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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 8/2555   

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555    
ณ ห้องประชุม ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ 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. นางจีราพรรณ  สวัสดิพงษ์ รองผูอ้ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 
5. อ.สาคร เรอืนไกล ผูช่้วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
6. รศ.อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์          กรรมการ 
7. ผศ.พิศมัย อาวะกุลพาณิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                            กรรมการ 
8. อ.ชยกฤต ม้าล าพอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร ์          กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
10. ผศ.ดร.รุ่งฉัตร     ชมภูอินไหว ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ 
11. รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการการศึกษา  กรรมการ 

  คณะแพทยศาสตร์  
12. นางสุภาพร ปัญญาแก้ว แทนรองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์      กรรมการ  
13. รศ.ดร.สุพร จารุมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.จงจนิตน ์รัตนาภนิันท์ชัย รองคณบดีฝา่ยวิชาการ และประกันคุณภาพการศกึษา   

       คณะเทคนิคการแพทย์  กรรมการ 
15. ผศ.นสพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
16. อ.ดร.ประพัฒน์ชนม์ จริยะพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
17.  อ.ศศกิานต ์ ลิมปิติ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
18. อ.ศักดิช์าย จนิะวงศ ์          แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ วจิัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

   คณะนิตศิาสตร ์
19. รศ.พิษณ ุ เจยีวคุณ รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ  

     ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและเลขานุการ 
20. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร  

      ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศลี อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

  คณะสังคมศาสตร ์ 
2. อ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว  อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

  คณะสังคมศาสตร ์ 
3. น.ส.อังศุรักษ์ พรหมสุวรรณ นักวิจัย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
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4. นางปิยะวัน จันทราภานนท์ นักวิชาการศกึษาช านาญการ คณะการสื่อสารมวลชน 
5. นางพัชริภา ศริิอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
6. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
7. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
8. น.ส.ธิดารัตน ์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ    
2. ผูอ้ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ประธานสภาพนักงาน   
4. รองคณบดี บัณฑติวิทยาลัย  
5. รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี        
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
7. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์  
8. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
10. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  
11. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบันทกึข้อมูลกระบวนวิชาตามกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (มคอ. 3- 6) 
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดประชุม       
เชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการบันทึกข้อมูลกระบวนวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษาแหง่ชาติ (มคอ. 3- 6)  ในวันที่ 23 เมษายน 2555  และ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลข้อมูลกระบวนวิชาในระดับภาควิชา  (Department Administrator) ของ
ทุกคณะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตามแบบ มคอ. 3-6 ในระบบ CMU-MIS 
และสามารถบริหารจัดการขอ้มูลในระดับภาควิชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
ประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่
เสนอต่อที่ประชุม 



3 
 

  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 5  มติข้อที่ 2  
กระบวนวิชา LAW 310 โดยให้ตัดมติข้อ 3) ความว่า “เค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ให้
แก้ไขค าว่า “relationship of” เป็น “relationship between” ทุกแห่ง” ออก เน่ืองจากคณะ
นิติศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้ว และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ค าว่า “relationship of” เป็นค า
เฉพาะทางกฎหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป   
 เมื่อแก้ไขแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง   

3.1  การเปิดสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของคณะสังคมศาสตร์ 
 สืบเนื่องจากคณะสังคมศาสตรไ์ด้เสนอขอเปิดกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จ านวน 
4 กระบวนวิชาคือ 

1.  SA 108 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 1(0-3-0)  
   Pre : None 
2.  SA 109 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 1(0-3-0)  
   Pre : None 
3.  TS 108 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 1(0-3-0) 
   Pre : None 
4.  TS 109 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 1(0-3-0) 
   Pre : None 

 และคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2555  ได้มีมติให้ยกเลิกการเปิดกระบวนวิชา SA 108, SA 109,TS 108, TS 109 
และขอให้คณะสังคมศาสตร์พิจารณาทบทวนการเปิดกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดย
ก าหนดให้กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเป็นกระบวนวิชากลางของคณะที่เปิดให้นักศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชามาลงทะเบียนเรียนร่วมกัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยอนุมัติให้คณะ
สังคมศาสตร์เปิดสอนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมไปแล้ว  จ านวน 4 กระบวนวิชา  คือ 
GEO 108, GEO 109, SSA 106 และ SSA 107  แล้วนัน้ 
 บัดนี้ คณะสังคมศาสตร์ได้มีบันทึกที่ ศธ 6393(18)/761  ลงวันที่ 5 เมษายน 2555  แจ้งว่า
คณะสังคมศาสตร์ขอยืนยันการเปิดกระบวนวิชา SA 108, SA 109, TS 108 และ TS 109  โดย
ชี้แจงว่าคณะฯ มีความจ าเป็นต้องแยกกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามรหัสของสาขาวิชา
นั้น ๆ เนื่องจากปรัชญาการผลิตบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมี
เนื้อหากิจกรรมบางส่วนที่จะต้องให้นักศึกษาด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมในระดับคณะ ตาม
หลักการและแนวคิดพื้นฐานที่คณะก าหนด แต่มเีนือ้หาบางส่วนที่แต่ละสาขาวิชาจะต้องด าเนินการ
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะให้เป็นไปตามบริบทของสาขาวิชานั้น   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะสังคมศาสตร์ใช้กระบวนวิชาการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมที่เป็นวิชากลางของคณะในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะฯ 
โดยให้คณะฯ เสนอขอปิดกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอื่นที่ไม่ได้เป็นวิชากลางของ
คณะฯ ด้วย   

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคดิเห็น  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1   คณะสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดกระบวนวิชาใหม่   

 คณะสังคมศาสตร์เสนอปรับปรุงกระบวนวิชา และเปิดกระบวนวิชาใหม่ โดยขอให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555 เป็นต้นไปดังนี ้

 1.  ปรับปรุงกระบวนวิชา  จ านวน 20  กระบวนวิชา 
                1.  SOC  241 SOCIAL PROBLEMS 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
  2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม SAGE 101 or SOC 101 
   เปลี่ยนเป็น SAGE 101 
   3) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชาและจ านวนช่ัวโมงบรรยาย  
                2.  SOC  242 CRIMINOLOGY 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
  2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม SAGE 101 or SOC 101 
   เปลี่ยนเป็น SAGE 101 
  3) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา และ 
   เนื้อหากระบวนวิชา  
                3.  SOC  331 POPULATION DYNAMICS 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
  2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา    
                4.  SOC  341 HEALTH AND MEDICINE IN MODERN SOCIETY 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
  2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา   
                5.  SOC  342 AGEING IN A MODERN SOCIETY 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
  2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา   
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                6.  SOC  343 JUVENILE DELINQUENCY 
   1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   จากเดิม การกระท าผดิของเด็กและเยาวชน 
   JUVENILE DELINQUENCY 
   เปลี่ยนเป็น วัยรุ่นศกึษา 
    YOUTH STUDIES 
  2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
  3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
   จากเดิม SAGE 101 or SOC 101 
   เปลี่ยนเป็น SAGE 101 
   4) เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา   
    และเนื้อหากระบวนวิชา    
                7.  SOC  413 INDUSTRY AND LABOR 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา   
    และจ านวนช่ัวโมงบรรยาย   
                8.  ANP 211 PHYSICAL ANTHROPOLOGY 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  และเนื้อหากระบวนวิชา 
                9.  ANP 212 PREHISTORY 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
                10.  ANP 351 PREHISTORY IN ASIA AND SOUTHEAST ASIA 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
                11.  SW 200 SOCIAL WORK THEORIES AND CONCEPTS 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
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                12.  SW 261 FUNDAMENTAL SOCIAL WORK 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
                13.  SW 341 CHILDREN AND SOCIETY 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา  
                14.  SW 361 SOCIAL WORK METHODOLOGY 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
  2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม SW 261   
   เปลี่ยนเป็น SW 200 
   3) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
                15.  SW 362 INTEGRATED SOCIAL WORK 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
  2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม SW 361   
   เปลี่ยนเป็น SW 200 
   3) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
                16.  SW 441 HUMAN SECURITY AND HUMAN RIGHTS 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
  17.  SW 442 SOCIAL JUSTICE AND POLICY 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
                18.  SD 211 INTRODUCTION TO COMMUNITY DEVELOPMENT 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
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  2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
   จากเดิม SAGE 101 or SOC 101   
   เปลี่ยนเป็น SAGE 101 
   3) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
                19.  SD 311 STRATEGIES FOR SOCIAL ORGANIZATION AND NETWORK  
   DEVELOMENT 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
                20.  SD 411 SOCIAL STRUCTURE AND DEVELOPMENT PROCESS 
  1) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต  
   จากเดิม 3(3/3-0/0) 
   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 
   2) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  
  กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคม- 
ศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2554  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554   
 2.  เปิดกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 2 กระบวนวิชา 

    1. SWS 221  GENDER EQUALITY AND WORK IN GLOBALIZATION 
Pre :  SWS 101 

3(3-0-6) 
 

    2. SWS 222
  

WOMEN AND CULTURE 
Pre :  SWS 101 

3(3-0-6) 
 

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

1. รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม ่ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน  
 และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 
2. รายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว้ 
3. เนือ้หากระบวนวิชาไม่มคีวามซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชาของคณะอื่น  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา SW 442, SD 211 และ SD 311  โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไปและเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

2. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงกระบวนวิชา SOC 241, 242, 331, 341, 342, 
343, 413, ANP 211, 212, 351, SW 200, 261, 341, 361, 362, 441, SD 411  โดย
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555  และให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังน้ี 
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 SOC 241    
1) วัตถุประสงค์ กระบวนวิชาภาษาอั งกฤษข้อ  3   แก้ ไขค าว่ า 

“concerning”  เป็น  “to” 
2) หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา ข้อ 3.2 ให้ระบุ

วิธีการประเมินผล 

SOC 242   
- วัตถุประสงคก์ระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 3 แก้ไขค าว่า “effect”  

เป็น “affect” 

SOC 331  
1) ใหต้ัดวัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2 ออก เพื่อให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย และปรับแก้ไขเลข
ล าดับข้อ “3” เดิม เป็น “2” และแก้ไขค าว่า “apply” เป็น 
“analyze” 

2) เพิ่มวัตถุประสงค์กระบวนวชิาภาษาอังกฤษ ข้อ 3 โดยให้มีข้อความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย 

 SOC 341  
- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษข้อ 1 ตรวจสอบค าว่า “cause” 

และข้อ 3 ตรวจสอบค าว่า “difference” ว่าควรเติม “S” หรอืไม่ 

 SOC 342 
- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 3 ตัดข้อความ “the 

appropriate social relationship in response to ageing”   ออก  
และแก้ไขค าว่า  “appropriated”  เป็น “appropriate”      

 SOC 343  
- เน่ืองจากมีการปรับแก้ไขรายละเอียดกระบวนวิชาในหลายประเด็น 

และมีเน้ือหาแตกต่างจากเค้าโครงกระบวนวิชาเดิมมาก ที่ประชุมจึง
เห็นควรให้เปิดเป็นกระบวนวิชาใหม่ภายใต้รหัสกระบวนวิชาเดิม คือ 
“SOC 343” โดยให้คณะสังคมศาสตร์ด าเนินการเสนอปิดกระบวนวิชา
เดิมก่อน  

SOC 413  
- วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2, ข้อ 3  และเน้ือหา

กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 1 ให้ตัด “a” ออก 
ANP  211  

1) ปรับแก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาให้สอดคล้องกันทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยภาษาไทยไม่ต้องมีวงเล็บค า
ภาษาอังกฤษก ากับ  
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2) ปรับแก้ไขเน้ือหากระบวนวิชา ข้อ 5 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน 

3) ให้เลือกใช้ค าใดค าหน่ึงระหว่างค าว่า “ไพรเมต” กับ “สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมล าดับสุงสูด” โดยปรับแก้ไขในค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
และเน้ือหากระบวนวิชาให้สอดคล้องกัน 

 ANP 212  
1) แก้ไขภาคการศึกษาที่เรียน ในหมวดที่ 1 ข้อ 3 เป็น “ภาคการศึกษาที่ 

2 ชั้นปี 2” 
2) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย ให้ตัดข้อความ “กล่าวถึง

วัตถุประสงค์ของวิชา” ออก  
 ANP 351   

1) ให้ปรับแก้ไขแบบฟอร์มกระบวนวิชาให้ถูกต้องตามแบบ มคอ. 3       
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) ปรับแก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
3) บรรทั ดแรกแก้ ไขค าว่ า  “ . . .developments” เป็น  “ . . .

development” 
4) บรรทัดสุดท้ายให้ตรวจสอบว่าควรใช้ค าว่า “comparison” 

แทนค า ว่ า  “analogy”หรื อ ไ ม่    แ ล ะ ให้ แ ก้ ไ ขค า ว่ า 
“neighbors.”  เป็น “neighbors’.”   

3) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 1  ให้แก้ ไขค าว่า 
“effected”  เป็น “affect”     

4) ให้ตรวจสอบและเลือกใช้ค าใดค าหน่ึง ระหว่างค าว่า “เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้”, “เอเชียอาคเนย์” และ “อุษาคเนย์” โดยให้
ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทุกแห่ง 

SW  200  
1) แก้ไขหมวดที่ 1 ข้อ 3  ปรับแก้ไขภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรยีน เป็น  

“ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2” 
2) ให้ตรวจสอบและปรับแก้ไขก าหนดการเปิดสอนเน่ืองจากไม่สอดคล้อง

กับแผนการศึกษาใน มคอ. 2 
 SW  261  

- ตรวจสอบชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย   
SW 341  

1) วัตถุประสงคก์ระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 3  แก้ไขข้อความจาก “...
between children and families, communities…” เป็น “...between 
children, families, organizations, communities…” 

2) หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา ให้ตรวจสอบวิธีการ
สอนและวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกัน    
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SW 361    
- ให้ตรวจสอบภาคการศึกษาและชั้นปีที่ เรียน ของกระบวนวิชา SW 

261   และ  SW 200 
 
SW  362  

1) ปรับแก้ไขวัตถุประสงคก์ระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2  โดยตัดค าว่า 
“and materialize”  ออก   

2) ปรับแก้ไขวัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ข้อ 3  ดังน้ี 
- ภาษาไทยตัดข้อความ “และปลูกฝังจริยธรรมของนักสังคม

สงเคราะห์ให้แก่นักศึกษา” ออก    
- ภาษาอังกฤษแก้ไขเป็น  “apply social work techniques and 

skills in social work practice” 
3) ปรับแก้ไขเน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 3 โดยตัดค าว่า “เห็น” 

ต้นประโยคออก และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย 
 SW 441  

- ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ค าว่า “RIGHT” เป็น
“RIGHTS” 

SD 411  
1) ปรับแก้ไขวัตถุประสงคก์ระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

- ข้อ 1  แก้ไขค าว่า “weakness”  เป็น “weaknesses” 
- ข้อ 2 แก้ไขข้อความ “...and analyze social…”  เป็น “...and 

analyze Thai social…”    
3. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชา SWS 221 และ SWS 222  โดยให้มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555  และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไปดังน้ี 

  SWS 221   
1) ให้ตรวจสอบค าว่า “GENDER”  และการเลือกใช้ค าในภาษาไทยว่าควร

ใชค้ าใด ระหว่างค าว่า “หญิงชาย” หรอื “เพศภาวะ”     
2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 2 แก้ไขข้อความเป็น “...

ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความเท่าเทยีม...” 
3) ปรับแก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ดังน้ี  

- บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จากเดิม “...human trafficking and 
trafficking in women…” เป็น “...human trafficking and 
women trafficking…” โดยแก้ ไขเ น้ือหากระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษ ข้อ 4 ใหส้อดคล้องกันด้วย 

- บรรทัดที่ 2 ตรวจสอบค าว่า “gender at work”  เน่ืองจากใน
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทยไม่มีข้อความนี้ 
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- บรรทัดที่ 3 แก้ไขค าว่า “International Organizations” เป็น 
“international organizations” 

4) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 2 แก้ไขค าว่า “gender’s”  
เป็น “gender” และปรับข้อความให้สอดคล้องกับภาษาไทย 

SWS 222  
1) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา บรรทัดแรกแก้ไขค าว่า “...นิยา

ความหมาย...” เป็น  “...นิยามความหมาย...” 
2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 3 แก้ไขข้อความ “แก้ไขปัญหา

ความไม่เสมอภาคทางเพศ เพศภาวะที่/เกิดขึ้น...” เป็น “เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศ/เพศภาวะที่เกิดขึ้น...” และปรับ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

3) ขอให้พิจารณาวิธีการวัดและประเมินผลของวัตถุประสงค์กระบวนวิชา 
ข้อ 5  เน่ืองจากเป็นการก าหนดให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการ 

4) ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดแรก ตัดค าว่า 
“Introduction to”  ออก 

5) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 5  แก้ไขค าว่า “in” เป็น 
“at”  และแก้ไขค าว่า “level” เป็น “levels” 

6) ปรับแก้ไขเน้ือหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 3  จากเดิม “Problems 
of definition of “culture” and “women” แก้ไขเป็น “Problems in 
defining “Women” and “Culture”  

 
ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม มคอ. 3 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้ตัดหัวข้อ 

“วิชาเลือกเสร”ี ในหมวดที่ 1 ข้อ 1.2 ออก และให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ทุกคณะ
ทราบต่อไป 
 
5.2   คณะเศรษฐศาสตรข์อยกเลกิแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการนับหน่วยกิตกระบวนวิชา ECON 100 

 ตามบันทึกกองบริการการศึกษา ที่ ทม 0601(2)/ว 407 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2530 ได้แจ้งมติ
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  14/2530 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2530 และครั้งที่ 15/2530 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2530 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการนับหน่วยกิตกระ
บวนวิชา ECON 100 ECONOMICS FOR EVERYDAY LIFE ดังนี ้
 “ ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเอกหรือวิชาโท และนักศึกษาที่ศึกษา

กระบวนวิชาECON 101และ/หรอื ECON 102มาก่อนแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชา ECON 100 ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ECON 100 ให้ถือว่า
กระบวนวิชา ECON 100 เป็นโมฆะ” 

 เนื่องจากปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนกระบวนวิชา ECON 100 เป็นวิชาศึกษาทั่วไป 
และได้ยกเลิกเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัด
การศกึษาของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ดังนั้น หลักสูตรใดที่ก าหนดให้เรียนกระบวนวิชา ECON 100 ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว หากนักศึกษาในหลักสูตรนั้นมีความประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชา 
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ECON 101และ ECON 102เป็นวิชาโท หรอื วิชาเลือกเสรีเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้
นักศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ
ต้นสังกัดของนักศกึษา 
 คณะเศรษฐศาสตร์จึงขอเสนอพิจารณายกเลิกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนับหน่วยกิตกระบนวิชา 
ECON 100 ตามมติของคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 14/2530 เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2530 และครั้งที่ 15/2530 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2530ทั้งนี้ เพื่อมิให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
นับหน่วยกิตกระบวนวิชา ECON 100 ดังกล่าว ขัดต่อเงื่อนไขของกระบวนวิชา ECON 100 ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงและก าหนดเป็นกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็น
ต้นมา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนับหน่วยกิต  
กระบวนวิชา ECON 100 โดยได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 
5.3  คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา (MATS) 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา MATS 448  OPTICAL MATERIALS  โดย
ขอใหม้ีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555  ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
  จากเดิม MATS  343 
  เปลี่ยนเป็น MATS  343 ;  
    or PHYS 301 and MATS 201 
2. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา  

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MATS 448  โดยขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

1. มคอ. 3 หน้าแรก หมวดที่ 1 ข้อ 1.1 ให้ระบุเป็น  “ส าหรับหลายหลักสูตร” 
2. หน้าภาษาไทยให้ปรับแก้รหัสย่อภาษาไทยจาก “ว.วส.” เป็น “ว.วศ.” ทุกแห่งที่

ปรากฎ 
3. ใหแ้จกแจงจ านวนชั่วโมงบรรยายเน้ือหากระบวนวิชา ข้อ 7 

 
5.4  คณะวิทยาศาสตร์ขอให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี  และสาขาวิชาอัญมณี-   
       วิทยา  เรยีนวิชาโทเพิ่มเติมจากที่หลักสูตรก าหนด 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเพิ่มวิชาโทให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 11 ราย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษานอกเหนือจาก
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วิชาเอก เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขการเรียนวิชาโทไว้ในโครงสร้างหลักสูตร 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี  จ านวน 3 ราย 

1) นางสาวสิณนีาต ศรีพัฒนกุล วิชาโทจติวิทยา 
2) นายศวิโมกข์ ดิษสุข  วิชาโทภาษาอังกฤษ 
3) นางสาวปวีณา หงส์โต  วิชาโทบริหารธุรกิจ 

  การขอเพิ่มวิชาโทของนักศึกษาสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี  ทั้ง 3 ราย ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากประธานสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี  ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ 6393(13.2)/628  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555  และ 

2. สาขาวิชาอัญมณวีิทยา  จ านวน 8 ราย 
a. นางสาวชญาภา กาพย์ไชย วิชาโทการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   และหัตถกรรม 
2) นางสาวชนากานต์ วงศศ์รีใส วิชาโทการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   และหัตถกรรม 
3) นางสาวธัญรัตน์ คอคง  วิชาโทการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   และหัตถกรรม 
4) นางสาวพัฒนาพรรณ  มะโนชมภ ู วิชาโทการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   และหัตถกรรม 
5) นายรตฤน ศรีวัฒนาปิตกิุล วิชาโทการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   และหัตถกรรม 
6) นางสาวศุภสินี ศรีจันทร ์ วิชาโทการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   และหัตถกรรม 
7) นางสาววรรณอุษา ทองปาน วิชาโทบริหารธุรกิจ 
8) นายสุธิวัฒน์ ส าเภา  วิชาโทบริหารธุรกิจ 

 การขอเพิ่มวิชาโทของนักศึกษาสาขาวิชาอัญมณีวิทยา จ านวน  8 ราย ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอัญมณีวิทยา โดยการแจ้งเวียน  
ตามบันทึกข้อความที่ 6393(13.4)/453  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. เห็นชอบการเพิ่มวิชาโทให้แก่ นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอัญมณวีิทยา รวมจ านวนทั้งสิ้น 11 ราย ตามที่เสนอ   

2. คณะวิทยาศาสตร์ควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้มีวิชาโท เพื่อให้
นักศึกษาไดม้ีโอกาสเรยีนเน้ือหาด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจาก
หลักสูตรวิชาเอกที่นักศึกษาสังกัด 
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5.5    คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปิดกระบวนวิชา (ENGL) 

 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม ่และปิดสอนกระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 1 กระบวนวิชา  
- ENGL  222  ENGLISH FOR FINE ARTS  3(3-0-6) 
    Pre :  None 

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555  เป็นต้นไป 

2. ปิดสอนกระบวนวิชา จ านวน 4 กระบวนวิชา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2554  เป็นต้นไป  โดยไม่ขอคงรหัสกระบวนวิชาไว้ เพื่อที่จะน ารหัสกระบวนวิชาไปก าหนดใช้ใน
กระบวนวิชาใหม่ ซึ่งคณะได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีนักศึกษาตกค้างในกระบวนวิชาดังกล่าว             
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1) ENGL  191  ENGLISH FOR SCIENCE STUDENTS I 
2) ENGL  192 ENGLISH FOR SCIENCE STUDENTS II 
3) ENGL  291 ENGLISH FOR SCIENCE STUDENTS III 
4) ENGL  292 ENGLISH FOR SCIENCE STUDENTS IV 

 กระบวนวิชาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศกึษาที่ 2  ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ ENGL 222  และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป  โดยให้ปรับแก้ไข มคอ. 3 
หมวด 1 ข้อ 3  จากเดิม “ภาคการศึกษาที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน ทุกชั้นปี ” เป็น 
“ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 - 4” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป  

2. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา ENGL 191, 192, 291 และ 292 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 

 
5.6   คณะมนุษยศาสตร์ขอเปิดกระบวนวิชาใหม่  (ENGL) 

 คณะมนุษย์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม ่จ านวน 4 กระบวนวิชา   โดยใหม้ีผลบังคับใช้ตัง้แต่
ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555  เป็นต้นไป  ดังนี้ 

1. ENGL 291     ENGLISH FOR HOSPITALITY SERVICES             3(3-0-6) 
  Pre :  ENGL 101 and ENGL 102 

2. ENGL 292     ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS             3(3-0-6) 
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  Pre :  ENGL 112 or ENGL 210 or ENGL 291 
3. ENGL 293     ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS             3(3-0-6) 

  Pre :  ENGL 112 or ENGL 210 or ENGL 291 
4. ENGL 391     ENGLISH FOR SURVEY AND PRESENTATION IN  3(3-0-6) 
   TOURISM INDUSTRY              

  Pre :  ENGL 292 and ENGL 293 

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555   และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

1. รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม ่ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน  
 และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 
2. รายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว้ 

  3. เนือ้หากระบวนวิชาไม่มคีวามซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชาของคณะอื่น 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 
 1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ENGL 292, 293 และ 391 โดยให้มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 

 2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา ENGL 291 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 
1) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1 และข้อ 2 ปรับแก้ไขข้อความให้

สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ  จากเดิม “สื่อสารในบริบท...”  เป็น  “สื่อสาร
ภาษาอังกฤษในบริบท...” 

2) วัตถุประสงค์กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ 1 และข้อ 2 ปรับแกไ้ขข้อความ จากเดมิ  
“communicate in English in the hospitality and service industry…”  เป็น  
“communicate in English for hospitality services…”   

 
5.7   คณะวิจิตรศิลป์ขอปรบัปรุงกระบวนวิชา (DESN) 

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา DESN 101  BASIC DESIGN  โดยขอให้มีผล
บังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555  ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
  จากเดิม 3(1/1-2/4)  
  เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4) 
2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน 
  จากเดิม CART 100, CART 113 
  เปลี่ยนเป็น Pre : None 
3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กระบวนวิชา และเนื้อหากระบวนวิชา   
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  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา DESN 101  
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

1) เน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 2  ตัดค าว่า “ประยุกต์ใช้” ออก และปรับ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

2) ปรับแก้ไขเน้ือหากระบวนวิชาภาษาไทย  ข้อ 3  เป็น “การออกแบบเบื้องต้น 2 
มิติ  และ 3 มิติ” และปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

 
5.8   คณะวิจิตรศิลป์ขอเปดิกระบวนวิชาใหม่  (TART) 

 คณะวิจติรศลิป์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม ่จ านวน 1 กระบวนวิชา   โดยใหม้ีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555  เป็นต้นไป คือ 

- TART 499    PROJECT IN THAI ART             9(0-27-0) 
    Pre :  TART 495 

  กระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554   และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

1. รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม ่ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน  
 และรหัสกระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 
2. รายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว้ 

  3. เนือ้หากระบวนวิชาไม่มคีวามซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชาของคณะอื่น 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา TART 499    
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคก์ระบวนวิชาภาษาไทย ข้อ 1 แก้ไขข้อความจาก “ ...การสร้างสรรค์
ของตนเอง”  เป็น “...การสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง” และปรับภาษาอังกฤษ
ให้สอดคล้องกัน 

2. ปรับแก้ไขค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
จากเดิม “...base on the knowledge and specific skill from their major 
electives program 1 Art and culture management or program 2 Art 
History or program 3 Thai Art Practice or program 4 Music and 
Performing Arts, and present final works to professors.” 
แก้ไขเป็น   “...based on the knowledge and specific skill from their major 
electives in program 1 : Art and culture management, or program 2 : Art 
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History, or program 3 : Thai Art Practice, or program 4 : Music and 
Performing Arts; and present their works to professors.” 

3. ปรับแก้ไขเน้ือหากระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
- แก้ไขค าว่า “present”  เป็น “presents”   
- แก้ไขค าว่า “practice”  เป็น “practices”   
- ตัดค าว่า “individual”  ออก 
- ตัดล าดับข้อ “1”  ออก เน่ืองจากมีเน้ือหากระบวนวิชาเพียงข้อเดียว 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

6.1  การจัดการเรยีนการสอนกระบวนวิชาการเรยีนรู้ผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้
 ห้องสมุด 
 รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดเรียนที่ประชุมทราบว่า ส านักหอสมุดยินดีให้ความร่วมมือใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด โดยส านักหอสมุดได้มี
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการค้นคว้าหนังสือ เอกสาร สื่อต่าง ๆ ในห้องสมุดเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งใน
แต่ละปีส านักหอสมุดพบว่ามีนักศึกษาเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  จึงอยากให้
นักศกึษามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมของส านักหอสมุดเพิ่มมากขึ้น 

6.2  ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร 
 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนที่ประชุมทราบว่า สภาวิชาการได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบูรณาการหลักสูตร โดยสภาวิชาการมีความเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหลักสูตรเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร  ปัญหาเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่เพียงพอ  
จงึเสนอใหม้ีการบรูณาการหลักสูตรดังน้ี 
 1. การรวมหลายหลักสูตรเข้าเป็นแขนงวิชาย่อยภายใต้หลักสูตรเดียวกัน 
 2. การเลือกกระบวนวิชาที่มีเปิดสอนอยู่แล้วในปัจจุบันมาใช้ในหลักสูตร โดยไม่ต้อง
  เสนอขอเปิดเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากร หาก 
  กระบวนวิชาใดไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว คณะควรเสนอขออนุมัติปิด           
  กระบวนวิชาน้ัน 
 
ปิดประชุมเวลา  12.40 น. 
  

 

 

 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 

 หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม   ผูต้รวจรายงานการประชุม 


