
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 15/2555   

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555     
ณ ห้องประชุมพระยาศรวีิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย    

 
ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศกึษา   ประธานกรรมการ 
2. รศ.อุษณีย์       ค าประกอบ ผูอ้ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา      รองประธานกรรมการ 
3.  อ.ดร.วีณัน บัณฑติย์   รองผูอ้ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 
4.  อ.สาคร เรอืนไกล ผูช่้วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
5.  อ.เฉลิมพล  คงจติต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
      วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี        กรรมการ 
6.  นายประพัฒน์ พิละกันทา แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ  
7. ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

    คณะศกึษาศาสตร ์  กรรมการ 
8.  นายนิวัติ บุญเลิศ แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิจติรศิลป์                    กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
10.  รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการการศกึษา      

   คณะแพทยศาสตร์  กรรมการ 
11.  รศ.ดร.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
12.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศส์กุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร             กรรมการ 
13.  อ.ศศกิานต ์ ลิมปิต ิ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
14.  อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์  

   คณะนิตศิาสตร ์     กรรมการ 
15. รศ.พิษณุ เจยีวคุณ รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ  
     ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและเลขานุการ 
16. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร  
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.โชคชัย วงศส์ินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
2. นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ พนักงานปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ 
3. น.ส.จิรนันท์ อินทรก าเนิด พนักงานปฏิบัติงาน คณะสังคมศาสตร์ 
4. อ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
5. ผศ.สุระเดช ศรีวชัิย อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์ 
6. นางพัชริภา ศริิอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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8. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ    
2. ผูอ้ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผูอ้ านวยการส านักหอสมุด 
4. ประธานสภาพนักงาน 
5. รองคณบดี บัณฑติวิทยาลัย  
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์         
7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์         
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์         
9. รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์  
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศกึษา คณะเทคนิคการแพทย์  
11. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  
12. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ                          
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์   
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
16. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.45   น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      
1.1  การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การศึกษาแนวศิลปวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหมร่่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา  
จะจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การศกึษาแนวศิลปวิทยาศาสตร ์ เพื่อการพัฒนาทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21” ใน
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ หอ้งดวงตะวัน แกรนด์ บอลลูน โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จงึขอเรียนเชิญ
กรรมการบริหารและประสานงานวิชาการทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงาน
วิชาการ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง - ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคดิเห็น  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1    คณะเภสัชศาสตรเ์สนอขอให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็น
กรณพีิเศษ   

 คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอให้ นายนวสิน อู่เงนิ รหัสประจ าตัว 501010138 และนางสาวจริยา กาวีเมือง  
รหัสประจ าตัว 501010122 ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นกรณีพิเศษ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. นายนวสิน  อู่เงิน  รหัสประจ าตัว 501010138 และ นางสาวจริยา กาวีเมือง รหัสประจ าตัว 
501010122 ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ต่อมา
นักศึกษาได้ยื่นค าร้องขอย้ายไปเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 (หลักสูตร 5 ปี)  เนื่องจากมี
ปัญหาด้านสุขภาพ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ย้ายหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป 

2. นักศึกษาทั้ง 2 รายได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
เนื่องจากได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร และได้เรียนกระบวนวิชาครบตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2550 (หลักสูตร 5 ปี) แล้ว 

3. คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอขอให้นักศึกษาทั้ง 2 ราย ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1              
ปีการศึกษา 2555 เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 ข้อ 21.2 (6) ระบุว่า “ส าหรับนักศกึษาย้ายสาขาวิชา ต้องสังกัดและลงทะเบียนเรียนอยู่ในสาขาวิชา
ใหม่ อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ” แต่ในกรณีของนักศึกษา 2 รายนี้ คณะเภสัชศาสตร์ชี้แจงว่า นักศึกษา
ไม่ได้ย้ายสาขาวิชาแตเ่ป็นการย้ายหลักสูตรภายในคณะฯ  โดยทั้งสองหลักสูตรมีเนื้อหาที่เหมือนกันตั้งแต่ช้ันปีที่ 
1 – 5 จะมีความแตกต่างกันในช้ันปีที่ 6 ที่นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
จะต้องออกไปฝกึงาน 
 เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่           
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงเห็นควรเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาการเสนอขอให้นักศึกษาทั้ง 2 รายข้างต้น ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
15/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2555 
เมื่อวันที่ 22 สงิหาคม 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายนวสิน  อู่เงิน  รหัสประจ าตัว 501010138  และ 
นางสาวจริยา  กาวีเมือง  รหัสประจ าตัว 501010122  มีปัญหาด้านสุขภาพ และได้รับอนุมัติให้ย้าย
หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประกอบกับนักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาครบ
ตามหลักสูตรแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาทั้งสองรายสามารถเสนอขอส าเร็จการศึกษาในภาค
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การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นกรณีพิเศษ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 

5.2   คณะศึกษาศาสตร์ขอเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษา 
       พิเศษ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอขอเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษา
พิเศษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และขอเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดย
หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย
และเด็กพิเศษ สามารถพัฒนาหลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  และสามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้รอบด้าน โดยโครงสร้างหลักสูตรมีจ านวน
หนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 166  หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   30 หนว่ยกิต 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  12 หนว่ยกิต 
1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6 หนว่ยกิต 
1.3 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์   9 หนว่ยกิต 
1.4 กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม   3 หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        130 หนว่ยกิต 
 2.1 วิชาแกน (วิชาชีพครู)  52 หนว่ยกิต 
 2.2 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 78 หนว่ยกิต 

2.2.1 การศกึษาปฐมวัย  34 หนว่ยกิต 
2.2.2 การศกึษาพิเศษ  34 หนว่ยกิต 
2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 

 การเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะศึกษา-
ศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงก าหนดเปิดสอนหลักสูตร          
จากเดิม “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป” เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2557” เป็นต้นไป 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังน้ี 

1. ให้ปรับแก้ไขผลบังคับใช้หลักสูตร เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557         
เป็นต้นไป” ทุกที่ที่ปรากฏ และให้ปรับข้อมูลแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกันด้วย 

2. โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ใหต้ัดค าว่า “ไม่น้อยกว่า” ออกทุกแห่ง 
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3.  มคอ. 2 หน้า 10 ข้อ 2.4 ควรเพิ่มกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศกึษาให้
 สอดคล้องกับข้อ 2.3 ซึ่งระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าว่ามีความรู้ด้านคณิตศาสตร์/
 วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

4.  ให้เพิ่มหมายเหตุท้ายตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่ออธิบายว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ล าดับที่ 2 และล าดับที่ 5 ซึ่งมีคุณวุฒทิางด้านกายภาพบ าบัด และกิจกรรมบ าบัด มีความ
เกี่ยวข้องหรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพเิศษอย่างไร 

5. ให้ตรวจสอบภาระงานของอาจารย์ประจ า โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า อาจารย์กนกวรรณ         
อังกสิทธิ์ มีภาระงานสูงมากเมื่อเทยีบกับอาจารย์ท่านอื่น 

6. ให้ตรวจสอบผลการเรียนรูข้องทุกกระบวนวิชาใน Curriculum Mapping หากกระบวนวชิาใด
มีผลการเรียนรู้ไม่ครบ 5 ด้าน ขอให้เพิ่มจุดขาว (ความรับผิดชอบรอง) เพื่อให้มีผลการ
เรยีนรู้ครบ 5 ด้านตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 

  ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า บางกระบวนวิชามีจุดด า (ความรับผิดชอบหลัก) มาก
เกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ต้องรายงานผลการด าเนินการใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพิ่มมากขึ้น 

7.  ให้ปรับแก้ไขเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา EDGE 103 เน่ืองจากแผนการศึกษา
ของหลักสูตรก าหนดให้เรียนกระบวนวิชา EDGE 103 ในชั้นปีที่ 4 แต่เงื่อนไขที่ต้องผ่าน
ก่อนก าหนดว่าต้องเป็นนักษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งไม่สอดคล้องกัน 

8.  ใหป้รับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 และใหต้ัดข้อความ “...ให้เลือก
เรยีนในรายวิชาใดๆ...” ในโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี  หน้า 5 ออก 

 
5.3   คณะศึกษาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ (EDIE)  

คณะศกึษาศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 6 กระบวนวิชา   โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศกึษาที่ 2  ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไปดังนี้ 

1. EDIE 240    TEACHING CONTEXT IN INDUSTRIAL         3(3-0-6)
  Pre :  None 

2. EDIE 266    MATHEMATICS FOR INDUSTRIAL TEACHERS       3(3-0-6)
  Pre :  None 

3. EDIE 268    ENGLISH FOR INDUSTRIAL TEACHERS        3(3-0-6)
  Pre :  None 

4. EDIE 276    PRODUCTION TECHNOLOGY FOR TEACHERS       3(3-0-6)
  Pre :  None 

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 15/2554  เมื่อวันที่ 9 พฤศจกิายน 2554 

5. EDIE 262    INDUSTRIAL MATERIALS FOR TEACHERS    3(3-0-6)
 Pre :  None 
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6. EDIE 390    INFORMATION TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL TEACHERS      3(3-0-6)
  Pre :  None 

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 13/2554  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา EDIE 390 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  
 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา EDIE 240, 262, 266, 268 และ 276 โดยให้มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

   EDIE 240    
1. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า เป็นกระบวนวิชาระดับ 200 แต่ก าหนดให้นักศึกษาเรยีน

ในชั้นปีที่ 1 
2. ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก้ไขค าว่า “INDUSTRIAL” เป็น “INDUSTRY” 

และตัดชื่อย่อกระบวนวิชาออก 
3. ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยให้เหมาะสม โดยใช้ชื่อเป็น “บริบทการสอน

ในอุตสาหกรรม” หรอื “บริบทของการสอนอุตสาหกรรม”  
4. ให้ตรวจสอบผลการเรียนรูข้องทุกกระบวนวิชาใน Curriculum Mapping โดย   

แต่ละกระบวนวิชาจะต้องมีผลการเรยีนรู้ครบ 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด โดยอาจระบุเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองก็ได้ 

 EDIE 262 
1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเน้ือหากระบวนวชิาภาษาไทย ข้อ 4  ให้ตัด

ค าว่า “การศึกษา” ออก 
2. วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ให้ตัดค าว่า “ได้”  ท้ายประโยคของทุกข้อ

ออก 
3. ให้ตรวจสอบการเขียนวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 5 
4. หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา ให้ตัดข้อความส่วนเกินใน

หัวข้ออื่น ๆ ของวิธีการประเมินผลออก 
5. ให้ทบทวนผลการเรยีนรู้ด้านที่ 5.2 เกี่ยวกับทักษะด้านสถติิ เน่ืองจากไม่

สอดคล้องกับเน้ือหากระบวนวิชา และที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดผลการเรยีนรู้ด้านที่ 6 เน่ืองจากเป็นกระบวนวิชาพื้นฐาน 

EDIE 266    
1. ให้แก้ไขข้อความ “ในการสอนอุตสาหกรรม” เป็น “ส าหรับครูอุตสาหกรรม” 

ทุกที่ที่ปรากฏ 
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2. ให้แก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “Principle, theory 
and the importance of mathematics for industrial teachers. Analysis of 
mathematics problems used for industrial teachers.” 

3. วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  และเน้ือหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก้ไขค าว่า 
“instruction” เป็น “teachers” ทุกที่ที่ปรากฏ 

4. หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ตัดข้อความส่วนเกินใน
หัวข้ออื่น ๆ ของวิธีการวัดประประเมินผลออก 

 EDIE 268    
1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย ให้แก้ไขข้อความว่า  “ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครูอุตสาหกรรม...”  เป็น  “ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับครู
อุตสาหกรรม...” 

2. ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ดังน้ี 
- ข้อ 2 แก้ไขค าว่า “วิเคราะห์” เป็น “เพิ่มพูน” 
- ข้อ 3 ปรับแก้ไขข้อความเป็น “ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนอุตสาหกรรม ”    

3. ปรับแก้ไขเน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย ดังน้ี 
- ข้อ 1 เป็น “ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับครูอุตสาหกรรม” 
- ข้อ 3 เป็น “การประยุกต์การใช้ภาษาอังกฤษในการสอนอุตสาหกรรม” 

4. ปรับแก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเน้ือหา
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2 ให้สอดคล้องกับภาษาไทย 

5. หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ตัดข้อความส่วนเกินใน
หัวข้ออื่น ๆ ของวิธีการวัดประประเมินผลออก 

 EDIE 276 
1. ชื่อกระบวนวิชา แก้ไขดังน้ี 

- ชื่อภาษาไทย แก้ไขเป็น “เทคโนโลยีการผลิตส าหรับครูอุตสาหกรรม” 
- ชื่อภาษาอังกฤษ  แก้ไขเป็น “PRODUCTION TECHNOLOGY FOR 

INDUSTRIAL TEACHERS” 
- ชื่อย่อกระบวนวิชา แก้ไขเป็น  “PRODUCT TECHNO FOR INDUS TEACH” 

2. วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย แก้ไขดังน้ี 
- ข้อ 5 ตัดค าว่า “การ” ออก 
- ตัดค าว่า “ได้” ท้ายประโยคของทุกข้อออก 

3. วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 4 ย้ายค าว่า “evaluation” มาไว้
หน้าค าว่า “for  teachers” 

4. แก้ไขค าว่า “ส าหรับคร”ู เป็น “ส าหรับครูอุตสาหกรรม” ทุกที่ที่ปรากฎ 
5. เน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย แก้ไขดังน้ี 
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- ข้อ 4 ตัดค าว่า “ศึกษา” ออก และแก้ไขค าว่า “ศึกษาการผลิต” ในหัวข้อ
ย่อย เป็น “การประเมินการผลิต” 

- ข้อ 5 ให้ตัดข้อย่อยที่ 3 ออก และน าจ านวนชั่วโมงไปกระจายในเน้ือหา
กระบวนวิชาข้ออื่นแทน 

ทั้งน้ี ให้ปรับแก้ไขเน้ือหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

5.4  คณะบรหิารธุรกิจขอปรับปรุงกระบวนวิชา  (MKTG)  
 ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากไม่มีผู้แทนของ

คณะบริหารธุรกิจมาร่วมช้ีแจง 

5.5  คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  (HC)  
คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 3 กระบวนวิชา  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2556 เป็นต้นไป ดังนี ้
1. HC 243 COOPERATIVE AND COMMUNITY WELFARE 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  จากเดิม การสหกรณ์และสวัสดิการชุมชน 
   COOPERATIVE AND COMMUNITY WELFARE 

 เปลี่ยนเป็น สวัสดิการชุมชน 
   COMMUNITY WELFARE 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  

  จากเดิม 3(3/3-0/0) 
  เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  
2. HC 349 COMMUNITY PARTICIPATION PROCESS IN DEVELOPMENT PROJECTS 

1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
  จากเดิม HC 143 

 เปลี่ยนเป็น HC 103 
2) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  

3. HC 460 COOPERATIVE EDUCATION 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  

 จากเดิม 6(0/0-6/P) 
 เปลี่ยนเป็น 6  Credits 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
 จากเดิม Fourth year standing and consent of the instructor ;  
   for majors only 

 เปลี่ยนเป็น   Fourth year standing and consent of the division ;  
   for majors only 
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3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  วัตถุประสงค์ และเนือ้หากระบวนวิชา  

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา HC 243, 349 และ 
460 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
  HC 243 

1. ควรก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวชิา เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ื้นฐาน
ในการศึกษาเพียงพอ 

2. ให้พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์กระบวนวิชา ข้อ 3-5 ว่าจะสามารถวัดและ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้อย่างไร เน่ืองจากเน้ือหากระบวนวิชาเป็น
การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย  

3. ควรพิจารณาเปิดเป็นกระบวนวชิาใหม่ เน่ืองจากเน้ือหากระบวนวิชามีความแตกต่าง
จากเดิมมาก 

4. หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ตัดข้อความส่วนเกินในหัวข้ออื่น ๆ 
ของวิธีการวัดประประเมินผลออก 

HC 349 
- ใหป้รับแก้ไขเหตุผลในตารางการเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา ใหช้ัดเจนยิ่งขึ้น 

HC 460 
1. เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ให้ตัดค าว่า “ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกเท่าน้ัน” ออก 
2. เน้ือหากระบวนวิชา ให้ตัดค าว่า “ไม่น้อยกว่า” ออก 
3. ให้ปรับแก้ไขเหตุผลในตารางการเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
5.6   คณะแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา  (ANAT, PHSO)  

คณะแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา ดังนี ้
1. ANAT 254    GROSS ANATOMY FOR DENTAL STUDENTS 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย  
   จากเดิม มหกายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 
   เปลี่ยนเป็น มหกายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม BIOL 182  or consent of the instructor 
   เปลี่ยนเป็น BIOL 145 and BIOL 146 or consent of the department 

3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  
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กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์           
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. PHSO 231  PHYSIOLOGY FOR ASSOCIATED MEDICAL SCIENCES STUDENTS 
1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  

 จากเดิม 4(3/3-1/3) 
 เปลี่ยนเป็น 4(3-3-6) 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
 จากเดิม BIOL 185 ; for medical technology and radiologic technology students 
   เปลี่ยนเป็น BIOL 184 or consent of the department 

3) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  และเนือ้หากระบวนวิชา 

กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 21 มถิุนายน 2555 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศกึษา 2555  เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา ANAT 254 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่         

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

- เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา แก้ไขเป็น “BIOL 145 and BIOL 146 ; or 
consent of the department” 

- ชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขเป็น  “GROSS ANAT FOR DENT STUDENT” 
- ควรเพิ่มผลการเรยีนรู้ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจก าหนดเป็นความรับผิดชอบรอง  (จุดขาว) 
- ให้ตัดผลการเรยีนรู้ด้านที่ 6 ทักษะทางคลินิก ออก เน่ืองจากไม่มีการประเมินผล 

2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา PHSO 231 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่      
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

- ให้ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย เป็น “สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเทคนิค
การแพทย์” และเพิ่มรายละเอียดการปรับปรุงลงในตารางการเสนอขอปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาด้วย 

- ชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขเป็น  “PHYSIOL FOR AMS STUDENT” 
- ให้เพิ่มผลการเรยีนรู้ด้านที่ 4 เพื่อให้มีผลการเรยีนรู้ครบ 5 ด้านตามเกณฑ์ที่ สกอ. 

ก าหนด โดยอาจก าหนดเป็นความรับผิดชอบรอง  (จุดขาว) 
 



11 
 

5.7  คณะนิติศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ (LA)  
 คณะนิติศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่         
ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไป ดังนี ้

1. LA 402    FOREIGN LEAGAL LANGUAGE FOR COMMUNICATION     3(3-0-6) 
  Pre :  LAGE 101 or LAW 103 
2. LA 403   FOREIGN LEAGAL WRITING     3(3-0-6) 
   Pre :  LAGE 101 or LAW 103 

 กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13 มถิุนายน 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา LA 402 และ 403 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

LA 402    
1. ให้พิจารณาทบทวนการก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาให้เหมาะสม 

เน่ืองจากเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอนส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเท่าน้ัน 
2. ให้ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชา 
3. ให้เพิ่มผลการเรยีนรู้ ข้อ 5.3 โดยมีวิธีการประเมินคอื รายงานและการสอบ 

LA 403 
1. ให้เพิ่มผลการเรยีนรู้ ข้อ 5.3  โดยมีวิธีการประเมินคอื รายงานและการสอบ 
2. หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ตัดข้อความส่วนเกินในหัวข้ออื่น ๆ 

ของวิธีการวัดประประเมินผลออก 

 
5.8  คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ (GEO) และปิดสอนกระบวนวิชา (SA) 

คณะสังคมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปิดสอนกระบวนวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เปิดสอนกระบวนวิชา  จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศกึษา 2555  เป็นต้นไป คือ 

- GEO 111   WEATHER IN EVERYDAY LIFE   3(3-0-6) 
                  Pre :  None 

2. ปิดสอนกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา คือ SA 432 MARGINALIZATION เนื่องจากคณะได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนวิชา  SA 432 มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับกระบวนวิชา SA 403 โดยขอปิด
สอนตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไป และขอคงรหัสกระบวนวิชาไว้  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา GEO 
111 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 และเห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา SA 432 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
 1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา GEO 111 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่         

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ           
ที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ดังน้ี 

- ข้อ 3 แก้ไขค าว่า “วิเคราะห”์ เป็น “อธิบาย” 
- ข้อ 2 แก้ไขข้อความ “จากฝีมือมนุษย์” เป็น “จากมนุษย”์ 

2) ปรับแก้ไขค าว่า “effects” เป็น “impacts” ทุกที่ที่ปรากฎ   
2. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา SA 432 โดยให้คงรหัสกระบวนวิชาไว้ และให้มีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  
 

ปิดประชุมเวลา 16.55 น. 

   

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

 


