
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังท่ี  13/2552 

วันอังคารท่ี 13 ตุลาคม 2552 
ณ  หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย 

--------------- 
 
ผูมาประชุม 
1.  ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม   รองอธิการบดีฝายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ  
      ประธานที่ประชุม 
2.  รศ.ดร.กรองกาญจน อรุณรัตน รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
3.   นางสาวสุรางค   เสมอใจ แทนรองผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ  
4. นางอมรา อิสระชาญพาณิช  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ 
5.   ผศ.ดร.สมชาย  จอมดวง แทนประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
6.  รศ.ดร.สรศักดิ ์ ลี้รัตนาวล ี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7.  อาจารยคมศักดิ ์    เมฆสมุทร   แทนคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี กรรมการ 
8.  รศ.รัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร          กรรมการ 
9.  ผศ.ดร.ชรินทร ม่ังคั่ง รองคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
10.  ผศ.สุนันทา   รัตนาวะดี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป   กรรมการ 
11.  ผศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร                 กรรมการ 
12.  ผศ.ดร.ยิ่งมณ ี ตระกูลพัว ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
13.  ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
14. รศ.พญ.สุปรียา  วงษตระหงาน  รองคณบดี คณะแพทยศาสตร                                   กรรมการ 
15. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
16.  ผศ.ทพญ.ชมพูนุท คุณเลิศกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ 
17. รศ.วัชรี  เนติสิงหะ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
18.  ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย กรรมการ 
19.  รศ.พันทวี   เช้ือขาว ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
20.  ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
21. ผศ.สพญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร รองคณบดีฝายการศึกษา คณะสตัวแพทยศาสตร กรรมการ 
22.  ผศ.ดร.ระว ี   ลงกาน ี รองคณบดีฝายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ           กรรมการ 
23.  อ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 
24.  อ.ดร.จิรพร          วิทยศักดิ์พันธุ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
     คณะการส่ือสารมวลชน   กรรมการ 
25. อ.ดร.วรรณภา ลีระศิร ิ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
26.  นางเทพพร สุคําวัง รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
   สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายสราวุธ ศรีเรือน นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นางสาวมธุรส กัลยา นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3.  นางพัชริภา ศิริอาชารุงโรจน นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.  นางสุนทร ี โตวัฒนนมิิต นักวิชาการศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1.   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
2.   รองผูอํานวยการฝายวิชาการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 
4.    รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะนิติศาสตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม แลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี.้- 
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 12/2552  

 ประธานที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณารับรองรายงาน     การ
ประชุมครั้งที่ 12/2552 เม่ือวันที ่11 กันยายน 2552 ตามรายละเอียดในเอกสารที่เสนอตอที่ประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง สืบเนือ่ง   

3.1 เพ่ือให (ราง) มคอ. 2  แบบเสนอรายละเอียดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งได
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการแลวในคราวประชุมคร้ังท่ี 
12/2552  มีขอมูลท่ีสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนยิ่งข้ึน  ประธานท่ีประชุมจึงไดขอใหท่ีประชุมพิจารณา
รวมกันอีกคร้ังหนึ่ง   
 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมตเิห็นชอบในหลักการ (ราง) มคอ.2  ตามท่ีเสนอ โดยใหปรับแกไข
รายละเอียดบางประการ  โดยมอบใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการปรับแกไขและแจงใหสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทราบเพ่ือจัดทําแบบฟอรมในระบบ CMU-MIS  ตอไป   

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ   
 4.1 (ราง) มคอ. 3 แบบเสนอรายละเอียดของรายวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ (ราง) 
มคอ. 4 แบบเสนอรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม/การนิเทศงาน/สหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นควรใหเลือ่นระเบียบวาระนีไ้ปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1  คณะสังคมศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิชาโทภูมิศาสตร 
 คณะสังคมศาสตร ขอปรับปรุงวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิชาโทภูมิศาสตร โดยขอใหมี
ผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้ 

1. วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขวิชาโทเปนดังนี้ 

“ใหเรียนกระบวนวิชา SAGE 101 และเรียนกระบวนวิชาอื่นๆ อีก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  
ยกเวนกระบวนวิชา SA 481, SW 481 และกระบวนวิชา SA 490” 

 ซึ่งการปรับปรุงวิชาโทดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ
สังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 

2. วิชาโทภูมิศาสตร ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขวิชาโทเปนดังนี้ 

“ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา GEO ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  โดยเลือกเรียนไดทุกกระบวนวิชา 
ยกเวน GEO 100,  GEO 419  และ GEO 499”   

 ซึ่งการปรับปรุงวิชาโทดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจํา 
คณะสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีขอสังเกตดังนี ้

 1.  การเสนอปรับปรุงกระบวนวิชาโท  ควรมีรายละเอียดขอมูลรวมทั้งหนวยกิตเดิมกอนการปรับปรุง  และ
ขอมูลหลังการปรับปรุง  พรอมทั้งเหตุผลแจงใหที่ประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และวิชา

โทภูมิศาสตร  โดยใหปรับแกไขเพ่ิมเติมเหตุผล  แลวนําเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในประกาศวิชาโท
ตอไป 

 
 5.2 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรขอเปดสอนวิชาโทการระหวางประเทศ 

 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ขอเปดสอนวิชาโทการระหวางประเทศ   โดยขอใหมีผล
บังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

 “ใหเลือกเรียนกระบวนวิชาในกลุม IR ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกเรียนไดทุกกระบวนวิชา 
ยกเวนกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด” 

 โดยการขอเปดสอนวิชาโทดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2552 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการเปดสอนวิชาโทการระหวางประเทศตามท่ีเสนอ และให
นําเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในประกาศวิชาโทตอไป 
  5.3 การเปดสอนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม  
  คณะเทคนิคการแพทย  และคณะวิทยาศาสตร  เสนอขอเปดสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553  
เปนตนไป ดังนี ้

 

 1.    คณะเทคนิคการแพทย จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ 
1)  IT 101   STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES I 1(0-3-1) 
2)  IT 102   STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES II 1(0-3-1) 

 กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2551  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
 

 2.    คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ   
1)  SC 191   STUDENTS QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES  2(0-6-0) 
2)  SC 192 DOI SUTHEP STUDY 1(0-3-0) 

 กระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2552  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาการ
เรียนรูผานกิจกรรม  ท้ังนี้ ใหใชแบบฟอรมการเสนอกระบวนวิชาการเรียนรูผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป     

 1.  คณะเทคนิคการแพทย จํานวน 2 กระบวนวิชา  ไดแก  IT 101  และ IT 102 
 2. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 กระบวนวิชา ไดแก  SC 191  และ  SC 192 

 
 5.4 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทการศึกษาปฐมวัย 
 คณะศึกษาศาสตรขอปรับปรุงวิชาโทการศึกษาปฐมวัย สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
(หลักสูตร 5 ป ) โดยขอใหมีผลบังคับใชตั้ งแตภาคการศึกษาที่  2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
  จากเดิม 
   วิชาโทการศึกษาปฐมวัย  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

  1. วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 
   EDPS 200, 320, 342, 410, 440 
  2. วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 
   EDEL 334, 345, 418, 471; EDF 301, 401; NGP 351, 352;  

     EDPS 343, 344, 452, 470 
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  เปล่ียนเปน 
   วิชาโทการศึกษาปฐมวัย  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

  1. วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 
   EDPS 200, 320, 341, 342, 410 
  2. วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 
   EDEL 334, 345, 418, 471; EDAE 301, 401; NGP 351, 352;  

    EDPS 343, 344, 440, 452, 470 
 โดยการปรับปรุงวิชาโทดังกลาว ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทการศึกษาปฐมวัยสําหรับนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยลงนามในประกาศวิชาโทตอไป 
 
 5.5 คณะบริหารธุรกิจขอพิจารณาสถานะกระบวนวิชา 703103 

 คณะบริหารธุรกิจไดเปดสอนกระบวนวิชา 703103 การเปนผูประกอบการธุรกิจเบ้ืองตน เปน
กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใหแนวปฏิบัติไววา กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปไมควรเปนเงื่อนไข    
ท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาอื่น ๆ อีกท้ังไมควรบรรจุเปนกระบวนวิชาแกนในหลักสูตรตาง ๆ   
 เนื่องจาก คณะบริหารธุรกิจประสบปญหาในการบรรจุกระบวนวิชาดังกลาวไวในหลักสูตรของคณะ
บริหารธุรกิจ และหลักสูตรของคณะอื่น ๆ ซึ่งกระบวนวิชานี้ถูกบรรจุเปนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาแกน 
วิชาโท และวิชาเลือกเสรี และเปนเงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาตาง ๆ อีกเปนจํานวนมาก คณะ
บริหารธุรกิจจึงเสนอขอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุโลมใหกระบวนวิชา 703103 เปนกระบวนวิชาศึกษา
ท่ัวไปในหลักสูตรของคณะอื่น แตสามารถบรรจุเปนวิชาแกนในหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ และเปน 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอนของกระบวนวิชาตาง ๆ ทางดานบริหารธุรกิจได 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว  ไมเห็นชอบตามท่ีคณะบริหารธุรกิจเสนอมา      
 
 5.6 หลักเกณฑการคิดหนวยกิตของกระบวนวิชาท่ีมีการเรียนตามอัธยาศัย 
  
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นควร ใหเล่ือนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 
 5.7 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 

  
 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นควร ใหเล่ือนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
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 5.8 คณะเภสัชศาสตรขอเปดกระบวนวิชาใหม 
  คณะเภสัชศาสตรขอเปดกระบวนวิชาใหม เพื่อรองรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล-
เภสัชกรรม หลักสูตร 6 ป (พ.ศ. 2547)  จํานวน 4 กระบวนวิชา ดังน้ี 
  1.  PHPS 575  DELIVERY SYSTEMS IN COSMETICS 

 โดยเสนอขอใหกระบวนวิชา PHPS 575 มีผลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 2            ป
การศึกษา 2552 เปนตนไป ซึ่งกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ
เภสัชศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2552 และสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
แจงเวียนคณะตางๆ พิจารณาเน้ือหากระบวนวิชาแลว ปรากฏวากระบวนวิชาดังกลาวไมมีความซ้ําซอนกับกระบวน
วิชาของคณะอ่ืนแตอยางใด 
  2. PHPC 661 PHARMACEUTICAL CARE CLERKSHIP IN CLINICAL RESEARCH I 
  3.  PHPC 662 PHARMACEUTICAL CARE CLERKSHIP IN CLINICAL RESEARCH II 
  4.  PHPC 680 PHARMACEUTICAL CARE CLERKSHIP IN AMBULATORY CARE PATIENTS II 

 โดยเสนอขอใหกระบวนวิชา PHPC 661, 662, 663 มีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2     
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ซึ่งกระบวนวิชาดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจําคณะ
เภสัชศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2552 ทั้งน้ี สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยังไมไดแจงเวียนใหคณะตางๆ พิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหากระบวนวิชาดังกลาว เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
กําหนดใหการเสนอกระบวนวิชาใหม ตองดําเนินการตามแบบ มคอ.3 แตคณะฯ แจงวามีความจําเปนเรงดวนใน
การเสนอขอเปดสอนกระบวนวิชาดังกลาว เนื่องจากนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 
2/2552 นี้ จึงขออนุโลมใชแบบฟอรมเสนอขอเปดกระบวนวิชาแบบเดิมกอน  
   
 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาดังน้ี 

1. พิจารณาการขอเปดกระบวนวิชาใหมตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ดังแนบ 

2. พิจารณาการเสนอขอเปดสอน/ปรับปรุงกระบวนวิชาของคณะตางๆ ที่ไดจัดสงเอกสาร
รายละเอียดกระบวนวิชามาใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลว วาจะอนุโลมใหใชแบบฟอรม
เดิมที่เสนอมา หรือจัดทําตามแบบ มคอ. 3 โดยมีจํานวนกระบวนวิชาที่เสนอมาดังน้ี 
2.1 กระบวนวิชาใหม  
 1) คณะมนษุยศาสตร  
   -  ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 3 กระบวนวิชา 

2) คณะวิทยาศาสตร  
 -  ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 3 กระบวนวิชา 
 -  ภาคการศึกษาที่ 1/2553 จํานวน 5 กระบวนวิชา 
3) คณะเภสัชศาสตร  
 -  ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 3 กระบวนวิชา 
 -  ภาคการศึกษาที่ 1/2553 จํานวน 1 กระบวนวิชา 

 
 



 
-7- 

 
2.2 กระบวนวิชาปรับปรุง  

1) คณะศึกษาศาสตร  
 -  ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 20 กระบวนวิชา 

2) คณะวิทยาศาสตร  
 -  ภาคการศึกษาที่ 1/2552 จํานวน 1 กระบวนวิชา 
 -  ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 2 กระบวนวิชา 
3) คณะแพทยศาสตร  
 -  ภาคการศึกษาที่ 1/2552 จํานวน 1 กระบวนวิชา 
4) คณะวิศวกรรมศาสตร  
 -  ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 18 กระบวนวิชา 
 -  ภาคการศึกษาที่ 1/2553 จํานวน 6 กระบวนวิชา 
3) คณะบริหารธุรกิจ  
 -  ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 1 กระบวนวิชา 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
 1. เห็นชอบการเปดสอนกระบวนวิชา PHPS 575 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553  
เปนตนไป ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป  
 2. เห็นชอบในหลักการการเปดสอนกระบวนวิชา PHPC 661, 662 และ 680 ตั้งแตภาคการศึกษา
ท่ี 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ ขอใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการแจง
เวียนใหคณะตางๆ พิจารณาความซ้ําซอนของเนื้อหากระบวนวิชาดังกลาว กอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป 
 3. การเสนอกระบวนวิชาใหมและกระบวนวิชาปรับปรุง ท่ีจะขอใหมีผลบังคับใชในภาคการศึกษาที่ 
2/2552 น้ัน  ที่ประชุมเห็นควรอนุโลมใหคณะใชแบบฟอรมการเสนอกระบวนวิชาแบบเดิมไปกอน ทั้งน้ี เมื่อ
มหาวิทยาลัยจัดทําแบบ มคอ.3 ในระบบ CMU-MIS เสร็จเรียบรอยแลว ขอใหคณะจัดทํารายละเอียดกระบวน
วิชาตามแบบ มคอ.3 อีกครั้งหนึ่ง  
  

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ  - ไมมี 
 

ปดประชุมเวลา 17.35 น. 
 
 

       (นางเทพพร  สุคําวัง)                                  
 รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร                 
          สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                  
            ผูบันทึกรายงานการประชุม                                       


