเมินผล คือ ร้อยละ 70 จากคะแนนเต็ม 

2 )  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร พ ย า บ า ล ส ถ า น ก า ร ณ ์ จ ำ ล อ ง เ ส ม ื อ น จ ริ ง

(SBL) รายวิชา 301243 ปฏิบัติการมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1  ปรับแบบประเมินโดยตัดบางหัวข้อที่ไม่

สามารถประเมินสถานการณ์จำลองได้ออก เช่น การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล แต่ให้ปรับเป็นการประเมินการให้

คำแนะนำสตรีตั้งครรภ์ 

 



 

 

4.2 พิจารณาการใช้แบบประเมินกลางของคณะและการให้คะแนนในส่วนของการประเมินผลที่ระบุไว้ใน 

มคอ. 3 และ มคอ.4 จากการวิพากษ์ มคอ.ในภาคการศึกษาที่ผ่านมามีประเด็นสอบถามจากที่ประชุมวิพากษ์มคอ.

ถึงการพิจารณาการให้คะแนนในส่วนของการปฏิบัติและคุณลักษณะพยาบาลว่าจำเป็นต้องแยกหรือรวมกัน 

มติที่ประชุม หากมีคะแนนคะแนนร้อยละ80 อาจจะพิจารณาแบ่งเป็นคะแนนปฏิบัติ 75% และคุณลักษณะ

การพยาบาล 5% เพ่ือเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

4.3 พิจารณากำหนดวันและกรรมการในการทวงสอบผลสัมฤทธิ์ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

 

         ตารางกำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่  1-3 ปีการศึกษา 2563  

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2564  

ประชุมออนไลน์ผ่าน MS team ห้องที่ 1  

ชั้นปี  รหัสวิชา รายวิชา  ผู้รับผิดชอบรายวิชา  เวลา (น.)  คณะกรรมการวิพากษ์  

1  301113 การสร้างเสริมสุขภาพ  อ.ทัพพ์ขวัญ  ศรีรัตยาวงศ์  09.00  - ผศ. พัชรินทร์  ไชยบาล
(ประธาน)  
-อ.ศุภลักษณ์  อยู่ยอด  
(กรรมการหลักสูตร)  
-หัวหน้ากลุ่มผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ  
- อ.เกษร  เกตุช ู(กรรมการ
หลักสตูร)  
 -(จากกลุ่มวิชาชุมชนและจิตเวช ) 
(กรรมการ)  
- อาจารย์จากกลุม่วิชาผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุ 
(เลขา)  

2  301212 แนวคิดพื้นฐานและหลักการ
พยาบาล 2   

ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม  09.30  

2  301221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   อ.เกษร เกตุชู  10.00  

2  301202 จิตวิทยาการให้คำปรึกษา  อ.วัชราภรณ์  ศรีเรือน  10.30  

3  301344 การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 3  

อ. นิตยา  พรมกันทา  11.00   

    กำหนดการส่งเกรดให้นักวิชาการ วันที่ 5  พฤศจิกายน 2564  

  

  

 
 
 



 
 
 

ประชุมออนไลน์ผ่าน MS team ห้องที่ 2  

ชั้นปี  รหัสวิชา  รายวิชา  ผู้รับผิดชอบรายวิชา  เวลา 
(น.)  

คณะกรรมการวิพากษ์  

3  301375    การรักษาโรคเบื้องต้น  อ.เกียรติศักดิ์  อองกุลนะ  09.00  - ผศ.พรรณพิมล  สุขวงษ ์ 
(ประธาน)  
-ผศ.วรัทยา  กุลนิธิชัย  
(กรรมการหลักสูตร)  
-หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสตรี
และเด็ก   
(กรรมการ)  
-อาจารย์จากกลุ่มวิชาผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุ 
(กรรมการ)  
- อาจารย์จากกลุม่วิชาการ
พยาบาลสตรีและเด็ก  
(เลขา)  

3  301372  การพยาบาลอนามัยชุมชน  2  ผศ.ดร.ดาว  เวียงคำ  09.30  

3  301382  การวิจัยเบื้องต้นทางการ
พยาบาล  

ดร. พัชรินทร์ สังวาลย์  10.00  

3  301383   การบริหารการพยาบาล  ดร. พัชรินทร์  สังวาลย์  10.30  

3  301331  การพยาบาลผูสู้งอายุ  ผศ.ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์    

     กำหนดการส่งเกรดให้นักวิชาการ วันที่ 5  พฤศจิกายน 2564  
 

 

4.4 พิจารณาผู้รับผิดชอบโครงการในแผนของฝ่ายวิชการ ปีงบประมาณ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ฝ่ายวิชาการ)  

ลำดับที่ โครงการ 

1  โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดทำผลงานวิชาการและสื่อการสอน  

2  โครงการสนับสนุนนิสิต การนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมระดับชาติ/นานาชาติ   
3  โครงการจัดสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลและพัฒนาคลังข้อสอบ   

(ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล และ อาจารย์ศุภลักษณ์ อยู่ยอด) 

4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (3 หลักสูตร)  
(ดร.จุฑามาศ ผลมาก และ ผศ.พรรณพิมล สุขวงษ์ , อ.จุฑาพงศ์ เตชะสืบ ) 

5  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ และปัจฉิมนิเทศ (3 หลักสูตร)  
(อ.ศุภลักษณ์ อยู่ยอด และ อ.เกษร เกตุชู) 



ลำดับที่ โครงการ 

6  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน (3 หลักสูตร)  
7  โครงการพัฒนาอาจารย์พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก   

8  โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ในการจัดการสอนในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง   

9  โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร   
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2565 (ปรับปรุง)   
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ประเมิน)  

10  โครงการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (3 หลักสูตร)  
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ห้องปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น 2564 ในรายวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 พบว่ามีวัสดุอุปกรณ์

บางประเภทไม่เพียงพอเพราะบางครั้งจำนวนนิสิตต่อกลุ่มมีจำนวนมาก เช่น  สำลี วัสดุสิ้นเปลือง หุ่นที่ใช้ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน อุปกรณ์ทำแผล  

มติที่ประชุม นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมบริหารวิชาการเพ่ือวางแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้จัดการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัติการพยาบาลให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน 

 

 

ปิดการประชุมแวลา 16.30 น. 

  

 

    (นางสาวอรพิญ บัวงาม)           (ผศ.พัชรินทร์   ไชยบาล) 

เลขานุการ                                   ประธานหลักสูตร 

     ผู้จดรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  



รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน จำนวน 16 รายวิชา 

ลำดับ
ที ่

ชั้นป ี รหัสวิชา รายวิชา การบรรลุผลการเรียนรู ้
(5 ด้าน) 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ครบ ไม่ครบ 
1 ปี 1 301113 การสร้างเสริมสุขภาพ    - 
2 ปี 1 301202 จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (เลือกเสรี)   - 

3 ปี 2 301212 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2   - 
4 ปี 2 301221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   อินเตอร์เนต็มีปัญหาในการ

เรียนออนไลน์เป็นบางครั้ง 
5 ปี 3 301331 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ   บางบทเนื้อหาเยอะเกินไป 

การนำเสนอท้ายบทเรียนทำ
ให้เข้าใจมากขึ้น 

6 ปี 3 301382 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล   - 
7 ปี 3 301344 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 

3 
  - 

8 ปี 3 301383 การบริหารการพยาบาล   - 
9 ปี 3 301375 การรักษาโรคเบื้องต้น   - 
10 ปี 3 301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2   - 
11 ปี 4 301363 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช   - 
12 ปี 4 301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น   มีข้อจำกัดของการเข้ารบั

บริการ จึงทำให้ได้รับ
ประสบการณ์ไมค่รบทุก
ระบบ 

13 ปี 4 301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2   - 

14 ปี 4 301432 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ   - 
15 ปี 5 301252 การพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์   - 
16 ปี 4 301325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2    อยากให้เพิ่มระยะเวลาใน

การ pre-clinic 

 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 18.00-22.00 น.  

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.พัชรินทร์    ไชยบาล  ประธาน 
2. ผศ.ดร.ดาว      เวียงคำ  กรรมการ 
3. ผศ.วรัทยา       กุลนิธิชัย กรรมการ 
4. ผศ.ดร.พรรณพิมล   สุขวงษ ์  กรรมการ 
5. อ.ศุภลักษณ์      อยู่ยอด  กรรมการ 
6. นางสาว อรพิญ    บัวงาม      เลขานุการ  
  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
  - 
   
เริ่มประชุม 18.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   1.1 สรุปการปรับแผนการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 
(เอกสารแนบ) 

1.2 แจ้งข้อมูลนิสิต ปี 1-4 ที่มีปัญหาสุขภาพ  
 

ชั้นปี 1 1 คน 
ชั้นปี 2 1 คน 
ชั้นปี 3 2 คน 
ชั้นปี 4 3 คน 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามรายงานการประชุม 
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 พิจารณากำหนดวันและกรรมการในการวิพากษ์ข้อสอบประมวลความรู้

ความสามารถทางการพยาบาล ปีการศกึษา 2564 

กำหนดการ 

โครงการ จัดสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลและพัฒนาคลังข้อสอบ 

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันท่ี กิจกรรม 

20 ธันวาคม 64 - 31 มกราคม 65 ออกข้อสอบ จำนวน 9 รายวิชา 

1 ก.พ.65 ส่งขอ้สอบ 

1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 65  ประชุมเพื่อวิพากษ์และคัดเลือกข้อสอบ 

มีนาคม 65 จัดอบรมใหค้วามรูอ้าจารย์ในการจัดทำคลังขอ้สอบ 

14-25 มีนาคม 65 จัดทำชุดข้อสอบ 

29-30 มีนาคม 65 สอบครั้งที่ 1 

4-5 เมษายน 65 สอบซ่อมครั้งที่ 1 

7-8 เมษายน 65 สอบซ่อมครั้งที่ 2 

เมษายน-พฤษภาคม 65 วิเคราะห์ข้อสอบ และพัฒนาระบบในการจัดเก็บ

ข้อสอบ 

 

 
 
 
 

 
 



กำหนดการวิพากษ์และคัดเลือกข้อสอบ 

ประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล 

สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ คร้ังที่ 1/2565 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2565 

วัน เดือน ป ี รายวิชาสอบ จำนวน 

(ข้อ) 

คณะกรรมการวิพากษ ์

และคัดเลือกข้อสอบ 

ตำแหน่ง สถานที ่

7 ก.พ. 65 

8 ก.พ. 65 

 

1. การพยาบาล

สุขภาพจิต 

และจิตเวช 

 

75 นางสาวศุภลักษณ์  อยู่ยอด ประธานกรรมการ ห้องประชุม 

1 

 

อ.พมิพ์ใจ  ลังกาพินธ์ุ กรรมการ 

นายจุฑาพงศ์  เตชะสืบ กรรมการ 

ดร.นภาพร  เอี่ยมละออ กรรมการ 

ผศ.พยาม  การดี กรรมการ 

21 ก.พ. 65 2. การพยาบาล

ผู้สูงอาย ุ

40 ผศ.พัชรินทร์  ไชยบาล ประธานกรรมการ ห้องประชุม 

1 ดร.วมิลทิพย์  พวงเข้ม กรรมการ 

นางวไิลพร  กาเชียงราย ตัวแทนกลุ่มวิชา 

10 ก.พ. 

 

3. กฎหมายกับ

วชิาชีพพยาบาล 

และ จรยิศาสตร์

สำหรับพยาบาล 

40 ผศ.ดร.พรรณพมิล  สุขวงษ ์ ประธานกรรมการ ห้องประชุม 

1 

 

อ.เกศนิ ี อิ่มแมน กรรมการ 

ดร.วยิะดา  รัตนสุวรรณ กรรมการ 

28- ก.พ. 

1 ม.ีค. 

4. การพยาบาล
มารดา และทารก 
 

75 อ.เกษร  เกตุชู ประธานกรรมการ ห้องประชุม 

1 อ.วไิลพร  กาเชียงราย กรรมการ 

นายจุฑาพงศ์  เตชะสืบ กรรมการ 

ดร.ปาณิสรา  หลีค้วน กรรมการ 

ผศ.อชิยา  มอญแสง กรรมการ 

4 ก.พ. 65 5. การบริหารการ

พยาบาล 

และ วจิัยทางการ

พยาบาล 

35 นางสาวศุภลักษณ์  อยู่ยอด ประธานกรรมการ ห้องประชุม 

1 ดร.นภาพร  เอี่ยมละออ กรรมการ 

ดร.พัชรินทร์  สังวาลย์ กรรมการ 

7 ก.พ. 65 

8 ก.พ. 65 

 

6. การพยาบาลเด็ก 
 

75 ผศ.ดร.พรรณพมิล  สุขวงษ ์ ประธานกรรมการ ห้องประชุม 

1 ดร.ปาณิสรา หลคี้วน กรรมการ 

ตัวแทน adult กรรมการ 

นางสาวปรัชญาพร  ธิสาระ กรรมการ 

นางสาวเกศนิ ี อิ่มแมน กรรมการ 



วัน เดือน ป ี รายวิชาสอบ จำนวน 

(ข้อ) 

คณะกรรมการวิพากษ ์

และคัดเลือกข้อสอบ 

ตำแหน่ง สถานที ่

3-4 มี.ค. 65 7. การพยาบาล

อนามัยชุมชนและ 

การรักษาพยาบาล

ขั้นตน้ 

75 ผศ.พัชรินทร์  ไชยบาล ประธานกรรมการ ห้องประชุม 

1 ตัวแทน adult กรรมการ 

ผศ.ดร.ศศนิันท์  พันธ์สุวรรณ กรรมการ 

นายจุฑาพงศ์ เตชะสบื กรรมการ 

ผศ.ดร.ดาว  เวยีงคำ กรรมการ 

10-11 ก.พ. 65 8. การพยาบาล

ผู้ใหญ ่

75 ดร.จุฑามาศ  ผลมาก ประธานกรรมการ ห้องประชุม 

1 ดร.ปาณิสรา  หลีค้วน กรรมการ 

นายจุฑาพงศ์  เตชะสืบ กรรมการ 

ตัวแทน adult กรรมการ 

ตัวแทน adult กรรมการ 

24-25 ก.พ. 65 9. ผดุงครรภ ์ 75 ดร.วมิลทิพย์  พวงเข้ม ประธานกรรมการ ห้องประชุม 

1 ผศ.ดร.สุทธิดา  พงษ์พันธ์ุงาม กรรมการ 

ผศ.ดร.ดาว  เวยีงคำ กรรมการ 

นางสาวพมิพ์ใจ  ลังการ์พนิธ์ุ กรรมการ 

นางสาวแสงเดอืน  วงศ์ใหญ ่ กรรมการ 

 
 

 

ปิดการประชุมแวลา 22.00 น. 
 
 

          
    (นางสาวอรพิญ บัวงาม)           (ผศ.พัชรินทร์   ไชยบาล) 

เลขานุการ                                   ประธานหลักสูตร 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 3/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 18.00-21.00 น.  

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.พัชรินทร์    ไชยบาล  ประธาน 
2. ผศ.ดร.ดาว      เวียงคำ  กรรมการ 
3. ผศ.วรัทยา       กุลนิธิชัย กรรมการ 
4. ผศ.ดร.พรรณพิมล   สุขวงษ ์  กรรมการ 
5. อ.ศุภลักษณ์     อยู่ยอด  กรรมการ 
6. นางสาว อรพิญ    บัวงาม      เลขานุการ  

   
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
  - 
   
เริ่มประชุม 18.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 การปรับแผนฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2564  (เอกสารแนบ) 

1.2 กองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเปิดรายวิชา ผู ้รับผิดชอบ
รายวิชา/ผู้สอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ประธานหลักสูตรได้แจ้งขอข้อมูลไปยังหัวหน้ากลุ่มและรวบ
รวบส่งกองบริการการศึกษาตามกำหนด 

1.3 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อขอการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภา
การพยาบาลในปี 2565 วันที่ 7-8 เมษายน 2565 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามรายงานการประชุม 
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาการเพิ่มระยะเวลาของวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2565  
มติที่ประชุม หลักสูตรเห็นควรกับระยะเวลา 2 wk แตเ่สนอให้หารือประเด็นนี้ในกรรมการคณะ 

4.2 พิจารณากำหนดวันและกรรมการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2564 
มติที่ประชุม เสนอให้มีกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จำนวน 4 คน ประกอบด้วย กรรมการหลักสูตร และตัวแทน
อาจารย์ (เอกสารแนบ) 

4.3 พิจารณากำหนดวันและกรรมการในการวิพากษ์ มคอ. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2564 
มติที่ประชุม เสนอให้มีกรรมการวิพากษ์ มคอ. จำนวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มวิชา 
และตัวแทนอาจารย์  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

5.1 กำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศประมาณต้นเดือนเมษายน 2565 โดยกิจกรรมที่
วางแผนจะจัด ได้แก่  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ การมีจิตบริการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล รุ่นพี่พบ
รุ่นน้อง  และการแนะแนวการทำงานจากโรงพยาบาล  

5.2 กำหนดการจัดพิธีสำเร็จการศึกษา ประมาณเดือน เมษายน 2565  
5.3 กำหนดการทบทวนความรู้ จะจัดประมาณวันที่ 2-27 พ.ค. 2565  รูปแบบออนไลน์ 

โดยจะทำการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ก่อนจัดกิจกรรม 
 

ปิดการประชุมแวลา 21.00 น. 
 
 



 
 

          
    (นางสาวอรพิญ บัวงาม)           (ผศ.พัชรินทร์   ไชยบาล) 

เลขานุการ                                   ประธานหลักสูตร 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
  



(ร่าง) กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ภาคปลาย 64 และ วิพากษ์ มคอ. ฤดูร้อน 64 

วันที ่ เวลา กจิกรรม กรรมการหลักสูตรที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ

10 มี.ค. 65 18.00-20.00 น. วพิากษ์ มคอ.วชิาทฤษฎี ปี 1 

ภาคฤดูรอ้น 

-จิตเวช 1 

-กุมาร 1 

-มารดา 1 

1. ผศ.พัชรินทร์  ไชยบาล 

2. ผศ.ดร.พรรณพมิล 

3. หัวหน้ากลุ่มชุมชนจิตเวช 

4. ตัวแทนจากชุมชน 

5. เลขาจากผู้สูงอายุ 

เปิดเรียน 28 มี.ค. 

65 

14 มี.ค. 65 18.00-20.00 น. วพิากษ์เกรด ภาคปลาย ป ี3  

-ป.พื้นฐาน 

-ป.สร้างเสริมเด็ก 

 

1. อ.ศุภลักษณ์  อยู่ยอด 

2. ผศ.พัชรินทร์  ไชยบาล 

3. หัวหน้ากลุ่มชุมชนจิตเวช 

4. เลขาจากจิตเวช 

ส่งเกรด 28 มี.ค. 

65 

18.00-20.00 น. วพิากษ์เกรด ภาคปลาย ป ี3  

-ป.มารดา 1 

-ป.สร้างเสริมผู้ใหญ่ 

1. ผศ.ดร.พรรณพมิล 

2. อ.จุฑาพงศ ์

3. หัวหน้ากลุ่มสูติเด็ก 

4. เลขาจากสาขาเด็ก  

 

17 มี.ค. 65  18.00-20.00 น. วพิากษ์ มคอ.วชิาปฏบัิต ิป ี2  

-ป.พื้นฐาน 

-ป.มารดา 1 

1. อ.เกษร  เกตุชู 

2. ผศ.พัชรินทร์  ไชยบาล 

3. อ.จุฑาพงศ ์

4. หัวหน้ากลุ่มผูใ้หญ่สูงอาย ุ

5. เลขาจากผูใ้หญ ่

-สถานการณ์

จำลองเร่ิม  4 

เม.ย. 65 

-เร่ิมฝึก 25 เม.ย. 

65 

18.00-20.00 น. วพิากษ์ มคอ.วชิาปฏบัิต ิป ี3 

-ป.ชุมชน 1 

-ป.ผู้ใหญ่ 2 

1. ดร.จุฑามาศ  ผลมาก 

2. ผศ.ดร.พรรณพมิล 

3. หัวหน้ากลุ่มสตรีและเด็ก 

4. ตัวแทนจากกลุ่มผูใ้หญ ่

5. เลขาจากจิตเวช 

-สถานการณ์

จำลองเร่ิม18 เม.ย. 

65  

-เร่ิมฝึก 9 พ.ค. 

65 

22 ม.ีค.65 18.00-20.00 น. วพิากษ์เกรด ปี 4 

-ป.รักษา 

-ป.ผู้ใหญ่ 3 

-ป.วชิาชีพ 

1. อ.ศุภลักษณ์  อยู่ยอด 

2. อ.เกษร เกตุชู 

3. ตัวแทนจากกลุ่มผูใ้หญ ่

4. เลขาจากสาขาสูต ิ

-ฝีก ป.ผูใ้หญ่ 3 

จบ 18 ม.ีค. 65 

-ส่งเกรดภายใน 

22 มี.ค. สอบ

ประมวล 29 มี.ค.  

18.00-20.00 น. วพิากษ์เกรด ปี 4 

-ป.มารดา 2 

-ป.บริหาร 

1. ดร.จุฑามาศ ผลมาก 

2. ผศ.ดร.พรรณพมิล 

3. ตัวแทนจากสูต ิ

-ฝีก ป.วชิาชีพ จบ 

11 ม.ีค. 65 



วันที ่ เวลา กจิกรรม กรรมการหลักสูตรที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ

 4. เลขาจากชุมชน 

 

-ส่งเกรดภายใน 

22 มี.ค. สอบ

ประมวล 29 มี.ค. 

23 มี.ค. 65  วพิากษ์เกรด ภาคปลาย ป ี1 

และ ปี 2 

-แนวคิด 1 

-กุมาร 2 

-มารดา 2 

1. อ.จุฑาพงศ ์ เตชะสืบ 

2. อ.เกษร  เกตุชู 

3. ตัวแทนจากกลุ่มผูใ้หญ ่

4. เลขาจากสาขาเด็ก 

-สอบเสร็จ 18 

ม.ีค. 65 

-ส่งเกรด 28 มี.ค. 

65 

  วพิากษ์เกรด ภาคปลาย  ปี 

2 

-ผู้ใหญ ่2 

-ชุมชน 1 

-ดนตรีบำบัด 

1. อ.ศุภลักษณ์  อยู่ยอด 

2. ผศ.พัชรินทร์  ไชยบาล 

3. หัวหน้ากลุ่มผูใ้หญ่และ

ผู้สูงอาย ุ

4. เลขาจากชุมชน 

 

 

 

 
 


